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KATA PENGANTAR

PERHEPI merupakan organisasi profesi wadah berhimpunnya para
peminat dan pemerhati yang memiliki latar belakang keilmuan dan perhatian
pada ekonomi pertanian dan agribisnis. Dalam usianya ke-46 PERHEPI terus
berupaya meningkatkan peran dan kontribusinya pada pengembangan ilmu
ekonomi pertanian, serta aplikasinya pada pembangunan bangsa dan negara.
Upaya itu dilakukan dengan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan
analisis, penelitian, dan pengkajian serta memberikan rekomendasi dalam
pembangunan dan pengembangan ekonomi pertanian nasional. Diharapkan
melalui upaya ini, PERHEPI berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan
daya saing, nilai tambah dan kesejahteraan petani dan nelayan, serta
masyarakat Indonesia secara umum.
Salah satu kontribusi PERHEPI adalah dengan melakukan pertemuan
ilmiah dan memfasilitasi anggota dan masyarakat ekonomi pertanian untuk
menyumbangkan ide dan pemikirannya, dan pada kesempatan ini diwadahi
melalui Konferensi Nasional XVII PERHEPI, sebagai bagian dari rangkaian
kegiatan Kongres Nasional XVI PERHEPI, yang telah dilaksanakan pada
tanggal 28-29 Agustus 2014 di Bogor. Makalah yang disampaikan dalam
kegiatan tersebut mengangkat tema Kebijakan Untuk Petani: Pemberdayaan
Untuk Pertumbuhan, dan Pertumbuhan yang Memberdayakan, dan
dirangkum dalam prosiding PERHEPI. Prosiding yang diterbitkan dibagi atas
dua buku, dengan menggabungkan beberapa makalah dengan topik yang
sama. Prosiding ini merangkum berbagai makalah dari anggota dan peserta
yang masuk ke dalam subtema: Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain
Management, Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi.
Makalah yang dipaparkan dalam prosiding ini sangat kaya dengan ide dan
topik, baik itu kajian dari data primer maupun yang bersifat review, yang
dianalisis dengan beragam pendekatan dan metodologi. Diharapkan hal itu
akan memperkaya pemahaman kita tentang petani dan pertanian di
Indonesia. Beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam prosiding ini
dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di Negara ini.
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Pada kesempatan ini ijinkanlah Saya mengucapkan terimakasih kepada
semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan prosiding ini.
Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim editor yang telah mengolah
makalah yang ada, sehingga menjadi prosiding ini. Semoga ini dapat
berkontribusi dalam mengembangkan pemikiran dan dialog bagi
pengembangan ilmu ekonomi pertanian, serta aplikasinya dalam
pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Salam
PERHEPI.
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Perdagangan, dan
Integrasi Ekonomi

ANALISIS PERGERAKAN HARGA
INTERNASIONAL MINYAK BUMI, CPO,
DAN KEDELAI DENGAN PENDEKATAN
VECM
Jauhari Dwiputra Fadila1, Nunung Kusnadi2, dan Amzul Rifin3
Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Intitut Pertanian Bogor

1,2,3

ABSTRACT

The issue of energy conversion became popular for the past few decades. Bioenergy
is a leading products that are considered capable of replacing petroleum, because it
is more green and sustain. If the demand for agricultural products was increased, the
price of them would be increased too (ceteris paribus). By looking at monthly price
between 2004-2013 from World Bank, this research studied the pattern of crude oil,
crude palm oil (CPO), and soybeans price movements under an integrated market
condition. The movement prices were analyzed by using Vector Error Correction
Model (VECM), with FEVD and IRF approached, which indicated that there was
cointegration between the crude oil price against soybeans and CPO price.
Furthermore, the results of Granger causality test showed crude oil price had the
two-way causal relationship with the CPO price, but not with soybeans price.
Meanwhile, soybeans price was heavily influnced by the movement price of CPO in
the long term
Keywords: energy conversion, crude oil, VECM

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penggunaan energi terus mengalami peningkatan, hal ini didasarkan
oleh jumlah populasi manusia dan kebutuhan kerja yang terus meingkat.
Tetapi sumber daya alam yang tersedia sangatlah terbatas, terutaman bahan
bakar tak terbarukan. Salah satu produk energi primer yang paling banyak
digunakan adalah minyak bumi (crude oil). Peningkatan sisi permintaan
yang tidak diikuti oleh naiknya penawaran secara proporsional akan
mengakibatkan kondisi shortage, sehingga harga minyak bumi akan
semakin mahal atau naik.
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Kondisi di atas mendorong konsumen minyak bumi untuk mencari
produk substitusi lain yang dianggap lebih stabil dan berkelanjutan. Alasan
lain yang mendorong berpindahnya konsumen ke energi terbarukan
(seperti bioenergi) adalah isu global warming. Konsumen menjadi lebih
peduli terhadap kondisi lingkungan, sehingga produk-produk ramah
lingkungan menjadi pilihan utama masa kini.
Kenaikan harga minyak bumi, diduga akan mempengaruhi kondisi harga
komoditas pertanian pertanian. Hal ini dikarenakan naiknya konsumsi
komoditas pertanian, sehingga timbul persaingan penggunaan produk
pertanian untuk pangan atau bioenergi. Kranzl et al. telah membuktikan
bahwa terdapat korelasi antara minyak bumi dengan rapeseed dan
biodiesel. Dia berpendapat bahwa dengan kenaikan harga minyak akan
memicu harga produk pertanian ikut naik. Hal ini dikarena adanya kenaikan
biaya-biaya produksi dan peningkatan jumlah permintaan produk pertanian
untuk bahan baku energi.
Di Indonesia sendiri, juga pernah dilakukan kajian mengenai keterkaitan
harga beras dengan harga minyak bumi dunia. Hasil dari penelitian bahwa
terbukti minyak bumi memilki pengaruh terhadap harga beras, tetapi hanya
memiliki peranan yang kecil dan sebagian besar ditentukan oleh faktor
harga beras itu sendiri (Chintia 2013).
Harga sering menjadi salah satu indikator dalam melihat integrasi pasar,
karena harga dapat mencerminkan kondisi penawaran dan permintaan
secara umum, dan merupakan variabel yang paling mudah didapatkan.
Ketika harga bergerak bersamaan antar dua komoditas, maka ada
kemungkinan adanya integrasi pasar (Ariyoso 2010).
Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui hubungan dan pola
interaksi antara harga dunia minyak bumi dengan harga komoditas
pertanian. Komoditas pertanian yang dipilih adalah CPO dan kedelai.
Komoditas tersebut dianggap penting karena keduanya sangat berhubungan
dengan ekspor dan impor Indonesia. CPO merupakan salah satu komoditas
utama ekspor dan penyumbang devisa sektor pertanian terbesar di
Indonesia. Sedangkan kedelai adalah salah satu komoditas yang paling
banyak diimpor Indonesia. Maka pergerakan harga dari kedua komoditas
sangatlah penting dalam menjaga pemasukan devisa Indonesia dan
pengeluaran pembelanjaan negara.

1.2. Perumusan Masalah
Melihat dari data yang telah dijabarkan di atas dan timbulnya isu
konversi energi dari energi fossil seperti minyak (crude oil) menjadi energi
Analisis Pergerakan Harga Internasional…
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terbarukan (contoh: bioenergi), maka akan timbul suatu interaksi antar
kedua pasar tersebut. Petanyaannya adalah:
1. Bagaimana pola pergerakan harga dari minyak bumi?
2. Bagaimana hubungan integrasi pasar yang terjadi antara minyak bumi
dengan CPO dan kedelai?

1.3. Tujuan Penelitian
Dari hasil perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:
1. Menganalisis pergerakan harga minyak bumi dunia
2. Menganalisi hubungan pergerakan harga minyak bumi terhadap CPO
dan kedelai, dalam kondisi pasar yang terintegrasi

1.4. Ruang Lingkup Penelitian
Batasan masalah yang digunakan untuk mengarahkan dan member
ruang lingkup penelitian yang baik sehingga output dari penelitian
memberikan hasil yang optimal dan efektif. Batasan masalah pada
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Variabel yang diukur hanya harga minyak bumi, CPO, dan kedelai
2. Data harga dunia didapatkan hanya dari Worldbank, periode 2004
sampai 2013, dengan jenis data bulanan (time series)
3. Alat analisis yang digunakan adalah uni root test, cointegration test,
causality test, dan variance decomposition

2. KERANGKA PEMIKIRAN
2.1. Integrasi Pasar
Ketika suatu produk atau jasa dimana memiliki relasi atau hubungan
dengan produk lain yang berbeda pasar maka bisa dimungkinkan akan
terjadi integrasi pasar. Menurut Goletti dan Tsigas (1994) integrasi pasar
adalah suatu kondisi yang dihasilkan akibat tindakan pelaku pemasaran
serta lingkungan pemasaran yang mendukung terjadinya perdagangan, yang
meliputi infrastuktur pemasaran dan kebijakan pemerintah, yang
menyebabkan harga di suatu pasar ditransformasikan ke pasar lainnya.

2.2. Time Series dan Stasioneritas
Sebuah data deret waktu (time series) adalah sekumpulan suatu nilai
(value) dari sebuah observasi yang variabelnya dibedakan berdasarkan
waktu, baik harian, mingguan, bulanan, tahunan, dll (Gujarati 2004).
Jauhari Dwiputra Fadila, Nunung Kusnadi, dan Amzul Rifin
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Pada data deret waktu maka perlu dilakukan kajian terhadap
stasioneritas, agat data yang digunakan menjadi tidak bias (spurious
regression). Stasioneritas menunjukan bahwa tidak adanya peningkatan
atau penurunan pada data. Data secara umum harus bersifat horizontal
sepanjang sumbu waktu. Dengan kata lain, fluktuasi data berada di sekitar
suatu nilai rata-rata yang konstan, tidak tergantung pada waktu dan
varians dari fluktuasi tersebut pada pokoknya tetap konstan setiap waktu.

2.3. Hipotesis Penelitian
Dengan mengacu pada rumusan masalah, tinjauan teoritis serta
beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan sebelumnya, maka hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
1. Diduga terdapat kointegrasi antara harga minyak (bumi), CPO, dan
kacang kedelai
2. Diduga terdapat hubungan kausalitas antar harga minyak terhadap
harga CPO dan kedelai
3. Diduga peningkatan harga minyak akan membuat harga CPO dan kedelai
semakin mahal atau meningkat
4. Diduga apabila terjadi peningkatan harga minyak secara terus menerus,
akan memperkuat daya saing produk pertanian (CPO dan kedelai)

3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data berupa data deret
waktu (time series) bulanan yang dibatasi dari tahun 2004 sampai 2013.
Pemilihan rentang waktu berdasarkan subjektifitas peneliti, sehinga jumlah
data observasi yang didapatkan berjumlah 120. Data sekunder yang
digunakan berasal dari data pink sheet yang dikeluarkan oleh World Bank
secara online. Pengolahan data analisis kuantitatif menggunakan
pendekatan ekonometrika dengan bantuan software Eviews versi 7.

3.2. Unit Root Test
Uji unit root digunkan untuk mengidentifikasi stasioneritas dari data
series yang digunakan. Metode yang digunakan adalah augmented DicketFuller(ADF). Uji stasioneritas ini didasarkan atas hipotesis nol variabel
stokastik memiliki unit root. Jika hipotesa diterima berarti variabel tersebut
tidak stasioner, maka perlu dilakukan uji derajat integrasi. Dengan
rumusan:
Analisis Pergerakan Harga Internasional…
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Dimana:
β1 : Intersep
β2 : koefisien trend waktu
εt : Residual

3.3. Johansesn Cointegration Test
Penggunaan uji johansen cointegration adalah unuk mengetahui apakah
data-data yang digunaka tersebut memilki kointegrasi. Ketika variabelvariabel yang kita gunakan berkointegrasi, maka secara jangka panjang
memilki keterkaitan atau hubungan diantara variabel tersebut (Rifin 2009).
Jika rank kointegrasi yang didapat lebih besar dari nol, maka model yang
digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM). Jika rank
kointegrasi sama dengan nol maka model yang digunakan adalah VAR
dengan pendifferensian (Regowo 2008).

3.4. Model Empiris VECM
Adapun persamaan VECM secara matematis
persamaan berikut :

Yt iYt- i Yt-1 t

ditunjukkan

oleh

Dimana :
= koefisien hubungan jangka pendek
= koefisien hubungan jangka panjang
 = kecepatan menuju keseimbangan (speed adjustment)

3.5. Granger Causality
Granger’s Causality digunakan untuk menguji adanya hubungan
kausalitas antara dua variabel. Kekuatan prediksi dari informasi
sebelumnya dapat menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara y dan x
dalam jangka waktu lama.

Dengan hipotesis:
H0: Tidak ada kausalitas
H1: Ada kausalitas
Jauhari Dwiputra Fadila, Nunung Kusnadi, dan Amzul Rifin
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi data
Dari data harga World Bank yang telah diolah (lihat Lampiran 1) bahwa
pergerakan harga minyak bumi bergerak bersamaan dengan harga kedelai
dan CPO. Ketiganya secara umum memilki trend positif dari tahun ketahun.
Hal ini memperkuat dugaan bahwa terdapat integrasi atau hubungan antara
minyak bumi dengan CPO dan kedelai.
Minyak bumi dianggap sebagai pemimpin (leader) pada sektor energi,
sehingga kenaikan harga minyak bumi akan diikuti oleh naiknya harga CPO
dan kedelai. Kenaikan harga minyak bumi tersebut akan membuat konsumsi
minyak bumi berkurang dan beralih pada produk CPO dan kedelai (pada
kasus ini). Dengan demikian terjadi lonjakan permintaan pada pasar
pertanian. Akibat dari naiknya permintaan tersebut (ceterin paribus) maka
harga CPO dan kedelai akan meningkat.

4.2. Pendugaan Hubungan Harga Minyak Bumi, CPO, dan Kedelai
Sebelum menganalisis hubungan harga minyak bumi dengan harga CPO
dan kedelai, perlu melakuan beberapa tahapan untuk memenuhi syarat
permodelan yang digunakan, yaitu uji stasioneritas, uji kointegrasi, dan
permodelan VECM.
4.2.1. Uji stasioneritas
Dari hasil uji ADF didapatkan bahwa pada taraf level hanya variabel
crude oil yang terbukti secara statistik pada taraf nyata 5 persen stasioner.
Dengan demikian perlu dilakukan differencing agar data yang digunakan
stasioner.
Tabel 1. Hasil Uji ADF
Variabel

Prob.

Crude Oil
Soybeans
Palm oil

0.0256
0.0752
0.2422

Analisis Pergerakan Harga Internasional…
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Tabel 2. Hasil Uji ADF Tingkat Differencing
Variabel

Nilai ADF

Prob.

Ket.

Crude oil
Soybeans
Palm oil

-6.6681
-7.8289
-6.7534

0.000
0.000
0.000

Stasioner
Stasioner
Stasioner

Setelah dilakukan differencing satu kali maka didapatkan bahwa dari
ketiga variabel sudah stasioner, sehigga data sudah bisa diolah untuk tahap
selanjutnya.
4.2.2. Uji kointegrasi
Uji kointegrasi untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan
dalam jangka panjang, yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas
hubungan diantara variabel-variabel di dalam penelitian ini atau tidak.
Tabel 3. Hasil Uji Johansen Cointegration
Hypothesized
Trace
No. of CE(s)
Statistic
None *
At most 1 *
At most 2 *

38.51931
20.27323
20.27323

Prob.**
0.0202
0.0271
0.0066

Hasil uji Johansen Cointegration, menunjukan bahwa ketiga variabel
tersebut terbukti secara statistik pada taraf nyata 5 persen terkointegrasi.
Hal ini terlihat bahwa ketiga hipotesis tersebut memilki nilai prob atau pvalue kurang dari 5 persen (0.05). Karena terdapat persamaan yang
terkointegrasi, maka model yang digunakan adalah Vector Error Correction
Model (VECM).

4.3. Model VECM
Setelah dilakukan uji kointegrasi johansesn, lalu dilanjutkan pada tahap
permodelan VECM. Tabel 4 menunjukkan hasil estimasi yang dilakukan
dalam permodelan VECM.
Model VECM menunjukan bahwa pada model minyak bumi dipengaruhi
secara signifikan (5 persen) oleh variabel dirinya sendiri pada lag pertama
dan variabel CPO pada lag 3. Artinya setiap kenaikan harga CPO satu satuan
pada 3 bulan sebelumnya akan meningkatkan harga minyak bumi sebesar
0.03109 satuan.
Jauhari Dwiputra Fadila, Nunung Kusnadi, dan Amzul Rifin
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Tabel 4. Permodelan empiris VECM
Regressor
CRUDE_OIL(-1)
PALM_OIL(-1)
SOYBEANS(-1)
D(CRUDE_OIL(-1)
D(CRUDE_OIL(-2)
D(CRUDE_OIL(-3)
D(PALM_OIL(-1)
D(PALM_OIL(-2)
D(PALM_OIL(-3)
D(SOYBEANS(-1)
D(SOYBEANS(-2)
D(SOYBEANS(-3)
C

Regressand
D(Crude_oil)

D(Palm_oil)

-0.105933
-0.27225
-0.229837
0.23696
0.093121
0.104874
0.017044
0.018767
0.031093
0.007374
-0.018781
-0.039169
-1.166724

-0.120675
-0.27225
-0.229837
-0.898176
1.678567
-3.355698
0.463464
0.010852
0.247389
-0.049338
-0.242987
-0.204238
-1.166724

D(Soybeans)
0.0178137
-0.27225
-0.229837
-0.959337
0.547408
-0.997596
0.126079
-0.037622
0.163496
0.278762
-0.009641
-0.18764
-1.166724

Pada model CPO pada taraf nyata 5 persen, hanya dipengaruhi oleh
variabel minyak bumi pada lag ke-3 dan variabel CPO itu sendiri pada lag
pertama dan ke-3. Artinyak ketika terjadi kenaikan harga CPO pada satu
bulan dan tiga bulan sebelumnya, secara berturut-turut akan meningkatkan
harga CPO sebesar 0.46364 dan 0.247389 satuan.
Selanjutnya permodelan harga kedelai, menunjukan variabel kedelai itu
sendiri dan CPO yang secara signifikan memilki pengaruh terhadap
pergerakan harga kedelai. Ketika terjadi kenaikan harga CPO satu satuan
pada satu bulan dan tiga bulan sebelumnya, maka secara berturut-turut
akan meningkatkan harga kedelai sebesar 0.126079 satuan dan 0.163496
satuan.

4.4. Analisis interaksi minyak bumi, CPO, dan kedelai (Granger
Causality Test, IRF dan FEVD)
Untuk mempermudah dalam membaca hasil permodelan VECM, maka
perlu dilakukan pendekatan IRF dan FEVD. Namun sebelum masuk pada
tahapan tersebut menarik untuk dapat melihat hubungan interaksi antar
variabel. Dengan demikian dilakukanlah uji Granger Causality test.
Hasil uji kausalitas Granger (lihat lampiran 6) menunjukan hasil yang
sejalan dari model VECM diatas. Secara signifikan harga minyak bumi dapat
mempengaruhi harga CPO dunia, tapi tidak mampu mempengaruhi harga
kedelai dunia secara internasional. Hal ini dikarenakan penggunaan CPO
sebagai bahan bakar nabati lebih banyak digunakan, terutama di negara-
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negara Asia. Sehingga secara signifikan keduanya dianggap mampu saling
mempengaruhi. Sedangkan pada kasus kedelai, penggunaan bahan kedelai
sebagai bahan bakar nabati masih belum banyak diunakan. Kedelai masih
lebih banyak dikonsumsi sebagai sumber bahan pangan, sehingga secara
statistik belum terbukti secara signifikan pengaruh pergerakan harga
minyak bumi terhadap kedelai atau sebaliknya.
Analisis IRF merupakan cara yang paling baik untuk menunjukan respon
dari model terhadap shock. Hal ini karena koefisien hasil estimasi VAR sulit
untuk diartikan dan kurang bisa diandalkan. Akan tetapi analisis IRF
mempunyai keterbatasan dalam menginterpretasikan ukuran dan besarnya
pengaruh perubahan dalam sistem (Susanti 2008).
Dari hasil analisi IRF (lihat lampiran 7. kolom 1) bahwa apabila harga
minyak diberikan guncangan (shock) maka CPO dan kedelai akan merespon
secara positif. Hal ini menggambarkan ketika terjadi kenaikan harga minyak
bumi dunia maka harga CPO dan kedelai diduga akan mengalami kenaikan
harga pula. Tetapi respon yang diberikan kedelai cenderung lebih stabil dan
datar dibanding CPO.
Pada gambar lampiran 7 kolom 2, menunjukan hasil respon yang
diberikan minyak bumi dan kedelai akibat guncangan yang terjadi pada
variabel harga CPO. Hal serupa juga dialami kedelai dan minyak bumi, yaitu
dengan memberikan respon positif pada periode dugaan selanjutnya. Ketika
terjadi kenaikan harga CPO maka harga minyak bumi dan kedelai juga ikut
naik. Hal ini dikarenakan adanya perpindahan permintaan, sehingga
permintaan minyak bumi dan kedelai meningkat dan hasilnya harga produk
tersebut meningkat.
Sedangkan pada kolom 3, menunjukan respon yang diberikan CPO dan
minyak bumi, akibat guncanga yang terjadi pada variabel kedelai. Pada hasil
IRF tersebut, ketika ada kenaikan harga dari kedelai maka akan di respon
negatif oleh CPO dan direspon positif oleh variabel minyak bumi. Artinya
ketika terjadi kenaikan harga kedelai, maka harga CPO akan menurun,
sedangka harga minyak bumi akan meningkat.
Pendekatan lain yang digunakan adalah Fector Error Variance
Decompositio (FEVD). Metode ini menganalisis bagaimana ragam
(variance) dari suatu variabel dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel
dirinya sendiri dan variabel lain, secara simultan. Yaitu seberapa besar
perbedaan antara variance sebelum dan sesudah shock, baik shock yang
berasal dari diri sendiri maupun shock dari variabel lain untuk melihat
pengaruh relatif variabel-variabel penelitian terhadap variabel lainnya
(BPPMLK 2008).
Jauhari Dwiputra Fadila, Nunung Kusnadi, dan Amzul Rifin
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Dari hasil uji yang dilakukan (lihat lampiran 8, 9, 10 ) bahwa sebagian
besar pada periode jangka pendek, ketiga variabel secara dominan
dipengaruhi oleh variabel dirinya sendiri. Pada kasus minyak bumi, variasi
harga pada periode pertama hanya dipengaruhi secara 100 persen oleh
dirinya sendiri. Tetapi pada jangka waktu panjang, terjadi pengaruh
variabel CPO terhadap variabilitas harga minyak bumi meningkat sampai 42
persen.
Selanjutnya varibilitas harga CPO pada periode awal dapat dipengaruhi
atau dijelaskan oleh variabel minyak sebesar 17 persen dan terus
mengalami penurunan. Sedangkan variabel kedelai tidak banyak
mempengaruhi pergerakan harga CPO, dengan peran terbesar adalah 3
persen.
Analisis selanjutnya adalah variance decomposition pada variabel harga
kacang kedelai. Di awal periode variabilitas atau keberagaman pergerakan
harga kedelai lebih banyak dipengaruhi oleh variabel kedelai itu sendiri,
yaitu sekitar 59 persen dari total keberagaman. Tetapi pada periode jangka
panjang, peran dari variabel CPO dalam menjelaskan variabilitas harga
kedelai mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Bahkan pada periode ke12 forecast error variance dari kedelai mampu dijelaskan oleh CPO sebesar
59 persen. Sedangakan kontribusi minyak mengalami penurunan pada
periode jangka panjang, dengan peran sekitar 19 persen dari keragaman
harga kedelai. Hal ini menunjukan bahwa pada masa mendatang diduga
pergerakan harga CPO mampu berpengaruh secara dominan terhadap
pergerakan harga kedelai.

5. SIMPULAN
Dapat disimpulakan bahwa harga minnya bumi memilki trend yang
positf, dengan demikian ada pendugaan harga minyak bumi pada masa
mendatang juga akan terus meningkat. Selain itu pola pergerakan harga dari
CPO dan kedelai memiliki pola yang mirip. Dengan demikian dapat
diindikasikan pola pergerakan harga dari CPO dan kedelai dipengaruhi oleh
pergerakan harga minyak bumi, sebagai sektor utama dalam pasar energi.
Selanjutnya melalui uji kausalitas Granger terhadap model VECM,
pergerakan harga minyak dapat mempengaruhi harga CPO, begitu juga
sebaliknya (vice versa). Hal ini membuktikan isu konversi energi telah
terjadi pada sektor CPO. Tetapi tidak terbukti secara statistik terjadi kedelai,
dikarenaka pemanfaatan kedelai sebagai bahan bakar belum banyak
digunakan.
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Selanjutnya hasil impulse response fector menunjukan harga CPO dan
kedelai akan ikut naik, akibat adanya kenaikan harga minyak bumi. Puncak
kenaikan harga pada CPO dan kedelai akibat harga minyak bumi naik ada
pada bulan ke-3 setelah terjadi kenaikan harga minyak bumi.
Dalam analisis FEVD, variabiliatas harga minyak bumi dapat dipengaruhi
oleh harga CPO dan kedelai sebesar 45 persen dalam jangka panjang.
Sedangkan kontribusi minyak dan kedelai terhadap variabilitas harga CPO
adalah hanya sebesar 16 persen dan 0.1 persen, dan akan mengalami
penurunan selanjutnya.
Hubungan integrasi antar variabel-variabel di atas akan efektif terjadi
apabila integrasi pasar yang terjadi pada suatu negara berjalan secara
sempurna, seperti kasus bioetanol di Brazil (Kranzl et al.). Maka perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel lain, baik skala
mikro dan makro dalam melihat pergerakan harga produk pertanian.
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ANALISIS EKSPOR KAKAO INDONESIA
PASCA PENERAPAN BEA KELUAR
BIJI KAKAO
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ABSTRACT

Government has issued a policy of regulation No 67/PMK.011/2010 that imposes
export tax for cocoa beans since April 2010. UN Comtrade’s data (2014) shows that
since then the total value of Indonesian cocoa export decreased. The largest decline
occurred during 1967 until 2012. This study aims to determine the cause of the
decline in the Indonesian cocoa exports. The data used come from the United
Nations Commodity Trade Statistics (UN Comtrade) in 2010 and in 2012 with the
Commodity code HS 92 which include 1801,1802,1803,1804,1805,1806. The method
used is a CMSA (Constant Market Share Analysis). The results showed that the
decline in Indonesian cocoa exports in the 2010-2012 period due to (1) Indonesian
cocoa export has not targetted countries with high growth export demand, (2) the
competitiveness of Indonesian cocoa export in the world market is relatively weak.
Keywords: export, cocoa, constant market share analysis

1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan produsen biji kakao terbesar ketiga dunia setelah
Pantai Gading dan Ghana. Menurut data ICCO (International Cocoa
Organization) pada tahun 2011/2012 produksi biji kakao Indonesia sebesar
440 ribu ton sementara Pantai Gading 1.486 ribu ton dan Ghana 879 ribu
ton. Hal tersebut menjadikan kakao sebagai salah satu komoditas ekspor
perkebunan utama Indonesia setelah kelapa sawit dan karet.
Sebagai salah satu negara produsen kakao terbesar dunia, sampai awal
tahun 2010 Indonesia masih terus mengandalkan ekspor biji kakao. Ini
menyebabkan industri pengolahan kakao dalam negeri kekurangan bahan
baku, sehingga kapasitas produksi pada industri pengolahan kakao tidak
berjalan secara maksimal. Untuk mengembangkan industri hilir produk
kakao, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No
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67/PMK.011/2010 yang menetapkan bea keluar bagi biji kakao yang akan
diekspor dan diberlakukan sejak April 2010. Kebijakan ini bertujuan untuk
menjamin ketersediaan bahan baku serta peningkatan daya saing industri
pengolahan dalam negeri.
Setelah berlangsung dua tahun, penerapan bea keluar tersebut sudah
tampak hasilnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian
Perdagangan RI, pada tahun 2012 ekspor kakao Indonesia dalam bentuk biji
kakao hanya 39 persen. Angka ini menurun dibandingkan pada tahun 2008
yang mencapai 69 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bea
keluar telah mampu menurunkan ekspor kakao mentah (berupa biji) dan
meningkatkan ekspor kakao olahan.
Namun berdasarkan data UN Comtrade (2014), sejak tahun 2010 total
nilai ekspor kakao Indonesia mengalami penurunan. Bahkan penurunan
tersebut merupakan penurunan terbesar sepanjang tahun 1967 sampai
2013 (Gambar 1 ). Nilai total ekspor kakao mengalami penurunan yang
sangat signifikan mengikuti penurunan yang terjadi pada ekspor biji kakao.
Hal ini disebabkan karena dampak penerapan bea keluar tidak dapat secara
langsung menaikkan nilai ekspor kakao olahan. Penurunan nilai ekspor biji
kakao cenderung lebih tinggi dibandingkan kenaikan yang terjadi pada
kakao olahan.

Gambar 1. Perkembangan Nilai Ekspor Kakao dan Biji Kakao Indonesia
Sumber: UN Comtrade, 2014
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Agar penurunan nilai ekspor kakao ini tidak terjadi secara
berkelanjutan, maka perlu diketahui penyebabnya. Tulisan ini bertujuan
untuk menganalisis penyebab penurunan ekspor dilihat dari pengaruh
komposisi ekspor dan daya saing. Dengan mengetahui penyebab penurunan
tersebut diharapkan dapat menjadi informasi dalam perumusan kebijakan
ekspor kakao Indonesia selanjutnya.

1.1. Perkembangan Perekonomian Kakao Nasional
Gambaran mengenai kebijakan bea keluar atas biji kakao serta
pengaruhnya bagi pengembangan industri agro dapat diuraikan sebagai
berikut:
1.1.1. Kebijakan tarif bea keluar biji kakao
Tarif bea keluar dimaksudkan untuk mengendalikan ekspor biji kakao
karena permintaan dan harga komoditi kakao ditentukan di pasaran
internasional. Kenaikan harga kakao di pasaran internasional menjadi
stimulus bagi pedagang/eksportir untuk memilih menjual biji kakao ke luar
negeri dibanding memasok untuk industri di dalam negeri. Tarif bea keluar
relevan sepanjang harga komoditi kakao masih ditentukan oleh permintaan
dan penawaran di pasaran internasional, karena meskipun Indonesia
produsen utama namun belum menjadi pihak yang mampu mempengaruhi
harga internasional (price taker).
Sistem tarif bea keluar bersifat progresif. Besaran tarif Bea Keluar (BK)
dan harga patokan ekspor biji kakao ditentukan berdasarkan harga
referensi biji kakao. Harga referensi adalah harga rata-rata internasional
yang berpedoman pada harga rata-rata CIF terminal New York. Besaran
harga referensi dan harga patokan ekspor ditetapkan setiap bulan oleh
Menteri Perdagangan. Tabel 1 memperlihatkan hubungan antara harga
referensi dan besaran tarif bea keluar biji kakao.
Tabel 1. Hubungan antara Harga Referensi dan Besarnya Tarif Bea Keluar Biji
Kakao
Harga Referensi (USD/TON)
Tarif Bea Keluar
< 2000
0 persen
2000 - 2750
5 persen
> 2750 - 3500
10 persen
> 3500
15 persen
Sumber: Kementrerian Keuangan, 2010.
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Kebijakan bea keluar bermaksud mendorong ekspor kakao dalam
bentuk olahan, sayangnya ekspor kakao olahan Indonesia ke Uni Eropa
mendapat perlakuan diskriminatif. Impor kakao olahan dari Indonesia
dikenai bea masuk antara 7 persen - 9 persen sementara negara produsen
lainnya seperti Pantai Gading dan Ghana tidak dikenai bea masuk. Saat ini
pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sedang memperjuangkan
agar Uni Eropa menghapus diskriminasi tarif bea masuk kakao olahan
sehingga Indonesia, Pantai Gading, dan Ghana berada dalam level
persaingan yang sama.
Kebijakan bea keluar Indonesia juga dimaksudkan untuk mengkompensasi perlakuan diskriminatif tarif bea masuk Uni Eropa terhadap
impor kakao dari Indonesia, dimana atas impor biji kakao Indonesia
dikenakan bea masuk 0 persen sementara atas impor kakao olahan
dikenakan 7-9 persen sebagaimana Tabel 2. Struktur tarif ini “mendorong”
Indonesia tetap mengekspor dalam bentuk mentah (biji kakao) daripada
produk olahannya. Bea keluar atas biji kakao diharapkan mampu
menghambat ekspor bahan mentah dan mendorong ekspor kakao olahan.
Dengan struktur bea keluar yang berlaku sekarang, pada tingkat tarif 15
persen ekspor biji kakao tidak lagi menguntungkan dibanding ekspor kakao
olahan.
Tabel 2. Tarif Bea Masuk Uni Eropa atas Impor Kakao Indonesia
Jenis Produk
KodeHS
Tarif Bea Masuk (%)
Biji Kakao
1801.00
Cocoa Beans
0
Kakao Olahan
1803.10
Cocoa Liquor
9,6
1803.20
Cocoa Cake
9,6
1804.00
Cocoa Butter
7,7
1805.00
Cocoa Powder
8
Sumber : Kementerian Keuangan, 2012

1.1.2. Gernas kakao
Peningkatan produksi biji kakao Indonesia dipacu untuk mencapai
tingkat optimal melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu
Kakao (Gernas Kakao). Gernas Kakao ini dilaksanakan karena tanaman
kakao di Indonesia rata-rata telah berumur tua dan tidak produktif. Gernas
Kakao yang mulai dilaksanakan tahun 2009 bertujuan melakukan perbaikan
tanaman kakao seluas 450.000 hektar dari total areal kakao Indonesia
sekitar 1.65 juta hektar. Gerakan ini diharapkan mampu melakukan
peremajaan dan rehabilitasi karena tanaman kakao Indonesia tergolong
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sudah tua umurnya sehingga hasilnya tidak optimal. Pasca Gernas Kakao,
produksi biji kakao Indonesia diharapkan mencapai 1.5 juta dalam tiga
sampai lima tahun mendatang. Gernas Kakao terdiri dari tiga kegiatan
utama yaitu :
a) Peremajaan, upaya peningkatan produktivitas tanaman kakao melalui
penggantian tanaman kakao yang tua/rusak/tidak produktif dengan
bibit unggul yang berasal dari teknik perbanyakan/kloning Somatic
Embryogenesis (SE). Target peremajaan tanaman kakao direncanakan
seluas 70.000 hektar (ha).
b) Rehabilitasi, upaya peningkatan produktivitas tanaman kakao melalui
perbaikan potensi genetik tanaman dengan menggunakan teknik
sambung samping bagi tanaman yang produktivitasnya sangat rendah
atau rusak dengan umur lebih dari 15 tahun. Target rehabilitasi
tanaman kakao direncanakan seluas 235.000 ha.
c) Intensifikasi, upaya peningkatan produktivitas tanaman kakao melalui
penerapan budidaya tanaman kakao sesuai standar. Target
intensifikasi tanaman kakao direncanakan 145.000 ha.
Saat ini Gernas Kakao memasuki tahun kelima, namun mengingat kakao
adalah tanaman tahunan maka hasilnya belum tampak secara nyata karena
bibit kakao yang ditanam butuh waktu 3 tahun untuk menghasilkan buah
yang bagus. Gernas diperlukan karena pangsa kepemilikan kebun kakao 89
persen merupakan perkebunan rakyat yang tidak memiliki akses
pendanaan memadai untuk memperbaiki tanaman kakao, sisanya 6 persen
adalah perkebunan negara dan 5 persen perkebunan swasta.
Pada tahun 2011 terjadi penurunan produksi kakao dibanding tahun
2010, hal ini disebabkan antara lain umur tanaman kakao yang telah tua,
kondisi tanaman yang rusak, tanaman kakao terkena penyakit pembuluh
kayu kakao atau Vascular Streak Dieback (VSD) serta beberapa jenis
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kakao lainnya. Di samping itu
kondisi iklim dimana terjadi hujan lebih lama dibanding tahun 2010
menyebabkan penurunan produksi kakao.
1.1.3. Sektor industri
Pasca penerapan kebijakan bea keluar biji kakao, jumlah perusahaan
industri pengolahan kakao terus mengalami peningkatan.1 Syadullah (2012)
mengungkapkan bahwa jumlah perusahaan yang beroperasi telah
Media Industri (2010). Penerapan Bea Keluar: Dorong Industri Hilir Kakao Domestik. No.2,
2010.

1
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bertambah 7 perusahaan, sehingga terdapat 16 perusahaan pengolahan
kakao di Indonesia. Fenomena beroperasinya kembali perusahaan pengolah
kakao menunjukkan bahwa penerapan bea keluar berdampak positif
terhadap upaya pengembangan industri hilir pengolahan kakao di dalam
negeri. Selain itu, juga telah mendorong sejumlah investor asing untuk
berinvestasi di Indonesia.
Tabel 3. Industri Pengolahan Kakao Menurut Penggunaan Kapasitas
Penggunaan
Kapasitas
Penuh
80-90 %
60-79 %
< 60 %
Kapasitas Terpasang

2009
3 perusahaan
3 perusahaan
6 perusahaan
3 perusahaan
345.000 ton

2010
3 perusahaan
3 perusahaan
2 perusahaan
4 perusahaan
345.000 ton

2011
4 perusahaan
3 perusahaan
6 perusahaan
3 perusahaan
469.000 ton

Sumber: Strategi Pengembangan Agribisnis Perkakaoan Nasional, disampaikan dalam Fokus
Group Discussion pada Badan Kebijakan Fiskal, 5 Mei 2011 oleh Dewan Kakao
Indonesia (Dekaindo)

Meningkatnya kapasitas terpasang industri pengolahan kakao dari 345
ribu ton menjadi 469 ribu ton merupakan bukti semakin bergairahnya
industri pengolahan kakao dalam negeri. Namun sayangnya dari 16
perusahaan pada tahun 2011 baru empat perusahaan yang telah beroperasi
penuh. Tabel 3 menunjukkan perkembangan kapasitas dalam kurun waktu
2009-2011. Meningkatnya kapasitas terpasang industri pengolahan kakao
berkaitan erat dengan semakin meningkatnya persediaan bahan baku biji
kakao dalam negeri.

2. METODOLOGI
Penurunan ekspor kakao olahan Indonesia pasca penerapan bea keluar
antara lain dapat disebabkan karena perubahan komposisi ekspor. Sebelum
diterapkan bea keluar sebagian besar ekspor kakao berupa bahan mentah
(biji kakao). Namun setelah bea keluar diterapkan yang terjadi adalah
sebaliknya. Selain itu, penurunan ekspor dapat juga terjadi disebabkan daya
saing Indonesia untuk komoditas biji kakao mengalami penurunan. Menurut
Leamer dan Stern (1970), kegagalan ekspor suatu negara yang
pertumbuhan ekspornya lebih rendah dari pertumbuhan ekspor dunia
dapat disebabkan (1) Ekspor terkonsentrasi pada komoditas-komoditas
yang pertumbuhan permintaannya relatif rendah, (2) Ekspor lebih
ditujukan ke wilayah yang mengalami stagnansi, (3) Negara tersebut tidak
mampu bersaing dengan negara pengekspor lainnya.
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Basri dan Munandar (2010) menyatakan bahwa analisis Constant
Market Share (CMS) memungkinkan dilakukannya pemisahan dari ketiga
sumber pertumbuhan ekspor yang pada akhirnya akan mengahasilkan
implikasi-implikasi kebijakan. Data yang digunakan adalah data sekunder
yang berasal dari United Nations Commodity Trade Statistics (UN
Comtrade) tahun 2010 dan 2012. Data tersebut dianalisis dengan
menggunakan metode Constant Market Share (CMS). Esfahani (2006)
mengungkapkan bahwa analisis CMS adalah metode untuk menganalisis
pola perdagangan dan tren perdagangan untuk tujuan formulasi kebijakan.
Metode ini bertujuan untuk memperjelas faktor-faktor yang menentukan
keragaan ekspor komparatif suatu negara. Asumsi dasar dari analisis CMS
adalah bahwa pangsa pasar ekspor suatu negara di pasar dunia tidak
berubah antar waktu. Persamaan yang digunakan pada analisis CMS ini
seperti yang digunakan Tyers et al, (1985) yaitu sebagai berikut:
E(t ).. E(t 1)..
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Keterangan :

E( t )..

= nilai total ekspor Indonesia untuk seluruh jenis komoditas untuk tahun t

E ( t 1) ..

= nilai total ekspor Indonesia untuk seluruh jenis komoditas kakao tahun t-1

E (t )i
E (t )

j

E ( t ) ij

W ( t )..

W( t ) i
W

(t ) j

W ( t ) ij

= nilai total ekspor Indonesia tahun t untuk komoditas i (misal kakao pasta)
= nilai total ekspor seluruh jenis komoditas kakao Indonesia tahun ke t ke Negara
tujuan j (misal AS)
= nilai ekspor Indonesia tahun t untuk komoditas i ke negara j
= nilai total seluruh ekspor standar (dunia atau negara pengekspor tertentu) untuk
seluruh jenis produk kakao tahun t
= nilai total ekspor standar (dunia atau negara pengekspor tertentu) tahun t untuk
komoditas i
= nilai total ekspor standar (dunia atau negara pengekspor tertentu) tahun t ke
negara j
= nilai total ekspor standar (dunia atau negara pengekspor tertentu) pada tahun t
untuk komoditas i ke negara j

a. Pertumbuhan standar menunjukkan pengaruh perdagangan dunia yang
menghubungkan berbagai perubahan pada ekspor suatu negara dengan
pertumbuhan umum ekspor dunia. Parameter yang positif menunjukkan
bahwa negara yang dianalisis dapat memelihara pangsa pasar ekspornya
di pasar luar negeri.
b. Pengaruh komposisi komoditas. Parameter pengaruh komposisi
komoditas yang positif mengindikasikan bahwa negara pengekspor yang
menjadi perhatian telah mengekspor komoditas yang memiliki
pertumbuhan permintaan ekspor dunia yang tinggi.
c. Pengaruh distribusi pasar. Pengaruh distribusi akan positif jika negara
pengekspor telah mendistribusikan pasarnya ke pusat pertumbuhan
permintaan.
d. Pengaruh persaingan. Pengaruh persaingan mengindikasikan adanya
kenaikan atau penurunan bersih (net gain or loss) dalam pangsa pasar
dari negara pengekspor yang dianalisis.
Komoditas kakao yang akan dianalisis mencakup enam jenis produk
kakao menurut 4 digit kode HS yaitu: biji kakao (1801), kulit kakao (1802),
kakao pasta (1803), kakao butter (1804), kakao bubuk (1805) dan cokelat
dan makanan lainnya yang mengandung kakao (1806) Sedangkan
pemilihan pasar dilakukan dengan cara mengurutkan negara-negara yang
termasuk dalam sepuluh besar tujuan ekspor dunia untuk komoditas
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tersebut, yaitu USA, Belanda, Jerman, Perancis, Belgia, Spanyol, Malaysia,
Inggris, Federasi Rusia, Kanada, China, Itali, Singapura,Polandia dan Jepang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama periode tahun 2010-2012, secara umum pertumbuhan ekspor
kakao Indonesia ke dunia mengalami penurunan sebesar 35,9 persen
padahal ekspor kakao dunia mengalami peningkatan sebesar 14,5 persen.
Apabila dilihat dari strukturnya, ekspor kakao Indonesia juga mengalami
perubahan. Di tahun 2010, 73 persen ekspor kakao berupa biji kakao,
namun pada tahun 2012 ekspor biji kakao hanya sebesar 37 persen dari
total nilai ekspor kakao Indonesia. Sementara persentase kakao pasta
meningkat dari 4 persen menjadi 20 persen (Gambar 2).
Komoditas kakao yang nilai ekspornya meningkat sangat besar adalah
kulit kakao yang ditahun 2010 sebesar 727.212 US $ menjadi 3.505.593
ditahun 2012. Kakao pasta meningkat sebesar 215.7 persen, yaitu dari
66.092.928 US $ menjadi 208.667.988 US $. Peningkatan nilai ekspor kakao
bubuk sebesar 60 persen. Sementara ekspor kakao butter turun sebesar
0.28 persen dan cokelat dan makanan lainnya yang mengandung kakao
turun sebesar 19.6 persen.

Kakao Bubuk
6%
Kakao Butter
14%

2010

Cokelat dan
makanan
mengandung
kakao
3%

2012
Kakao Bubuk
16%

Cokelat dan
makanan
mengandung
kakao
5%
Biji Kakao
37%

Kakao Pasta
4%
Kulit Kakao
0%

Biji Kakao
73%

Kakao Butter
22%

Kulit Kakao
0%
Kakao Pasta
20%

Gambar 2. Perbandingan Nilai Ekspor Kakao Indonesia
tahun 2010 dan 2012
Berdasarkan hasil analisis Constant Market Share (CMS) pada periode
2010-2012 pertumbuhan negatif dari ekspor kakao tersebut disebabkan
karena (1) ekspor kakao Indonesia belum ditujukan ke negara-negara
pengimpor yang memiliki pertumbuhan impor kakao yang tinggi (nilai
distribusi pasar -0.084) dan (2) daya saing kakao Indonesia di pasar kakao
dunia yang cukup lemah yang tercermin dari angka yang bertanda negatif (0.432) (Tabel 4).
Dahlia Nauly

Analisis Ekspor Kakao Indonesia…

24

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

Tabel 4. Parameter Pertumbuhan Ekspor Kakao Indonesia ke Dunia (20102012)
Komponen
Nilai
Pertumbuhan Ekspor
-0,359
Komposisi Komoditas
0,011
Distribusi pasar
-0,084
Daya saing
-0,432
Pertumbuhan Standar (Dunia)
0,145
Sumber: UN Comtrade, 2014 (diolah)

Pengaruh komposisi komoditas pada periode 2010-2012 adalah positif.
Namun jika diuraikan lebih lanjut maka dapat diketahui bahwa komposisi
komoditas untuk kakao pasta dan kakao butter memiliki nilai negatif. Ini
berarti bahwa Indonesia belum mengekspor komoditas kakao pasta dan
kakao butter sesuai dengan pertumbuhan permintaan untuk komoditas
tersebut. Hal ini terjadi karena permintaan dunia untuk komoditas kakao
pasta dan kakao butter pada periode tersebut sedang mengalami
penurunan, padahal Indonesia sedang meningkatkan ekspor kakao olahan
terutama kakao bubuk dan kakao butter (Gambar 3).

Gambar 3. Dekomposisi Constant Market Share 2010-2012.
Sumber UN Comtrade, 2014 (diolah)

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa pertumbuhan permintaan ekspor
dunia untuk komoditas kakao pasta dan kakao butter lebih kecil
dibandingkan dengan pertumbuhan pangsa pasar Indonesia. Hal ini
menunjukkan bahwa Indonesia melakukan ekspor pada produk yang
Analisis Ekspor Kakao Indonesia…
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permintaan dunianya menurun selain itu pada periode tersebut terjadi
penurunan harga pada kedua komoditas tersebut (Hameed dan Arshad,
2013). Pada komoditas biji kakao, permintaan dunia meningkat sedangkan
ekspor biji kakao Indonesia mengalami penurunan karena diberlakukan bea
keluar pada tahun 2010.
Pada aspek distribusi pasar, hasil menunjukkan bahwa pengaruh efek
negatif berasal dari komoditas biji kakao, kakao pasta dan kakao butter
yang belum terdistribusi dengan baik ke negara-negara yang memiliki
pertumbuhan permintaan ekspor kakao yang tinggi (Gambar 3). Pada Tabel
6 ditunjukkan bahwa untuk jenis biji Kakao, negara tujuan utama ekspor
Indonesia adalah Malaysia, Singapura, Amerika dan China. Sebanyak 52.46
persen biji kakao Indonesia ditujukan ke Malaysia, padahal negara tersebut
memiliki pertumbuhan permintaan ekspor biji kakao rendah. Sementara di
China pertumbuhan permintaan sangat tinggi, namun Indonesia hanya
mengekspor 3.56 persen biji kakaonya ke negara tersebut. Di samping itu,
pertumbuhan permintaan ekspor di Singapura sudah mengalami
penurunan, namun Indonesia mengekspor 18.42 persen biji kakaonya ke
negara tersebut.
Tabel 5. Pertumbuhan Pangsa Pasar Indonesia dan Permintaan Ekspor Dunia
(2010-2012)
Pertumbuhan Rata-rata
Pertumbuhan
Komoditas
Pangsa Pasar Indonesia
Dunia
(%)
(%)
Biji Kakao (HS 1801)
-67,68
25,92
Kulit Kakao (HS 1802)
382,06
213,40
Kakao Pasta (HS 1803)
215,72
-2,25
Kakao Butter (HS 1804)
-0,28
-33,97
Kakao Bubuk (HS 1805)
60,08
19,31
Cokelat (HS 1806)
19,59
19,08
Sumber: UN Comtrade, 2014 (diolah)

Demikian pula yang terjadi pada kakao pasta. Kakao pasta Indonesia
sebagian besar ditujukan ke Spanyol, Jerman dan Filipina. Padahal
pertumbuhan permintaan ekspor di negara-negara tersebut menunjukkan
angka negatif yang berarti sedang mengalami penurunan. Di sisi lain
pertumbuhan permintaan kakao pasta di China sangat pesat, namun
Indonesia hanya mengekspor 8.76 persen kakao pastanya ke negara
tersebut.
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Tabel 6. Pangsa Pasar dan Pertumbuhan Negara Tujuan Ekspor
Komoditas
Biji Kakao

Kakao Pasta

KakaoButter

Negara Tujuan
Ekspor
Malaysia
Singapura
China
Belanda
Jerman
AS
ROW
AS
Spanyol
Jerman
China
Filipina
Brazil
ROW
AS
Perancis
Jerman
Inggris
China
Jepang
ROW

Rata-rata Pangsa Pasar
Indonesia (%)
52,46
18,42
3,56
0,90
1,62
10,43
12,61
18,60
23,81
17,34
8,76
10,00
5,25
16,25
35,70
11,47
7,45
6,82
3,35
3,73
25,12

Pertumbuhan
Dunia (%)
3,16
-30,88
102,50
-12,29
21,29
35,95
55,99
22,58
-12,61
-23,79
134,91
-67,40
10,21
-3,55
-62,37
-28,12
-28,00
-25,75
57,77
-23,13
-32.23

Sumber: UN Comtrade, 2014 (diolah)

Komoditas kakao butter pada periode 2010-2012 juga mengalami
penurunan permintaan ekspor. Hal ini terjadi di negara-negara tujuan
ekspor utama Indonesia yaitu Amerika Serikat (AS), Perancis, Jerman,
Inggris dan Jepang. Sementara permintaan ekspor kakao butter di China
masih tumbuh sebesar 57.77 persen, namun hanya 3.35 persen ekspor
kakao butter Indonesia ditujukan ke negara tersebut.
Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa daya saing Indonesia pada
komoditas biji kakao mengalami penurunan yang sangat besar. Ini
menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu memelihara pangsa pasarnya
biji kakaonya disebabkan turunnya keunggulan relatif terhadap negaranegara eksportir lainnya di negara tujuan ekspor, Hal ini sesuai dengan
yang dikemukakan Rifin (2013) bahwa daya saing biji kakao Indonesia
mengalami penurunan di tahun 2011 yang ditunjukkan dengan nilai RCA
(Revealed Comparative Advantage) yang turun.
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Tabel 7. Pengaruh Daya Saing Komoditas Kakao Indonesia
Negara
pengimpor
USA

Biji
Kakao
-0,204

Kulit
Kakao
0,000

Pasta
Kakao
0,043

Kakao
Butter
0,015

Bubuk
Kakao
0,001

Belanda

-0,007

0,000

0,001

-0,002

0,001

0,000

Jerman
Perancis
Belgia
Spanyol
Malaysia
Inggris
Federasi Rusia
Kanada
China
Itali
Singapura
Polandia
Jepang
Lainnya

-0,025
0,000
-0,006
-0,002
-0,208
0,000
0,000
-0,007
-0,044
0,000
-0,007
0,000
-0,002
-0,081

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,005
0,000
0,000
0,004
0,010
0,000
0,000
0,000
0,013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,013

0,015
0,002
0,000
0,001
0,002
0,008
0,003
0,004
0,009
0,000
0,001
0,000
0,003
0,003

0,004
0,000
0,001
-0,001
0,001
0,000
-0,002
0,000
0,000
0,000
0,002
-0,001
0,000
0,004

0,000
0,000
0,000
0,000
-0,005
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-0,001
0,000
0,000
0,005

Cokelat
0,000

Sumber: UN Comtrade, 2013 (diolah)

Secara umum daya saing biji kakao Indonesia cukup lemah, khususnya di
pasar Amerika, Malaysia, China dan Jerman. Hal ini terlihat dari koefisien
daya saing yang bertanda negatif di pasar-pasar tersebut. Biji kakao
Indonesia tidak memiliki potensi daya saing di negara manapun yang
terlihat dari tidak adanya nilai yang bertanda positif. (lihat Tabel 7). Daya
saing yang menurun ini terjadi karena harga biji kakao Indonesia lebih
mahal dibandingkan sebelumnya akibat dikenakan bea keluar. Selain itu
menurut Hasibuan et al. (2012) daya saing biji kakao yang rendah terjadi
karena produk biji kakao Indonesia dikenal memiliki kualitas rendah
sehingga hanya dijadikan sebagai bahan campuran di negara-negara
industri kakao serta memiliki harga yang lebih rendah dari negara
eksportir lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Athanashoglou et al.
(2010) yang menyatakan bahwa ukuran daya saing dengan metode CMS
sangat terkait dengan faktor harga dan non harga seperti kualitas, produk,
pelayanan aktivitas ekspor, waktu dan lain-lain.
Nauly (2014) mengemukakan bahwa cokelat dan makanan olahan
lainnya yang mengandung kakao Indonesia belum memiliki daya saing
sepanjang tahun 1990 sampai 2012. Daya saing komoditas tersebut pada
tahun 2011 lebih rendah dibandingkan tahun 2010. Analisis CMS
menunjukkan bahwa penurunan daya saing ini terutama terjadi di Malaysia
Dahlia Nauly
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dan Singapura. Sedangkan kakao pasta Indonesia memiliki peningkatan
daya saing di Amerika China, Malaysia, Jerman dan Spanyol. Sementara pada
komoditas kakao butter daya saing Indonesia yang rendah terjadi di
Belanda. Penurunan daya saing kakao bubuk, Indonesia terjadi di Spanyol,
Rusia dan Polandia.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
4.1 Kesimpulan
Pertumbuhan ekspor kakao Indonesia periode 2010-2012 berada
dibawah pertumbuhan ekspor dunia bahkan Indonesia mengalami
penurunan ekspor. Kondisi tersebut disebabkan karena:
1. Indonesia belum mendistribusikan pasarnya ke pusat pertumbuhan
permintaan. Ekspor biji kakao Indonesia sebagian besar ditujukan ke
Malaysia dan Singapura, padahal negara-negara tersebut memiliki
permintaan ekspor biji kakao yang rendah. Kakao pasta Indonesia
sebagian besar ditujukan ke Spanyol, Jerman dan Filipina yang
mengalami pertumbuhan permintaan ekspor negatif. Komoditas kakao
butter mengalami penurunan permintaan di negara-negara tujuan
ekspor utama Indonesia yaitu Amerika Serikat (AS), Perancis, Jerman,
Inggris dan Jepang.
2. Daya saing biji kakao Indonesia mengalami penurunan di pasar tujuan
ekspor terutama Amerika, Malaysia, China dan Jerman. Sementara itu,
cokelat dan makanan olahan lainnya yang mengandung kakao juga
mengalami penurunan daya saing di Malaysia dan Singapura

4.2 Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka direkomendasikan bahwa
pemerintah perlu
1. Menjalin kerjasama terutama dengan negara yang memiliki potensi
permintaan yang tinggi yaitu China terutama untuk komoditas biji
kakao, kakao pasta dan kakao butter.
2. Meningkatkan daya saing komoditas kakao olahan. Hal ini karena biji
kakao Indonesia yang selama ini menjadi andalan mengalami
penurunan daya saing akibat penerapan bea keluar.

Analisis Ekspor Kakao Indonesia…

Dahlia Nauly

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

29

DAFTAR PUSTAKA
Athanasoglou, P., C. Backinezos dan E.A.Georgiou. 2010. Export Performance,
Competitiveness and Commodity Compotition. MPRA Paper No. 31997.
diakses melalui http://mpra.ub.uni-muenchen.de/31997.
Basri F. dan H Munandar. 2010. Dasar-Dasar Ekonomi Internasional, Pengenalan dan
Aplikasi Metode Kuantitatif. Kencana. Jakarta.
Departemen Perindustrian. 2009. Roadmap Pengembangan Industri Kakao,
Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Jakarta.
Esfahani, A dan Fredoun Z. 2006. Constant Market Shares Analysis: Uses, Limitation
and Prospects. The Australian Journal of Agricultural and Resource
Economics. 50. p 510-526.
Hameed, A dan F.M Arshad. 2013. Future Trends of Export Demand for Selected
Malaysian Cocoa Products. Academic Journal Inc.
Hasibuan, AM., Nurmalina R dan Wahyudi A. 2012. Analisis dan Daya Saing
Perdagangan Biji Kakao dan Produk Kakao Olahan Indonesia di Pasar
Internasional. Buletin RISTI Vol 3 (1). p. 57-70.
International Cocoa Organization ICCO . 2012. Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics,
No. 3, Vol XXXVIII
Kementerian Keuangan RI. 2012. Kajian Perkembangan Kakao Nasional Pasca
Pengenaan Bea Keluar Biji Kakao. Badan Kebijakan Fiskal diakses melalui
http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012%5Ckajian%5Cpkpn%5C
publikasi_pkpn_4-6.pdf.
Leamer, E.E dan R.M Stern (1970). Quantitative International Economics. Allyn and
Bacon.
Nauly, D. 2014. Daya Saing Ekspor Kakao Olahan Indonesia. Tesis. Magister
Agribisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Rifin, A. 2013. Competitiveness of Indonesia’s Cocoa Bean Export in The World
Market. International Journal of Trade, Economics and Finance. Vol 4. p 279281
Syadullah, M. 2012. Dampak Kebijakan Bea Keluar Terhadap Ekspor dan Industri
Pengolahan Kakao. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 6 (1). p 53-68.
Tyers, R. P. Phillips and D. Lim. 1985. ASEAN-Australia Trade in Manufactures; A
Constant Market Share Analysis, 1970-1979. In Lim,D. (ed). 1985. ASEANAustralia Trade in Manufactures. Logman Chashire, Melbourne.

Dahlia Nauly

Analisis Ekspor Kakao Indonesia…

30

Analisis Ekspor Kakao Indonesia…

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

Dahlia Nauly

DAYA SAING EKSPOR PRODUK NANAS
KALENG INDONESIA DI PASAR AMERIKA
SERIKAT
Valentina Theresia
Mahasiswa Pascasarjana, Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB
E-mail : valent0202@gmail.com

ABSTRAK
Indonesia merupakan negara produsen nanas terbesar kelima di dunia dan
pengekspor produk nanas kaleng terbesar ketiga di dunia setelah Thailand dan
Philipina, sehingga nanas dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian
Indonesia. Namun dalam pengembangannya, nanas dihadapkan pada kondisi
produksi yang berfluktuasi yang berdampak pada berfluktuasinya jumlah ekspor
produk nanas kaleng Indonesia. Selama ini ekspor produk nanas kaleng Indonesia
sebagian besar ditujukan ke pasar Amerika Serikat. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui daya saing ekspor produk nanas kaleng Indonesia dengan produk nanas
kaleng dari negara Philipina dan Thailand di pasar Amerika Serikat. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data
bulanan pada tahun 2005-2014. Data dianalisis dengan model pendekatan Almost
Ideal Demand System (AIDS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangsa pasar
ekspor produk nanas kaleng Indonesia di Amerika Serikat paling rendah
dibandingkan Philipina dan Thailand. Permintaan impor produk nanas kaleng dari
Indonesia paling inelastis ketika terjadi perubahan anggaran pengeluaran impor
produk nanas kaleng Amerika Serikat. Elastisitas harga sendiri dari semua negara
bernilai negatif (inelastis). Hubungan antara Indonesia dengan Philipina dan
Thailand bersifat komplementer. Sedangkan hubungan antara Phillipina dan
Thailand bersifat substitusi. Demikian pula hubungan antara Rest of The World dan
negara Indonesia, Philipina dan Thailand bersifat substitusi.
Kata Kunci: nanas kaleng, daya saing ekspor, model AIDS

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Nanas merupakan salah satu buah paling terkenal di dunia dan masuk
dalam jajaran king fruit karena ukurannya yang besar dan permintaan yang
cukup tinggi dari pasar dunia. Nanas juga merupakan komoditas buah-
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buahan yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat di dunia setelah
mangga. Produksi nanas adalah 21 persen dari total produksi buah-buahan
dunia. Nanas diproduksi oleh sekitar 86 negara di dunia, sehingga akibatnya
produksi nanas tersebar luas di seluruh negara-negara tropis, namun hanya
sebagian kecil dari negara-negara tersebut yang mengekspor dalam jumlah
besar. Pada umumnya sekitar 70 persen dari produksi nanas suatu negara
digunakan untuk konsumsi dalam negeri. Lima besar negara produsen
nanas dunia yaitu Thailand, Costa Rica, Brazil, Philipina, dan Indonesia,
dimana kelima negara tersebut menyumbang lebih dari setengah total
produksi dunia (FAO, 2014). Berikut ini disajikan data produksi nanas dunia
pada tahun 2012.
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Gambar 1. Produksi Nanas Dunia Pada Tahun 2012
Sumber : FAO, 2014

Sebagian besar nanas diekspor dalam bentuk olahan yaitu yang berupa
nanas kaleng dan konsentrat jus. Produksi nanas kaleng sangat
terkonsentrasi di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Philipina,
dan Indonesia. Ekspor nanas kaleng dari ketiga negara tersebut bisa
mencapai 78 persen dari total ekspor nanas kaleng dunia sedangkan untuk
produk konsentrat jus mencapai 58 persen dari total ekspor konsentrat jus
nanas dunia.
Eksportir nanas kaleng terbesar di dunia adalah Thailand, diikuti oleh
Philipina dan Indonesia. Lebih dari 95 persen produksi nanas di Thailand
adalah untuk pengolahan yang diperuntukkan untuk tujuan ekspor,
sedangkan sekitar 5 persen digunakan untuk konsumsi segar. Thailand
mengekspor nanas kaleng kepada 127 negara. Berdasarkan data ITC (2014),
pasar terbesar produk nanas kaleng Thailand adalah Amerika Serikat (29.6
Daya Saing Ekspor Produk Nanas Kaleng…
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persen) diikuti oleh Jerman (6.4 persen), Rusia (5.3 persen), Jepang (4.1
persen) dan Inggris (3.4 persen). Keunggulan kompetitif Thailand dalam
ekspor buah kaleng berasal dari beberapa faktor termasuk modal yang
signifikan dan investasi teknologi dari perusahaan makanan multinasional
(Dole Food Company), biaya tenaga kerja yang rendah, dan adanya insentif
dari pemerintah (Asopa, 2003).
Philipina sebagai eksportir produk nanas segar dan olahan terbesar di
dunia setelah Thailand, memiliki industri ekspor yang cukup meningkat.
Ada sejumlah pabrik pengolahan di Phiilipina, beberapa diantaranya
dimiliki oleh perusahaan multinasional seperti Dole Philipina dan Del Monte
Foods. Dole Philipina adalah salah satu perusahaan multinasional terbesar
di Philipina. Pada tahun 2009, Dole memiliki saham di pasar AS sebesar 57.8
persen untuk produk buah kaleng dan 47.6 persen untuk fruit cup,
sedangkan Del Monte hanya memiliki 9.0 persen dan 36.7 persen pangsa
pasar untuk produk yang sama (Balito, 2010). Berdasarkan data
www.trademap.org (2014), pasar terbesar nanas kaleng dari Philipina
adalah Amerika Serikat (63.8 persen) diikuti oleh Spanyol (5.1 persen),
Republik Korea (3.7 persen), Jepang (3.6 persen) dan Belanda (3.1 persen).
Indonesia termasuk produsen nanas terbesar ke-5 di dunia setelah
Thailand, Costa Rica, Brazil, dan Philipina. Tingkat produksi nanas yang
cukup besar karena Indonesia memiliki potensi wilayah yang cocok untuk
pertumbuhan nanas. Data produksi nanas Indonesia pada tahun 2005-2012
dapat dilihat pada gambar 2. Produksi buah nanas secara nasional sebagian
besar disumbang oleh lima daerah utama penghasil nanas, yaitu Lampung,
Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Tengah.

Ton
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Gambar 2. Data Produksi Nanas Indonesia Tahun 2005–2012
Sumber : BPS, 2014
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Nanas merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat
potensial dan prospektif untuk dijadikan sebagai komoditas andalan ekspor
Indonesia yang memiliki volume ekspor terbesar yaitu mencapai 80 persen
dari total ekspor buah-buahan di Indonesia. Namun proporsi volume
terbesar tersebut berasal dari ekspor nanas kaleng. Produk nanas kaleng
mempunyai peluang besar untuk dikembangkan karena memberikan
kontribusi pada peningkatan nilai ekspor non migas nasional dan
menduduki peringkat pertama pada nilai ekspor Indonesia untuk buah
dalam kaleng yaitu sebesar 90 persen. Nanas kaleng merupakan pengolahan
lebih lanjut dari buah nanas segar dan hampir seluruh produksinya
ditujukan untuk ekspor (Haryanto dan Beni, 2007).
PT. Great Giant Pineapple merupakan perkebunan pertama di Indonesia
yang mengembangkan riset secara intensif dalam membudidayakan
tanaman nanas jenis smooth cayenne yang cocok untuk dikalengkan. Kebun
nanas PT. Great Giant Pineapple merupakan perkebunan nanas terintegrasi
yang terbesar di dunia dan menjadi pemimpin produsen nanas olahan di
Indonesia. PT Great Giant Pineapple telah mengekspor nanas ke lebih dari
50 negara dan mensuplai 15-20 persen total kebutuhan nanas dunia.
Perusahaan ini berskala internasional dalam industri pengalengan nanas
dan terintegrasi vertikal penuh (full integration).
Produk nanas kaleng (HS 200820) merupakan salah satu komoditas
yang menarik untuk dikaji karena Indonesia merupakan negara eksportir
terbesar ketiga di dunia setelah Thailand dan Philipina. Selama periode
tahun 1999-2012, pertumbuhan volume dan nilai ekspor nanas kaleng
Indonesia masing-masing tercatat sebesar 1.73 persen per tahun dan 7.08
persen per tahun. Pangsa ekspor terbesar (41.11 persen) ditujukan ke
Amerika Serikat, kemudian diikuti oleh negara-negara di Eropa, Timur
Tengah dan Amerika Latin seperti Peru, Uruguay, dan Panama, serta India.
Dalam kurun periode yang sama, rataan pertumbuhan permintaan dunia
terhadap nanas kaleng Indonesia adalah sekitar 9.48 persen per tahun.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nanas kaleng Indonesia memiliki
daya saing yang cukup kompetitif seiring dengan meningkatnya permintaan
dunia.
Amerika Serikat merupakan importir produk nanas kaleng terbesar di
dunia. Berdasarkan data www.trademap.org (2014), total volume impor
produk nanas kaleng Amerika Serikat pada tahun 2013 mencapai 340 432
ton dengan total nilai impor sebesar 374 juta US Dollar. Nilai impor produk
nanas kaleng ini meningkat sebesar 3 persen dari tahun sebelumnya yang
berjumlah 364 juta USD. Amerika Serikat mengimpor produk nanas kaleng
Daya Saing Ekspor Produk Nanas Kaleng…
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dari 45 negara. Negara pengekspor terbesar produk nanas kaleng ke
Amerika Serikat adalah Thailand, Philipina, Indonesia, China, dan Malaysia.
Hingga saat ini Indonesia menduduki peringkat ketiga negara penyedia
produk nanas kaleng bagi Amerika Serikat. Pada tahun 2011, Indonesia
berhasil mengirimkan produk nanas kaleng ke Amerika Serikat senilai 49
juta USD kemudian menurun pada tahun 2012 menjadi 46 juta USD dan
pada tahun 2013 kembali menurun menjadi 40 juta USD. Sementara itu
Philipina mengalami peningkatan setiap tahunnya dan puncaknya pada
tahun 2013 berhasil mengirimkan produk nanas kaleng ke Amerika Serikat
senilai 112 juta USD. Nilai ekspor produk nanas kaleng Philipina masih
kalah dengan Thailand. Pada tahun 2011 Thailand berhasil mengirimkan
produk nanas kaleng ke Amerika Serikat senilai 156 juta USD kemudian
meningkat pada tahun 2012 menjadi 161 juta USD dan pada tahun 2013
kembali menurun menjadi 151 juta USD. Nilai ekspor produk nanas kaleng
ke Amerika Serikat dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Nilai Ekspor Produk Nanas kaleng ke Amerika Serikat
Sumber : www.trademap.org (2014)

Kinerja Indonesia dalam ekspor produk nanas kaleng ke Amerika Serikat
dalam tiga tahun terakhir memang menunjukkan penurunan nilai, namun
dari tahun-tahun sebelumnya bisa dikatakan nilai ekspor produk nanas
kaleng berfluktuatif dan cenderung mengarah kepada peningkatan nilai. Hal
ini mengindikasikan bahwa produk nanas kaleng Indonesia mendapat minat
positif dan serius dari pasar Amerika Serikat sehingga posisi ini harus
diperkuat agar harga produk Indonesia juga dapat bersaing apabila
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dibandingkan dengan harga produk nanas kaleng dari negara-negara
pesaing.

1.2. Perumusan Masalah
Indonesia merupakan negara produsen terbesar kelima di dunia dan
pengekspor nanas terbesar ketiga di dunia, sehingga nanas dapat
memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Namun dalam
pengembangannya, nanas dihadapkan pada kondisi produksi yang
berfluktuasi yang berdampak pada berfluktuasinya jumlah ekspor nanas
Indonesia. Ekspor nanas Indonesia sebagian besar dalam bentuk nanas
olahan yang dikemas dalam kaleng.
Ekspor produk nanas kaleng Indonesia selama ini sebagian besar
ditujukan ke pasar Amerika Serikat. Ekspor produk nanas kaleng Indonesia
ke pasar Amerika Serikat ini bisa mengakibatkan ketergantungan pasar
ekspor produk nanas kaleng dan akan mengganggu industri nanas kaleng
dikarenakan Amerika Serikat menjadi lebih dapat menentukan harga ekspor
yang pada akhirnya dapat berdampak pada harga domestik Indonesia.
Selain itu juga, Indonesia menghadapi persaingan dengan negara produsen
nanas lainnya, sehingga dapat mengancam menurunkan ekspor produk
nanas kaleng Indonesia. Untuk melihat penawaran ekspor produk nanas
kaleng maka yang dipilih menjadi negara pesaing Indonesia adalah Thailand
dan Philipina.

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengetahui daya saing
ekspor produk nanas kaleng Indonesia dengan produk nanas kaleng dari
negara Philipina dan Thailand berdasarkan pangsa pasarnya di Amerika
Serikat.
Nilai ekspor produk nanas kaleng dari tiga eksportir terbesar dunia yaitu
Philipina, Thailand dan Indonesia cukup berfluktuatif. Hal ini menunjukkan
bahwa terjadi persaingan antara negara eksportir tersebut di pasar dunia
khususnya di Amerika Serikat. Oleh karena itu dengan menganalisis daya
saing ekspor produk nanas kaleng Indonesia akan menjadi informasi
penting dalam menentukan strategi pemasaran dalam menghadapi
persaingan dengan negara-negara pesaingnya.

1.4. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan perdagangan produk nanas kaleng dan dapat berguna bagi
Daya Saing Ekspor Produk Nanas Kaleng…
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pengambil kebijakan, produsen dan eksportir dalam rangka pengembangan
produk nanas kaleng dalam meningkatkan daya saing ekspor produk nanas
kaleng Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan negara produsen
lainnya di pasar Amerika Serikat.

2. KERANGKA PEMIKIRAN
2.1. Teori Permintaan
Permintaan menunjukkan jumlah barang atau jasa yang akan dibeli
oleh konsumen pada berbagai tingkatan harga selama periode waktu dan
keadaan tertentu. Hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan
berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan membeli digambarkan
sebagai fungsi permintaan. Ada banyak variabel yang mempengaruhi
permintaan terhadap suatu barang, tetapi pada umumnya hanya variabel
yang pengaruhnya besar dan langsung saja yang diperhitungkan, seperti
harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan pendapatan konsumen.
Ada dua macam fungsi permintaan, yaitu fungsi permintaan
Marshallian dan fungsi permintaan Hicksian. Menurut Nugraha (2001),
fungsi permintaan Marshallian diturunkan dari maksimalisasi utilitas
dengan kendala pendapatan konsumen. Pada fungsi permintaan
Marshallian, jumlah barang yang diminta merupakan fungsi dari harga dan
pendapatan. Sedangkan fungsi permintaan Hicksian diturunkan dari
minimisasi pengeluaran pada tingkat utilitas tertentu (konstan). Fungsi
permintaan Hicksian menunjukkan jumlah barang yang diminta merupakan
fungsi dari harga dan tingkat kepuasan konsumen tertentu.
Menurut Deaton dan Muelbaueuer (1980), ada beberapa sifat ataupun
batasan yang harus dipenuhi oleh suatu fungsi permintaan, yaitu:
1. Adding Up
Nilai total permintaan (baik fungsi permintaan Marshallian maupun
fungsi permintaan Hicksian) merupakan total pengeluaran dalam
mengkonsumsi barang dan jasa.
2. Homogenitas
Fungsi permintaan Hicksian akan homogen berderajat nol terhadap
harga, sedangkan untuk fungsi permintaan Marshallian akan homogen
berderajat nol terhadap harga dan pengeluaran. Hal tersebut
menunjukkan bahwa pada fungsi permintaan Marshalian, permintaan
terhadap suatu barang atau jasa tidak akan berubah jika terjadi
perubahan harga dan pengeluaran secara proporsional.
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3. Simetri
Sifat ini merupakan jaminan dari cara untuk menguji apakah konsumen
bersifat konsisten dalam menentukan preferensinya
4. Negativitas
Sifat ini sesuai dengan teori permintaan yang menyatakan bahwa antara
harga suatu barang dengan jumlah yang diminta akan terdapat
hubungan yang negatif.
Sifat adding up dan homogenitas merupakan konsekuensi dari
spesifikasi kendala anggaran linier, sedangkan sifat simetri dan negativitas
merupakan konsekuensi dari sifat preferensi konsumen yang konsisten
(Deaton dan Muelbaueuer, 1980).

2.2. Konsep Elastisitas
Elastisitas merupakan persentase perubahan suatu variabel karena
adanya perubahan satu persen variabel lain. Elastisitas dapat diturunkan
dari fungsi permintaan. Elastisitas yang diturunkan dari fungsi permintaan
Marshallian
disebut
sebagai
elastisitas
tidak
terkompensasi
(uncompensated elasticities), sedangkan elastisitas yang didapatkan dari
fungsi permintaan Hicksian disebut sebagai elastisitas terkompensasi
(compensated elasticities). Berdasarkan penyebab perubahan permintaan,
elastisitas bisa dibedakan menjadi elastisitas harga, elastisitas silang, dan
elastisitas pendapatan (Salvatore, 1994).
Elastisitas harga merupakan persentase kenaikan atau penurunan
jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang itu sendiri.
Elastisitas harga mempunyai tanda negatif. Kenaikan harga menyebabkan
turunnya jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, turunnya harga barang
tersebut akan menyebabkan meningkatnya jumlah barang yang diminta.
Menurut Lipsey et al. (1995), nilai elastisitas harga dapat dipergunakan
untuk mengelompokkan suatu barang apakah termasuk barang elastis,
elastisitas unit, atau barang inelastis. Nilai elastisitas dapat membedakan
barang menjadi:
|ε| < 1, barang tersebut termasuk barang inelastis,
|ε| = 1, barang tersebut termasuk barang yang memiliki elastisitas unit, dan
|ε| > 1, barang tersebut termasuk elastis.
Elastisitas silang menunjukkan perubahan jumlah barang yang diminta
yang disebabkan oleh perubahan harga barang lain. Konsep elastisitas
silang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua barang,
apakah saling bersubstitusi atau saling berkomplemen. Nilai elastisitas
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silang > 0 (positif) menunjukkan saling menggantikan (substitusi) antara
dua barang tersebut, sedangkan jika nilai elastisitas silang < 0 (negatif)
menunjukkan kedua barang tersebut saling melengkapi (komplementer),
atau tidak ada hubungan kegunaan pada kedua barang tersebut (netral) jika
nilai elastisitasnya = 0 (Lipsey et al., 1995).

2.3. Model Almost Ideal Demand System (AIDS)
Model permintaan Almost Ideal Demand System (AIDS) pertama kali
diperkenalkan oleh Deaton dan Muelbauer pada tahun 1980, yang
menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan (pengeluaran)
dengan tingkat konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk budget share.
Model ini diturunkan dari fungsi biaya atau pengeluaran dan fungsi utilitas
tidak langsung dengan mempertimbangkan keputusan konsumen dalam
menentukan beberapa komoditas secara bersamaan.
Menurut Deaton dan Muelbauer (1980), model AIDS memiliki
beberapa keunggulan yaitu : (1) Dapat digunakan untuk mengestimasi
sistem persamaan yang terdiri atas beberapa kelompok komoditi yang
saling berkaitan; (2) Model lebih konsisten dengan data pengeluaran
konsumsi yang telah tersedia, sehingga estimasi permintaan dapat
dilakukan tanpa data kauntitas; dan (3) Konsisten dengan teori permintaan
karena adanya restriksi yang dapat dimasukkan ke dalam model dan dapat
dugunakan untuk mengujinya.
Menurut Henneberry dan Hwang (2007), dengan keunggulan yang
dimiliki oleh model AIDS, maka model ini dapat digunakan untuk
menganalisis sistem permintaan baik secara mikro maupun makro. Selain
itu, menurut Wan et al. (2010), model AIDS memberikan hasil yang cukup
konsisten dengan teori ekonomi, tidak bertentangan dengan teori, lebih
fleksibel, dan mudah menggunakannya.
Model AIDS sudah banyak digunakan oleh para peneliti untuk berbagai
tujuan penelitian, diantaranya yaitu : menganalisis model permintaan
(Savitri 2010 dan Bhakti 2011), menghitung proporsi pengeluaran
masyarakat di daerah (Nugraha, 2001), menganalisis persaingan negaranegara dalam pasar ekspor (Chan dan Nguyen, 2002), dan menganalisis
permintaan impor di sebuah negara (Andayani dan Tilley, 1997).

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data tersebut meliputi data bulanan dengan rentang waktu Januari 2005 Valentina Theresia
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Maret 2014. Data yang dikumpulkan adalah data volume dan nilai ekspor
produk nanas kaleng Indonesia, Philipina dan Thailand ke Amerika Serikat
yang bersumber dari ITC (www.trademap.org). Sedangkan data produksi
nanas Indonesia bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia, serta
data-data lain yang bersumber dari Kementerian Pertanian RI dan FAO.

3.2. Metode Analisis dan Pengolahan Data
Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis
secara kuantitatif dengan model pendekatan Almost Ideal Demand System
(AIDS) dengan menggunakan progam Stata 10 untuk melihat
perkembangan perdagangan produk nanas kaleng Indonesia dan negaranegara pesaing. Penawaran ekspor produk nanas kaleng Indonesia
diestimasi menurut negara tujuan ekspor yaitu Amerika Serikat. Hal ini
karena Amerika Serikat merupakan negara pengimpor terbesar produk
nanas kaleng dari Indonesia. Dalam melakukan ekspor produk nanas kaleng
ke Amerika Serikat, Indonesia menghadapi beberapa pesaing diantaranya
adalah Thailand dan Philipina. Kedua negara tersebut dipilih karena
merupakan negara pengekpor produk nanas kaleng terbesar di dunia dan
diduga akan berpengaruh terhadap volume ekspor produk nanas kaleng
Indonesia ke negara tujuan ekspor, sedangkan negara pengekspor lainnya
dianggap sebagai sisa dunia dan bersifat eksogenous.
Model AIDS yang akan digunakan dalam analisis pada penelitian ini
akan menunjukkan pangsa pasar eksportir produk nanas kaleng yaitu
Indonesia, Philipina, Thailand dan Rest of The World (ROW) di pasar
Amerika Serikat. Model persamaan yang akan dibangun adalah :
WInd = α1+ δ1 Ln PInd + δ2 Ln PPhi + δ3 Ln PTha + δ4 Ln PROW + β1 Ln (x/P*)
WPhi = α2+ δ5 Ln PInd + δ6 Ln PPhi + δ7 Ln PTha + δ8 Ln PROW + β2 Ln (x/P*)
WTha = α3+ δ9 Ln PInd + δ10 Ln PPhi + δ11 Ln PTha + δ12 Ln PROW + β3 Ln (x/P*)
WROW = α4+ δ13 Ln PInd + δ14 Ln PPhi + δ15 Ln PTha + δ16 Ln PROW + β4 Ln (x/P*)
Keterangan :
Wi = pangsa ekspor negara eksportir
Pj = harga asal negara ekspor
x = nilai impor total
P* = index harga

1, 2, 3, α4 = Konstanta
1,…, 16; 1, 2, 3, 4 = Koefisien

Tiga restriksi yang harus dimasukkan kedalam model agar asumsi
maksimal kepuasan dapat terpenuhi, yaitu :
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Adding up
Homogenitas
Simetri

:∑
:∑
:

= 1=,∑
= 0, ∑
= 0 untuk semua i

=0

=

Kemudian dilakukan pengukuran dampak perubahan harga dan
pengeluaran yang diturunkan dari fungsi permintaan, yaitu :
a.

Elastisitas harga sendiri : eii =

−1

b.

Elastisitas harga silang : eij =

( ≠ )

c.

Elastisitas pengeluaran : eij = 1 +

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengolahan data berdasarkan model yang dibentuk dengan
menggunakan software Stata 10 dan dengan memasukkan restriksi-restriksi
(constraint) kedalam model persamaan tersebut, diperoleh model
persamaan baru sebagai berikut :
WInd = 0,345 + 0,112 Ln PInd - 0,076 Ln PPhi - 0.097 Ln PTha + 0,606 Ln PROW - 0,018 Ln
(x/P*)
WPhi = -0,401 - 0,076 Ln PInd - 0,013 Ln PPhi + 0,104 Ln PTha – 0,016 Ln PROW + 0,068
Ln (x/P*)
WTha = -0,439 - 0,097 Ln PInd + 0,104 Ln PPhi - 0,099 Ln PTha + 0,092 Ln PROW + 0,001
Ln (x/P*)
WROW = 0,621 + 0,060 Ln PInd - 0,016 Ln PPhi + 0,091 Ln PTha - 0,136 Ln PROW + 0,001
Ln (x/P*)

Model persamaan WInd menunjukkan besar pangsa pasar Indonesia
dalam mengekspor nanas kaleng ke Amerika Serikat. WPhi menunjukkan
besar pangsa pasar Philipina dalam mengekspor nanas kaleng ke Amerika
Serikat. WTha menunjukkan besar pangsa pasar Thailand dalam mengekspor
nanas kaleng ke Amerika Serikat, dan WROW menunjukkan besar pangsa
pasar Rest of The World dalam mengekspor nanas kaleng ke Amerika
Serikat.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pangsa pasar (share)
Indonesia dalam mengekspor produk nanas kaleng ke Amerika Serikat
adalah sebesar 0.146 persen, pangsa pasar (share) Philipina dalam
mengekspor produk nanas kaleng ke Amerika Serikat adalah sebesar 0.312
persen, pangsa pasar (share) Thailand dalam mengekspor produk nanas
kaleng ke Amerika Serikat adalah sebesar 0.451 persen, dan pangsa pasar
(share) Rest of The world dalam mengekspor produk nanas kaleng ke
Valentina Theresia
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Amerika Serikat adalah sebesar 0.091 persen. Grafik hubungan pangsa
pasar tersebut dapat dilihat pada gambar 5.

0.091 0.146
0.451

Indonesia
0.312

Philipina
Thailand
ROW

Gambar 5. Pangsa Pasar (Share) Ekspor Produk Nanas Kaleng
ke Amerika Serikat
Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa dibandingkan Philipina
dan Thailand, pangsa pasar ekspor produk nanas kaleng Indonesia di
Amerika Serikat paling rendah. Pangsa pasar terbesar dimiliki oleh Thailand
yang kemudian diikuti oleh Philipina. Daya saing suatu komoditas tercermin
dari market share (pangsa pasar). Oleh karena itu, jika suatu negara yang
memiliki pangsa pasar yang tinggi maka akan memiliki tingkat daya saing
yang tinggi pula pada komoditas tersebut.
Peran Indonesia sebagai eksportir nanas kaleng yang masih rendah
disebabkan daya saing nanas kaleng yang masih lemah. Hal ini disebabkan
oleh beberapa faktor, antara lain yaitu :
a. Biaya produksi ataupun pengiriman yang lebih tinggi menjadikan harga
nanas kaleng Indonesia lebih mahal dibandingkan para pesaingnya.
Produk nanas kaleng Indonesia memiliki keunggulan dari sisi iklim dan
murahnya harga lahan di luar Jawa. Akan tetapi, bagi produsen biaya
pengapalan yang cukup mahal menyebabkan daya saing produk nanas
kaleng Indonesia menjadi rendah di pasar internasional. Hal ini
disebabkan adanya keterbatasan akses pelabuhan dan prasarana
sehingga biaya ekspor ke suatu negara menjadi mahal.
b. Lemahnya iklim usaha menghambat investasi dalam industri ekspor
nanas kaleng Indonesia. Lemahnya iklim investasi di Indonesia telah
memperburuk kinerja ekspor produk nanas kaleng ke luar negeri karena
menghambat investasi baru dalam upaya peningkatan teknologi serta
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kualitas produk nanas kaleng, dan akhirmya menyebabkan kenaikan
biaya produksi.
c. Rendahnya akses terhadap kualitas dan kuantitas prasarana ataupun
teknologi yang memadai untuk budidaya nanas akan mengakibatkan
inefisiensi perdagangan. Meskipun Indonesia memiliki tarif pelabuhan
yang relatif rendah, namun efisiensi sistem pelabuhannya buruk.
Perbaikan pelayanan jalur transportasi dalam dan antar pulau juga
penting untuk menghubungkan wilayah miskin namun berpotensi
dengan pasar internasional.
d. Munculnya negara-negara pesaing. Meningkatnya persaingan dengan
Philipina dan Thailand untuk mengekspor produk nanas kaleng tentunya
akan berdampak pada daya saing produk nanas kaleng dari segi
teknologi maupun jangkauan distribusi dengan biaya yang efisien.
Ekspor kedua negara tersebut tumbuh pesat disejumlah pasar yang
didominasi juga oleh Indonesia.
Walaupun share ekspor nanas kaleng Indonesia masih rendah
dibandingkan ekspor dunia, dalam jangka panjang Indonesia dapat
meningkatkan ekspor nanas kaleng melalui peningkatan produksi nanas
dan usaha perkebunan yang terpadu dengan industri pengolahan nanas.
Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai elastisitas. Elastisitas yang
dianalisis adalah elastisitas pengeluaran (expenditure elasticity), elastisitas
terkompensasi
(compensated
elasticity), dan elastisitas tidak
terkompensasi (uncompensated elasticity). Besarnya nilai ketiga elastisitas
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Nilai Elastistisitas Pengeluaran Produk Nanas kaleng ke Amerika
Serikat
Negara Eksportir
Elastisitas Pengeluaran
Indonesia
0.879
Philipina
1.219
Thailand
1.003
ROW
0.423
Berdasarkan hasil nilai elastisitas pengeluaran, nilai elastisitas Indonesia
sebesar 0.879, yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan pengeluaran
impor produk nanas kaleng oleh Amerika Serikat sebesar satu persen, maka
akan meningkatkan share ekspor produk nanas kaleng Indonesia ke
Amerika Serikat sebesar 0.879 persen. Nilai elastisitas pengeluaran
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Philipina sebesar 1.219, menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan
pengeluaran impor produk nanas kaleng oleh Amerika Serikat sebesar satu
persen, maka akan meningkatkan share ekspor produk nanas kaleng
Philipina ke Amerika Serikat sebesar 1.219 persen. Nilai elastisitas
pengeluaran Thailand sebesar 1.003, menunjukkan bahwa apabila terjadi
kenaikan pengeluaran impor produk nanas kaleng oleh Amerika Serikat
sebesar satu persen, maka akan meningkatkan share ekspor produk nanas
kaleng Thailand ke Amerika Serikat sebesar 1.003 persen.
Dari ketiga interpretasi nilai elastisitas pengeluaran tersebut,
menunjukkan bahwa Indonesia memiliki nilai terendah dibandingkan
dengan dua negara lainnya, yaitu Philipina dan Thailand. Hal ini berarti
permintaan impor produk nanas kaleng dari Indonesia paling inelastis bila
dibandingkan dengan negara Philipina dan Thailand ketika terjadi
perubahan anggaran pengeluaran impor produk nanas kaleng Amerika
Serikat. Menurut Tomek dan Robinson dalam Boonsaeng et al. (2008),
semakin besar nilai elastisitas pengeluaran maka menunjukkan kualitas
produk yang lebih baik. Ini berarti bahwa peningkatan impor produk nanas
kaleng Amerika Serikat kurang menguntungkan bagi Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya. Produk nanas kaleng dari Indonesia kurang
disukai oleh Amerika Serikat bila dibandingkan dengan produk nanas
kaleng dari Philipina dan Thailand. Berdasarkan hal tersebut, dapat
dikatakan bahwa daya saing (dalam hal ini pangsa pasar) ekspor produk
nanas kaleng Indonesia masih kalah dengan negara eskportir produk nanas
kaleng lainnya yaitu Philipina dan Thailand.
Bila dibandingkan dengan negara-negara pesaing Indonesia, persaingan
dalam ekspor produk nanas kaleng ini sangatlah ketat, Indonesia harus
bersaing dengan negara tetangganya, yaitu Thailand dan Philipina. Thailand
merupakan salah satu negara pesaing Indonesia yang kuat di kawasan Asia
Tenggara untuk produk nanas kaleng. Hal ini disebabkan volume ekspor
produk nanas kaleng Thailand ke Amerika Serikat cukup besar jumlahnya.
Berdasarkan
penghitungan
nilai
elastisitas
terkompensasi
(Compensated Elasticity) untuk elastisitas harga sendiri, diperoleh hasil
nilai elastisitas antara Indonesia dan Indonesia bernilai -0.086 yang berarti
bahwa kenaikan harga produk nanas kaleng Indonesia sebesar satu persen
maka akan menurunkan share Indonesia sebesar 0.086 persen. Nilai
elastisitas terkompensasi untuk Philipina dan Philipina sebesar -0.728, yang
berarti bahwa kenaikan harga produk nanas kaleng Phlipina sebesar satu
persen maka akan menurunkan share Philipina sebesar 0.728 persen.
Begitu pula dengan nilai elastisitas terkompensasi untuk Thailand dan
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Thailand sebesar -0.768, yang berarti bahwa kenaikan harga produk nanas
kaleng Thailand sebesar satu persen maka akan menurunkan share
Thailand sebesar 0.768 persen.
Tabel 2. Nilai Elastisitas Terkompensasi Ekspor Produk Nanas Kaleng ke
Amerika Serikat
Elastisitas Terkompensasi (Compensated Elasticity)
Negara Eksportir
Indonesia
Philipina
Thailand
ROW
Indonesia
-0.086
-0.206
-0.213
0.506
Philipina
-0.097
-0.728
0.784
0.041
Thailand
-0.069
0.542
-0.768
0.295
ROW
0.805
0.134
1.455
-2.405
Dari hasil elastisitas terkompensasi (Compensated Elasticity) untuk
elastisitas harga sendiri, nilai elastisitas semua negara bernilai negatif
(inelastis). Hal ini sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan
bahwa ketika harga suatu komoditas meningkat, maka permintaan atau
share terhadap produk tersebut akan turun. Share Indonesia bersifat
inelastis terhadap perubahan harga produk nanas kaleng, hal ini berarti
bahwa dengan adanya perubahan harga tidak dapat direspon dengan cepat
oleh para eksportir produk nanas kaleng. Begitu pula halnya dengan negara
Philipina dan Thailand.
Berdasarkan nilai hasil elastisitas terkompensasi (Compensated
Elasticity) untuk elastisitas harga silang, pada kasus di Indonesia, apabila
terjadi kenaikan harga produk nanas kaleng Philipina sebesar satu persen,
maka akan menurunkan share Indonesia sebesar 0.097 persen; dan ketika
terjadi kenaikan harga produk nanas kaleng Thailand sebesar satu persen,
maka akan menurunkan share Indonesia sebesar 0.069 persen. Untuk kasus
di Philipina, apabila terjadi kenaikan harga produk nanas kaleng Indonesia
sebesar satu persen, maka akan menurunkan share Philipina sebesar 0.206
persen; sedangkan apabila terjadi kenaikan harga produk nanas kaleng
Thailand sebesar satu persen, maka akan meningkatkan share Philipina
sebesar 0.542 persen. Untuk kasus di Thailand, apabila terjadi kenaikan
harga produk nanas kaleng Indonesia sebesar satu persen, maka akan
menurunkan share Thailand sebesar 0.213 persen; sedangkan apabila
terjadi kenaikan harga produk nanas kaleng Philipina sebesar satu persen,
maka akan meningkatkan share Thailand sebesar 0.784 persen. Lain halnya
dengan kasus Rest of The World (ROW), apabila terjadi kenaikan harga
produk nanas kaleng Indonesia sebesar satu persen, maka akan
meningkatkan share ROW sebesar 0.506 persen; apabila terjadi kenaikan
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harga produk nanas kaleng Philipina sebesar satu persen, maka akan
meningkatkan share ROW sebesar 0.041 persen; dan apabila terjadi
kenaikan harga produk nanas kaleng Thailand sebesar satu persen, maka
akan meningkatkan share ROW sebesar 0.295 persen.
Dari hasil elastisitas terkompensasi (Compensated Elasticity) untuk
elastisitas harga silang tersebut, dalam hubungan Indonesia dengan negaranegara pesaingnya yaitu Philipina dan Thailand, terjadi hubungan yang
bersifat komplementer yang ditunjukkan oleh nilai elastisitas yang
bertanda negatif. Hal ini berarti hubungan antar Indonesia dengan Philipina
dan Thailand dalam hal ekspor produk nanas kaleng saling melengkapi dan
Indonesia dalam mengekspor produk nanas kalengnya sangat tergantung
kepada pasar ekspor Philipina dan Thailand karena kedua negara tersebut
mendominasi dalam perdagangan produk nanas kaleng dunia. Oleh karena
itu Indonesia perlu meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan
dengan negara-negara tersebut. Selain itu, bisa juga terjadi karena produk
nanas kaleng yang dihasilkan Indonesia dengan Philipina dan Thailand tidak
memiliki keunikan tertentu. Sedangkan hubungan antara Phillipina dan
Thailand bersifat substitusi, hal ini ditunjukkan oleh nilai elastisitas harga
silang yang bertanda positif. Hal ini berarti hubungan antara Philipina dan
Thailand dalam hal ekspor produk nanas kaleng saling menggantikan dan
bersaing satu sama lain sehingga terjadi persaingan pasar di Amerika
Serikat. hal pangsa ekspor. Persaingan kedua negara tersebut diduga
karena keduanya merupakan produsen dan eksportir produk nanas kaleng
terbesar di duniaAsumsinya apabila produk nanas kaleng dari Philipina
tidak tersedia di pasar Amerika Serikat, maka dapat digantikan oleh produk
nanas kaleng dari Thailand, demikian juga sebaliknya, apabila produk nanas
kaleng dari Thailand tidak tersedia di pasar Amerika Serikat, maka dapat
digantikan oleh produk nanas kaleng dari Philipina. Demikian pula
hubungan antara Rest of The World dan negara Indonesia, Philipina dan
Thailand bersifat substitusi. Terjadi persaingan pada produk nanas kaleng
dari Rest of The World dengan negara Indonesia, Philipina dan Thailand.
Untuk
penghitungan
nilai
elastisitas
tidak
terkompensasi
(Uncompensated Elasticity), diperoleh hasil yang tidak berbeda jauh dengan
hasil yang diperoleh pada nilai hasil elastisitas terkompensasi
(Compensated Elasticity). Nilai tanda pada kedua hasil elastisitas tersebut
sama, sehingga interpretasi hasil pada elastisitas tidak terkompensasi sama
dengan pada elastisitas terkompensasi. Kecuali pada kasus antara Philipina
dan ROW didapatkan nilainya pada elastisitas tidak terkompensasi sebesar
-0.013, sehingga hubungan antara Philipina dan ROW bersifat
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komplementer, sedangkan pada elastisitas terkompensasi sebesar 0.041.
Namun perbedaan nilai tersebut tidak begitu jauh berbeda.
Tabel 3. Nilai Elastisitas Tidak Terkompensasi Ekspor Produk Nanas Kaleng
ke Amerika Serikat
Elastisitas Tidak Terkompensasi (Uncompensated Elasticity)
Negara Eksportir
Indonesia
Philipina
Thailand
ROW
Indonesia
-0.214
-0.480
-0.610
0.426
Philipina
-0.275
-1.108
0.234
-0.013
Thailand
-0.216
0.229
-1.220
0.204
ROW
0.743
0.002
1.264
-2.444
Secara umum, karena ekspor produk nanas kaleng Indonesia dilakukan
oleh perusahaan perkebunan multinasional, maka implikasi kebijakan yang
dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing produk nanas kaleng
dalam hal ini pangsa pasar yang lebih baik di pasar dunia khususnya di
Amerika Serikat adalah dengan memperbaiki kapasitas produksi dan
kualitas nanas dengan memberdayakan petani berskala kecil melalui
penguatan kelembagaan petani, pengembangan kemitraan serta
peningkatan kualitas produk. Penguatan kelembagaan difokuskan untuk
mendorong petani mengembangkan kelompok tani yang diarahkan untuk
membentuk asosiasi petani. Untuk mengembangkan kemitraan khususnya
dengan eksportir yaitu dengan mendorong petani untuk membentuk
kemitraan petani yang sepenuhnya dikelola oleh petani sehingga dapat
menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kelompok tani
maupun asosiasi petani. Kemitraan dengan eksportir bertujuan untuk
mengembangkan saling pengertian dan transparansi di sepanjang rantai
pasokan dari petani hingga ke eksportir, termasuk menjamin kelangsungan
pasokan produksi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas produk yaitu
dengan penerapan Good Agriculture Practices (GAP).
Selain itu strategi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
daya saing produk nanas kaleng Indonesia adalah dengan meningkatkan
kinerja ekspor produk nanas kaleng Indonesia, yaitu dengan cara
meningkatkan nilai ekspor di pasar dunia khususnya Amerika Serikat. Hal
ini bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan negara pengekspor
produk nanas kaleng lainnya yang bernilai ekspor tinggi dan berdaya saing
kuat dalam pemasaran, yaitu dengan negara Thailand dan Philipina.
Indonesia harus lebih intensif mengekspor nanas ke Amerika Serikat yang
merupakan negara tujuan potensial karena Amerika Serikat merupakan
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negara dengan GDP perkapita yang tinggi dibandingkan negara tujuan
lainnya sehingga aliran ekspor nanas Indonesia ke Amerika Serikat akan
cenderung naik.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila dibandingkan
Philipina dan Thailand, pangsa pasar ekspor produk nanas kaleng Indonesia
di Amerika Serikat paling rendah. Pangsa pasar terbesar dimiliki oleh
Thailand yang kemudian diikuti oleh Philipina. Dari nilai elastisitas
pengeluaran, menunjukkan bahwa permintaan impor produk nanas kaleng
dari Indonesia paling inelastis bila dibandingkan dengan negara Philipina
dan Thailand ketika terjadi perubahan anggaran pengeluaran impor produk
nanas kaleng Amerika Serikat
Elastisitas harga sendiri dari semua negara bernilai negatif (inelastis).
Hubungan antara Indonesia dengan Philipina dan Thailand bersifat
komplementer. Sedangkan hubungan antara Phillipina dan Thailand bersifat
substitusi. Demikian pula hubungan antara Rest of The World dan negara
Indonesia, Philipina dan Thailand bersifat substitusi.
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ABSTRAK

Asean Economic Community (AEC) adalah konsensus antar negara ASEAN untuk

melalukan integrasi dan globalisasi ekonomi. Berlangsungnya AEC pada tahun 2015
mendatang akan memberikan dampak bagi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini
adalah menganalisis faktor-faktor penentu arus perdagangan Indonesia dengan
negara ASEAN-9, menganalisis potensi dampak globalisasi perdagangan AEC bagi
Indonesia, serta implikasi kebijakan bagi perdagangan regional Indonesia
menghadapi AEC 2015. Pendekatan utama yang digunakan dalam kajian ini regresi
dengan model gravity sebagai konsep dasar. Variabel-variabel yang diuji adalah
impor, GDP kedua negara partner, populasi kedua negara partner, jarak geografis,
dan tarif. Data yang digunakan adalah data panel negara ASEAN dalam rentang
tahun 2000-2013. Hasil kajian menunjukkan bahwa variabel PDB ASEAN-9, PDB
Indonesia, dan tarif, mempengaruhi tingkat impor Indonesia.Variabel jarak ekonomi,
PDB ASEAN-9, dan populasi ASEAN-9, mempengaruhi Ekspor Indonesia ke negara
ASEAN-9.Populasi Indonesia sebanyak 40 persen dari popualsi ASEAN, berpotensi
membawa dampak bahwa Indonesia menjadi pasar strategis bagi Singapura,
Malaysia, Thailand, dan Brunei. Namun disisi lain, AEC merupakan momentum bagi
Indonesia untuk memperluas pasar ke negara ASEAN-9. Kuncinya adalah strategi
ofensif, melalui peningkatan daya saing berbasis SDM; hilirisasi produk utama
ekspor Indonesia; peningkatan jumlah, fasilitas, dan implementasi standarisasi;
intensifikasi sosialisasi AEC bagi seluruh stakeholders; serta dukungan kebijakan
fiskal-moneter, dan intensifikasi iklim bisnis untuk peningkatan daya saing produk
Indonesia.
Kata kunci: gravity model, AEC, perdagangan, strategi
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kerjasama negara-negara ASEAN dimulai sejak 1967 yang bertujuan
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan
pengembangan budaya.Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama
ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN
(ASEAN Economic Community) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih
cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan
sosial budaya. AEC Blueprint merupakan pedoman bagi Negara-negara
Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. AEC Blueprint memuat
empat pilar utama.Pilar utamanya yaitu ASEAN sebagai pasar tunggal dan
berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas
barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih
bebas. Dengan adanya AEC tersebut, negara-negara ASEAN akan melakukan
integrasi dan globalisasi ekonomi.
Globalisasi ekonomi ditandai dengan adanya keterbukaan, keterkaitan,
atau ketergantungan dan persaingan di bidang ekonomi. Gejala globalisasi
terjadi dalam berbagai aspek kegiatan, terutama kegiatan finansial, produk
investasi, dan perdagangan luar negeri yang selanjutnya akan
mempengaruhi tata hubungan ekonomi antarnegara (Septiana, 2011).
Perdagangan global sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu
negara, karena adanya persaingan di pasar internasional antarnegara.
Perdagangan Global adalah integrasi ekonomi melalui perdagangan
antar negara dengan melibatkan subjek yang lebih besar, yaitu satu negara
dengan negara lain (bilateral), antar beberapa negara (multilateral), dan
beberapa negara dalam suatu wilayah (regional). Dalam perdangan global,
negara-negara yang bergabung menjadi satu kekuatan pasar dengan
memperkecil atau menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan
perdagangan. Globalisasi dan regionalisasi perdagangan membuat batas
negara-negara yang terlibat dalam perdagangan global menjadi kabur,
sehingga membuka peluang masuknya produk luar negeri ke dalam pasar
domestik, sekaligus produk domestik berpeluang dipasarkan secara
kompetitif ke pasar internasional.
Salah satu keuntungan perdagangan global adalah memungkinkan suatu
negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa secara
murah, baik dari segi bahan maupun cara berproduksi. Selain itu, terdapat
manfaat nyata dari perdagangan global yakni berupa kenaikan pendapatan,
cadangan devisa, transfer modal, dan bertambahnya kesempatan kerja.
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Namun, perdagangan global dapat menimbulkan tantangan dan kendala
yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Tantangan yang dimaksud diantaranya eksploitasi terhadap negara
berkembang, rusaknya industri lokal, keamanan barang menjadi rendah
(Septiana, 2011).
Perbandingan data Gross Domestik Product (GDP) setiap negara-negara
ASEAN, GDP total seluruh anggota ASEAN, dan potensi jumlah total GDP
yang dihasilkan oleh perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN,
menunjukkan bahwa secara ekonomi perjanjian perdagangan bebas
membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan pasar yang lebih
besar bila mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki. Globalisasi dan
regionalisasi perdagangan membawa peluang yang dapat dimanfaatkan
untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional
2015-2025.
Tabel 1. Gross Domestik Product(GDP) Negara ASEAN Tahun 2012
Populasi
GDP
Pertumbuhan
Negara
(jiwa)
(US$ berlaku, juta)
GDP (%)
Brunei Darussalam
412.238
16.953.952.625
2,15
Cambodia
14.864.646
14.038.383.450
7,26
Indonesia
246.864.191
878.043.027.882
6,23
Laos
6.521.314
8.254.088.067
8,04
Malaysia
29.239.927
305.032.745.225
5,64
Myanmar
52.797.319 1.447.070.795.292
0,08
Filiphina
96.706.764
250.182.000.000
6,81
Singapura
5.312.400
276.520.000.000
1,32
Thailand
66.785.001
365.966.000.000
6,49
Vietnam
88.772.900
155.820.000.000
5,25
Sumber: World Development Indicator (2014)

Nilai ekspor Indonesia ke ASEAN pada periode 2004-2008 mengalami
kenaikan secara bertahap dengan tren sebesar 19.9 persen per tahun (Tabel
2). Peningkatan terbesar terjadi pada periode 2007-2008 yaitu sebesar 22
persen. Negara tujuan ekspor utama dan terbesar Indonesia di ASEAN
adalah Singapura, Malaysia, Thailand dan Filippina. Tren peningkatan
ekspor Indonesia cukup signifikan selama 2004-2008, meskipun nilai
ekspornya kecil (kecuali dengan Vietnam), terjadi dengan negara-negara
CLMV yaitu Myanmar (50.14 persen), Vietnam (31.51 persen), Laos (29.91
persen), dan Kamboja (22.51 persen).
Nur Elisa Faizaty
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Tabel 2. Ekspor Indonesia ke Negara ASEAN, Periode 2004-2008 (juta US$)
Tahun
Negara
Tren
Tujuan
(%)
2004
2005
2006
2007
2008
Brunei D

31,76

39,33

37,56

43,37

59,67

14,55

Kamboja

71,82

93,94

103,65

121,85

174,03

22,51

1,57

1,75

4,34

3,71

3,99

29,91

Filipina

1.237,59

1.419,12

1.405,67

1.853,68

2.053,61

13,66

Malaysia

3.016,05

3.431,30

4.110,76

5.096,06

6.432,55

21,05

Myanmar

60,28

77,99

137,71

262,38

250,76

50,14

Singapura

5.997,89

7.835,38

8.929,85 10.501,62

12.862,05

19,94

Thailand

1.976,24

2,246,46

2.701,55

3.054,27

3.661,25

16,65

Vietnam

600,99

678,44

1.052,00

1.355,16

1.672,90

31,51

12.994,20

15.823,72

18.483,09 22.292,11

27.170,82

19,94

Laos

Total

Sumber: BPS, 2014

Namun, peningkatan nilai ekspor tersebut belum dapat mengimbangi
kenaikan impor yang cukup besar dari negara ASEAN khususnya Singapura.
Impor Indonesia dari 9 negara ASEAN dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan. Total peningkatan impor Indonesia dari ASEAN meningkat
lebih dari 300 persen, dari US$ 11.5 juta pada tahun 2004 naik menjadi US$
40.9 juta pada tahun 2008.
Nilai impor dari Singapura selama periode 2004-2008 mengalami
peningkatan yang sangat signifikan, dari US$ 6 juta pada tahun 2004
menjadi US$ 21.8 juta pada tahun 2008 (lebih dari 300 persen).
Peningkatan impor yang sangat menyolok terjadi pada tahun 2008 yaitu
dari US$ 9.8 juta pada tahun 2007 menjadi US$ 21.8 juta pada tahun 2008
(naik hampir 300 persen). Demikian halnya dengan impor dari Malaysia,
naik lebih dari 500 persen, dari US$ 1.7 juta pada tahun 2004, naik menjadi
US$ 8.9 juta pada tahun 2008. Impor dari Thailand meningkat dari US$ 2.7
juta tahun 2004 menjadi US$ 6.3 juta, naik lebih dari 200 persen.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang
besar dan memiliki wilayah teritorial yang luas. Kondisi tersebut pada
dasarnya menjadikan Indonesia memiliki peluang untuk menjadi basis
produksi bagi komoditi global, dan sebaliknya juga menjadi potensi pasar
bagi komoditi negara-negara lain. Dengan terus berkembangnya kondisi
globalisasi perdagangan negara-negara di dunia, maka tema ini semakin
menarik untuk dikaji. Terlebih, persiapan Indonesia yang relatif lambat
dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, maka perdagangan Indonesia
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akan berpotensi menerima dampak dari kebijakan AEC yang akan
diimplementasikan dalam 2015 nanti.
Tabel 3. Impor Indonesia dari ASEAN, Periode 2004-2008 (juta US$)
Negara
Asal

Tahun
2004

2006

2007

295,24

1.197,49

1.606,93

1.864,72

2,416,62

59,16

1,10

0,73

1,06

1,25

2,00

18,88

0,004

0,06

0,17

2,94

0,21

222,18

228,58

322,23

284,65

359,85

755,54

28,42

1.681,95

2.148,53

3.193,33

6.411,93

8.922,29

55,75

Myanmar

17,42

14,15

19,66

30,39

29,68

20,08

Singapura

6.082,77

9.470,72

10.034,53

9.839,79

21.789,48

29,57

Thailand

2.771,58

3.446,96

2.983,48

4.287,06

6.334,26

20,58

Vietnam

415,79

439,03

846,80

994,20

717,67

21,03

11.494,45

17.039,91

18.970,62

23,792,13

40.967,76

33,32

Brunei D
Kambodia
Laos
Filipina
Malaysia

Total

2008

Tren
(%)

2005

Sumber: BPS, 2014

1.2. Perumusan Masalah
Dilihat dari kinerja perdagangan lima tahun terakhir ini pembukaan
pasar oleh masing-masing Negara ASEAN dalam AEC ini, keuntungan lebih
banyak dinikmati oleh Singapura, Malaysia dan Thailand. Indonesia belum
mendapatkan keuntungan yang seimbang dengan Negara Anggota ASEAN
khususnya dengan ketiga negara tersebut. Jumlah penduduk Indonesia yang
merupakan 40 persen penduduk ASEAN (Dept. of Economic and Social
Affairs, United Nations dalam Menuju ASEAN Economic Community 2015),
tidak dapat dihindari merupakan tujuan pasar terdekat dan utama yang
sangat potensial bagi negara anggota ASEAN. Oleh karenanya, Indonesia
harus segera melakukan langkah-langkah strategis di sektor perdagangan.
Dengan bergulirnya sebuah konsensus antar negara ASEAN di bidang
ekonomi yang diwujudkan dalam AEC, penulis ingin menganalisis dampak
globalisasi perdagangan barang antara Indonesia dengan negara-negara
ASEAN lainnya sebagai mitra dagang. Dalam model yang akan dibangun,
penulis mengadopsi konsep dari gravity model untuk perdagangan, dimana
total impor perdagangan sebagai variabel dependen, karena besaran impor
menggambarkan arus perdagangan antar dua negara. Sementara variabel
PDB negara importir, PDB negara eksportir, populasi negara importir,
Nur Elisa Faizaty
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populasi negara eksportir, tarif, perbedaan nilai tukar, dan jarak ekonomis,
sebagai variabel bebasnya.Arus jasa, tenaga kerja, dan modal tidak masuk
dalam lingkup kajian ini.
Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitiandalam kajian ini adalah:
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi arus perdagangan negara
ASEAN?
2. Bagaimana strategi kebijakan perdagangan bagi Indonesia menghadapi
AEC 2015?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang disusun, tujuan dalam kajian ini
adalah:
1. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi arus perdagangan negara
ASEAN.
2. Merumuskan strategi kebijakan perdagangan bagi Indonesia
menghadapi AEC 2015?

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Faktor-fakor yang Memengaruhi Perdagangan Global
Produk Domestik Bruto (PDB)
Kalbasi (2001) dalam Yuniarti (2007), menyatakan bahwa GDP negara
eksportir mengukur kapasitas produksi negara tersebut, sedangkan GDP
negara importir mengukur kapasitas absorbsi. Kedua variabel tersebut
diperkirakan mempunyai hubungan positif dengan perdagangan.Beberapa
studi terdahulu tentang determinan perdagangan melalui Gravity model
menunjukkan beberapa temuan yang menarik. Hasil studi Batra (2004),
Clarete (2002), Cristie (2005), Di Mauro (2000) Elliot dan Ikemoto (2005),
Pass (2000), Pravone et al (2003), Woytek (2003), Yuniarti (2013)
menunjukkan hasil bahwa pendapatan nasional (Baik GDP maupun
pendapatan perkapita serta jumlah GDP kedua mitra dagang) dan jarak
berpengaruh terhadap perdagangan.

2.2. Populasi
Selain GDP per kapita atau GDP kedua mitra dagang, Populasi
merupakan determinan perdagangan bilateral atau multilateral, yang
ditunjukkan dalam studi Clarete (2002) dan Pravorne (2003). Populasi
digunakan untuk mengukur ukuran negara.Suatu negara yang memiliki
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ukuran lebih besar menunjukkan negara tersebut mempunyai produksi
yang lebih beragam dan cenderung memenuhi kebutuhannya sendiri,
sehingga besarnya populasi diperkirakan berhubungan negatif dengan
perdagangan. Namun, besarnya populasi dapat menunjukkan potensi pasar
yang besar, sehingga populasi dapat berpengaruh positif. Studi Woytek
(2003) tidak menunjukkan pengaruh variabel populasi. Variabel tarif dalam
penelitian Rifqi (2013) dan Di Mauro (2000) tidak menjadi faktor
determinan perdagangan.

2.3. Kurs
Kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang
dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Bila kurs suatu negara
mengalami depresiasi maka impornya akan menurun sedangkan bila
kursnya mengalami apresiasi maka impornya akan meningkat (Nopeline,
2009). Penelitian Thorpe (2005) menunjukkan bahwa kurs berpengaruh
signifikan terhadap indeks perdagangan pada sektor manufaktur di Asia
Timur. Namun penelitian Lubis (2008), Nopeline (2009), dan Nugroho
(2011) menunjukkan bahwa perubahan kurs tidak berpengaruh signifikan
terhadap volume perdagangan antarnegara.Produk yang bersifat inelastis
maupun yang bersifat elastis, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
perubahan variabel kurs. Pada kasus produk pertanian, penawaran ekspor
produk pertanian yang inelastis menunjukkan bahwa produk pertanian
secara umum kurang responsive terhadap perubahan kurs di suatu negara
(Lubis, 2008). Begitupun pada produk yang sifatnya elastis seperti tekstil
dan produk tekstil, baik jangka pendek maupun jangka panjang, perubahan
kurs tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan antar negara
(Nugroho, 2011).

2.4. Jarak
Jarak merupakan proksi bagi biaya transportasi. Krugman (1991)
mempertimbangkan bahwa jarak duamitra dagang menjadi determinan
penting pola perdagangan secara geografis. Hal tersebut dikarenakan jarak
akan meningkatkan biaya transportasi, meskipun jarak bukanlah satusatuny abiaya yang ditanggung. Masih ada biaya lain selain jarak, antara lain
adalah pengapalan dan waktu. Menurut penelitian Christie (2005),
Pravorne et al (2003), Woytek (2003), Clarete et al (2002), dan Krueger
(1999), dan Rifqi (2013), Kien dan Hashimoto (2005) variabel jarak
mempengaruhi perdagangan bilateral antar negara.
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2.5. Tarif Impor
Tarif impor merupakan cara proteksi yang lazim digunakan untuk
proteksi barang dalam negeri. Padahal kebijakan ini mengurangi efisiensi
ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari
produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya tarif adalah
produsen dalam negeri. Karena produsen mendapatkan proteksi dari
persaingan produk luar negeri
Hasil Penelitian Yue (2004) dengan model GTAP (Global Trade Analysis
Project), tarif impor berkorelasi positif terhadap ekspor suatu negara. Maish
di tahun yang sama, Liu dan Luo menganalisis perdagangan ASEAN-5 dan
China. Didapatkan hasil bahwa tarif impor secara signifikan berdampak
negative terhadap ekspor suatu negara. Selain itu, penelitian Kien dan
Hashimoto (2005), Ibrahim dan Permata (2010), dan Wibowo (2010), juga
menyimpulkan hal yang serupa.

2.6. Kerjasama Pedagangan
Hasil kajian Dollar (1992), Sach dan Warner (1995), Edwards (1998),
dan Wacziarg (2001) dalam Ridwan (2009), menunjukkan bahwa integrasi
ekonomi yang menurunkan atau menghilangkan semua hambatan
perdagangan di antara negara-negara anggota, dapat meningkatkan daya
saing dan membuka besarnya pasar pada negara anggota, dapat
meningkatkan persaingan industri domestik yang dapat memacu efisiensi
produktif di antara produsen domestik dan meningkatkan kualitas dan
kuantitas input dan barang dalam perekonomian, produsen domestik dapat
meningkatkan profit dengan semakin besarnya pasar ekspor dan
meningkatkan kesempatan kerja.
Keanggotaan negara mitra dagang dalam suatu regional Trade
Arrangements/TRAs, menunjukkan hasil hampir sama. Sebagian besar
berpengaruh positif dari keanggotaan mitra dagang dalam RTAs, yang
ditunjukkan oleh studi Batra (2004), Clarete (2002), Cristie (2005), Di
Mauro (2000) Elliot dan Ikemoto (2005), Pass (2000), Pravone et al (2003),
dan Krueger (1999).

2.7. Model-Model dalam Studi Perdagangan Global
Dengan terus berkembangnya kondisi globalisasi perekonomian, maka
tema ini semakin menarik untuk dikaji. Berbagai model digunakan untuk
menganalisis perdagangan antarnegara, diantaranya adalah model
keseimbangan umum (CGE model), Global Trade Analysis Project (GTAP
Strategi Perdagangan Indonesia…
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model), gravity model, hingga Reavealed Comparative Advantage model
(RCA).
Penelitian Oktaviani et al kerjasama Kemitraan dan Bappenas (2008)
berjudul ”Consultancy and Training Services to Develop Quantitative

Analytical Tools and Framework for Assessing Investment and Trade
Competitiveness” dengan metode analisis RCA, Export Produk Dinamik,
CMSA dan CGE menunjukkan selama periode tahun 2000-2006 nilai ekspor
Indonesia tumbuh sebesar 10.76 persen pertahun, nilai ini lebih rendah
secara relatif dibandingkan Cina (23.61 persen). Terdapat 194 komoditas
Indonesia yang memiliki nilai RCA lebih dari 1 dan tingkat pertumbuhan
ekspor yang positif.Berdasarkan matriks ekspor produk dinamik kategori
komoditas ekspor dalam kuadran rising star adalah komoditas pertanian
dan agroindustri.
Pada tahun 2004, Yue mencoba menganalisis dampak kebangkitan dan
bergabungnya China ke WTO terhadap ASEAN. Menggunakan model GTAP
(Global Trade Analysis Project). Variabel yang digunakan antara lain:
volume ekspor, volume impor, PDB, populasi, Foreign Direct Investment,
dan tarif impor. Hasilnya, selain tarif, variabel lain berkolerasi positif
terhadap ekspor suatu negara. Pada beberapa produk Negara-negara
ASEAN masih bisa bersaing dengan China, namun secara keseluruhan ,
Negara ASEAN masih kalah dalam persaingan dengan China. Oleh karena
itu, Negara Asean harus merestrukturisasi industri, serta meningkatkan
keterampilan dan teknologinya
Liu dan Luo (2004) menganalisis perdagangan ASEAN dan China, namun
lebih berfokus pada 5 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura,
Thailand, dan Filipina. Mereka menganalisis dampak keikutsertaan China
dalam perdagangan bebas dengan 5 negara ASEAN yang telah ditentukan di
atas. Model yang digunakan adalah MSSR model, untuk melihat pangsa
pasar produk suatu Negara. Terdapat persaingan di beberapa sektor
industri antara China dan ASEAN-5. Namun, perdagangan ini memiliki
peluang besar bagi tiap negara untuk memperluas pangsa ekspornya jika
terus meningkatkan kualitas pada produk yang berkeunggulan komparatif
di setiap negara.
Penelitian yang dilakukan Kien bersama Hashimoto (2005) menganalisis
faktor-faktor penentu arus perdagangan AFTA. Dengan menggunakan
gravity model. Variabel yang dianalisis antara lain, PDB, jarak, populasi, nilai
tukar, dan bahasa. Hasilnya, PDB, populasi, nilai tukar, dan bahasa
berkolerasi positif terhadap arus ekspor, sedangkan jarak berkolerasi
negatif. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa AFTA hanya
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melakukan perdagangan di antara anggotanya, dan juga perdagangan lebih
besar terjadi pada negara yang memiliki preferensi identik.Selain itu,
penelitian ini mengungkapkan bahwa jarak bisa menjadi hambatan dalam
perdagangan.

3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis data
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel (cross
section dari 10 negara ASEAN dan time series selama 13 tahun: 2000-2012).

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari bank data World
Bank, Badan Pusat Statistik, Asean Development Bank, Geobytes,
International Monetary Fund, serta beberapa referensi lain yang sesuai
dengan topik kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
pencatatan langsung data yang diperoleh, yang diakses melalui website
lembaga-lembaga tersebut.

3.3. Definisi Operasional
Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:
Tabel 4. Definisi Operasional Varibel dalam Kajian Penelitian
No.
1

Variabel
Total Impor

2

Total Ekspor

3
4

Produk
Domestik
Bruto (PDB)
Populasi

5

Tarif

6

Jarak
Geografis
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Definisi Operasional
Total pembelian komoditas dari
suatu negara ke negara lain
Total penjualan komoditas dari suatu
negara ke negara lain
Nilai pasar semua barang dan jasa
yang diproduksi suatu negara pada
waktu tertentu
Kumpulan individu yang berada di
suatu negara pada waktu tertentu
Pajak yang dikenakan untuk setiap
produk impor dari negara lain
Jarak antar Negara diukur secara
garis lurus antar ibukota negara yang
berdagang

Sumber Data
Badan Pusat
Statistk
Badan Pusat
Statistk
World Bank
World Bank
ADB
Geobytes
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3.4. Spesifikasi Model
Estimasi besarnya nilai barang yang keluar masuk suatu wilayah dapat
dilakukan melalui pendekatan gravity.Terdapat dua jenis variabel yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat (dependen variabel)
dan variabel bebas (independen variabel), yang keduanya diadopsi dari
gravity model.Nilai ekspor menjadi variabel dependen, sementara
variabel.Independennya terdiri dari PDB, polupasi, tarif impor, jarak
ekonomi, dan bahasa. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
=

+
+

(

)+
+

+
+

(
(

)
)+ℰ

Keterangan:
:
:
:
:
:
:

Total impor negara i dari negara j pada tahun t
PDB negara i pada tahun t
PDB negara j pada tahun t
Populasi negara i pada tahun t
Populasi negara j pada tahun t
Jarak negara i dan j pada tahun t diukur dari jarak antar ibukota kedua
negara dikalikan harga rata-rata minyak dunia tahun t
: Tarif impor negara i pada tahun t

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1. Determinan/Faktor Penentu Arus Perdagangan
4.1.1. Hasil analisis regresi pada model
Untuk mendapatkan gambaran aliran perdagangan antara Indonesia
dengan negara ASEAN-9, model yang digunakan dalam penelitian ini
digunakan untuk mengestimasi nilai impor Indonesia dan Impor ASEAN-9.
Impor ASEAN-9 merupakan cerminan (mirror) dari Ekspor Indonesia Intra
ASEAN, sehingga ekspor Indonesia diestimasi dari model impor ASEAN-9
tersebut.
4.1.2. Estimasi impor Indonesia
Hasil estimasi akhir data panel, dapat dilihat determinan perdagangan
bilateral Indoensia dan negara-negara ASEAN seperti terlihat dalam Tabel
6.Uji Signifikasi dengan menggunakan F-test digunakan untuk menguji
hipotesis apakah konstanta sama untuk semua unit. Estimasi impor
Indonesia merupakan mirror dari ekspor negara ASEAN-9 ke Indonesia.
Untuk membandingkan antara penggunaan pooled least square dengan
fixed effect dalam penelitian, maka dilakukan uji Chow. Dari estimasi uji
Chow didapatkan hasil output EViews yang menunjukkan nilai probabilitas
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F-statistics (0.0000) dan nilai probabilitas chi-square (0.0000) signifikan
pada taraf nyata lima persen, sehingga H0 dapat ditolak. Maka dapat
dikatakan bahwa model fixed effect lebih baik dibandingkan model pooled
least square.
Selanjutnya untuk membandingkan apakah fixed effect atau random
effect yang digunakan dalam penelitian, maka dilakukan uji Hausman.
Berdasarkan hasil uji Hausman yang diperoleh dari hasil output EViews
menunjukkan bahwa p-value (1.000) tidak signifikan pada taraf nyata lima
persen (p-value > 5 persen), sehingga H0 dapat diterima. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa model random effect lebih baik dibandingkan
model fixed effect.
Hasil estimasi model regresi diatas menyatakan bahwa nilai konstanta
sebesar 36.58 bertanda positif menggambarkan bahwa tanpa adanya
pengaruh dari variabel PDB ASEAN-9, PDB Indonesia, Populasi ASEAN-9,
Populasi Indonesia, jarak geografis, sertatarif, maka nilai impor Indonesia
akan surplus sebesar 36.58 persen.
Berdasarkan hasil estimasi di bawah terdapat tiga variabel yang
berpengaruh signifikan terhadap impor Indonesia.Ketiga variabel tersebut
yaitu PDB ASEAN-9, PDB Indonesia, dan tarif impor.Sementara variabel
lainnya tidak berpengaruh terhadap tingkat impor Indonesia dari negara
ASEAN-9.
Tabel 5. Hasil Regresi Impor Indonesia
Variabel
JARAKEKONOMI
PDBASEAN9
PDBINDONESIA
POPULASIASEAN9
POPULASIINDONESIA
TARIFIMPOR
C

Cross-section random
Idiosyncratic random
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)
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Coefficient
Std. Error
-0.041354
0.050636
0.642464
0.234052
0.780627
0.226824
6.835027
11.27901
-9.656172
11.79072
-0.025543
0.005738
36.58639
29.62487
Effects Specification

t-Statistic
-0.816694
2.744957
3.441550
0.605995
-0.818964
-4.451542
1.234989

Prob.
0.4159
0.0071
0.0008
0.5458
0.4146
0.0000
0.2195

S.D.
0.909890
0.104066

Rho
0.9871
0.0129

Weighted Statistics
0.964489
Mean dependent var
0.962552
S.D. dependent var
0.105303
Sum squared resid
497.9411
Durbin-Watson stat
0.000000

0.729351
0.544162
1.219761
0.917838
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Ln EKSPORINDONESIAASEAN9 = 36.5863860301 - 0.0413539607369
LnJARAKEKONOMI + 0.642463712833 LnPDBASEAN9 + 0.780627353637
LnPDBINDONESIA + 6.83502735863 LnPOPULASIASEAN9 - 9.65617218783
LnPOPULASIINDONESIA - 0.0255428497302 TARIFIMPORit + Eit
Nilai elastisitas variabel PDB Asean sebesar 0.642464 berhubungan
positif dan segnifikan terhadap tingkat impor Indonesia dari negara ASEAN9.Artinya adalah ketika terjadi peningkatan PDB Asean sebesar 1 persen,
maka akan meningkatkan tingkat impor Indonesia ke negara ASEAN-9
sebesar 0.642464 persen, cateris paribus.
Nilai elastisitas variabel PDB Indonesia sebesar 0.780627 berhubungan
positif dan segnifikan terhadap tingkat impor Indonesia dari negara
Asean.Artinya, ketika terjadi peningkatan PDB Indonesia sebesar 1 persen,
maka akan meningkatkan tingkat impor Indonesia dari negara Asean
sebesar 0.780627 persen, cateris paribus.
Nilai elastisitas variabel PDB Indonesia sebesar 0.025543 berhubungan
negatif dan segnifikan terhadap tingkat impor Indonesia dari negara
ASEAN-9. Interpretasinya adalah ketika terjadi peningkatan tarif impor
Indonesia sebesar 1 persen, maka akan menurunkan tingkat Ekspor
Indonesia ke negara Asean sebesar 0.025543 persen, cateris paribus.
4.1.3. Estimasi ekspor Indonesia ke negara ASEAN-9
Untuk membandingkan antara penggunaan pooled least square dengan
fixed effect dalam penelitian, maka dilakukan uji Chow. Dari estimasi uji
Chow didapatkan hasil output EViews yang menunjukkan nilai probabilitas
F-statistics (0.0000) dan nilai probabilitas chi-square (0.0000) signifikan
pada taraf nyata lima persen, sehingga H0 dapat ditolak. Maka dapat
dikatakan bahwa model fixed effect lebih baik dibandingkan model pooled
least square.
Selanjutnya untuk membandingkan apakah fixed effect atau random
effect yang digunakan dalam penelitian, maka dilakukan uji Hausman.
Berdasarkan hasil uji Hausman yang diperoleh dari hasil output EViews
menunjukkan bahwa p-value (1.000) tidak signifikan pada taraf nyata lima
persen (p-value > 5 persen), sehingga H0 dapat diterima. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa model random effect lebih baik dibandingkan
model fixed effect.
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LnIMPORASEAN9it = 55.0997464237 + 0.106032286377 JARAKEKONOMIit
+ 1.22606727477 PDBASEAN9it - 0.273686580427 PDBINDONESIAit 45.4116017561 POPULASIASEAN9it + 43.3075940182
POPULASIINDONESIAit + 0.00162288816402 TARIFIMPORit + Eit
Estimasi model ekspor Indonesia ke negara ASEAN-9 dicerminkan dari
impor negara ASEAN-9 dari Indonesia.Hasil estimasi model regresi diatas
menyatakan bahwa nilai konstanta sebesar 55.0 bertanda negatif
menggambarkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel PDB ASEAN-9,
PDB Indonesia, Populasi ASEAN-9, Populasi Indonesia, jarak geografis, serta
tarif, maka nilai impor ASEAN-9 akan surplus sebesar 55.0 persen.
Nilai elastisitas variabel jarak ekonomi sebesar 0.106032 berhubungan
positif dan segnifikan terhadap tingkat ekspor Indonesia ke negara ASEAN9. Artinya, ketika terjadi peningkatan jarak ekonomi sebesar 1 persen, maka
akan meningkatkan tingkat ekspor Indonesia ke negara ASEAN-9 sebesar
0.106032 persen, cateris paribus.
Nilai elastisitas variabel PDB negara ASEAN-9 sebesar 1.226067
berhubungan positif dan segnifikan terhadap tingkat impor Indonesia dari
negara Asean. Artinya, setiap terjadi peningkatan PDB Asean sebesar 1
persen, maka akan meningkatkan tingkat ekspor Indonesia ke negara
ASEAN-9 sebesar 1.226067 persen, cateris paribus.
Tabel 6. Hasil Regresi Impor Indonesia
Variabel
Coefficient Std. Error
JARAKEKONOMI
0.106032
0.057268
PDBASEAN9
1.226067
0.546620
PDBINDONESIA
-0.273687 0.561384
POPULASIASEAN9
-45.41160 24.94568
POPULASIINDONESIA 43.30759
26.27183
TARIFIMPOR
0.001623
0.006172
C
55.09975
73.62779
Effects Specification

t-Statistic
1.851506
2.242998
-0.487521
-1.820419
1.648442
0.262949
0.748355

Prob.
0.0668
0.0269
0.6269
0.0714
0.1021
0.7931
0.4558
Rho

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)
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Weighted Statistics
0.746157
Mean dependent var
0.732311
S.D. dependent var
0.334985
Sum squared resid
53.88986
Durbin-Watson stat
0.000000

22.18113
0.647456
12.34365
0.485759
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Nilai elastisitas variabel Populasi Asean sebesar 45.41160 berhubungan
negatif dan signifikan terhadap tingkat impor Indonesia dari negara Asean.
Setiap terjadi peningkatan jumlah populasi ASEAN-9 sebesar 1 persen,
maka akan meningkatkan tingkat ekspor Indonesia ke negara ASEAN-9
sebesar 45.41160 persen, cateris paribus.
Pada kasus ASEAN-9, terdapat kecenderungan bahwa beberapa negara
ASEAN (Singapura, Malaysia, dan Thailand) merupakan negara maju atau
berkembang, dan memiliki SDM yang lebih kompeten, dengan tingkat
produktivitas yang tinggi, serta banyak memiliki industri hilir. Bahkan dua
diantaranya (Malaysia dan Thailand) memiliki jumlah populasi yang cukup
besar dalam lingkup regional Asia Tenggara. Namun berdasarkan Trade
Performance Index, terhadap 14 cabang industry yang menghasilkan
produk ekspor utama Indonesia ke negara ASEAN adalah produk makanan,
produk dari bahan kulit, produk kayu, tekstil, pakaian jadi, dan bahan
mineral dan olahannya. Sebagian produk-produk yang diekspor Indonesia
tersebut selain berupa produk olahan, juga merupakan produk segar atau
produk olahan yang dalam bentuk curah, belum tersertifikasi atau
terstandarisasi, dan belum memiliki brand. Sehingga oleh tiga negaranegara ASEAN tersebut akan diolah, di re-branding, dan distandarisasikan.
Terlebih, negara ASEAN yang tergolong low-middle income merupakan
pasar bagi Indonesia. Sehingga seharusnya, nilai impor ASEAN-9 harusnya
berhubungan positif dengan populasinya.
Jika dilihat dari signifikasi model, dari keenam variabel yang dilibatkan
dalam model, empat diantaranya berpengaruh signifikan, yaitu Populasi
kedua negara partner, dan PDB kedua negara partner. Variabel jarak
geografis dan tarif tidak berpengaruh signifikan.Menurut pandangan
penulis, variabel jarak tidak lagi menjadi determinan dalam sebuah
perdagangan regional karena negara partner berlokasi dalam sutu kawasan
dan memiliki jarak yang relative tidak jauh berbeda, sehingga jarak tidak
terlalu mempengaruhi perdagangan negara-negara yang berlokasi dalam
satu kawasan. Sementara variable tarif, menjadi tidak signifikan karena AEC
merupakan integrasi ekonomi pada level common market, yaitu yang
membebaskan perdagangan barang, dan arus faktor produksi (tenaga kerja
dan modal) dari semua bentuk hambatan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan pada studi hubungan regional AEC
negara ASEAN, faktor PDB dan pupulasi kedua negara partner menjadi
faktor determinan, sedangkan faktortarif dan jarak menjadi tidak signifikan
dengan adanya globalisasi dan regionalisasi eonomi negara ASEAN.
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4.2. Potensi Dampak Globalisasi Perdagangan AEC Bagi
Indonesia dan Implikasi Kebijakan
Berdasarkan uraian berbagai determinan dalam arus perdagangan
diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang
merupakan 40 persen penduduk ASEAN (Dept. of Economic and Social
Affairs, United Nations dalam Menuju ASEAN Economic Community 2015),
tidak dapat dihindari merupakan tujuan pasar terdekat dan utama yang
sangat potensial bagi Negara Anggota ASEAN. Hal tersebut diperkuat
dengan fakta dalam lima tahun terakhir ini pembukaan pasar tersebut lebih
banyak dinikmati oleh Singapura, Malaysia dan Thailand. Indonesia belum
mendapatkan keuntungan yang seimbang dibandingkan dengan ketiga
negara tersebut.
Konsumen Indonesia masih cukup sensitive terhadap tarif impor, yang
ditunjukkan oleh elastisitas impor Indonesia terhadap tarif. Oleh karena itu,
integrasi ekonomi yang memperkecil atau menghapus sama sekali
hambatan (termasuk tarif), tentu saja akan mendorong tingkat impor
Indonesia.
Keberadaan AEC selayaknya tidak serta merta hanya ditanggapi secara
defensif, melainkan membuka peluang bagi Indonesia untuk memasarkan
produk Indonesia pada pasar ASEAN-9.Potensi peningkatan ekspor
Indonesia setiap peningkatan jumlah populasi ASEAN-9 menjanjikan
potensi pasar yang cukup prospektif.Oleh karena itu, keberadaan AEC harus
dipandang sebagaipeluang sehingga strategi ofensif sangat baik untuk
dilakukan. AEC adalah momentum strategis bagi Indonesia untuk
meningkatkan daya saing dan produktivitasnya. Hal tersebut karena,
walaupun AEC merupakan konsensus ekonomi antar negara ASEAN yang
menjadikan negara ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produk regional
(pasar bebas), pemenuhan kualitas dan standar produk menjadi
persyaratan perdagangan intra-ASEAN dalam AEC 2015.
Dalam konteks AEC, kegiatan penilaian kesesuaian menjadi pintu bagi
komoditas industri untuk dapat diedarkan secara bebas di pasar ASEAN.Hal
tersebut dinyatakan dalam ASEAN Framework Agreement on MRA yang
telah diratifikasi oleh pemerintah RI melalui Keputusan Presiden RI No. 82
tahun 2002. Dalam hal ini ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi
memerlukan 4 (empat) pilar utama, yang terdiri dari: (i) essential general
products safety requirements; (ii) common rules of standards and
conformance; (iii) harmonized legislation; (iv) mutual recognition of legally
marketed products. Rumusan empat pilar tersebut untuk dapat mewujukan
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aliran barang yang aman dan berkualitas secara bebas di kawasan ASEAN,
peningkatan industri berbasis produksi ASEAN, dan peningkatan daya saing
industri berbasis produksi ASEAN dalam pasar global. Bahkan, ASEAN telah
membentuk ASEAN Consultative Committee on Standars and Quality
(ACCSQ), untuk mengharmonisasi standard dan kesepakatan saling
mengakui dan penilaian kesuaian produk satu dengan yang lainnya (BSN,
2013).Jadi, kesiapan Indonesia menjadi faktor yang sangat penting dalam
menghadapi dampak dari akan berlangsungnya AEC nanti.
Sayangnya, persiapan Indonesia masih cukup jauh tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya.Berdasarkan penilaian implementasi negara
ASEAN dengan instrument Scorecard, Indonesia menempati urutan ke 10.
Capaian Scorecard ini mencerminkan kesungguhan ASEAN dalam
mewujudkan AEC 2015.Tingkat implementasi Indonesia mencapai 84.6
persen (peringkat ke-10) selama periode 2008-2013. Tingkat implementasi
tertinggi dicapai oleh Singapura dengan angka 93.52 persen. Dengan
persiapan yang relatif lambat dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya,
maka perdagangan Indonesia akan berpotensi menerima dampak dari
kebijakan AEC 2015.
Tabel 8. Global Competitiveness Index Negara Asean
Negara
Singapore
Malaysia
Brunei
Thailand
Indonesia
Philippines
Vietnam
Lao PDR
Cambodia
Myanmar

Global Competitive
Index
20122013
2
25
28
38
50
65
75
n.a
85
n.a

20132014
2
24
26
37
38
59
70
81
88
139

Faktor Pendukung Global Competitive Index
Kemudahan
berusaha
1
12
18
79
99
128
133
138
163
n.a

Memperoleh
kredit
12
1
70
129
40
129
53
129
167
n.a

Perdagangan
Lintas Negara

1
11
20
40
74
37
118
53
160
n.a

Sumber: World Economic Forum (www.weforum.org)

Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia menduduki peringkat 38
berdasarkan Global Competitive Index, sementara Singapura menduduki
peringkat kedua, Malaysia menduduki peringkta ke 24, Brunei menduduki
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peringkat ke 26, Thailand menduduki peringkat ke 37. Faktor penyebabnya
rendahnya daya saing Indonesia terhadap beberapa negara ASEAN tersebut
antara lain adalah, birokrasi dan aspek legal, fasilitasi dan kemudahan
memperoleh kredit, perdagangan lintas negara, kualitas dan keterampilan
SDM, juga faktor pendukung (infrastruktur, teknologi) Indonesia yang
masih relatif rendah.

5. PENUTUP
Berdasarkan hasil kajian dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa:
1. Faktor yang menjadi determinan Impor Indonesia dari ASEAN-9 adalah
PDB ASEAN-9, PDB Indonesia, dan tarif. Ekspor Indonesia dipengaruhi
oleh Variabel jarak ekonomi, PDB ASEAN-9, dan populasi ASEAN-9.
2. Kesiapan Indonesia menghadapi AEC masih cukup jauh tertinggal
dibandingkan negara ASEAN lainnya. Faktor penyebabnya adalah masih
rendahnya daya saing dan produktivitas Indonesia. Tanpa persiapan
yang baik, Indonesia akan berpotensi menerima dampak buruk arus
perdagangan AEC.
3. Implikasi kebijakan Indonesia menghadapi AEC dapat dilakukan melalui
Strategi Ofensif, antara lain:
a. Peningkatan daya saing berbasis SDM. Dimulai dengan penyediaan
lembaga pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas dan
produktivitas SDM, termasuk juga peningaktan kemampuan bahasa
asing SDM Indonesia. Seperti di Thailand dan Vietnam misalnya, telah
ada pusat-pusat kerja yang memberikan pelatihan keterampilan
teknis dan pelatihan penguasaan bahasa Indonesia
b. Hilirisasi produk berbasis agro, migas, dan barang mineral melalui
kebijakan lintas sektoral
c. Peningaktan jumlah acuan standar produk dan jumlah lembaga
penguji yang berstandar internasional, termasuk penyediaan sarana
pendukungnya.
d. Kebijakan fiscal dan moneter yang mendukung peningkatan daya
saing dan intensifikasi iklim bsinis, serta deregulasi misalnya melalui
pemberian tax holiday bagi produk-produk tertentu.
e. Intensifikasi sosialisasi AEC bagi seluruh stakeholders masyarakat
Indonesia
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ABSTRAK

Nilai impor kedelai Indonesia sangat tinggi karena permintaan kedelai di Indonesia
tidak dapat dipenuhi dari pasokan domestik. Hal tersebut membuat Indonesia
sangat tergantung pada pasokan impor kedelai. Penelitian bertujuan untuk melihat
bagaimana kompetisi negara pemasok kedelai ke Indonesia dalam bentuk share.
Negara pemasok kedelai impor yang disertakan dalam penelitian ini adalah USA,
Malaysia, dan Argentina karena jumlah pasokannya yang paling besar. Pengukuran
kompetisi negara pemasok kedelai impor dengan Model AIDS memasukkan variabel
harga kedelai impor dari ketiga negara tersebut, kebijakan tarif impor, produksi dan
harga kedelai lokal. Hasil penelitian menunjukkan penerapan kebijakan tarif impor
kedelai dapat menurunkan share USA dan Malaysia, tetapi meningkatkan share
Argentina. Ketika produksi dan harga kedelai lokal meningkat, maka akan
menurunkan share USA dan Argentina serta kebalikannya untuk Malaysia. Dilihat
dari nilai expenditure elasticity, USA dan Malaysia elastis, sedangkan Argentina tidak
elastis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketika pengeluaran impor kedelai
Indonesia meningkat, maka akan meningkatkan share USA dan Malaysia sangat
tinggi. Dilihat dari nilai compensated elasticity, hubungan antara kedelai dari USA
dan Malaysia; Malaysia dan Argentina; Argentina dan ROW bersifat substitusi.
Sedangkan hubungan antara kedelai dari USA dan Argentina; USA dan ROW;
Malaysia dan ROW bersifat komplementer. Namun, jika dilihat dari nilai
uncompensated elasticity, hubungan kedelai dari Malaysia dan Argentina berubah
bersifat komplementer. Strategi Indonesia untuk menurunkan impor kedelai dapat
dilakukan dari sisi supply dan keran impor. Dari sisi supply, peningkatan
produktivitas kedelai dapat dilakukan dengan rekayasa genetika atau teknologi
budidaya yang produktif. Dari sisi keran impor, Indonesia dapat menerapkan
kebijakan tarif karena terbukti efektif.
Kata Kunci : kompetisi, negara pemasok kedelai impor indonesia, kedelai impor
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1. PENDAHULUAN
Semakin hari, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP Indonesia
semakin menurun dimulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Kontribusi
yang menurun menunjukkan output pertanian yang semakin menurun. Hal
tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kerawanan pangan yang akan
memberi dampak semakin melebar seperti kelaparan, penurunan
produktivitas, dan seterusnya.
Salah satu komoditi pertanian yang output atau jumlah produksinya
menurun adalah kedelai. Perkembangan produksi kedelai di Indonesia
memiliki pola yang sama dengan perkembangan luas lahan yang ditanami
kedelai. Perkembangan luas lahan dan produksi kedelai berfluktuasi.
Peningkatan luas lahan dan jumlah produksi kedelai terjadi pada tahun
2004, turun pada tahun 2006, meningkat kembali pada tahun 2008, dan
menurun pada tahun 2010 hingga saat ini. Namun, menurut data BPS
(2014), walaupun luas lahan kedelai menurun di tahun 2013 menjadi seluas
660 283 hektar, nilai produksi kedelai menurut angka sementara meningkat
menjadi 847 157 ton.
Walaupun produksi kedelai meningkat, peningkatannya tidak dapat
mengimbangi permintaan atau kebutuhan kedelai di Indonesia. Jumlah
permintaan terhadap produk turunan kedelai semakin meningkat karena
jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah semakin lama mengingat
kedelai merupakan salah satu sumber protein untuk manusia. Jumlah
permintaan (demand) dan produksi (supply) kedelai di Indonesia selalu
tidak seimbang.
Produksi atau pasokan (supply) lebih sedikit dibandingkan permintaan
akan membuat harga kedelai di Indonesia mahal. Untuk mengatasi hal
tersebut dan juga kelangkaan kedelai, maka pemerintah mengimpor kedelai
dari luar negeri dengan harga yang lebih murah. Pada tahun 2012-2013,
sempat terjadi krisis kedelai sehingga harga pada saat itu menjulang tinggi
membuat pengrajin tahu, tempe, tauco, dan lainnya rugi karena bengkaknya
biaya produksi. Hal itu dikarenakan langkanya kedelai di Indonesia.
Pemerintah menerapkan pembebasan bea masuk impor kedelai untuk
mengimbangi kebutuhan domestik. Penetapan kebijakan tersebut juga
dilakukan karena nilai kurs rupiah sedang melemah sehingga biaya impor
menjadi mahal. Impor kedelai dilakukan juga untuk menstabilkan harga
kedelai di domestik.
Mekanisme pembelian dan penjualan kedelai di Indonesia diserahkan
kepada mekanisme pasar. Oleh karena itu, peran pemerintah dibutuhkan
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ketika terjadi ketidakseimbangan permintaan dan produksi kedelai di
Indonesia. Namun, hal yang selalu terjadi sampai saat ini adalah permintaan
kedelai melebihi jumlah produksi. Hal tersebut membuat pemerintah sulit
berswasembada kedelai karena salah satu rencana kerja Kementerian
Pertanian Indonesia adalah swasembada kedelai. Indonesia pernah
swasembada kedelai pada tahun 1990-an. Pada saat itu, luas lahan
Indonesia untuk kedelai masih sangat luas. Untuk saat ini, swasembada
kedelai dirasa sangat sulit direalisasikan mengingat konversi lahan
pertanian menjadi non pertanian semakin bertambah. Konversi lahan
kedelai menjadi komoditas pertanian lainnya juga banyak terjadi karena
mengusahakan kedelai tidak terlalu membuahkan keuntungan (profit).
Tingkat produktivitas kedelai di Indonesia sangat rendah, yaitu sebesar 1.49
ton per hektar (Kementan 2013).
Konversi lahan kedelai menjadi tanaman pertanian lainnya oleh karena
keengganan petani menanam kedelai juga dikarenakan adanya kedelai
impor yang masuk ke Indonesia. Kedelai impor yang lebih murah membuat
para pengrajin tahu, tempe, dan produk turunan kedelai lainnya lebih
memilih kedelai impor. Ditambah pula karena preferensi pengrajin produk
kedelai ini yang lebih memilih kedelai impor karena kedelai impor memiliki
ukuran yang lebih besar, warna lebih putih, dan kandungan protein lebih
tinggi. Hal tersebut membuat Negara Indonesia terus mengalami
ketergantungan akan produk impor kedelai. Fenomena demikian membuat
impor kedelai terus berulang-ulang terjadi di Indonesia. Untuk
memperbaiki sistem dan fenomena yang demikian, maka penting dipelajari,
dianalisis sebagai landasan dalam membuat alternatif solusinya atau
kebijakan.
Indonesia sangat tergantung terhadap produk kedelai impor. Indonesia
pernah menjadi importir terbesar di dunia yang ke delapan (FAO, 2013).
Tahun 2013, negara yang menjadi eksportir utama kedelai yang memasok
kedelai ke Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Argentina, dan Malaysia.
Amerika Serikat menjadi negara pengekspor kedelai utama ke Indonesia.
Indonesia menggantungkan permintaan kedelai domestiknya yang besar
kepada Amerika Serikat karena Amerika Serikat merupakan eksportir
utama dan tetap komoditi kedelai. Ketergantungan ini merupakan hal yang
buruk. Pada paper ini, akan dibahas mengenai pangsa pasar kedelai impor
dari eksportir Negara Amerika Serikat, Malaysia, dan Argentina di Indonesia
sebagai importir. Model pangsa pasar tersebut akan dikaitkan dengan
produksi kedelai lokal, harga kedelai lokal, dan pengaruh penetapan
kebijakan tarif impor kedelai di Indonesia. Melalui paper ini akan diketahui
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bagaimana pengaruh beberapa variabel independen terhadap pangsa pasar
eksportir kedelai ke Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Permintaan
Menurut Nugraha (2001), kombinasi output ditunjukkan dengan fungsi
permintaan Marshallian (uncompensated). Harga dan pendapatan memiliki
peranan yang penting dalam pemilihan kombinasi, yaitu pada fungsi
permintaan tersebut. Selain sisi kombinasi output yang dipengaruhi harga
dan pendapatan konsumen, permintaan juga dapat dilihat dari sisi dimana
konsumen ingin meminimalkan pengeluarannya untuk memperoleh
kepuasannya. Hal tersebut menimbulkan fungsi permintaan Hicksian
(compensated). Fungsi permintaan ini menghasilkan kombinasi output yang
memiliki kepuasan sampai tingkat tertentu. Namun, menurut Nugraha
(2001), yang mempengaruhi kombinasi output adalah tingkat kepuasan dan
harga produk. Teori maupun kurva permintaan menjadi penting untuk
dipelajari dalam menjalankan bisnis bahkan dalam mengatur kegiatan
perekonomian negara. Kedua fungsi permintaan tersebut biasa dikenal
dengan konsep dualitas dalam teori permintaan.
Deaton dan Muellbauer (1980) mengungkapkan bahwa terdapat
beberapa batasan dalam kedua fungsi permintaan tersebut, yaitu :
1. Adding-up Restrictions
Nilai total merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi
output.
2. Homogenity
Menurut Nugraha (2001), fungsi permintaan hicksian akan homogen
berderajat nol terhadap harga dan pengeluaran rumah tangga. Sehingga
jika terjadi perubahan harga dan pengeluaran secara proporsional,
permintaan output tidak akan berubah.
3. Symetry
Batasan ini menguji apakah konsumen memiliki preferensi yang
konsisten seiring berjalannya waktu atau tidak.
4. Negativity
Batasan ini sama halnya dengan teori permintaan, yaitu terdapat
hubungan yang negatif antara harga dengan jumlah permintaan.
Batasan adding-up dan homogeneity merupakan cerminan dari kendala
anggaran yang ditunjukkan oleh garis anggaran, sedangkan pada kurva
indiferen yang menunjukkan preferensi konsumen yang konsisten
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mencerminkan batasan simetri dan negativitas (Deaton dan Muellbauer
1980 ; Nugraha 2001 ; Wardani 2007).

2.2. Model AIDS
Model AIDS diperkenalkan pertama kali oleh Deaton dan Muellbauer
(1980). Menurut pencetusnya Deaton dan Muelbauer (1980) serta Wan et
al. (2010), model ini memiliki kelebihan yang lebih dibandingkan
Rotterdam Model dan Translog Model. Kedua model ini dapat menguji
hambatan “homogeneity” dan “symetri”. Pada dasarnya, Model AIDS
digunakan untuk membuat persamaan permintaan. Porsi anggaran dari
komoditi atau produk berhubungan dengan total pengeluaran dan harga
relatif. seiring berkembangnya model ini, kombinasi penggunaan model ini
lebih variatif dan dikembangkan dari tujuan dasar estimasi persamaan
permintaan. Menurut Henneberry dan Hwang (2007), oleh karena
kelebihan Model AIDS, model ini dapat digunakan untuk menganalisis
sistem permintaan baik mikro maupun secara makro. Didukung pula oleh
pernyataan Yang dan Koo (1994) dan Wan et al. (2010), yaitu hasil model
ini cukup konsisten dengan teori ekonomi, tidak bertentangan dengan teori,
lebih fleksibel serta mudah menggunakannya.
Sampai saat ini, Model AIDS sudah banyak digunakan para peneliti untuk
mengestimasi parameter-parameter di dalam penelitiannya. Tujuan-tujuan
penelitian yang menggunakan Model AIDS antara lain mengestimasi model
permintaan (Nugraha, 2001), menghitung proporsi pengeluaran
masyarakat di daerah seperti kota atau provinsi (Nugraha, 2001 dan
Wardani, 2007), mengestimasi persaingan negara-negara dalam pasar
ekspor (Chang dan Nguyen, 2002), mengestimasi permintaan impor atau
menganalisis kompetisi impor di sebuah negara (Yang dan Koo, 1994 ;
Andayani dan Tilley, 1997 ; Wang et al., 1998 ; Satyanarayana et al., 1999 ;
Henneberry dan Hwang 2007 ; Mutondo dan Henneberry 2007 ; Boonsaeng
et al., 2008 ; Wan et al.,. 2010) dan lainnya. Model AIDS juga digunakan
untuk melihat dampak kebijakan pemerintah (kebijakan perdagangan)
terhadap porsi pasar (market share) atau posisi persaingan sebuah negara.
Terdapat dua Model AIDS, yaitu model yang statis dan model yang
dinamis. Menurut Wan et al., (2010), model AIDS statis merupakan model
jangka panjang karena perilaku konsumen atau responden dianggap berada
di dalam keseimbangan atau bersifat statis. Namun pada kenyataannya,
konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membentuk
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perilaku konsumen yang berbeda. Model AIDS statis juga tidak mampu
mengevaluasi dinamika jangka pendek.
Model AIDS yang dinamis berkembang seiring berkembangnya model
ekonometrika yang mengakomodasi data time series dan dapat
diakomodasi oleh teknik error correction yang diajukan oleh Engle dan
Granger (Wan et al., 2010). Selain itu, berkembang pula Model AIDS yang
menggunakan konsep source differentiated, yang disebut SDAIDS (SourceDifferentiated Almost Ideal Demand System).
Kasus Impor dengan Model AIDS
Variabel dependen yang digunakan untuk mengestimasi Model AIDS
dengan kasus impor tergantung tujuan penelitian, dapat berupa proporsi
pengeluaran impor untuk komoditi tertentu (Yang & Koo, 1994; Andayani &
Tilley, 1997; Satyanarayana et al., 1999 ; Henneberry & Hwang, 2007 ;
Mutondo & Henneberry, 2007 ; Boonsaeng et al., 2008 ; Wan et al., 2010).
Proporsi pengeluaran impor oleh importir mencerminkan perilaku yang
dimiliki oleh importir (Yang & Koo, 1994).
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian mengenai pangsa
pasar atau kompetisi di dalam pasar impor dapat berupa harga produk
impor (Yang & Koo, 1994; Andayani & Tilley, 1997; Satyanarayana et al.,
1999; Henneberry & Hwang, 2007; Mutondo & Henneberry, 2007;
Boonsaeng et al., 2008; Wan et al., 2010) dan variabel kebijakan sebagai
dummy variable ketika ingin melihat dampak kebijakan pemerintah (Wan et
al., 2010).
Sebuah negara eksportir yang kegiatan ekspornya sangat potensial atau
prospektif di pasar impor negara tujuannya adalah jika permintaan produk
tidak sensitif terhadap perubahan harga tetapi pangsa pasar eksportir akan
meningkat ketika terjadi kenaikan pengeluaran impor oleh negara importir
tujuan eksportir.

3. METODE
3.1. Data
Data yang digunakan dalam pembahasan pada paper ini adalah data
sekunder dan tahunan. Digunakan data tahunan karena terdapat
keterbatasan data produksi kedelai lokal bulanan. Data tepatnya pada bulan
apa untuk diberlakukannya tarif impor kedelai juga sulit untuk dicari. Data
yang digunakan adalah data panel, yaitu data cross section dan data time
series. Periode data yang digunakan dalam penelitian ini selama sebelas
tahun, dari tahun 1993-2013. Data nilai impor dan harga kedelai di negara
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eksportir diambil dari website ‘Comtrade’, sedangkan data produksi kedelai
lokal diperoleh dari Kementan (2014); data price lokal diperoleh dari FAO
(2014). Informasi mengenai penetapan kebijakan tarif diperoleh dari
Kementerian Keuangan (2014).

3.2. Model
Model dasar AIDS dapat dikombinasikan dengan variabel-variabel lain
yang berkaitan dengan kasus yang diangkat. Tujuan dari modelling dengan
model AIDS pada pembahasan pada paper ini adalah ingin mengetahui dan
menganalisis pangsa pasar negara eksportir kedelai di pasar Indonesia
sebagai importir. Dalam menganalisis kompetisi eksportir kedelai di
Indonesia, terdapat tiga negara sebagai major countries yang mengekspor
komoditi kedelai ke Indonesia sebagai importir. Negara eksportir kedelai ke
Indonesia yang sangat dominan atau intense adalah Amerika Serikat,
Argentina, dan Malaysia. Ketiga negara tersebut akan dibahas di dalam
model.
Model AIDS yang akan digunakan dalam analisis pada paper ini akan
menunjukkan pangsa pasar eksportir kedelai di Indonesia dimana eksportir
adalah Amerika Serikat, Malaysia, dan Argentina. Dalam model ini, juga
ingin dilihat bagaimana pengaruh produksi kedelai lokal (Indonesia) dan
harga kedelai lokal terhadap pangsa pasar eksportir kedelai di Indonesia.
Kebijakan impor kedelai di Indonesia akan ditinjau di dalam Model AIDS.
Kebijakan yang ditinjau adalah hanya kebijakan tarif saja karena penerapan
kebijakan kuota baru berlangsung satu tahun kurang, jadi belum sesuai atau
belum sangat layak untuk dianalisis pengaruhnya. Kebijakan impor kedelai
yaitu tarif dimasukkan ke dalam model sebagai variabel dummy.
Terdapat tiga persamaan model AIDS pada paper ini. Persamaan
pertama yaitu menerangkan pangsa pasar Amerika Serikat; yang persamaan
kedua adalah untuk Malaysia; dan ketiga menerangkan pangsa pasar
Argentina di Indonesia sebagai importirnya. Ketiga persamaan tersebut
adalah berikut.
WUSA = 1+ 1 Ln PUSA+ 2 Ln PMalay+ 3 Ln PArgentina + 4 Ln PROW + 1 Ln
(x/P*) + c1 D + d1 Ln produksi kedelai lokal + e1 Ln price lokal
WMalaysia = 2+ 5 Ln PUSA+ 6 Ln PMalay+ 7 Ln PArgentina + 8 Ln PROW + 2 Ln
(x/P*) + c2 D + d2 Ln produksi kedelai lokal + e2 Ln price lokal
WArgentina = 3+ 9 Ln PUSA+ 10 Ln PMalay+ 11 Ln PArgentina + 12 Ln PROW + 3
Ln (x/P*) + c3 D + d3 Ln produksi kedelai lokal + e3 Ln price
lokal
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Keterangan :
1, 2, 3 = Konstanta
1,…, 12; 1, 2, 3 = Koefisien
c1…c3; d1…d3; e1…e3 = Koefisien
D = Dummy kebijakan tarif
D = 1  ada kebijakan tarif
D = 0  tidak ada kebijakan tarif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Overview Negara Eksportir Kedelai
Amerika Serikat (USA) merupakan negara produsen kedelai dengan
tingkat produktivitas tertinggi dibandingkan negara lainnya. tingkat
produktivitas budidaya kedelai di Amerika Serikat sebesar 2.66 ton per
hektar (FAO, 2014). Menurut FAO (2014), Amerika Serikat merupakan
negara eksportir kedelai pertama yang paling banyak mengekspor kedelai
ke negara-negara di dunia. Nilai ekspor kedelainya pada tahun 2013 adalah
21 494 191 869 dolar Amerika Serikat. Adapun persentase nilai ekspor
kedelai Amerika Serikat ke negara tujuan ekspornya dapat dilihat pada
Gambar 1.
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Gambar 1. Persentase Nilai Kedelai Ekspor dari Amerika Serikat
di Dunia Tahun 2013
Sumber : FAO, 2014

Negara RRC merupakan negara importir kedelai yang memperoleh
pasokan kedelai dari Amerika Serikat dengan jumlah nilai (value) yang
paling besar dibandingkan negara tujuan ekspor kedelai Amerika Serikat
lainnya. Sedangkan Indonesia merupakan negara importir kedelai Amerika
Serikat dengan besar nilai yang paling besar pada peringkat ke-4 dengan
besar pangsa sebesar 4.6 persen. Amerika Serikat hampir menjadi negara
eksportir kedelai pertama yang selalu mengekspor kedelainya ke Indonesia.
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Malaysia, negara tetangga Indonesia juga mengekspor kedelai
produksinya ke Indonesia. Argentina dan Malaysia sama-sama berkompetisi
merebut pasar kedelai Indonesia dan keduanya kadang-kadang menempati
posisi kedua bergantian dalam mengekspor kedelai dalam jumlah paling
banyak ke Indonesia. Persentase besar ekspor kedelai oleh Malaysia ke
negara importir di dunia dapat dilihat oada Gambar 2. Nilai ekspor kedelai
Malaysia sebesar 15 890 876 dolar Amerika Serikat dengan Indonesia
merupakan tujuan ekspor utamanya dengan besar persentase 94.5 persen.
Jika ditinjau lagi, Malaysia juga melakukan impor kedelai utamanya dari
Amerika Serikat dan Argentina. Impor tersebut diekspor kembali ke
Indonesia.
Singapore
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95%

Gambar 2. Persentase Nilai Kedelai Ekspor dari Malaysia
di Dunia Tahun 2013
Sumber : FAO, 2014

Argentina merupakan negara lainnya yang mengekspor kedelai ke
Indonesia. Saat ini, Argentina menjadi intense mengekspor kedelai hasil
produksinya ke Indonesia, namun tidak pada tahun 1996-1998. Pada tahun
2013, Argentina merupakan negara kedua yang mengekspor kedelainya ke
Indonesia dengan nilai yang paling besar. Besar nilai kedelai yang diekspor
Argentina ke Indonesia sebesar 5 457 163 621 dolar Amerika Serikat.
Adapun persentase nilai ekspor kedelai Argentina dalam pasar impor
kedelai di dunia dapat dilihat pada Gambar 3. Indonesia berada di peringkat
ke-4 dengan besar nilai kedelai ekspor dari Argentina yang paling besar dari
seluruh negara importir kedelai Argentina di dunia. Thailand menjadi
negara tujuan ekspor kedelai Argentina dengan besar nilai ekspor kedelai
terbesar ke-3.
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Gambar 3. Persentase Nilai Kedelai Ekspor dari Argentina
di Dunia Tahun 2013
Sumber : FAO, 2014

4.2. Overview Perkedelaian di Indonesia
Data nilai impor kedelai Indonesia dari ketiga negara sebagai major
countries ke Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun walaupun
mengalami penurunan. Perkembangan harga kedelai impor di Indonesia
dari setiap negara eksportir dapat dilihat pada Gambar 4. Dilihat dari
gambar, harga kedelai impor dari ketiga negara fluktuatif. Tidak ada negara
yang menetapkan harganya selalu paling rendah atau sebaliknya. Garis yang
berwarna biru adalah harga kedelai impor dari Amerika Serikat (Pusa),
merah adalah Malaysia (Pm), dan hijau adalah Argentina (Pa).
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Gambar 4. Perkembangan Harga Kedelai Impor dari Negara Eksportir
Sumber : Comtrade.un.org (2014)
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Harga kedelai impor yang paling rendah adalah kedelai dari Amerika
Serikat. Hal tersebut membuat Indonesia sangat bergantung pada pasokan
kedelai dari Amerika Serikat karena harganya yang murah sehingga devisa
yang berkurang pun sedikit. Data produksi kedelai di Indonesia dari tahun
1993-2003 dapat dilihat pada Gambar 5. Jumlah produksi kedelai di
Indonesia semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan konversi lahan
pertanian menjadi non pertanian serta konversi lahan kedelai menjadi lahan
komoditi lain karena kurang terdorongnya semangat petani kedelai untuk
membudidayakan kedelai lagi sehingga jumlah petani kedelai berkurang.
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Gambar 5. Perkembangan Produksi Kedelai Lokal (Indonesia)
Tahun 1993-2013
Sumber : Kementan, 2014

Perkembangan harga kedelai produksi lokal di Indonesia dapat dilihat
pada Gambar 6. Satuan harga kedelai yaitu US$/ton. Dari Gambar 6,
pergerakan harga kedelai lokal cenderung meningkat dari tahun 1993.
Meningkatnya harga kedelai dikarenakan jumlah produksi yang menurun.
Jumlah kedelai yang sedikit (pasokan) akan menyebabkan meningkatnya
harga kedelai. Hal tersebut sesuai dengan teori permintaan.
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Gambar 6. Perkembangan Harga Kedelai Lokal (Indonesia)
Tahun 1993-2013
Sumber : FAO, 2014

Komoditi kedelai di Indonesia termasuk ke dalam komoditi strategis
Indonesia. Pemerintah melakukan stabilisasi harga kedelai. Seperti yang
sudah dibahas sebelumnya, jumlah permintaan domestik akan kedelai
melebihi jumlah pasokan kedelai yang ada di Indonesia. Oleh karena itu,
untuk memenuhinya, pemerintah melakukan impor kedelai dari para
eksportir. Untuk melindungi produsen kedelai di Indonesia, pemerintah
selalu menetapkan kebijakan impor kedelai yang berganti-ganti. Pergantian
atau perubahan kebijakan tersebut dilakukan melihat kondisi Indonesia
seperti harga kedelai, exchange rate, dan lainnya.
Pemerintah Indonesia menetapkan hambatan-hambatan impor kedelai.
Hambatan yang dilakukan yaitu penetapan tarif dan kuota. Penetapan besar
tarif berubah-ubah atau tidak selalu sama pada tiap tahun. Tarif pada impor
kedelai pertama kali diberlakukan sejak tahun 1974. Gambaran perjalanan
besaran tarif impor kedelai Indonesia sejak tahun 1974 dapat dilihat pada
Gambar 7. Kuota kedelai impor pertama kali ditetapkan pada tahun 19731979.
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Gambar 7 Perkembangan Besaran Tarif Impor Kedelai Indonesia
Tahun 1974-2013
Sumber : Kemenkeu, 2014

Pada tahun 2013, kebijakan baru ditetapkan pemerintah dengan
keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.45 Tahun 2013
dimana Indonesia menetapkan kuota impor kedelai pada tahun ini. Para
pengusaha importir kedelai nasional harus mendaftarkan diri terlebih
dahulu sebagai Importir Terdaftar (IT) dan menetapkan jumlah permintaan
kedelainya. Namun, pada akhirnya, pemerintah tidak memberikan izin
untuk mengimpor kedelai dengan jumlah seluruh yang diminta. Dari
kebutuhan nasional, pemerintah menetapkan kuota impor kedelai sebesar
70 persen saja.

4.3. Kompetisi Eksportir Kedelai di Indonesia
Data yang sudah diperoleh sesuai dengan model yang dibentuk diolah
dengan menggunakan software STATA 10. Dari hasil pengolahan, akan
dihasilkan nilai koefisien-koefisien serta konstanta yang membentuk
persamaan Model AIDS yang sudah dibahas sebelumnya. Hasil pengolahan
data dengan software tersebut jika dituliskan dalam persamaan Model AIDS
adalah berikut.
WUSA = -1.51 + 0,226 Ln PUSA+ 0,06 Ln PMalay - 0.068 Ln PArgentina + 0,122 Ln
PROW + 0,311 Ln (x/P*) - 0,023 D – 0,117 Ln produksi kedelai lokal –
0,39 Ln price lokal
WMalaysia = -0,019 + 0,007 Ln PUSA- 0,021 Ln PMalay – 0,001 Ln PArgentina – 0,019
Ln PROW - 0,001 Ln (x/P*) – 0,022 D – 0,005 Ln produksi kedelai
lokal + 0,056 Ln price lokal
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WArgentina = 1,05 + 0,083 Ln PUSA – 0,016 Ln PMalay + 0,018 Ln PArgentina – 0,065
Ln PROW – 0,029 Ln (x/P*) + 0,056 D – 0,03 Ln produksi kedelai
lokal – 0,048 Ln price lokal
Persamaan Model AIDS di atas merupakan persamaan yang belum
mengakomodasi restriksi-restriksi yang harus dimasukkan ke dalam
persamaan tersebut. Sehingga setelah diperoleh persamaan sebelum
direstriksi, restriksi atau constraint dimasukkan atau di-input ke dalam
persamaan Model AIDS tersebut. Koefisien dari setiap variabel, termasuk
konstanta juga berubah. Adapun persamaan Model AIDS yang sudah
mengakomodasi restriksi dapat dilihat sebagai berikut.
WUSA = -1.068 + 0,386 Ln PUSA+ 0,03 Ln PMalay - 0.063 Ln PArgentina - 0,353 Ln
PROW + 0,242 Ln (x/P*) - 0,036 D – 0,092 Ln produksi kedelai lokal –
0,034 Ln price lokal
WMalaysia = -0,31 + 0,03 Ln PUSA- 0,022 Ln PMalay – 0,0008 Ln PArgentina – 0,0067
Ln PROW + 0,0072 Ln (x/P*) – 0,017 D + 0,007 Ln produksi
kedelai lokal + 0,023 Ln price lokal
WArgentina = 2,082 - 0,063 Ln PUSA – 0,0008 Ln PMalay + 0,013 Ln PArgentina + 0,05
Ln PROW – 0,04 Ln (x/P*) + 0,041 D – 0,09 Ln produksi kedelai
lokal – 0,039 Ln price lokal
Persamaan WUSA mendeskripsikan besar pangsa pasar Amerika Serikat
(USA) dalam mengekspor kedelai ke Indonesia. Pada persamaan WUSA,
ketika Pemerintah Indonesia menerapkan tarif kedelai impor (D=1), pangsa
pasar Amerika Serikat menurun karena tanda koefisien dummy negatif. Hal
tersebut tentu saja karena tujuan penetapan tarif adalah membatasi jumlah
impor. Ketika produksi kedelai lokal (Indonesia) meningkat, maka akan
menurunkan pangsa pasar ekspor kedelai Amerika Serikat karena tanda
koefisien produksi kedelai lokal bertanda negatif. Ketika harga kedelai lokal
di Indonesia meningkat, pangsa pasar kedelai ekspor Amerika Serikat
menurun, dibuktikan dari tanda negatif pada koefisien price lokal.
Persamaan WMalaysia mendeskripsikan pangsa pasar Malaysia dalam
mengekspor kedelainya ke Indonesia. Pada persamaan WMalaysia, ketika
Pemerintah Indonesia menerapkan tarif kedelai impor (D=1), pangsa pasar
Malaysia menurun karena tanda koefisien dummy negatif. Ketika produksi
dan harga kedelai lokal di Indonesia meningkat, akan dapat meningkatkan
pangsa pasar Malaysia dalam pasar Indonesia sebagai importirnya. Hal
tersebut kebalikan dari kasus di Amerika Serikat. Hal tersebut pula
mengindikasikan bahwa walaupun produksi kedelai lokal meningkat,
permintaan impor kedelai dari Malaysia tetap saja meningkat atau para
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pengrajin tahu tempe lebih memilih (meminta) kedelai impor dibandingkan
kedelai lokal.
Persamaan WArgentina pangsa pasar Argentina dalam mengekspor kedelai
ke Indonesia. Pada persamaan WArgentina, ketika Pemerintah Indonesia
menerapkan tarif kedelai impor (D=1), pangsa pasar Argentina meningkat
karena tanda koefisien dummy positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
kebijakan tarif impor kedelai tidak dapat menghambat impor kedelai dari
Argentina. Sama halnya dengan kasus di Amerika Serikat, ketika produksi
dan harga kedelai lokal di Indonesia meningkat, maka akan menurunkan
pangsa pasar Argentina di Indonesia sebagai importirnya.
Perhitungan elastisitas juga dianalisis dalam paper ini. Elastisitas yang
dianalisis adalah elastisitas pengeluaran (expenditure elasticity),
compensated elasticity, dan uncompensated elasticity. Besarnya nilai ketiga
elastisitas tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Nilai elastisitas (expenditure
elasticity) Amerika Serikat (USA) sebesar 1.288 yang berarti bahwa
kenaikan pengeluaran impor kedelai oleh Indonesia sebesar satu persen,
akan meningkatkan share Amerika Serikat dalam mengimpor kedelai ke
Indonesia sebesar 1.288. Nilai elastisitas expenditure Malaysia sebesar 1.4
yang mengindikasikan bahwa kenaikan pengeluaran impor kedelai
Indonesia satu persen, akan meningkatkan share Malaysia dalam
mengimpor kedelai ke Indonesia sebesar 1.4. Argentina memiliki nilai
expenditure elasticity sebesar 0.298 yang berarti bahwa kenaikan
pengeluaran impor kedelai Indonesia satu persen, akan meningkatkan share
Argentina dalam mengimpor kedelai ke Indonesia sebesar 0.298. Dari ketiga
interpretasi expenditure elasticity tersebut, permintaan impor akan kedelai
Malaysia paling elastis ketika terjadi perubahan anggaran pengeluaran
impor kedelai Indonesia. Sedangkan permintaan kedelai impor dari
Argentina inelastis karena nilai elastisitasnya kurang dari satu dalam tanda
mutlak. Menurut Tomek dan Robinson dalam Boonsaeng et al. (2008),
semakin besar nilai elastisitas expenditure, menunjukkan kualitas yang
lebih baik. Dalam kasus ini, oleh karena nilai elastisitas Malaysia paling
tinggi, kualitas kedelai Malaysia lebih disukai Indonesia dan lebih bagus.
Namun, oleh karena Malaysia juga mengimpor kedelai dari Amerika Serikat,
kemungkinan besar kedelai impor tersebut diekspor ke Indonesia.
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Tabel 1. Nilai Expenditure, Compensated, dan Uncompensated Elasticity
Kedelai Impor di Indonesia

Expenditure Elasticity
USA
Malaysia
Argentina
ROW

Elastisitas
1.288
1.400
0.298
-1.430

Compensated Elasticity
USA
Malaysia
Argentina

USA
0.299
2.506
-0.266

Malaysia
0.054
-2.204
0.004

Argentina
-0.018
0.013
-0.715

ROW
-0.335
-0.286
0.963

Malaysia
0,031
-2,229
-0,001

Argentina
-0,092
-0,067
-0,732

ROW
-0,446
-0,407
0,938

Uncompensated Elasticity
USA
Malaysia
Argentina

USA
-0,78
1,33
-0,52

Untuk compensated elasticity, nilai elastisitas antara Amerika SerikatAmerika Serikat bernilai positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketika
kenaikan harga kedelai Amerika Serikat sebesar satu persen akan
meningkatkan share Amerika Serikat sebesar 0.299 persen. Sedangkan
untuk nilai compensated elasticity Malaysia-Malaysia serta ArgentinaArgentina bernilai negatif. Untuk yang Malaysia-Malaysia interpretasinya
adalah ketika kenaikan harga kedelai Malaysia sebesar satu persen akan
menurunkan share Malaysia sebesar 2.204 persen. Sama halnya dengan
Argentina-Argentina, ketika kenaikan harga kedelai Argentina sebesar satu
persen akan menurunkan share Argentina sebesar 0.715 persen. Melihat
ketiga hasil elastisitas compensated dengan negaranya sendiri, untuk kasus
Malaysia-Malaysia serta Argentina-Argentina sudah sesuai dengan teori.
Ketika harga komoditi naik, maka permintaan atau share seharusnya
menurun.
Teori permintaan tidak berlaku untuk kasus Amerika Serikat-Amerika
Serikat karena nilainya positif. Hal tersebut dikarenakan walaupun harga
kedelai Amerika Serikat meningkat, Indonesia tetap mengimpornya dalam
jumlah yang banyak karena kualitas kedelai mereka lebih unggul
dibandingkan eksportir lainnya. Menurut Adam dan Akbar (2013), kedelai
Kompetisi Negara Pemasok Kedelai Impor…

Prisca Nurmala Sari

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

87

impor dari Amerika Serikat lebih diminati oleh pengrajin tahu dan tempe di
Indonesia1. Biji kedelai Amerika Serikat berukuran besar dan hampir
seragam sehingga sangat sesuai digunakan sebagai bahan baku tempe.
Selain kualitas kedelai Amerika Serikat yang bagus, terdapat
kepentingan kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia,
yaitu di bidang ketahanan pangan, termasuk kedelai. Kerja sama tersebut
disepakati melihat permintaan pasar Indonesia terhadap kedelai yang
sangat tinggi sedangkan Indonesia tidak bisa memenuhinya. Hal tersebut
direspon Amerika Serikat untuk dapat memenuhi kekurangan pasokan
kedelai di Indonesia sehingga Amerika Serikat memasok kedelai ke
Indonesia. Jadi, nilai elastisitas yang positif bagi Amerika Serikat juga
dikarenakan terdapat kepentingan politik melalui kerja sama bilateral
melihat pasar Indonesia yang responsif dan menguntungkan. Pada tahun
2012-2013, impor kedelai Indonesia hampir seratus persen dipasok oleh
Amerika Serikat.
Untuk kasus compensated elasticity pada persamaan Amerika Serikat,
ketika terjadi kenaikan harga kedelai Malaysia sebesar sepuluh persen,
maka akan meningkatkan share Amerika Serikat sebesar 0.54 persen; ketika
terjadi kenaikan harga kedelai Argentina sebesar sepuluh persen, maka
akan menurunkan share Amerika Serikat sebesar 0,18 persen; ketika terjadi
kenaikan harga kedelai ROW sebesar sepuluh persen, maka akan
menurunkan share Amerika Serikat sebesar 3.35 persen. Pada persamaan
Malaysia, ketika terjadi kenaikan harga kedelai Amerika Serikat sebesar
satu persen, maka akan meningkatkan share Malaysia sebesar 2.506 persen;
ketika terjadi kenaikan harga kedelai Argentina sebesar sepuluh persen,
maka akan meningkatkan share Malaysia sebesar 0.13 persen; ketika terjadi
kenaikan harga kedelai ROW sebesar sepuluh persen, maka akan
menurunkan share Malaysia sebesar 2.86 persen. Pada persamaan
Argentina, ketika terjadi kenaikan harga kedelai Amerika Serikat sebesar
sepuluh persen, maka akan menurunkan share Argentina sebesar 2.66
persen; ketika terjadi kenaikan harga kedelai Malaysia sebesar sepuluh
persen, maka akan meningkatkan share Argentina sebesar 0.04 persen;
ketika terjadi kenaikan harga kedelai ROW sebesar sepuluh persen, maka
akan meningkatkan share Argentina sebesar 9.63 persen.
Dari hasil compensated elasticities, nilai elastisitas antar negara
eksportir yang bertanda positif menandakan bahwa kedelai dari kedua
Adam, M., Akbar, RJ. 2013. Kedelai Impor Lebih Diminati Perajin Tahu Tempe.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/441766-kedelai-impor-lebih-diminati-perajin-tahutempe [Diakses tanggal 11 September 2014].
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negara tersebut bersifat substitusi, sedangkan yang bertanda negatif,
kedelai dari kedua negara tersebut bersifat saling melengkapi. Pada kasus
kedelai impor di Indonesia, yang bersifat substitusi atau saling
menggantikan adalah antara kedelai dari Amerika Serikat dan Malaysia;
Argentina dan Malaysia; serta Argentina dan ROW, sedangkan hubungan
atau sifat antara kedelai dari Amerika Serikat dan Argentina; Amerika
Serikat dan ROW; serta Malaysia dan ROW adalah komplementer atau saling
melengkapi. Kedelai antara Malaysia dan negara lain kecuali ROW bersifat
substitusi. Hal tersebut dikarenakan kedelai yang diekspor Malaysia ke
Indonesia merupakan kedelai yang berasal dari Amerika Serikat dengan
persentase jumlah kedelai yang paling banyak dibandingkan negara
eksportir lainnya yang mengekspor kedelai ke Malaysia. Begitu juga antara
Malaysia dan Argentina, Malaysia juga mengimpor kedelai dari Argentina.
Pada kasus uncompensated elasticities, sama seperti pembahasan
compensated elasticities. Untuk nilai elastisitas yang positif
mengindikasikan bahwa sifat impor kedelai antara dua negara bersifat
substitusi dan sebaliknya bersifat komplementer. Tanda nilai elastisitas
uncompensated pun sama dengan tanda nilai compensated, kecuali antara
Malaysia dengan Argentina serta Amerika Serikat dengan dirinya sendiri.
Pada kasus uncompensated elasticities, nilai elastisitas ini untuk kedelai
impor antara dari Argentina-Malaysia bersifat komplementer karena
tandanya negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketika pendapatan
Indonesia diasumsikan konstan karena uncompensated, hubungan kedelai
dari kedua negara tersebut menjadi saling melengkapi. Sama halnya dengan
nilai elastisitas Amerika Serikat dengan dirinya sendiri. Pada saat
pendapatan Indonesia konstan, Indonesia lebih memikir kembali untuk
mengimpor kedelai dari Amerika Serikat ketika harganya meningkat karena
biaya impor pun akan meningkat. Oleh karena itu, nilai uncompensated
elasticity Amerika Serikat negatif.
Melihat hasil analisis share negara eksportir kedelai ke Indonesia
dengan Model AIDS, Indonesia sangat bergantung sekali dengan pasokan
kedelai impor dari Amerika Serikat. Hal tersebut terlihat dari nilai
compensated elasticity antara Amerika Serikat dengan dirinya sendiri
bernilai positif. Walaupun harga kedelai Amerika Serikat meningkat,
Indonesia tetap saja mengimpornya.
Kegiatan impor yang dilakukan negara dapat mengurangi devisa negara.
Hal tersebut tentu saja membuat pemerintah ingin menekan impor,
terutama impor kedelai. Untuk menekan impor kedelai, menerapkan
kebijakan tarif cukup efektif dalam menurunkan share impor dari Amerika
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Serikat sebagai pemasok utama kedelai. Jika besar tarif meningkat, maka
diduga akan terus menurunkan share kedelai impor ke Indonesia dari
Amerika Serikat dan Malaysia. Namun, penerapan kebijakan tarif saja tidak
cukup karena kontinuitas kedelai di Indonesia tidak cukup mengimbangi
permintaan pasar.
Tanaman kedelai merupakan tanaman subtropis yang kurang cocok
dikembangkan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan
produktivitas dengan mengandalkan bibit yang ada tidak cukup. Strategi
pemulanya adalah dengan mengadakan rekayasa genetika pada bibit
kedelai sehingga dapat dihasilkan bibit yang produktif dan siap tanam pada
iklim tropis. Selain itu, para ahli pertanian juga perlu mendorong
produktivitas tanaman kedelai melalui teknologi tertentu. Di Indonesia
sedang dikembangkan teknik budidaya kedelai di lahan pasang surut.
Produktivitas budidaya kedelai dengan teknik tersebut menurut penelitian
yang dilakukan oleh IPB dapat mencapai 4,3 ton per hektar. Oleh karena itu,
penggunaan teknik tersebut dapat memeberikan peluang bagi Indonesia
untuk meningkatkan produktivitas kedelai.
Ketika pasokan kedelai lokal sudah membaik dan produktif dengan
dilakukannya hal-hal yang dikemukakan sebelumnya, maka jumlah pasokan
kedelai di Indonesia akan meningkat. Dengan meningkatnya jumlah
produksi kedelai lokal, harga kedelai lokal akan tidak meningkat atau
cenderung stabil. Meningkatnya jumlah produksi akan mengurangi
permintaan kedelai impor. Strategi pendorongan produktivitas kedelai
tersebut juga diimbangi dengan penerapan kebijakan tarif oleh Indonesia
sehingga kedelai impor yang umumnya lebih murah menjadi berkurang. Hal
tersebut merupakan kebijakan yang pro petani dan membuat petani kedelai
lokal bersemangat dan terus berproduksi. Semangat petani juga
dikarenakan bibit kedelai yang produktif ketika strategi tersebut
diterapkan.
Dengan adanya semangat petani lokal untuk menanam kedelai lokal,
jumlah pasokan kedelai Indonesia pun meningkat dan keran impor kedelai
menurun. Kedua kebijakan tersebut yaitu peningkatan produktivitas kedelai
lokal serta penerapan kebijakan tarif akan dapat mengurangi share negara
eksportir kedelai ke Indonesia atau mengurangi ketergantungan Indonesia
terhadap kedelai impor.
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5. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan pada paper ini adalah
bahwa penetapan atau pemberlakuan tarif impor kedelai efektif ketika
diterapkan di Argentina. Kenaikan produksi dan harga kedelai lokal dapat
menurunkan share eksportir kedelai, tetapi tidak berlaku pada Malaysia.
Permintaan impor akan kedelai Malaysia paling elastis jika dilihat dari nilai
expenditure elasticity ketika terjadi perubahan anggaran pengeluaran
impor kedelai Indonesia.
Dari ketiga hasil elastisitas compensated dengan negaranya sendiri,
untuk kasus Malaysia-Malaysia serta Argentina-Argentina sudah sesuai
dengan teori permintaan. Namun, teori tersebut tidak berlaku untuk kasus
Amerika Serikat-Amerika Serikat karena nilainya positif sehingga ketika
harga kedelai Amerika Serikat meningkat, share Amerika Serikat tetap
meningkat. Hal tersebut dikarenakan walaupun harga kedelai Amerika
Serikat meningkat, Indonesia tetap mengimpornya dalam jumlah yang
banyak karena kualitas kedelai mereka sangat bagus dan murah serta
terdapat kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pada
nilai compensated elsticities kedelai impor di Indonesia, yang bersifat
substitusi atau saling menggantikan adalah antara kedelai dari Amerika
Serikat dan Malaysia; Argentina dan Malaysia; serta Argentina dan ROW,
sedangkan hubungan atau sifat antara kedelai dari Amerika Serikat dan
Argentina; Amerika Serikat dan ROW; serta Malaysia dan ROW adalah
komplementer atau saling melengkapi. Sedangkan dari hasil
uncompensated elasticities, tanda koefisien tetap sama walaupun dengan
besaran nilai koefisien yang berbeda. Tetapi berbeda untuk MalaysiaArgentina. Kedelai dari kedua negara ini bersifat komplementer.
Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi angka
impor kedelai Indonesia harus dilakukan dari dua sisi, yaitu sisi pasokan
dan sisi keran impor kedelai. Dari sisi pasokan, Indonesia harus
meningkatkan produktivitas kedelainya dengan rekayasa genetika bibit
yang sesuai dengan iklim subtropis dan pengembangan teknik budidaya
kedelai di lahan pasang surut. Dan dari sisi keran impor, juga harus ditekan
dengan menerapkan kebijakan tarif yang lebih besar. Kedua strategi ini
akan memicu semangat petani kedelai lokal dan produksi kedelai lokal yang
akan menurunkan jumlah impor kedelai Indonesia atau ketergantungan
Indonesia terhadap para negara eksportir kedelai, terutama Amerika
Serikat.
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ABSTRAK

Peran infrastruktur sebagai enabler mutlak diperlukan untuk menggerakkan sektor
pertanian dimana pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari social
overhead capital yang dapat mempengaruhi kinerja perdagangan. Selain
infrastruktur, kondisi kelembagaan juga dianggap mampu mempengaruhi kinerja
perdagangan Indonesia. Infrastrukur merupakan prasarana publik primer dalam
mendukung kegiatan ekonomi suatu negara agar efektif dan efisien. Sementara
kelembagaan merupakan kerangka administratif dimana individu, perusahaan, dan
pemerintah berinteraksi untuk menghasilkan kesejahteraan. Salah satu infrastruktur
yang besar perannya dalam pengembangan dan pembangunan ruang, baik dalam
lingkup negara ataupun lingkup wilayah adalah infrastruktur transportasi. Sampai
saat ini kualitas infrastruktur dan kelembagaan Indonesia masih rendah jika
dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Kedua hal tersebut dianggap
berkontribusi pada masih rendahnya daya saing perdagangan dan perekonomian,
terutama terhadap sektor pertanian. Padahal, sektor pertanian merupakan sektor
yang penting karena tingginya share sektor pertanian terhadap GDP Indonesia dan
kemampuannya terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan
analisis untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas infrastruktur dan
kelembagaan Indonesia dan negara mitra dagang terhadap kinerja perdagangan
sektor pertanian. Peningkatan kualitas infrastruktur dan kelembagaan Indonesia
dan mitra dagang diharapkan dapat mengurangi biaya produksi sehingga mampu
meningkatkan daya saing komoditi pertanian Indonesia. Linier Shipping
Connectivity Index (LSCI) dan port quality index digunakan sebagai indikator
kualitas infrastruktur transportasi. Kajian ini menggunakan metode panel data
dengan cross section 24 negara mitra dagang utama Indonesia selama periode 20052011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur yang terintegrasi
mulai dari infrastruktur transportasi, komunikasi dan energi berdampak lebih besar
terhadap kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia. Kondisi kelembagaan
yang efisien dan efektif yang ditandai dengan regulasi yang tidak berbelit-belit, biaya
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resmi dan tidak resmi yang tidak memberatkan akan dapat meningkatkan
perdagangan sektor pertanian. Pemerintah sebagai agent utama harus melakukan
peningkatan anggaran infrastruktur untuk membangun pelabuhan hub port
sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan membuat aktifitas bongkar muat
lebih efektif.
Kata Kunci: pertanian, infrastruktur, kelembagaan

1. PENDAHULUAN
Peran infrastruktur sebagai enabler mutlak diperlukan untuk
menggerakkan sektor pertanian dimana pembangunan infrastruktur
merupakan bagian dari social overhead capital yang dapat mempengaruhi
kinerja perdagangan. Selain infrastruktur, kondisi kelembagaan juga
dianggap mampu mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.
Infrastrukur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung
kegiatan ekonomi suatu negara yang efektif dan efisien. Salah satu
infrastruktur yang besar perannya dalam pengembangan dan pembangunan
ruang, baik dalam lingkup negara ataupun lingkup wilayah adalah
infrastruktur transportasi. Namun kualitas infrastruktur dan kelembagaan
Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.
Kedua hal tersebut dianggap berkontribusi pada masih rendahnya daya
saing perdagangan dan perekonomian, terutama terhadap sektor pertanian.
Padahal, sektor pertanian merupakan sektor yang penting karena tingginya
share sektor pertanian terhadap GDP Indonesia.
Kualitas infrastruktur transportasi yang baik dapat mereduksi biaya
perdagangan yang memengaruhi kinerja perdagangan dan perekonomian
(Kelejian dan Robinson, 2006). Reduksi biaya perdagangan khususnya biaya
transportasi akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih murah
sehingga biaya produksi barang yang menggunakan barang impor sebagai
input intermediate menjadi lebih murah dan menjadi kompetitif di pasar
internasional. Demikian juga dengan produk final, dengan biaya
transportasi yang lebih murah akan menyebabkan harga produk yang
diterima konsumen pun menjadi lebih murah. Begitu pula dengan biaya
transportasi yang harus ditanggung komoditi pertanian terutama yang
diekspor, sehingga lebih dapat berdaya saing dengan komoditi dari negara
lain.
Berdasarkan World Economic Forum 2012-2013, kualitas infrastruktur
Indonesia secara keseluruhan, hanya menempati peringkat 78 dari 144
negara yang diteliti. Peringkat tersebut jauh tertinggal dari Singapura yang
menempati peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-32, dan Thailand di
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peringkat ke-46. Bahkan peringkat ini cenderung menurun dibanding tahun
sebelumnya (2011-2012) yang mencapai peringkat 76 (Tabel 1). Secara
umum peringkat Indonesia hanya berada di atas Vietnam dan Filipina.
Tabel 1. Perbandingan Kualitas Pilar Infrastruktur Indonesia Dibandingkan
Negara ASEAN, Tahun 2010-2012
Infrastruktur
Infrastruktur
Keseluruhan
Infrastruktur
Jalan
Infrastruktur
pelabuhan
Infrastruktur
Bandara

2010
82
(3.56)
84
(3.5)
96
(3.6)
69
(4.6)

Indonesia
2011
76
(3.77)
83
(3.5)
103
(3.6)
80
(4.4)

2012
78
(3.75)
90
(3.4)
104
(3.6)
89
(4.2)

Viet
2012

Thai
2012

Phi
2012

Mly
2012

Sing
2012

95
(3.34)
120
(2.7)
113
(3.4)
94
(4.1)

46
(4.62)
39
(5.0)
56
(4.6)
33
(5.7)

96
(3.19)
37
(3.4)
120
(3.3)
112
(3.6)

32
(5.09)
27
(5.4)
21
(5.5)
24
(5.9)

2
(6.50)
3
(6.5)
2
(6.8)
1
(6.8)

Sumber : World Economic Forum 2009-2012

Berdasarkan kualitas kelembagaan, peringkat Indonesia masih relatif
jauh tertinggal dengan negara-negara ASEAN terutama Singapura dan
Malaysia. Menurut Laporan Global Competitiveness Forum tahun 20122013, Indonesia berada pada peringkat 72, sementara Singapura dan
Malaysia berada pada peringkat 1 dan 29. Walaupun kualitas kelembagaan
Indonesia pada tahun 2012-2013 cenderung meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya yang berada pada peringkat 76, akan tetapi masih tetap relatif
jauh tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia dan Thailand. Karena
kualitas infrastruktur dan kualitas kelembagaan ini pulalah yang diduga
turut memengaruhi turunnya daya saing Indonesia di dunia internasional
menjadi berada pada peringkat 50 dengan nilai 4.4 dari skala 7 pada tahun
2012-2013 dari tahun sebelumnya (tahun 2011-2012) yang berada pada
peringkat 46.
Kualitas infrastruktur dan kelembagaan Indonesia yang relatif masih
rendah menyebabkan tingginya biaya logistik dan tidak efisiennya pola
perdagangan internasional. Logistik perdagangan yang baik merupakan
prasyarat yang sangat penting bagi suatu negara agar memiliki daya saing
yang kuat di pasar internasional dan agar pasokan barang dalam pasar
domestik dapat terjaga dengan baik. Demikian halnya dengan kelembagaan,
kualitas kelembagaan yang baik adalah yang mampu memberikan pasar
yang efesien dengan biaya yang serendah-rendahnya, sehingga akan
menimbulkan efesiensi dalam perekonomian.
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Tabel 2. Perbandingan Kualitas Pilar Kelembagaan Indonesia dibandingkan
Negara ASEAN, Tahun 2009-2011
Kelembagaan
Kualitas
Kelembagaan
Keseluruhan

Burden of Government
Regulation
Organized Crime

2009
58

Ind
2010
82

2011
76

23

36

81

96

Viet
2011

Thai
2011

Phil
2011

Mal
2011

Sin
2011

87

67

117

30

1

44

113

45

126

8

1

109

91

73

102

54

6

Sumber : World Economic Forum 2009-2012

Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan variabel efisiensi
pelabuhan (port efficiency), indeks kualitas infrastruktur yang meliputi
keseluruhan infrastruktur (overall infrastructure), kualitas infrastruktur
jalan (road infrastructure), kualitas infrastruktur pelabuhan (port
infrastructure), dan kualitas infrastruktur bandara (air infrastructure)
sebagai proksi kualitas infrastruktur transportasi. Sedangkan pendekatan
kelembagaan mengacu pada regulasi dan aturan operasional baik formal
maupun informal yang disepakati, diawasi, dan dimonitor sendiri maupun
oleh otoritas dari luar (North, 1990; Rutherford, 1994).
Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa negaranegara yang kualitas kelembagaannya rendah belum mampu mengambil
keuntungan dari perdagangan secara optimal. Diantara beberapa indikator
kualitas kelembagaan terlihat bahwa kualitas regulasi penting untuk
realokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian (Borrmann et al.,
2006). Fanta (2011) dalam studinya menunjukkan bahwa semakin baik
kualitas kelembagaan di negara pengekspor, maka kinerja ekspornya akan
semakin baik. De Grott et al (2003) juga menunjukkan bahwa semakin baik
kualitas kelembagaan, maka volume perdagangan akan semakin tinggi yang
berimplikasi pada cenderung semakin tingginya volume perdagangan
negara-negara maju dibandingkan negara berkembang. Dari penjelasanpenjelsan di atas menunjukkan bahwa perdagangan dapat menjadi ukuran
dampak dari kualitas kelembagaan.
Gani dan Biman (2006) dalam penelitiannya mengenai kualitas
kelembagaan dan perdagangan di negara-negara Kepulauan Pasifik
menemukan bahwa dari empat indikator kelembagaan yang digunakan
yaitu efektivitas pemerintahan, penegakan hukum, kualitas regulasi, dan
pengendalian terhadap korupsi, efektifitas pemerintahan (government
effectiveness) lebih penting bagi importir dari pada eksportir, sedangkan
perbaikan peraturan berpengaruh positif dalam meningkatkan
Dampak Faktor Infrastruktur dan Kelembagaan…

Dian V. Panjaitan, Tanti Novianti,
dan Sri Retno Wahyu Nugraheni

97

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

15.00

15.00

10.00

10.00

5.00

5.00

-

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nilai Ekspor

Nilai Impor

Neraca Perdagangan

Volume Ekspor

Volume Ekspor dan Impor
(Juta Kg)

Nilai Ekspor, Impor, dan
Neraca Perdagangan (Milyar)

perdagangan. Indikator kelembagaan lainnya, yaitu korupsi cenderung
mengurangi impor secara signifikan. Dengan demikian, kualitas
infrastruktur dan kelembagaan dinyatakan juga dapat berpengaruh
terhadap kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia, dimana sebagian
besar komoditi dari sektor ini diangkut melalui moda transportasi laut baik
ekspor maupun impor. Akan tetapi, seperti apa pengaruh kedua faktor
tersebut serta indikator infrastruktur dan kelembagaan yang seperti apa
yang berpengaruh terhadap kinerja perdagangan sektor pertanian dibahas
lebih lanjut dalam penelitian ini.
Komoditi dari sektor pertanian sebagian besar diangkut melalui moda
transportasi laut dimana selama periode 2005-2011 terjadi peningkatan
surplus dari neraca perdagangan sektor ini. Artinya, komoditi dari sektor
pertanian yang diangkut melalui moda transportasi laut semakin meningkat
baik dari sisi volume maupun nilanya. Peningkatan ekspor dari sektor
pertanian juga diikuti dengan peningkatan impor yang mengindikasikan
bahwa ketergantungan impor Indonesia masih cukup tinggi.

Volume Impor

Gambar 1. Kinerja Perdagangan Sektor Pertanian
Melalui Moda Transportasi Laut
Sumber: BPS, 2013

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa infrastruktur dan
kelembagaan dapat berpengaruh untuk meningkatkan daya saing komoditi
ekspor termasuk komoditi ekspor pertanian melalui penurunan biaya
transportasi. Sementara sebagian besar komoditi pertanian baik yang
diekspor maupun diimpor tersebut diangkut melalui moda transportasi
laut. Oleh karena itu, infrastruktur terkait transportasi laut khususnya
sangat diperlukan terutama bagi negara-negara berkembang yang sangat
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sensitif terhadap perbandingan harga barang dagangnya terhadap ekspor
potensialnya. Kualitas infrastruktur transportasi yang baik akan
berimplikasi pada perputaran barang dagang yang sangat cepat sehingga
akan berdampak pada peningkatan volume perdagangan dan pertumbuhan
ekonomi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah bagaimana
pengaruh kualitas infrastruktur dan kelembagaan Indonesia dan negara
mitra dagang terhadap kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menganalisis sejauh mana kualitas infrastruktur
transportasi laut dan kualitas kelembagaan terhadap kinerja perdagangan
sektor pertanian Indonesia. Data perdagangan baik ekspor maupun impor
Indonesia dengan 24 negara mitra dagang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik berdasarkan moda transportasi laut dari tahun 2005-2011. Data
kualitas infrastruktur (overall infrastructure dan port quality), kualitas
kelembagaan diperoleh dari Global Competetiness Report, World
Econonomic Forum dan Economic Freedom. Variabel kualitas infrastruktur
lainnya yaitu LSCI (Linear Shipping Connectivity International) atau tingkat
konektivitas pelayaran nasional dengan pelayaran global dari World Bank.
Kualitas infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kualitas
infrastruktur keseluruhan (INFRA) yang meliputi infrastruktur transportasi,
komunikasi dan energi, serta indikator kualitas infrastruktur transportasi
yang kemudian dijabarkan menjadi kualitas pelabuhan, kualitas bandara,
kualitas konektivitas terhadap pelayaran internasional (LSCI), dan kualitas
jalan yang dinyatakan dalam indeks. Sementara yang dimaksud kualitas
kelembagaan adalah kualitas kelembagaan secara keseluruhan (INST).
Variabel LSCI dapat menangkap seberapa baik negara yang terhubung ke
jaringan pengiriman global. Hal ini dihitung dengan Konferensi PBB tentang
Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) berdasarkan lima komponen
sektor transportasi maritim, yaitu jumlah kapal, kapasitas kontainer
pembawa mereka, ukuran kapal maksimal, sejumlah layanan, dan jumlah
perusahaan yang menyebarkan kontainer kapal di pelabuhan suatu negara.
Untuk masing-masing komponen nilai suatu negara dibagi dengan nilai
maksimum masing-masing komponen pada tahun 2004, lima komponen
dirata-ratakan untuk setiap negara, dan rata-rata dibagi dengan rata-rata
maksimum untuk tahun 2004 dan dikalikan dengan 100 Indeks
menghasilkan nilai 100 untuk negara dengan rata-rata indeks tertinggi pada
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tahun 2004. Data yang mendasari berasal dari containerisation
International Online.
Port quality mengukur persepsi eksekutif bisnis fasilitas pelabuhan
suatu negara. Data dari World Economic Forum Executive Opinion Survey,
yang dilakukan selama 30 tahun bekerja sama dengan 150 lembaga mitra
dan melibatkan lebih dari 13 000 responden dari 133 negara. Sampling
mengikuti stratifikasi ganda berdasarkan ukuran perusahaan dan sektor
kegiatan. Data dikumpulkan secara online atau melalui wawancara
langsung. Tanggapan dikumpulkan menggunakan sektor-tertimbang ratarata. Data untuk tahun terbaru yang dikombinasikan dengan data untuk
tahun sebelumnya untuk membuat dua tahun rata-rata bergerak. Skor
berkisar dari 1 (infrastruktur pelabuhan dianggap sangat terbelakang)
sampai 7 (infrastruktur pelabuhan dianggap efisien dengan standar
internasional). Responden di negara-negara yang terkurung daratan ditanya
bagaimana dapat diakses adalah fasilitas pelabuhan (1 = sangat tidak dapat
diakses, 7 = sangat mudah diakses).
Analisis dilakukan dengan metode panel data sesuai dengan model
penelitian pada persamaan 1 dan untuk variabel perdagangan serta GDP
dibuat dalam bentuk logaritma natural (log). Penelitian ini fokus pada
kondisi infrastruktur dan kelembagaan Indonesia sehingga semua variabel
yang diteliti merujuk pada bagaimana kondisi Indonesia.
lntradeij,t = ai + bportj,t + cinfraindoi,t + dinstindoi,t + elsciindoi,t +
flngdp_partnerj,t + ε
Dimana:
lntradeij,t
lngdp_partnerj,t
portj,t
infraindoi,t
instindoi,t
lsciindoi,t

: perdagangan (volume ekspor-impor) sektor pertanian Indonesia dengan 24
negara mitra dagang
: GDP negara mitra dagang Indonesia
: Indikator kualitas infrastruktur pelabuhan
: Indeks kualitas infrastruktur (keseluruhan) Indonesia
: Indeks kualitas kelembagaan (keseluruhan) Indonesia
: Linier Shipping Connectivity Index (LSCI) Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sektor yang khusus dibahas dalam penelitian ini adalah sektor
pertanian, dimana hampir sebagian besar dari komoditi sektor pertanian
yang diekspor maupun diimpor menggunakan jasa transportasi laut. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel infarstruktur dan kelembagaan
yang dianalisis signifikan dalam mempengaruhi kinerja perdagangan sektor
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pertanian Indonesia. Akan tetapi, pengaruh variabel yang digunakan
tersebut berbeda, dimana variabel infrastruktur dan kelembagaan secara
keseluruhan berpengaruh positif. Sedangkan variabel yang menunjukkan
kualitas pelabuhan, yaitu LSCI dan port berpengaruh negatif terhadap
perdagangan sektor pertanian Indonesia.
Peningkatan kualitas kelembagaan dan infrastruktur secara keseluruhan
dapat meningkatkan kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia.
Peningkatan kualitas infrastruktur tersebut meliputi peningkatan
infrastruktur transportasi, komunikasi, dan energi. Jika perbaikan
infrastruktur hanya dilakukan untuk kualitas pelabuhan saja (LSCI dan
port) ternyata belum mampu untuk memperbaiki perdagangan sektor
pertanian Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur
yang terintegrasi mulai dari infrastruktur transportasi, komunikasi dan
energi ternyata berperan lebih besar dalam meningkatkan kinerja
perdagangan sektor pertanian dibandingkan dengan perbaikan kualitas di
pelabuhan saja.
Tabel 3. Pengaruh Infrastruktur dan Kelembagaan Terhadap Kinerja
Perdagangan Pertanian Indonesia
Variabel
Koefisien
Std. Error
t-Statistic
LNGDP_PARTNER
0.052103 0.011976
4.350724
INSTINDO
0.880319 0.151833
5.797955
INFRAINDO
0.122198 0.057806
2.113937
LSCIINDO
-0.020282 0.009314
-2.177632
PORTINDO
-0.291444 0.097389
-2.992569
C
4.823159 0.549043
8.784664
R-squared
0.992141

Prob.
0.0000*
0.0000*
0.0367**
0.0315**
0.0034*
0.0000*

Keterangan: *) signifikan taraf nyata 1%; **) signifikan taraf nyata 5 persen

Perbaikan kualitas pelabuhan jika dilihat dari indikator LSCI berarti
harus ada perbaikan dari sisi jumlah kapal, kapasitas kontainer, ukuran
kapal dan jumlah perusahaan yang menyebarkan kontainer kapal di
pelabuhan suatu negara. Di Indonesia, semua indikator LSCI tersebut
sebagian besar masih dikuasai oleh pihak asing terutama untuk kegiatan
logistik ekspor-impor. Hingga saat ini jumlah perusahaan perkapalan di
Indonesia mencapai 240 perusahaan dengan dominasi kapal asing yang
dikelola oleh shipping/operators Indonesia. Untuk pangsa pasar angkutan
luar negeri, armada nasional hanya mampu menyerap pangsa pasar kurang
dari 10 persen, dengan kecenderungan yang meningkat walaupun relatif
kecil (Gambar 2). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
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Persen

2012, pangsa muatan pelayaran nasional untuk angkutan luar negeri
sebesar 9.86 persen dari total 532.5 juta ton atau pelayaran nasional hanya
mampu mengangkut 52.5 juta ton.
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Gambar 2. Pangsa Pasar Angkutan Laut Luar Negeri
Oleh Armada Nasional dan Asing, Tahun 2004-2008
Sumber : Bappenas (2012)

Pola perdagangan internasional Indonesia saat ini sekitar 90 persen
menganut sistem FOB untuk ekspor dan sistem CIF untuk impor, sehingga
“bargaining power” armada nasional menjadi lemah. Sistem CIF sudah
memasukkan nilai jasa kapal kargo dan asuransi sehingga penggunaan
kapal kargo dan asuransi harus berasal dari perusahaan lokal. Sedangkan
sistem FOB belum memasukkan nilai jasa kapal kargo dan asuransi lantaran
menjadi urusan kapal kargo dan asuransi asing. Khususnya untuk transaksi
impor terdapat keharusan untuk melakukan pengangkutan barang dengan
kapal-kapal dari pihak asing. Kondisi tersebut menyebabkan harga barang
impor menjadi lebih mahal, begitu pula dengan harga komoditi pertanian
Indonesia yang diekspor menjadi lebih mahal dari ekspor dari negaranegara yang pelabuhannya lebih efisien.
Menurut Global Competitiveness Report (2011-2012), indeks kualitas
infrastruktur pelabuhan (port) Indonesia sebesar 3.6 dari skala 7. Artinya,
masih relatif jauh dari angka ideal. Di antara negara ASEAN sendiri, kualitas
infrastruktur pelabuhan Indonesia masih dibawah Singapura (6.8), Malaysia
(5.7), Thailand (4.7), dan Kamboja (4.0). Dengan kata lain dapat dikatakan
infrastruktur pelabuhan Indonesia masih belum efektif dan efisien. Selama
ini pelabuhan di Indonesia hanya berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan
(freeder port). Hal ini lebih karena Indonesia tidak memiliki pelabuhan Hub
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Internasional terutama dalam hal kurang memadainya kedalaman
pelabuhan atau deep sea port. Sebagian besar pelabuhan di Indonesia tidak
bisa menjaga tingkat kedalaman lautnya sampai 14 meter atau lebih
sehingga tidak dapat memenuhi kriteria deep sea port. Sampai dengan
tahun 2009, hampir setiap tahun sekitar 90 persen kargo yang masuk dan
keluar Indonesia dialihkapalkan melalui pelabuhan hubungan internasional
yang berada di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Kapasitas pelabuhan yang ada saat ini belum memadai untuk
mengakomodasi pertumbuhan perdagangan curah (bulky) maupun peti
kemas yang cenderung terus meningkat. Pada tahun 2011 Pelabuhan
Tanjung Priok menangani hampir 6 juta TEU, padahal berdasarkan
kapasitasnya hanya mampu sampai 5 juta TEU. Akibatnya, seringkali kapalkapal mengantri menunggu giliran untuk berlabuh dan bongkar muat
sehingga waktu tunggu (dwell time) pun menjadi lama yang pada akhirnya
berakibat pada naiknya biaya. Seringkali waktu tunggu untuk berlabuh jauh
lebih lama dibandingkan dengan waktu berlayar, yang berimplikasinya pada
tingginya biaya. Bahkan menurut laporan AUSAID (2012), diperkirakan
pada tahun 2020 aliran peti kemas di Indonesia akan mencapai 30 juta TEU.
Waktu tunggu (dwell time) adalah waktu yang diperlukan mulai dari
peti kemas turun dari kapal hingga akhirnya keluar dari pintu gerbang
terminal. Pada Bulan Juli dan Agustus 2011, waktu tunggu di Jakarta
International Container Terminal (JITC) Tanjung Priok, yang menangani
lebih dari dua per tiga perdagangan internasional Indonesia adalah 6 hari.
Jumlah ini mengalami peningkatan 22 persen dari tahun sebelumnya yang
mencapai 4.9 hari. Bertambahnya waktu tunggu di pelabuhan memberikan
dampak negatif pada perekonomian melalui dua hal. Pertama, bagi industri
yang berorientasi ekspor menghadapi ketidakpastian akibat keterlambatan
sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia di luar negeri. Bagi
industri manufaktur “just in time”, sistem dimana perusahaan harus
mengelola jadwal mengimpor bahan mentah dan mengekspor barang jadi
secara ketat akan terpengaruh sehingga menganggu rantai pasok yang
efisien. Kedua, “waktu adalah uang”, waktu tunggu yang lebih lama akan
meningkatkan biaya, sehingga harga yang akan dibayar konsumen menjadi
lebih mahal.
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Gambar 3 Waktu Tunggu (Dwell Time) Tahun 2010
Sumber : World Bank, 2010

Komponen Waktu Tunggu

Dari enam hari waktu tunggu yang diperlukan untuk menurunkan
barang dari kapal sampai keluar pintu gerbang terminal meliputi 3
komponen, (1) pra penyelesaian prosedur kepabenan (waktu mulai saat
kapal tiba hingga dokumen impor diajukan kepada bea cukai; (2)
penyelesaian prosedur kepabenan; dan (3) pasca penyelesaian prosedur
kepabeanan (waktu antara penyelesaian dokumen dan pengeluaran barang
melalui pintu gerbang).
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Kepabenanan

1.54
1.04
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Gambar 4 Komponen Waktu Tunggu (Dwell Time) Indonesia,
Tahun 2010
Sumber : World Bank, 2010

Menurut World Bank (2010), penyebab utama keterlambatan adalah
pada tahap pra penyelesaian proses kepabeanan yang mencapai 58 persen
(Gambar 4). Penyebab lamanya waktu pada tahap pra penyelesaian proses
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kepabeanan ini terkait peraturan termasuk metode pembayaran yang
digunakan di Tanjung Priok. Sebagian besar importir dan produsen
Indonesia wajib menunggu hingga kapal tiba dan harus membayar pajak
dan bea masuk di muka sebelum mengajukan dokumen. Sementara
umumnya di negara maju, mengijinkan pengajuan dokumen impor sebelum
kapal tiba dan pada akhir proses dengan menyediakan satu faktur yang
mencakup biaya pelabuhan, pajak dan bea masuk. Hal inilah diantaranya
yang mempengaruhi dwell time di pelabuhan Indonesia. Keterlambatan
akan semakin parah ketika kapal tiba hari kamis atau akhir pekan, karena
administrasi baru bisa diselesaikan mulai hari senin. Akibat keterlambatan
penanganan kargo tersebut banyak kapal menghindari Tanjung Priok untuk
berlabuh. Bahkan untuk keperluan ekspor impor terutama kapal-kapal
asing memilih berlabuh di Singapura dan Malaysia.
Menurut Ray (2008), rata-rata waktu pulang pergi kapal (suatu ukuran
yang menjumlahkan seluruh waktu yang dibutuhkan di pelabuhan termasuk
waktu tunggu, wakatu pelayanan, waktu tidak efektif, waktu kerja, dan
lainnya) juga menandakan kualitas pelabuhan Indonesia terutama Tanjun
Priok yang masih rendah, dimana kapal-kapal memerlukan rata-rata 82 jam
di pelabuhan (sekitar 3.5 hari). Walaupun jauh mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 1999 yang mencapai 79 hari, namun masih relatif
tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia yang bisa mencapai 1 hari.
Hasil kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2012,
biaya pelayaran masih relatif terbesar, yaitu berkisar antara 52-60 persen
dari total biaya angkutan, tergantung dari komoditas dan lokasinya. Biaya
terbesar lainnya adalah biaya pelabuhan baik pelabuhan muat dan
pelabuhan tujuan sekitar 27-36 persen, sisanya adalah biaya angkutan darat
sekitar 9-16 persen. Selama ini komponen tarif di pelabuhan Indonesia
mencapai 60 persen dari total biaya angkutan laut. Apabila infrastruktur
pelabuhan semakin baik sehingga kegiatan di pelabuhan menjadi efisien
yang diindikasikan dengan biaya dan tarif pelabuhan bisa turun 50-70
persen, maka biaya perdagangan laut pun akan menurun secara signifikan.
Buruknya infrastruktur ini tentunya akan menimbulkan ekonomi biaya
tinggi dan akan terus membebani industri, karena barang dan jasa yang
dihasilkan tidak memiliki daya saing di pasar internasional dan tidak
memiliki daya saing terhadap barang impor.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh kelembagaan
terhadap peningkatan perdagangan sektor pertanian Indonesia ternyata
lebih besar dibandingkan dengan pengaruh variabel infrastruktur (koefisien
sebesar 0.88 dan 0.12). Hasil estimasi dampak kualitas kelembagaan secara
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keseluruhan menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan Indonesia sebagai
negara pengekspor berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap
kinerja perdagangan ekspor Indonesia. De Groot et al. (2003) juga
menunjukkan hal yang sama bahwa baiknya kualitas kelembagaan formal
cenderung meningkatkan perdagangan.
Variabel kelembagaan ini juga menjadi indikator untuk mengetahui
biaya-biaya yang dibebankan dalam kegiatan ekspor-impor. Seringkali
secara resmi biaya semakin tidak memberatkan, namun biaya-biaya yang
sifatnya tidak resmi masih cukup besar, terutama apabila harus mengalami
penyimpanan sementara di pelabuhan. Menurut Carana (2004), pengiriman
kargo dari Indonesia biasanya menarik premi asuransi sekitar 30-40 persen
lebih tinggi dari kargo yang berasal dari Singapura. Hal ini disebabkan tidah
hanya oleh perampokan di laut, pencuraian umum dan pencuraian kecil
sekaligus pemogokan dan penghentian kerja.
Kelembagaan yang baik akan mendorong transaksi dilakukan dengan
efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi biaya transaksi dengan
memperbaiki akses dan kualitas informasi dan mendorong tegaknya aturan.
Kelembagaan dikatakan efisien jika biaya transaksi rendah, adanya
kepastian aturan main (certainty) dan hubungan yang sepadan antara
principal dan agent (equal relationship). Kelembagaan dapat dikatakan
efektif apabila dapat menginvestasikan keterampilan dan ilmu pengetahuan
dengan tujuan efisiensi biaya dalam rangka meningkatkan produktivitas.
Kelembagaan yang baik haruslah memiliki aturan yang jelas, dikenal secara
luas, masuk akal atau logis, dapat diterima secara luas, dapat diperkirakan
(predictable), dapat dipercaya, disusun dengan benar dan juga dilaksanakan
dengan benar. Kelembagaan yang lemah dan tinggi biaya transaksi
memberikan lahan subur bagi korupsi yang memiliki dampak korosif pada
aktivitas bisnis.

4. KESIMPULAN
Infrastruktur dan kelembagaan yang baik dapat meningkatkan kinerja
perdagangan sektor pertanian Indonesia. Infrastruktur yang dimaksud
adalah infrastruktur yang terintegrasi mulai dari infrastruktur pelabuhan,
komunikasi dan energi dan tidak hanya infrastruktur di pelabuhan saja.
Peningkatan kualitas pelabuhan yaitu LSCI dan port quality ternyata dapat
menurunkan kinerja perdagangan sektor pertanian Indonesia. Hal ini
terkait dengan indikator yang digunakan dalam kedua indikator tersebut
yang lebih merujuk pada bagaimana kondisi kapal yang digunakan untuk
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kegiatan ekspor-impor. Sedangkan di Indonesia, sebagian besar
pengangkutan dilakukan oleh kapal asing termasuk yang dilakukan oleh
operator Indonesia. Perbaikan infrastruktur pelabuhan yang lebih
dibutuhkan di Indonesia sekarang ini adalah adanya pelabuhan hub port
yang mampu untuk menampung kapal besar sehingga tidak perlu lagi untuk
transit di Singapura dan Malaysia. Selain itu, peningkatan daya tampung
dari pelabuhan yang lebih besar dapat mengurangi waktu tunggu sehingga
dapat menurunkan biaya transportasi. Rendahnya biaya transportasi ini
dapat mempengaruhi harga komoditi sektor pertanian dan meningkatkan
daya saing dari komoditi tersebut.

5. REKOMENDASI KEBIJAKAN
Pemerintah harus melakukan peningkatan kualitas dari infrastruktur
pelabuhan melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi bongkar muat serta
mengurangi waktu tunggu. Untuk itu, peningkatan anggaran infrastruktur
harus dilakukan baik dari pemerintah maupun dengan mengikutsertakan
pihak swasta.
Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel LSCI dan
port quality adalah negatif terhadap perdagangan sektor pertanian
Indonesia. Indikasinya karena sebagian besar pengangkutan masih
dilakukan oleh kapal asing dibandingkan dengan kapal domestik, sehingga
perlu diketahui lebih lanjut bagaimana pengaruh penggunaan kapal asing
dan domestik terhadap biaya transportasi. Jika eksportir maupun importir
Indonesia dapat memilih untuk menggunakan kapal domestik maupun
kapal asing maka alasan apa yang menjadi dasar pemilihan tersebut.
Penelitian lanjutan ini dapat menjadi rujukan seberapa besar biaya yang
harus ditanggung oleh eksportir dan importir.

DAFTAR PUSTAKA
Anderson, J. E. 1979. A. Theorical Foundation for The Gravity Equation.
AmericanEconomic Review, Vol. 69, No. 1, 106-116.
Anderson, J. E., Van Wincoop, E. 2004.Trade Costs. Journal of EconomicLiterature,
42: 691-751.
AUSAID. 2012. Pembangunan Pelabuhan. Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia122. Jakarta.
[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. Kajian Evalusi
Pembangunan Bidang Transportasi di Indonesia. Bappenas. Jakarta.

Dampak Faktor Infrastruktur dan Kelembagaan…

Dian V. Panjaitan, Tanti Novianti,
dan Sri Retno Wahyu Nugraheni

107

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

Borrmann, A., Matthias, B., Silke, N. 2006. Institutional Quality and Gains From
Trade. Discussion Paper Hamburg Institute of International Economics.
Hamburg.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Berita Resmi Statistik : Perkembangan Ekspor
dan Impor Desember 2012. No.09/02/Th.XVI, 1 Februari 2013. available at
http//:bps.go.id/brs_file/eksimp_01feb2013/.pdf. [akses 10 Juli 2014].
Carana. 2004. Impact of Transport and Logistics on Indonesia’s Trade
Competitiveness. USAID. Jakarta.
De Groot, H.L.F, Gert J.L, Piet R, Umma S. 2003. The Institutional Determinants of
Bilateral Trade Patterns.Tinbergen Institute Discussion Paper. Amsterdam.
Fanta, E.G. 2011. Institutional Quality, Export Performance and Income. Dissertation.
Rurh University Bochum. Bochum.
Gani, A., Biman, C.P. 2006. “Institutional Quality and Trade in Pasific Island
Countries. Asia Pacific Research and Training Network on Trade”. Working
Paper Series.No. 20.
North, D, C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance,
New York. Cambridge University Press.
Ray, D. 2008. Reformasi Sektor Pelabuhan Indonesia dan UU Pelayaran Tahun 2008.
USAID dan SENADA. Jakarta.
Rutherford, M. 2001. “Institutional economics: then and now”. Journal of Economic

Perspectives. 15(3): 173-94.
UNCTAD. 2012. Review of Maritime Transport 2011.UNCTAD.Geneva.
World bank. 2010. Doing Business: Making a Difference for Entrepreneurs. The
International Bank for Reconstruction and Development.Worldbank.
World Economic Forum. Global Competitiveness Report. 2006-2011.
WTO. 2010. International Trade Statistik 2010. WTO Switzerland.

Dian V. Panjaitan, Tanti Novianti,
dan Sri Retno Wahyu Nugraheni

Dampak Faktor Infrastruktur dan Kelembagaan…

108

Dampak Faktor Infrastruktur dan Kelembagaan…

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

Dian V. Panjaitan, Tanti Novianti,
dan Sri Retno Wahyu Nugraheni

PERSAINGAN APEL IMPOR DAN DAMPAK
KEBIJAKAN PEMBATASAN KUOTA IMPOR
DI INDONESIA
Agista Rosiana
Mahasiswa Pascasarjana, Departemen Agribisnis,
Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB
E-mail : agista.agb43@gmail.com

ABSTRAK
Konsumsi buah Indonesia mengalami peningkatan meskipun belum mencapai
konsumsi buah standar. Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya volume impor
buah termasuk didalamnya buah apel. Dalam rangka melindungi petani domestik
dan meningkatkan produksi buah nasional agar tercipta swasembada pangan,
pemerintah melalui Kementeriaan Pertanian dan Kementerian Perdagangan
menetapkan kebijakan pembatasan kuota impor untuk tujuh produk termasuk buah
apel yang efektif diberlakukan pada bulan Januari – Juni 2013. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk melihat persaingan pangsa pasar antar negara pemasok apel impor
di Indonesia serta melihat dampak kebijakan pembatasan kuota impor yang
dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan An Almost Ideal
Demand System (AIDS). Model AIDS digunakan untuk melihat persaingan antar
pemasok apel impor di Indonesia. Data yang digunakan adalah data dua bulanan
volume impor apel dari China, Amerika Serikat Serikat dan rest of the world dari
bulan Januari 2006 – Desember 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa China
dan Amerika Serikat Serikat memiliki hubungan yang saling bersubstitusi yang
menunjukkan bahwa keduanya bersaing dalam mendapatkan pangsa pasar di
Indonesia. Sebesar 71.77 persen pangsa impor Indonesia didominasi oleh China,
sedangkan Amerika Serikat Serikat mendapatkan 22.92 persen. Kebijakan
pembatasan kuota impor masih belum efektif dijalankan karena terbukti bahwa saat
kebijakan berlangsung, impor buah apel yang berasal dari China naik sebesar 0.057
persen. Kurang efektifnya kebijakan ini, besar kemungkinan disebabkan saat
kebijakan pembatasan kuota impor dijalankan tidak diikuti dengan peningkatan
produksi nasional. Sehingga volume impor dari China tetap meningkat. Oleh karena
itu, sebelum menerapkan kebijakan pembatasan impor, pemerintah perlu
memperhatikan pasokan domestik agar kebijakan yang diterapkan berjalan efektif.
Kata Kunci: apel, kuota impor, AIDS
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1. PENDAHULUAN
Konsumsi buah Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami
peningkatan. Walaupun belum mampu mencapai konsumsi buah standar ,
peningkatan konsumsi buah ini memberikan ruang usaha baik bagi
pengusaha domestik maupun pemasok luar yaitu negara-negara eksportir.
Menurut data Kementerian Pertanian, sepanjang 2011 volume impor buah
mencapai 878.318,3 ton, meningkat 50.48 persen dari tahun 2010 yang
hanya 583.677,7 ton. Komoditas yang diimpor pada 2011 di antaranya
anggur (389.448 ton), apel (163.398 ton), dan jeruk (171.858 ton).
Buah apel merupakan salah satu buah yang termasuk daftar dengan
nilai impor yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal
Hortikultura Kementerian Pertanian RI, impor apel menempati posisi kedua
terbesar diantara impor buah Indonesia pada tahun 2012. Nilai impor
Indonesia untuk buah dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Nilai Impor Indonesia Untuk Buah Tahun 2012
No
Komoditi
Nilai impor (US $)
1
Jeruk
227.300.473
2
Apel
151.680.865
3
Anggur
119.334.667
4
Pir
92.723.553
5
Durian
28.886.403
6
Strawberry
1.217.892
7
Mangga
1.109.203
8
Pisang
1.030.314
9
Melon dan Semangka
873.237
10
Pepaya
70.241
Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, 2012

Liberalisasi perdagangan telah mengancam keberadaan buah-buahan
Indonesia sejak diluncurkannya Paket Juni (PAKJUN) 1994 yang salah satu
unsurnya adalah penurunan tarif impor buah-buahan termasuk di dalamnya
buah apel. Apalagi disusul diberlakukannya ASEAN FTA (AFTA) dan ASEANChina FTA serta bergabungnya Indonesia dalam World Trade Organization
(WTO) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Dengan
hilangnya hambatan tarif, berbagai Negara produsen apel seperti China dan
Amerika Serikat Serikat akan semakin leluasa memasarkan produknya
dengan harga yang lebih murah dan dalam jumlah yang lebih besar,
sehingga dikhawatirkan akan mengancam petani domestik di Indonesia.
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Impor produk hortikultura terus meningkat. Pengajuan impor
hortikultura untuk semester I tahun 2014 mengalami lonjakan yang cukup
signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut data
Kementerian Perdagangan, pada periode Januari-Juni 2014, total pengajuan
izin impor produk hortikultura mencapai 817.250 ton, atau melonjak
dibandingkan realisasi impor hortikultura diperiode yang sama tahun lalu
yang hanya sekitar 289.485 ton. Sementara itu, untuk importasi buah apel
sendiri di semester I tahun 2014 pengajuannya tercatat mencapai sekitar
200.483 ton, atau melonjak 138 persen dibandingkan realisasi impor apel
periode yang sama tahun lalu yang hanya 83.918 ton.
Berdasarkan Gambar 1, nilai impor buah apel dari tahun 1990 hingga
2013 memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan
bahwa liberalisasi perdagangan telah memberikan ruang yang besar bagi
negara-negara eksportir untuk memasarkan barang-barangnya di
Indonesia. Sedikitnya hambatan masuk bagi para eksportir akan
memberikan dampak membanjirnya produk-produk impor yang sekaligus
akan memberikan dampak negatif bagi petani domestik di Indonesia.
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Gambar 1. Nilai Impor Apel Indonesia Tahun 1990 - 2013
Sumber: UN Comtrade Database (comtrade.org)

Banjir impor buah, terutama apel, membuat pemerintah turun tangan
dengan melakukan penertiban izin impor produk hortikultura (buah dan
sayur) untuk menjaga daya saing produk lokal sehingga para importir tidak
Agista Rosiana
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dapat mengimpor secara bebas karena pemerintah akan memberlakukan
kuota pemasukan buah dari luar negeri. Aturan pembatasan kuota sudah
ada dan dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri
Pertanian (Permentan) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor
Produk Hortikultura (RIPH) dan Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) No. 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk
Hortikultura. Dari 20 komoditas Hortikultura yang diatur dalam regulasi
dua kementerian tersebut, terdapat tujuh komoditas hortikultura yang
dibatasi jumlah kuota impornya yang masuk ke Indonesia, dan tiga belas
komoditas lainnya yang dilarang masuk ke Indonesia dalam jangka waktu
tertentu.
Kebijakan pembatasan produk hortikultura termasuk di dalamnya buah
apel mulai diterapkan pada awal tahun 2013 berdasarkan Permentan No. 60
Tahun 2012. Kebijakan yang diberlakukan oleh Kementerian Pertanian dan
Kementerian Perdagangan merupakan salah satu kebijakan pemerintah
untuk mendukung petani domestik dengan mempertimbangkan
kemampuan produksi industri pertanian domestik dalam memenuhi
kebutuhan pasar, sehingga tujuan akhirnya dalah terciptanya swasembada
pangan pada berbagai produk pangan. Komoditas Hortikultura yang diatur
aktivitas impornya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Komoditas Hortikultura Nasional yang Diatur Impor
Produk yang Dibatasi Jumlah
Kuota Impor
-

Bawang (bawang bombay, bawang
merah dan bawang putih)
Apel (apel siam, apel mandarin)
Lemon
Grapefruit/ Pamelo
Anggur
Apel
Lengkeng

Produk yang Dilarang Masuk
ke Indonesia
-

Durian
Nanas
Melon
Pisang
Mangga
Pepaya
Kentang
Kubis
Wortel
Cabai
Krisan
Anggrek
Heliconia

Sumber: Permentan No. 60 Tahun 2012
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Adanya aturan impor baik larangan impor maupun pembatasan kuota
impor produk-produk tertentu yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian
dan Kementerian Perdagangan ini jelas akan memberikan dampak positif
bagi para petani lokal, namun disisi lain memberikan dampak negatif dalam
sudut pandang perusahaan importir dan negara-negara eksportir.
Penertiban aturan impor secara langsung dapat mempengaruhi volume
impor Indonesia atau volume ekspor pada sudut pandang negara-negara
eksportir. Penertiban aturan impor ini akan meningkatkan tingkat
persaingan negara-negara eksportir apel. Adapun tujuan penulisan dari
makalah ini adalah untuk melihat dan mengevaluasi persaingan pasar antar
negara pemasok apel impor di Indonesia, melihat pangsa pasar dari masingmasing negara eksportir apel ke Indonesia serta melihat dampak atau
pengaruh dari kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan
Kementerian Perdagangan mengenai kebijakan pembatasan kuota impor
untuk produk hortkultra khususnya apel impor.

2. KAJIAN PUSTAKA
Andayani dan Tilley (1997) menggunakan model AIDS dalam kajian
penelitiannya terkait permintaan dan persaingan antar pemasok pada buah
impor di pasar Indonesia. Model AIDS digunakan untuk mengestimasi buah
apel, jeruk, anggur dan buah lainnya di Indonesia. Kajian ini menghasilkan
marshallian expenditure elasticities untuk buah impor yang berasal dari
Amerika Serikat Serikat dengan estimasi antara 1.01 dan 1.21. Hasil dari
kajian ini menunjukkan bahwa persaingan antar produk (persaingan antar
komoditi) lebih penting dan memberikan dampak yang signifikan
dibandingkan dengan persaingan antar pemasok (antar negara). Model
AIDS yang digunakan adalah a restricted, source-differentiated, almost ideal
demand system (RSAIDS). RSAIDS digunakan untuk menganalisis
permintaan impor untuk produk yang terdiferensiasi atau untuk produk
yang sama atau sejenis dan bersaing di pasar yang sama.
Wan, Sun dan Grebner (2010) melakukan kajian mengenai
persaingan impor furniture di Amerika Serikat Serikat dimana terjadi
peningkatan impor furniture kamar tidur untuk memenuhi kebutuhan
domestik. Pemasok domestik telah digantikan oleh pemasok dari negaranegara berkembang seperti China dan Vietnam selama satu dekade terakhir.
Untuk menjelaskan perubahan struktur pasar, an almost ideal demand
system (AIDS) model digunakan untuk menganalisis impor pasar,
menganalisis perilaku konsumen, dan mengevaluasi efektifitas dari
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investigasi antidumping yang dilakukan oleh China. Hasil kajian
menunjukkan bahwa perilaku konsumen Amerika Serikat Serikat akan
menggunakan barang furniture yang diimpor dari Vietnam, Malaysia dan
China dengan nilai elastisitas tertinggi dihasilkan oleh Vietnam.
Model AIDS digunakan untuk mengevaluasi persaingan pasar dan
permintaan impor (Henneberry dan Hwang, 2007; Yang dan Koo, 1994
dalam Wan, Sun, dan Grebner, 2010). Chang dan Nguyen (2002)
menggunakan model AIDS dalam menentukan posisi persaingan kapas
Australia di pasar Jepang. Hasil penelitian ditemukan bahwa Amerika
Serikat Serikat memiliki posisi pasar yang kuat yang membuat Australia
harus mampu berkompetisi dalam biaya dan kualitas yang dapat bersaing di
pasar.

3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam makalah ini adalah data sekunder impor
buah apel dari dua negara yaitu China dan Amerika Serikat Serikat serta
digunakan data rest of the world (ROW). Data sekunder impor apel
Indonesia diperoleh dari International Trade Center (trademap.org) dengan
kode HS 080810 yaitu untuk produk apel. Data yang digunakan merupakan
data dua bulanan sebanyak 48 observasi mulai Januari 2006 – Desember
2013.
Negara-negara eksportir yang diamati adalah China, Amerika Serikat dan
dunia (Rest of world). Pemilihan kedua negara tersebut didasarkan pada
data International Trade Center yang menunjukkan bahwa kedua negara
tersebut merupakan negara eksportir apel terbesar yang masuk ke
Indonesia dengan pangsa pasar ekspor kedua negara tersebut ke Indonesia
lebih dari 90 persen.

3.2. Metode Pengolahan Data
Metode yang digunakan adalah An Almost Ideal Demand System (AIDS)
models dengan teknik time series econometrics dengan menggunakan
software Stata 10 dan Microsoft Excel 2013. Model AIDS digunakan untuk
menghitung fungsi permintaan impor dalam perdagangan internasional.
Model AIDS digunakan untuk mengevaluasi persaingan pasar dan
permintaan impor (Henneberry dan Hwang, 2007; Yang dan Koo, 1994
dalam Wan, Sun, dan Grebner, 2010). Pada makalah ini, model AIDS yang
dikenalkan oleh Deaton dan Muellbauer pada tahun 1980 digunakan dengan
Persaingan Apel Impor dan Dampak Kebijakan…
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tujuan untuk mengevaluasi persaingan antar negara eksportir. Model
pangsa pasar ekspor negara eksportir yaitu:
=

+∑

+

∗

................................................................. (1)

dimana wi adalah pangsa ekspor negara eksportir ke-i (i = China, Amerika
Serikat dan ROW), P adalah harga asal negara eksportir ke-j (j = China,
Amerika Serikat dan ROW), m adalah nilai total impor Indonesia, αi, βi serta
γij merupakan koefisien parameter dan P* adalah indeks harga dengan:
P* = ∑ wi Pi …………………………………………………………………………………..(2)
Model AIDS yang akan digunakan dalam makalah ini bertujuan untuk
mengetahui pangsa pasar dari negara-negara eksportir serta persaingannya
terhadap impor buah apel oleh Indonesia. Negara-negara yang menjadi
kajian ini adalah China dan Amerika Serikat. Menyikapi nilai impor buah
yang terus meningkat termasuk buah apel dan dalam rangka melindungi
petani domestik, maka pemerintah Indonesia menetapkan hambatanhambatan impor buah apel. Hambatan yang dilakukan oleh Pemerintah
untuk melindungi produk-produk hortikultura yaitu larangan impor serta
pembatasan impor dengan kuota. Hambatan impor yang dilakukan oleh
pemerintah melalui kebijakan pembatasan kuota untuk buah apel akan
ditinjau juga ke dalam Model AIDS. Kebijakan kuota dilakukan pada bulan
Januari – Juni 2013. Sehingga kebijakan pembatasan impor melalui kuota
impor dimasukkan ke dalam model sebagai variabel dummy.
Pada model AIDS untuk pangsa impor buah apel di Indonesia
menghasilkan dua persamaan. Persamaan pertama menjelaskan pangsa
ekspor China untuk ekspor apel di pasar Indonesia. Persamaan kedua
menjelaskan bagaimana apel yang berasal dari Amerika Serikat menduduki
pangsa pasar di Indonesia. Kedua persamaan adalah sebagai berikut:
WChina = 1+ 1 Ln PChina+ 2 Ln PUSA+ 3 Ln PROW + 1 Ln (x/P*) + c1 D
WUSA = 2+ 4 Ln PChina+ 5 Ln PUSA+ 6 Ln PROW + 2 Ln (x/P*) + c2 D
Keterangan :
1, 2
1,…, 6; 1, 2; c1-c2
D
D
D
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= Konstanta
= Koefisien
= Dummy kebijakan pembatasan kuota impor
= 1  ada kebijakan pembatasan kuota impor
= 0  tidak ada kebijakan pembatasan kuota impor
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3.3. Elastisitas Harga
Elastisitas harga menunjukkan persentase perubahan kuantitas atau
jumlah permintaan karena perubahan satu persen harga komoditas impor.
Expenditure elasticity menunjukkan persentase perubahan belanja impor
sebagai respon terhadap perubahan total impor. Model expenditure
elasticity yaitu:

Expenditure Elasticity (µi) :

=

+

………………………………………………..(3)

Expenditure Elasticity menunjukkan bahwa setiap kenaikan impor di
negara pengimpor sebesar satu persen maka akan mengubah share atau
pangsa ekspor negara eksportir tertentu. Misal nilai Expenditure Elasticity
China yang melakukan ekspor apel ke Indonesia dengan nilai elastisitas
sebesar 1.56 artinya kenaikan satu persen impor apel di Indonesia akan
meningkatkan share atau pangsa ekspor China ke Indonesia sebesar 1.56
persen.
Model uncompensated elasticity adalah model elastisitas yang tidak
terkompensasi atau tidak dipengaruhi oleh variabel Income atau
pendapatan. Model uncompensated elasticity yaitu:
Uncompensated Elasticity (ηij):

= −

+

+

...............................(4)

Model compensated elasticity adalah model elastisitas yang terkompensasi
atau dipengaruhi oleh variabel Income atau pendapatan. Model
compensated elasticity yaitu:

Compensated Elasticity (η*ij):

∗

= −

+

+

……………………………….(5)

Deaton dan Muellbauer (1980) mengemukakan syarat atau batasan
dalam model AIDS ini adalah negativity, symmetry dan homogeneity serta
adding-up restriction. Simmetry berarti harga negara eksportir i
mengandung harga eksportir j, symmetry dipenuhi saat γij = γji. Homogeneity
berarti proporsi pada total impor dan harga tidak berdampak pada jumlah
pembelian atau alokasi budget yang ada. Homogeneity dipenuhi saat γ12
+γ13 +γ14 = 0.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan software STATA 10
didapatkan nilai koefisien sertakonstanta untuk kedua persamaan pangsa
pasar China dan Amerika Serikat. Hasil pengolahan data ini sudah
mengandung atau megakomodasi restriksi-restriksi yang menjadi batasan
dalam persamaan ini. Hasil pengolahan data dituliskan dalam persamaan
Model AIDS adalah sebagai berikut:
WChina = 0.6880977+ 0.1206403 Ln PChina - 0.125446 Ln PUSA+ 0.0048057Ln
PROW + 0.0067327 Ln (x/P*) + 0.0573945 D
WUSA = 0.2626798 - 0.125446 Ln PChina + 0.0990438 Ln PUSA+ 0.0264022 Ln
PROW - 0.0117338 Ln (x/P*) - 0.0425373 D
Persamaan WChina menunjukkan pangsa pasar China untuk produk buah
apel yang diekspor ke Indonesia. Persamaan WChina menghasilkan nilai
dummy sebesaar 0,00573945. Hal ini berarti saat pemerintah Indonesia
menerapkan kebijakan pembatasan kuota impor apel (D=1), pangsa pasar
China naik sebesar 0,057 persen. Kenaikan pangsa pasar China di Indonesia
ditunjukkan dengan nilai dummy yang bernilai positif. Hal ini tidak sesuai
dengan tujuan diterbitkannya kebijakan pembatasan kuota impor melalui
Permentan No. 60 Tahun 2012. Kebijkaan pembatasan impor tidak
memberikan pengaruh yang nyata terhadap laju impor apel dari China ke
Indonesia.
Persamaan WUSA menunjukkan pangsa pasar Amerika Serikat untuk
produk buah apel yang diekspor ke Indonesia. Persamaan WUSA
menghasilkan nilai dummy yang bernilai negatif. Koefisien dummy bernilai 0.0425373 yang berarti bahwa saat pemerintah Indonesia menerapkan
kebijakan pembatasan kuota impor apel (D=1) maka akan menurunkan
pangsa pasar Amerika Serikat sebesar 0.0425 persen di Indonesia.
Kebijakan pembatasan kuota impor apel untuk Amerika Serikat berjalan
dengan efektif dan menurunkan pangsa Amerika Serikat di Indonesia.
Namun, secara umum kebijakan penerapan pembatasan kuota impor apel
ini tidak berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa
pangsa pasar impor apel Indonesia untuk China menempati posisi pertama
dengan share atau pangsa yang besar yaitu sebesar 71,77 persen disusul
pada posisi kedua oleh Amerika Serikat sebesar 22.92 persen dengan nilai
share rest of the world sebesar 5.31 persen. Oleh karena itu kebijakan
pemerintah mengenai pembatasan kuota impor tidak berjalan dengan
efektif karena terbukti tidak memberikan pengaruh yang semestinya bagi
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China sebagai negara eksportir apel terbesar ke Indonesia dan sebaliknya
malah meningkatkan share ekspor China di Indonesia.
Tidak sesuainya kebijakan yang digalakkan pemerintah ini dengan hasil
yang didapatkan kemungkinan dikarenakan saat diberlakukannya kebijakan
pembatasan impor, jumlah produksi domestik kurang. Sehingga kebijakan
pembatasan impor tidak efektif karena supply domestik yang kurang
mengakibatkan impor apel meningkat pada China. Selain itu, kebijakan
kuota impor tidak efektif bisa juga dikarenakan masa larangan yang terlalu
singkat. Tujuan awal diterbitkannya kebijakan pembatasan kuota impor ini
adalah untuk melindungi petani buah dan sayur domestik dengan
memberikan waktu kepada petani buah dan sayur domestik untuk mengejar
peningkatan produksi selama enam bulan dari bulan Januari hingga Juni
2013. Namun masa larangan dan kuota impor ini sangat singkat, sehingga
tujuan peningkatan produksi buah domestik pun sangat sulit untuk dicapai.

4.1. Demand Elasticities
4.1.1. Expenditure elasticity
Interpretasi dari expenditure elasticity pada China dengan nilai sebesar
1.0094 berarti setiap kenaikan impor apel di Indonesia sebesar satu persen
akan meningkatkan pangsa atau share ekspor apel yang berasal dari China
sebesar 1.0094 persen. Nilai Expenditure elasticity Amerika Serikat sebesar
0.9488 mengindikasikan bahwa setiap satu persen kenaikan impor apel di
Indonesia akan meningkatkan share atau pangsa ekspor Amerika Serikat
sebesar 0.9488 persen. Dari nilai Expenditure elasticity kedua negara
tersebut dapat dilihat bahwa permintaan impor apel yang berasal dari China
lebih elastis dibandingkan Amerika Serikat. Namun berdasarkan hasil yang
didapat terlihat bahwa nilai Expenditure elasticity untuk China dan Amerika
Serikat menunjukkan nilai elastisitas yang mendekati satu (E ≈ 1). Hal ini
menunjukkan bahwa besar perubahan jumlah impor apel Indonesia akan
sama atau tidak jauh berbeda dengan besar perubahan pangsa pasar negara
eksportir di negara importir. Artinya setiap kenaikan satu persen impor
apel Indonesia maka akan menaikan pangsa pasar negara eksportir sebesar
kurang lebih satu persen.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Share Impor dan Expenditure Elasticity
Negara
Share
Expenditure Elasticity
CHI
0.7177
1.0094
USA
0.2292
0.9488
ROW
0.0531
1.0555
Sumber: International Trade Center (trademap.org) (diolah)
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4.1.2. Compensated elasticity
Pada elastisitas permintaan compensated elasticity dipengaruhi atau
dikompensasi oleh pengeluaran atau impor dunia. compensated elasticity
atau Hicksian elasticity menghitung elastisitas harga sendiri atau harga
silang. Elastisitas harga sendiri China dengan China 1.8858 berarti bahwa
jika harga apel impor yang berasal dari China naik satu persen maka share
atau pangsa pasar China di Indonesia akan naik sebesar 1.8858 persen.
Sedangkan nilai compensated elasticity untuk antar Amerika Serikat dengan
Amerika Serikat menunjukan hasil yang negatif yaitu dengan nilai sebesar 0.3386. Hal ini menunjukkan jika harga apel impor yang berasal dari
Amerika Serikat naik satu persen, maka share atau pangsa pasar Amerika
Serikat di Indonesia turun sebesar 0.3386 persen. Nilai elastisitas harga
sendiri untuk Amerika Serikat lebih sesuai dengan teori permintaan yang
ada yaitu jika harga naik maka permintaan akan turun dengan ditunjukkan
adanya penurunan share suatu negara. Tidak sesuainya hasil elastisitas
harga China dengan teori permintaan besar kemungkinan disebabkan oleh
besarnya pangsa pasar yang dikuasai oleh China terhadap ekspor apelnya
ke Indonesia. Pangsa apel China di Indonesia sangat besar yaitu 71.77
persen sehingga walaupun terjadi kenaikan harga Indonesia tetap akan
mengimpor buah apel dari China.
Tabel 4. Hasil Perhitungan Compensated Elasticity
Negara
P CHI
P USA
CHI
1.8858
0.0544
USA
0.1703
-0.3386
ROW
0.6611
0.6393

P ROW
0.0598
0.1683
-1.5526

Sumber: International Trade Center (trademap.org) (diolah)

Elastisitas silang pada model compensated elasticity antara China
dengan Amerika Serikat menunjukkan hasil yang positif yaitu sebesar
0.0544. Nilai positif elastisitas silang terkompensasi menunjukkan bahwa
China dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang saling bersubstitusi
atau dengan kata lain Amerika Serikat dan China bersaing untuk
meningkatkan pangsa pasar Indonesia. Nilai 0.0544 berarti bahwa jika
harga apel impor yang berasal dari Amerika Serikat naik satu persen maka
pangsa pasar China akan meningkat sebesar 0.0544 persen. Elastisitas
silang antara Amerika Serikat dengan China menunjukkan nilai 0.1703 yang
berarti bahwa setiap kenaikan harga impor apel yang berasal dari China
satu persen maka pangsa pasar Amerika Serikat untuk ekspor apel ke
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Indonesia akan meningkat sebesar 0.1703 persen. Hubungan antara
Amerika Serikat dan China menunjukkan hubungan yang positif yang
artinya Amerika Serikat dan China saling bersubstitusi yang menandakan
bahwa mereka bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar ekspor apel ke
Indonesia.
Nilai elastisitas yang terkompensasi untuk Amerika Serikat
menunjukkan nilai yang lebih elastis dibandingkan dengan China. Hal ini
kemungkinan besar disebabkan karena apel Amerika Serikat bukan sumber
yang utama yang masuk ke Indonesia. Impor utama buah apel Indonesia
berasal dari China. Sehingga perubahan harga yang terjadi pada apel yang
berasal dari Amerika Serikat akan direspon lebih oleh pasar Indonesia.

4.2. Uncompensated Elasticity
Pada uncompensated elasticity, nilai elastisitas tidak dipengaruhi oleh
pengeluaran atau impor dunia. Uncompensated elasticity atau Marshallian
elasticity menghitung elastisitas harga sendiri atau harga silang antar
negara pengimpor apel di Indonesia. Tabel hasil perhitungan elastisitas
permintaan pada Marshallian elasticity dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Elastisitas Permintaan Impor Marshallian Model
Negara
P CHI
P USA
CHI
-0.8386
-0.1769
USA
-0.5107
-0.5561
ROW
-0.0965
0.3974

P ROW
0.0062
0.1179
-1.6086

Sumber: International Trade Center (trademap.org) (diolah)

Interpretasi elastisitas harga sendiri untuk China dengan nilai elastisitas
sebesar -0.8386 berarti setiap satu persen kenaikan harga apel ekspor yang
berasal dari China maka share impor China di pasar Indonesia akan
menurun sebanyak 0.8386 persen. Sedangkan elastisitas sendiri untuk apel
Amerika Serikat menunjukkan nilai –0.5561. Interpretasi dari nilai
elastisitas ini adalah setiap satu persen kenaikan harga apel yang diekspor
dari Amerika Serikat ke Indonesia maka share impor Amerika Serikat untuk
ekspor apel ke Indonesia turun sebesar 0.5561 persen. Hasil pengolahan
data pada elastisitas yang tidak terkompensasi telah sesuai dengan teori
permintaan dimana nilai elastistas menunjukkan nilai yang negatif.
Sehingga saat harga produk tertentu naik maka pangsa pasar ekspor negara
eksportir akan turun.
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Elastisitas silang untuk China–Amerika Serikat menghasilkan nilai
sebesar -0.1769. Hal ini menunjukkan bahwa China dan Amerika Serikat
memiliki hubungan yang saling berkomplementer. Interpretasi dari nilai
elastisitas ini adalah saat harga apel Amerika Serikat naik satu persen maka
share impor apel dari China akan turun sebesar 0.1769 persen. Sedangkan
elastisitas Amerika Serikat–China menghasilkan nilai sebesar -0.5107.
Hubungan yang terjadi antara Amerika Serikat dan China menunjukkan
bahwa keduanya saling berkomplementer karena memiliki tanda yang
negatif.

5. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik pada makalah ini adalah bahwa kebijakan
larangan impor dan pembatasan kuota impor yang diberlakukan oleh
Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan pada produk
hortikultura bulan Januari – Juni 2013 efektif diterapkan pada Amerika
Serikat karena dengan kebijakan pembatasan kuota dapat menurunkan
pangsa ekspor Amerika Serikat ke Indonesia. Namun, kebijakan pembatasan
kuota impor tidak memberikan pengaruh pada pangsa ekspor apel China ke
Indonesia. Karena saat kebijakan pemerintah terkait pembatasan kuota
impor dijalankan pangsa ekspor China terhadap Indonesia malah
meningkat. Secara umum kebijakan pemerintah kurang memberikan
pengaruh bagi pangsa impor apel di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah
impor apel Indonesia terbanyak berasal dari China yaitu sebanyak 71.77
persen. Kurang efektifnya kebijakan pembatasan kuota impor yang
digalakkan oleh pemerintah ini kemungkinan besar dikarenakan pada saat
kebijakan pembatasan kuota impor dijalankan tidak diikuti dengan
produksi domestik yang meningkat. Akibatnya meskipun terdapat kebijakan
pembatasan kuota impor, jumlah apel impor yang berasal dari China
meningkat. Selain itu masa larangan atau pembatasan kuota impor yang
singkat juga dapat menjadi alasan tidak efektifnya kebijakan pemerintah.
Masa larangan impor dan pembatasan kuota impor yang berjalan selama
enam bulan pertama di bulan 2013 tidak cukup memberikan waktu kepada
petani buah dan sayur domestik untuk mengejar peningkatan produk
sebagai tujuan awal dari diberlakukannya kebijakan pembatasan kuota
impor produk-produk hortikultura.
Berdasarkan hasil kajian di atas, dalam rangka mendukung petani
domestik dengan mempertimbangkan kemampuan produksi industri
pertanian domestik dalam memenuhi kebutuhan pasar, maka pemerintah
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melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sebaiknya
menerapkan kebijakan pembatasan kuota impor saat jumlah produksi
domestik berlimpah. Oleh karena itu, sebelum menerapkan kebijakan
pembatasan impor, pemerintah perlu memperhatikan pasokan domestik
agar kebijakan yang diterapkan berjalan efektif. Selain itu dapat mendorong
petani domestik dalam negeri untuk meningkatkan produksinya dengan
efisien. Kebijakan pembatasan kuota impor yang akan diterapkan sebaiknya
dibarengi dengan kesiapan dan strategi pemerintah untuk mengatasi
berbagai kendala yang akan muncul.
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ABSTRAK

Pasar ekspor kopi di Amerika Serikat menunjukkan kondisi pasar yang kompetitif
yang mendorong adanya persaingan antar negara eksportir termasuk Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persaingan ekspor
biji kopi dari negara Indonesia di pasar Amerika Serikat dan bagaimana implikasi
kebijakan dari persaingan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan An
Almost Ideal Demand System (AIDS), elastisitas harga dan elastisitas pengeluaran.
Hasil penelitian menunjukkan Indonesia memiliki hubungan substitusi dengan
negara Brazil, Vietnam dan Guatemala dan memiliki hubungan komplementer
dengan negara Colombia. Indonesia sangat peka terhadap perubahan harga ekspor
kopi. Apabila harga ekspor kopi Indonesia meningkat satu persen akan
menyebabkan pangsa pasar ekspor Indonesia di Amerika Serikat turun 1.57 persen.
Indonesia kurang peka terhadap perubahan pengeluaran impor Amerika Serikat.
Ketika pengeluaran impor Amerika Serikat naik satu persen, pangsa pasar ekspor
Indonesia di Amerika Serikat akan naik 0.32 persen. Berdasarkan kondisi persaingan
tersebut, alternatif kebijakan yang dapat diambil diantaranya kebijakan penurunan
harga, kerjasama bilateral Indonesia-Colombia dan penyediaan informasi pasar
dalam negeri.
Kata Kunci : kopi, amerika serikat, elastisitas

1. PENDAHULUAN
Kopi telah menjadi salah satu komoditas perkebunan yang berpotensi
sangat besar sebagai komoditas perdagangan ekspor. Seiring dengan
berkembangnya industri kopi, permintaan terhadap biji kopi semakin
meningkat terutama permintaan ekspor. Amerika Serikat merupakan
negara importir kopi terbesar di dunia. Menurut data FAO, pada tahun 2011,
Amerika Serikat tercatat mengimpor kopi sebanyak 1.376 juta ton atau
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setara dengan $7.081 juta. Amerika Serikat menempati urutan pertama
negara pengimpor kopi diikuti Jerman dan Italia.
Tabel 1. Negara Importir Kopi Terbesar di Dunia Tahun 2011
Volume
No
Negara
(Ton)
1
Amerika Serikat
1.376.620
2
Jerman
1.105.436
3
Italia
473.431
4
Jepang
416.805
5
Belgia
302.332

Nilai
(Juta $)
7.081
4.902
1.762
1.958
1.403

Sumber: FAO, 2011.

Volume Impor
(Ton)

Impor biji kopi Amerika Serikat dari tahun 2009 hingga 2013
menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan ratarata 3.44 persen pertahun (Gambar 1). Peningkatan permintaan impor ini
didukung oleh tingginya tingkat konsumsi kopi masyarakat Amerika Serikat
dan semakin berkembangnya industri kopi. Hasil survei dari National Coffee
Assosiation USA menunjukkan bahwa sebanyak 83 persen masyarakat
Amerika Serikat yang berumur 18 tahun ke atas mengkonsumsi kopi.
Tingkat konsumsi perkapita masyarakat Amerika Serikat juga tergolong
tinggi yaitu mencapai 4.11 kilogram perkapita pertahun (ICO, 2011).
Beberapa industri kopi juga banyak berkembang di Amerika Serikat.
Industri kopi di Amerika Serikat yang memiliki pangsa pasar di atas 10
persen diantaranya The J.M. Smucker Company, Kraft Food Inc., Starbucks
Corporation, Nestle SA, dan Green Mountain Coffee Roasters Inc (ITPC,
2013). Tingginya konsumsi kopi masyarakat dan berkembangnya industri
kopi di Amerika Serikat mendorong permintaan impor kopi semakin
meningkat.

1,600,000
1,400,000
1,200,000
2009

2010

2011

2012

2013

Tahun
Gambar 1. Perkembangan Volume Impor Kopi Amerika Serikat
Tahun 2009-2013 (ITC, 2014)
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Amerika Serikat sebagian besar mengimpor kopi berupa biji kopi yang
tidak disangrai dan tidak dihilangkan kafeinnya dengan proporsi mencapai
88.5 persen terhadap total impor kopi. Produk kopi yang diimpor Amerika
Serikat berasal dari 141 negara. Diantara 141 negara tersebut, Brazil,
Vietnam, Guatemala, Colombia, dan Indonesia merupakan lima negara
eksportir kopi terbesar di pasar Amerika Serikat. Pangsa pasar kopi di
Amerika Serikat dikuasai oleh Brazil dengan pangsa pasar mencapai 24
persen (Gambar 2). Indonesia menempatkan Amerika Serikat sebagai
tujuan utama ekspor kopi.

Brazil

24%

30%

Vietnam
9%

9%

Indonesia
Colombia

21%
7%

Guatemala
ROW

Gambar 2. Pangsa Pasar Eksportir Utama Kopi di Amerika Serikat
(ITC, 2014 [Diolah])
Sejak bulan Juli 1989, perdagangan kopi dunia diserahkan pada
mekanisme pasar didasarkan pada International Coffee Agreement 1983
(ICA-1983). International Coffee Organization (lCO) telah melakukan
kebijakan reformasi pada perdagangan kopi dunia dengan menghapus
sistem kuota, price control dan intervensi pasar sejak tahun 2001. Kebijakan
ini mengarahkan pasar kopi menjadi lebih kompetitif. Kebijakan tarif baik
ekspor maupun impor masih berlaku di beberapa negara seperti Uni Eropa.
Akan tetapi, Amerika Serikat menentapkan kebijakan tarif nol persen atau
bebas tarif untuk impor produk kopi. Negara eksportir kopi seperti Brazil
dan Vietnam juga menetapkan tarif nol persen untuk ekspor kopi (ICO,
2010).
Kebijakan perdagangan kopi dunia yang dibuat oleh ICO menyebabkan
pasar kopi dunia semakin kompetitif. Amerika Serikat sebagai importir kopi
terbesar menetapkan pembebasan tarif untuk impor kopi. Hal ini menjadi
peluang besar bagi negara-negara eksportir kopi untuk masuk ke dalam
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pasar Amerika Serikat. Kondisi pasar yang sangat bersaing dan didukung
dengan adanya pembebasan tarif impor di beberapa negara termasuk
Amerika Serikat ini menyebabkan adanya persaingan yang ketat antar
negara eksportir kopi. Persaingan ini berdampak pada persaingan pangsa
pasar ekspor di Amerika Serikat.
Indonesia merupakan salah satu produsen dan pengekspor kopi terbesar
di dunia. Amerika Serikat merupakan tujuan pasar utama ekspor kopi
Indonesia. Indonesia harus bersaing dengan negara eksportir kopi lainnya
di Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana persaingan ekspor biji kopi dari Indonesia di pasar Amerika
Serikat dan bagaimana implikasi kebijakan dari persaingan tersebut.

2. KAJIAN PUSTAKA
Kopi merupakan komoditas yang memiliki potensi besar untuk
dipasarkan baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (ekspor).
Ekspor kopi semakin meningkat seiring dengan peningkatan produksi
negara produsen dan peningkatan permintaan kopi dari negara importir.
Besaran jumlah ekspor ke luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor
diantaranya jumlah produksi, luas lahan, dan kurs dolar Amerika Serikat
(Galih dan Setiawina, 2014). Diantara ketiga variabel tersebut, variabel
jumlah produksi memiliki pengaruh yang paling dominan. Kustiari (2007)
juga menyebutkan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap volume ekspor
akan tetapi peubah nilai tukar ini tidak disarankan untuk dijadikan sebagai
instrumen kebijakan dalam meningkatkan ekspor. Hakim dan Hariyati
(2008) menyebutkan bahwa aturan perdagangan internasional juga
berpengaruh terhadap volume penawaran ekspor kopi. Penetapan tarif
impor kopi dari International Monetary Fund (IMF) sebesar 5 persen dan
ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2,5 persen berdampak pada peningkatan
ekspor kopi. Sementara itu, tarif impor nol persen yang ditetapkan oleh
World Trade Organization (WTO) menyebabkan ekspor kopi Indonesia
turun.
Ekspor kopi dan produksi kopi di Indonesia masih didominasi oleh jenis
kopi Robusta (Chandra et al., 2013; Kustiari, 2007). Negara-negara di Asia
Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam banyak memproduksi kopi
Robusta sedangkan negara di Amerika Latin seperti Brazil dan Kolombia
lebih banyak memproduksi kopi Arabika. Ditinjau dari segi harga, kopi
Robusta memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan kopi jenis
lainnya (Kustiari, 2007). Permasalahan yang sering dihadapi Indonesia pada
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perdagangan ekspor kopi adalah rendahnya mutu biji kopi yang diekspor
sehingga berdampak pada penurunan daya saing kopi Indonesia di pasar
Internasional (Dradjat et al., 2007; Hidayat dan Soetriono 2010; Chandra et
al. 2013). Walaupun demikian, beberapa penelitian masih menunjukkan
bahwa usahatani kopi di Indonesia masih memiliki daya saing yang baik
terutama untuk kopi Robusta (Suwandari dan Soetriono, 2010; Hidayat dan
Soetriono 2010). Chandra et al. (2013) memprediksi volume ekspor kopi
Robusta akan meningkat sampai tahun 2021 dengan pertumbuhan volume
ekspor kopi Robusta tiap tahunnya sebesar 1.6 persen.
Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap daya saing kopi
indonesia yaitu kebijakan pemerintah, tarif impor, nilai tukar dan harga
kopi dunia. Kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak yang berbeda
terhadap daya saing kopi Indonesia. Menurut Suwandari dan Soetriono
(2010) kebijakan pemerintah terhadap input dan output tradable berupa
pajak, subsidi, tarif bea masuk, dan kebijakan harga memberikan dampak
positif bagi usahatani kopi rakyat. Sementara itu, kebijakan pemerintah
terhadap input non tradable masih memberikan dampak negatif. Kenaikan
tarif impor kopi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif usahatani kopi
dan sebaliknya apabila tarif diturunkan akan berdampak negatif bagi
usahatani kopi. Melemahnya nilai tukar rupiah dapat meningkatkan
keunggulan komparatif usahatani kopi dan sebaliknya apabila nilai tukar
rupiah menguat akan berdampak negatif terhadap keunggulan komparatif.
Hidayat dan Soetriono (2010) menambahkan bahwa harga kopi dunia juga
berpengaruh terhadap daya saing usahatani kopi. Apabila terjadi kenaikan
harga kopi Robusta di dunia sebesar 5 persen, 10 persen dan 20 persen,
maka cenderung meningkatkan keunggulan komparatif. Sedangkan, apabila
terjadi penurunan harga kopi Robusta di dunia sebesar 5 persen, 10 persen
dan 20 persen, maka cenderung menurunkan keunggulan komparatif.
Analisis mengenai persaingan ekspor kopi di pasar internasional banyak
dilakukan dengan melihat daya saing kopi di pasar internasional dengan
menghitung keunggulan kompetitif dan komparatifnya. Metode yang
digunakan diantaranya Revealed Comparative Advantage (RCA), atau
menggunakan Policy Analytical Matrix (PAM) dan Domestic Resources Cost
(DRC). Pendekatan dengan menggunakan daya saing tersebut tidak dapat
menggambarkan sejauh mana hubungan antar satu negara dengan
pesaingnya. Pendekatan daya saing hanya memberikan informasi mengenai
apakah suatu negara memiliki keunggulan dalam memproduksi suatu
produk. Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis dengan
model An Almost Ideal System (AIDS) dan pendekatan elastisitas. Model
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AIDS dikembangkan oleh Deaton dan Muellbauer (1980) sebagai analisis
untuk permintaan. Pendekatan AIDS dan elastisitas ini dipilih karena dapat
menggambarkan bagaimana posisi antar negara dalam persaingan. Model
ini telah banyak diaplikasikan pada penelitian mengenai analisis
permintaan seperti yang dilakukan oleh Karagiannis et al. (2000), Chang
dan Nguyen (2002), Rifin (2010), dan Rifin (2013).

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai
sumber. Produk yang dikaji yaitu impor kopi yang tidak disangrai dan tidak
dihilangkan kafeinnya dengan kode HS 090111. Data yang dikumpulkan
meliputi data volume dan nilai impor bulanan negara Amerika Serikat sejak
bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2014. Negara eksportir yang
dipilih dalam analisis yaitu Brazil, Vietnam, Indonesia, Colombia, dan
Guatemala. Sumber data diperoleh dari Food and Agriculture Organization
(FAO), International Trade Centre (ITC), International Coffee Organization
(ICO), dan National Coffee Assosiation USA.
Analisis data untuk melihat persaingan ekspor biji kopi dari Indonesia di
pasar Amerika Serikat menggunakan pendekatan An Almost Ideal Demand
System (AIDS). Model AIDS pertama kali diperkenalkan oleh Deaton dan
Muellbauer (1980) untuk analisis permintaan. Model AIDS ini telah banyak
digunakan untuk analisis permintaan karena model ini memiliki konsistensi
dengan teori dan fungsinya fleksibel (Chang & Nguyen, 2002). Model
empiris AIDS untuk analisis impor kopi Amerika Serikat sesuai dengan
model AIDS yang dikembangkan oleh Deaton dan Muellbauer (1980) adalah
sebagai berikut:
=

+∑

+

∗

............................................................ (1)

dimana wi adalah pangsa ekspor negara eksportir ke-i (i = Brazil, Vietnam,
Indonesia, Colombia, Guatemala dan ROW), P adalah harga asal negara
eksportir ke-j (j = Brazil, Vietnam, Indonesia, Colombia, Guatemala dan
ROW) , m adalah nilai total impor USA dan P* adalah indeks harga dengan:
P* = ∑ wi Pi ........................................................................................................................................................................... (2)
dan αi, βi serta γij merupakan koefisien parameter. Pada fungsi tersebut
ditambahkan kendala teoritis yaitu Adding up, Symmetry dan Homogenity.
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Adding up : ∑
Symmetry :
=
Homogenity : ∑

= 0, ∑
= 0, ∑
= 0 ................................. (3)
............................................................................................. (4)
= 0 ................................................................................. (5)

Untuk mengetahui hubungan persaingan antar negara eksportir pada
pasar Amerika Serikat, maka langkah selanjutnya dilakukan penghitungan
untuk nilai elastisitas. Nilai elastisitas yang dihitung adalah elastisitas harga
dan elastisitas pengeluaran (Expenditure Elasticity). Elastisitas harga
dibedakan menjadi dua yaitu Compensated Elasticity dan Uncompensated
Elasticity. Elastisitas harga terkompensasi (Hicksian Elasticity)
menunjukkan dampak perubahan harga hanya dari perubahan harga dan
perubahan tersebut dikompensasi untuk perubahan pada pendapatan.
Sementara itu, elastisitas harga yang tidak terkompensasi (Marshallian
Elasticity) menunjukkan dampak perubahan harga dan pendapatan dari
perubahan pada harga.
∗

Compensated Elasticity (η*ij):
Uncompensated Elasticity (ηij):
Expenditure Elasticity (µi) :

= −
= −

=1+

+
+

+

........................... (6)
+

.............. (7)

.................................................... (8)

dimana δij adalah Kronecker delta yang bernilai satu apabila i = j dan nol
apabila i j.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Perkembangan Ekspor Kopi ke Amerika Serikat
Indonesia menghadapi persaingan ekspor dengan negara eksportir kopi
seperti Brazil, Vietnam, Kolombia, Guatemala dan lainnya. Indonesia, Brazil,
dan Vietnam merupakan negara produsen dan eksportir kopi terbesar di
dunia. Ketiga negara tersebut memiliki tujuan pasar utama yang sama yaitu
Amerika Serikat. Volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat dari
tahun 2001-2013 cenderung stabil dan tidak memperlihatkan fluktuasi yang
besar. Sementara itu, Brazil dan Vietnam menunjukkan kecenderungan
volume ekspor yang meningkat. Brazil merupakan negara eksportir utama
di Amerika Serikat terlihat dengan tingginya volume ekspor dibandingkan
dengan negara lainnya. Volume ekspor Brazil tertinggi dicapai pada tahun
2011 yaitu mencapai 404.716 ton. Ketika volume ekspor Brazil pada tahun
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2011 meningkat tajam, volume ekspor dari Vietnam dan Indonesia justru
mengalami penurunan sedangkan volume ekspor dari Guatemala dan
Colombia sedikit meningkat. Perkembangan volume ekspor kopi dari lima
negara eksportir utama kopi ke Amerika Serikat dapat dilihat pada Gambar
3.
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Gambar 3. Perkembangan Volume Ekspor Kopi dari Lima Negara Eksportir
Utama Kopi ke Amerika Serikat Tahun 2001-2013 (ITC, 2014)
Volume ekspor kopi kelima negara eksportir utama menunjukkan pola
yang fluktuatif. Akan tetapi apabila dilihat dari nilai ekspornya, kelima
negara tersebut memiliki kecenderungan yang meningkat (Gambar 4).
Brazil menempati urutan pertama dengan nilai terbesar diantara negara
lainnya, sedangkan Indonesia menempati posisi terakhir diantara kelima
negara tersebut. Pada tahun 2011 terjadi kecenderungan yang sama pada
nilai dan volume ekspor kopi Brazil. Nilai ekspor kopi Brazil meningkat
tajam pada tahun 2011 begitu pula dengan negara Colombia. Hal ini
dikarenakan terjadi kenaikan harga kopi yang signifikan pada tahun 2011
(Gambar 4).
Gambar 5 menunjukkan perkembangan harga ekspor kopi dari kelima
negara eksportir utama ke Amerika Serikat. Harga kopi dari Guatemala dan
Colombia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Hal
ini dikarenakan negara Amerika Latin seperti Guatemala dan Colombia
merupakan negara penghasil kopi Arabika yang memiliki nilai jual lebih
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tinggi dibandingkan jenis kopi lainnya (Kustiari, 2007). Harga kopi
Indonesia memiliki kecenderungan lebih tinggi dibandingkan dengan harga
kopi Brazil dan Vietnam. Volume ekspor kopi Indonesia yang lebih rendah
dibandingkan dengan Brazil menyebabkan harganya lebih mahal.
Sementara itu, Vietnam memiliki harga kopi yang paling rendah diantara
kelima negara eksportir tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk strategi
dagang Vietnam. Persaingan ekspor kopi yang semakin ketat menyebabkan
Vietnam seringkali melakukan ekspor dengan potongan harga (Kustiari,
2007). Dung dan Jenicek (2007) menyebutkan bahwa Vietnam mengekspor
dalam jumlah besar kopi Robusta dengan harga yang relatif lebih rendah
dibandingkan dengan negara lainnya. Harga kopi dari Vietnam setengah kali
harga kopi dari negara Amerika Latin.
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Gambar 4. Perkembangan Nilai Ekspor Kopi dari Lima Negara Eksportir
Utama Kopi ke Amerika Serikat Tahun 2001-2013 (ITC, 2014)
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Gambar 5. Perkembangan Harga Kopi dari Lima Negara Eksportir Utama Kopi
ke Amerika Serikat Tahun 2001-2013 (ITC, 2014)
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4.2. Persaingan Ekspor Kopi di Amerika Serikat
Persaingan ekspor kopi di Amerika Serikat dapat dilihat dengan
menghitung nilai elastisitas harga dan elastisitas permintaan dari masingmasing negara pesaing. Hasil perhitungan elastisitas dapat dilihat pada
Tabel 2. Elastisitas harga melihat pengaruh perubahan harga terhadap
pangsa pasar negara eksportir di Amerika Serikat. Elastisitas harga dilihat
dari elastisitas harga sendiri dan elastisitas harga silang.
Nilai elastisitas harga sendiri menunjukkan pola yang sama untuk
elastisitas harga terkompensasi dan elastisitas harga tidak terkompensasi.
Elastisitas harga sendiri Indonesia dan Guatemala cenderung elastis
sedangkan elastisitas harga sendiri Brazil, Vietnam, dan Colombia
cenderung inelastis. Indonesia merupakan negara yang paling peka
terhadap perubahan harga dibandingkan dengan negara lainnya. Besaran
nilai elastisitas harga sendiri yang terkompensasi Indonesia adalah -1.57
yang berarti apabila terjadi kenaikan harga ekspor Indonesia sebesar satu
persen maka pangsa ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan turun 1.57
persen. Hal ini bisa terjadi karena harga kopi Indonesia memang lebih tinggi
dibandingkan dengan Brazil dan Vietnam, sementara itu volume ekspornya
masih dibawah Brazil dan Vietnam. Apabila terjadi kenaikan harga ekspor
kopi Indonesia, maka Amerika Serikat akan meningkatkan pembelian dari
negara lain yang memiliki harga lebih murah dibandingkan Indonesia
sehingga pangsa pasar ekspor Indonesia bisa turun.
Elastisitas harga silang menunjukkan hubungan substitusi atau
komplementer antar negara eksportir. Elastisitas harga silang dari
compensated elasticity menunjukkan adanya hubungan substitusi antara
Indonesia-Brazil, Indonesia-Vietnam, dan Indonesia-Guatemala. Hubungan
tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bersaing dalam hal pangsa pasar
ekspor dengan ketiga negara tersebut. Persaingan dengan Brazil dan
Vietnam diduga karena keduanya merupakan eksportir dan produsen kopi
terbesar di dunia sehingga terjadi persaingan pasar di Amerika Serikat.
Ketiga negara tersebut juga memproduksi jenis kopi yang sama yaitu kopi
Robusta. Selain itu harga kopi Brazil dan Vietnam berada di bawah harga
kopi Indonesia sehingga apabila harga Indonesia naik maka pangsa ekspor
Vietnam dan Brazil akan meningkat. Efek substitusi terbesar terjadi antara
Indonesia dengan Guatemala. Indonesia dan Guatemala memiliki pangsa
pasar yang tidak berbeda jauh, sementara itu harga kopi Guatemala lebih
tinggi daripada harga kopi Indonesia. Elastisitas harga silang IndonesiaGuatemala sebesar 0.68 yang berarti apabila harga ekspor kopi Indonesia
naik satu persen maka pangsa pasar Guatemala akan naik 0.68 persen.
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Apabila harga ekspor Guatemala naik satu persen maka pangsa pasar
Indonesia akan naik 0.47 persen. Persaingan antara Indonesia dan
Guatemala juga diduga karena kualitas kopi Guatemala lebih baik daripada
kopi Indonesia.
Tabel 2. Hasil Perhitungan Elastisitas Harga dan Elastisitas Pengeluaran
Negara

Brazil

Vietnam

Indonesia

Colombia

Guatemala

ROW

-0,04
-0,58
0,57
0,31
-0,32

0,01
0,41
-1,57
-0,29
0,47

1,30
0,70
-0,92
-0,79
-1,07

-0,73
-0,33
0,68
-0,49
1,49

-1,24
-0,10
1,22
-0,25
1,28

Compensated Elasticity
Brazil
Vietnam
Indonesia
Colombia
Guatemala

0,70
-0,10
0,03
1,51
-1,85

Uncompensated Elasticity
Brazil
Vietnam
Indonesia
Colombia
Guatemala

0,48
-0,34
-0,05
1,35
-2,20

-0,12
-0,68
0,54
0,25
-0,45

-0,05
0,34
-1,60
-0,34
0,37

1,11
0,49
-0,99
-0,93
-1,37

-0,82
-0,43
0,65
-0,56
1,35

-1,52
-0,41
1,12
-0,46
0,84

Ekspenditure
Elasticity

0,93

1,02

0,32

0,68

1,46

1,26

Sumber : Hasil Perhitungan

Selain terdapat hubungan substitusi, elastisitas harga silang juga
menunjukkan adanya hubungan komplementer antara Indonesia dengan
Colombia. Dari compensated elasticity diperoleh elastisitas harga silang
Indonesia-Colombia sebesar -0.92 yang berarti apabila harga ekspor kopi
Indonesia naik satu persen maka pangsa pasar Colombia akan turun 0.92
persen. Sementara itu, elastisitas harga silang Colombia-Indonesia sebesar 0.29 yang berarti apabila harga ekspor Colombia naik satu persen maka
pangsa pasar Indonesia akan turun 0.29 persen.
Adanya hubungan komplementer antara Indonesia dengan Colombia
diduga karena industri kopi Amerika Serikat membutuhkan bahan baku dari
kedua negara tersebut. Amerika Serikat membutuhkan kopi dari kedua
negara sebagai bahan campuran kopi untuk menghasilkan kopi sesuai
dengan selera konsumen di Amerika Serikat. Hal ini juga bisa terjadi karena
kopi yang dihasilkan Colombia dan Indonesia memiliki keunikan tertentu.
Sebagian besar kopi yang dihasilkan Colombia merupakan kopi jenis
Arabika, sedangkan Indonesia sebagian besar menghasilkan kopi jenis
Robusta. Kopi Arabika memiliki karakteristik yang khas seperti cita rasa
yang lembut tetapi memiliki kandungan asam yang tinggi. Sementara itu,
kopi Robusta memiliki cita rasa yang lebih kuat dan memiliki kandungan
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caffeine dua kali lebih besar daripada kopi Arabika. Kopi Robusta juga lebih
mudah dibudidayakan daripada kopi Arabika sehingga produksi kopi
Robusta lebih banyak dari Arabika. Hal ini yang menyebabakan harga kopi
Arabika lebih mahal daripada kopi Robusta. Dari Gambar 5 dapat dilihat
kecenderungan harga kopi dari Colombia lebih tinggi dibandingkan dengan
harga kopi dari negara eksportir kopi lainnya. Pencampuran kopi antara
kopi Indonesia dengan Colombia dapat menurunkan harga kopi Arabika
yang relatif lebih tinggi.
Peningkatan pengeluaran impor Amerika Serikat juga akan berpengaruh
terhadap pangsa pasar ekspor negara eksportir di Amerika Serikat yang
tercermin dalam elastisitas pengeluaran. Nilai elastisitas pengeluaran
terbesar dimiliki oleh Guatemala. Apabila terjadi peningkatan pengeluaran
impor Amerika Serikat maka negara yang paling diuntungkan adalah
Guatemala. Nilai elastisitas pengeluaran Guatemala sebesar 1.46 yang
berarti apabila pengeluaran impor Amerika Serikat meningkat satu persen
maka pangsa pasar Guatemala akan meningkat sebesar 1.46 persen.
Sementara itu, Indonesia memberikan respon yang paling rendah diantara
negara lainnya. Apabila terjadi kenaikan pengeluaran impor Amerika
Serikat sebesar satu persen, pangsa pasar Indonesia akan meningkat
sebesar 0.32 persen. Indonesia tidak terlalu peka terhadap perubahan
pengeluaran impor Amerika Serikat.

4.3. Implikasi Kebijakan
Pasar kopi di Amerika Serikat menunjukkan adanya persaingan yang
sangat ketat. Amerika Serikat mengimpor kopi dari 141 negara eksportir
yang menyebabkan adanya perebutan pangsa pasar ekspor, mengingat
Amerika Serikat merupakan negara pengimpor kopi terbesar di dunia.
Indonesia menjadi salah satu eksportir kopi terbesar di Amerika Serikat
dengan pangsa pasar rata-rata 7 persen. Indonesia harus bersaing dengan
negara lain yang memilki pangsa pasar lebih besar seperti Brazil, Colombia,
Guatemala, dan Vietnam.
Indonesia sangat peka terhadap perubahan harga ekspor kopi dalam
negeri karena memiliki elastisitas harga sendiri yang elastis. Ketika harga
ekspor kopi Indonesia naik maka pangsa ekspor Indonesia di Amerika
Serikat akan turun. Indonesia juga harus menghadapi persaingan dengan
negara Brazil, Vietnam, dan Guatemala. Menghadapi hal tersebut maka
kebijakan penurunan harga dinilai paling tepat. Apabila Indonesia ingin
meningkatkan pendapatan dari ekspor maka Indonesia dapat menurunkan
harga jual ekspornya. Posisi harga Indonesia masih lebih tinggi dari harga
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Brazil dan Vietnam. Penurunan harga jual dapat dilakukan dengan
melakukan efisiensi produksi dan menekan biaya produksi dalam negeri.
Penurunan harga ekspor juga dapat dilakukan dengan mengurangi pajak
ekspor, beban bunga dan beban biaya operasional di pelabuhan. Di
Indonesia, eksportir harus membayar pajak penghasilan (Pph 0.5 persen),
pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, retribusi, biaya penanganan dan
biaya pemasaran sebelum kopi diekspor. Secara keseluruhan biaya yang
ditanggung pengekspor diperkirakan mencapai tidak kurang dari 10 persen
terhadap harga ekspor kopi biji. Sementara itu, negara Vietnam telah
menghapus berbagai pajak yang sebelumnya dikenakan kepada pengekspor
(Dradjat et al. 2007).
Indonesia memiliki hubungan komplementer dengan Colombia dalam
perdagangan kopi di Amerika Serikat. Hal ini menjadi peluang yang sangat
baik bagi Indonesia dalam meningkatkan ekspor kopi Indonesia ke Amerika
Serikat. Pemerintah Indonesia dapat memperkuat hubungan bilateral
dengan Colombia dalam hal perdagangan kopi ke Amerika Serikat. Kedua
negara dapat berkolaborasi dengan membuat kerjasama-kerjasama yang
saling mendukung antar kedua negara dalam hal produksi dan
perdagangan kopi.
Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan asosiasi eksportir kopi perlu
memfasilitasi pengembangan pasar dengan memberikan informasi pasar
seperti informasi harga, standar mutu, informasi pasar yang sedang tumbuh
dan informasi pasar potensial secara kontinu dan dipublikasikan kepada
eksportir kopi. Arus informasi pasar yang lancar dapat memberikan
kemudahan bagi eksportir untuk melihat perkembangan pasar dan
keperluan memprediksi pasar dimasa yang akan datang.

5. KESIMPULAN
Sebagai negara importir kopi terbesar di dunia, Amerika Serikat
merupakan pasar yang sangat baik bagi negara eksportir kopi. Amerika
Serikat melakukan perdagangan bebas bagi ekspor kopi dengan
memberikan tarif nol persen terhadap impor biji kopi. Hal ini menjadikan
Amerika Serikat sebagai pasar utama ekspor kopi negara eksportir kopi tak
terkecuali Indonesia.
Lima negara eksportir kopi utama di Amerika Serikat adalah Brazil,
Guatemala, Colombia, Vietnam, dan Indonesia. Dalam persaingan pasar kopi
di Amerika Serikat, Indonesia harus bersaing dengan negara Brazil, Vietnam
dan Guatemala. Sementara itu, Indonesia memiliki hubungan komplementer
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dengan Colombia. Indonesia sangat peka terhadap perubahan harga ekspor
kopi dalam negeri. Apabila harga ekspor kopi Indonesia meningkat akan
menyebabkan pangsa pasar ekspor di Amerika Serikat turun. Sementara itu,
Indonesia kurang peka terhadap perubahan pengeluaran impor Amerika
Serikat. Ketika pengeluaran impor Amerika Serikat naik, pangsa pasar
ekspor Indonesia akan naik tetapi tidak sebesar empat negara eksportir
kopi lainnya.
Iklim persaingan ekspor kopi di Amerika Serikat yang begitu ketat
menyebabkan Indonesia harus mengambil kebijakan yang tepat. Kebijakan
yang dapat diambil diantaranya kebijakan penurunan harga, memperkuat
hubungan bilaterla dengan Colombia dan penyediaan informasi pasar dalam
negeri. Kebijakan penurunan harga dapat dilakukan melalui efisiensi
produksi, menekan biaya produksi, mengurangi pajak, beban bunga dan
biaya operasional di pelabuhan. Kerjasama dalam bidang ekonomi terutama
mengenai perdagangan kopi antara Indonesia dengan Kolombia dapat
memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor kopi
ke Amerika Serikat. Beberapa informasi pasar yang dibutuhkan eksportir
diantaranya informasi harga, standar mutu, informasi pasar yang sedang
tumbuh dan informasi pasar potensial.

DAFTAR PUSTAKA
Chandra D, Ismono RH, Kasymir E. 2013. Prospek perdagangan kopi robusta
Indonesia di pasar internasional. JIIA 1(1) : 10-15.
Chang HS, Nguyen C. 2002. Elasticity of demand for Australian cotton in Japan. The
Australian Journal of Agriculture and Resource Economics 46(1): 99-113.
Deaton A, Muellbauer J. 1980. An almost ideal demand system. The American
Economic Review 70(3) : 312-326.
Dradjat B, Agustian A, Supriatna A. 2007. Ekspor dan daya saing kopi biji Indonesia
di pasar internasional: implikasi strategis bagi pengembangan kopi biji
organik. Pelita Perkebunan 23(2) : 159-179.
Dung LV, Jenicek V. 2007. The study on penetration capacity of coffee products into
USA's market. Agricultura Tropica Et Subtropica 40(4): 149-155.
Galih AP, Setiawina ND. 2014. Analisis pengaruh jumlah produksi, luas lahan, dan
kurs dolar Amerika terhadap volume ekspor kopi Indonesia periode tahun
2001-2011. E-Jurnal EP Unud 3(2) : 48–55.
Hakim A, Hariyati Y. 2008. Dampak liberalisasi perdagangan dunia terhadap
permintaan dan penawaran kopi Indonesia. J–SEP 2(3): 1-12.

Persaingan Ekspor Kopi Indonesia…

Haris Fatori Aldila

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

137

Hidayat A, Soetriono. 2010. Daya saing ekspor kopi robusta Indonesia di pasar
internasional. J-SEP 4(2): 62-82.
[ICO] International Coffee Organization. 2010. Obstacles to Consumption ICC 105-7
Rev.1. London : International Coffee Council.
________________________________. 2011. The effects of tariffs on the coffee trade ICC 107-7.
London : International Coffee Council.
[ITC] International Trade Centre. 2014. Trade Statistics for International Business
Development. Tersedia pada : http://www.trademap.org
[ITPC] Indonesian Trade Promotion Center. 2013. Market Brief Kopi. Chicago : ITPC.
Karagiannis G, Katranidis S, Velentzas K. 2000. An error correction almost ideal
demand system for meat in Greece. Agricultural Economics 22: 29–35.
Kustiari R. 2007. Perkembangan pasar kopi dunia dan implikasinya bagi Indonesia.
Forum Penelitian Agroekonomi 25(1): 43–55.
Rifin A. 2010. An analysis of Indonesia’s palm oil position in the world market: a twostage demand approach. Oil Palm Industry Economic Journal 10(1): 35-42.
______. 2013. Competitiveness of Indonesia’s cocoa beans export in the world market.
International Journal of Trade, Economics and Finance 4(5): 279-281.
Suwandari A, Soetriono. 2010. Analisis kebijakan kopi robusta dalam upaya
meningkatkan daya saing dan penguatan revitalisasi perkebunan. J-SEP
4(3):60-76.

Haris Fatori Aldila

Persaingan Ekspor Kopi Indonesia…

138

Persaingan Ekspor Kopi Indonesia…

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

Haris Fatori Aldila

DAMPAK KEBIJAKAN NON TARIF NEGARA
MITRA FTA TERHADAP EKSPOR PRODUK
PERIKANAN INDONESIA
Rahayu Ningsih1, dan Rina Oktaviani2

1

Peneliti pada Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional
2Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB

ABSTRAK

Indonesia sudah melakukan kerjasama perdagangan dengan ASEAN dan beberapa
negara mitra seperti Jepang, Cina, India, Australia, New Zealand, dan Korea.
Meskipun dalam perjanjian perdagangan telah disepakati adanya penurunan tarif,
namun ada kecenderungan berbagai negara menerapkan kebijakan non tarif sebagai
bentuk proteksi baru sehingga berdampak pada akses pasar produk Indonesia di
negara mitra tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan masih dijumpainya beberapa
kasus penolakan atas beberapa produk Indonesia di negara mitra. Bahkan, sejak
tahun 2010 hingga 2013, terdapat lebih dari 43 pos tarif produk perikanan
Indonesia yang tidak lagi diekspor ke Jepang yakni meliputi produk tuna, salmon,
lobster, sirip hiu, kepiting dan udang. Dengan hilangnya ekspor dari 43 pos tarif
tersebut, berarti Indonesia kehilangan devisa ekspor tahunan sebesar US$ 535 juta.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sanitary
phitosanitary (SPS) dan technical barrier to trade (TBT) terhadap ekspor produk
perikanan Indonesia. Dengan menggunakan model analisis regresi data panel yang
dikembangkan dari Bora et al (2002) diperoleh hasil bahwa SPS berdampak
signifikan negatif terhadap ekspor produk perikanan Indonesia sementara TBT
berdampak signifikan positif.
Kata kunci: produk perikanan, non tarif, sanitary phitosanitary, technical barrier to

trade

1. PENDAHULUAN
Perdagangan bebas bilateral maupun multilateral semakin pesat
perkembangannya, terutama di Asia sejak gagalnya kesepakatan
perundingan WTO terutama untuk produk pertanian. Negara-negara di Asia
menempuh berbagai cara dalam memperluas perdagangan bebas di Asia,
seperti pembentukan Regional Trade Agreements (RTAs) dalam bentuk
Free Trade Agreements (FTAs) dan Economic Partnership Agreements
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(EPAs). Indonesia dan negara-negara ASEAN termasuk ke dalam kelompok
yang cepat membentuk kerjasama perdagangan dalam bentuk FTA maupun
EPA.
Walaupun perdagangan bebas berdasarkan teori perdagangan
internasional akan meningkatkan perekonomian negara-negara yang
terlibat dalam perdagangan bebas, banyak negara masih melakukan
proteksi perdagangan. Berbagai negara masih menerapkan pembatasan
ekspor, pemberian proteksi, dan tendensi kuat terhadap pembentukan blokblok perdagangan, sehingga perbedaan terhadap liberalisasi diskriminatif
dan non-diskriminatif mungkin menjadi kabur. Dengan demikian perjanjian
perdagangan bebas menjadi salah satu sarana untuk liberalisasi
perdagangan.
Dalam perkembangannya, Indonesia telah melakukan langkah strategis
dengan membuka kerangka kerjasama perdagangan dengan ASEAN dan
beberapa negara mitra potensial. Namun tampaknya bentuk kerjasama
perdagangan ini belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan ke
pasar tujuan ekspor tersebut. Meski nilai ekspor menunjukkan peningkatan
untuk beberapa komoditi tertentu, namun masih ditemukan laporan
mengenai adanya penolakan atas ekspor beberapa produk Indonesia di
negara mitra. Kecenderungan ini kemungkinan besar dipicu oleh adanya
penerapan hambatan non tarif oleh para negara mitra dagang Indonesia.
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia atas penerapan
hambatan non tarif adalah masalah penolakan ekspor produk perikanan
Indonesia di beberapa negara mitra. Contoh kasus yang pernah dialami
Indonesia adalah kasus penolakan produk crab meat Indonesia ke Australia
dikarenakan kandungan standard plate count yang melebihi ambang batas
yang ditetapkan. Ada juga kasus lainnya seperti larangan ekspor tuna
Indonesia di pasar Rusia akibat tidak memenuhi standar serta penolakan
produk perikanan Indonesia di Amerika Serikat karena adanya kandungan
salmonella yang melebihi ambang batas. Bahkan untuk kasus di Jepang,
selama tahun 2010 hingga 2013, terdapat lebih dari 43 pos tarif produk
perikanan Indonesia yang tidak lagi diekspor ke Jepang yakni meliputi
produk tuna, salmon, lobster, sirip hiu, kepiting dan udang. Dengan
hilangnya ekspor dari 43 pos tarif tersebut, berarti Indonesia kehilangan
rata-rata devisa ekspor tahunan sebesar USD 535 juta. Meski belum
diketahui penyebab hilangnya mata dagang produk perikanan Indonesia
tersebut, namun perlu diwaspadai bahwa hal tersebut kemungkinan
disebabkan oleh adanya hambatan non tarif yang diterapkan di Jepang.
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Kebijakan perdagangan suatu negara yang cenderung memproteksi
impor melalui kebijakan hambatan non tariff measures (NTM) akan
berdampak pada menurunnya volume ekspor negara lain ke negara
tersebut. Penurunan ekspor tersebut dikhawatirkan akan mengurangi
keuntungan perdagangan. Dengan berkurangnya volume perdagangan yang
terjadi antar negara tersebut maka akan ada potensial ekspor yang hilang
sehingga mempengaruhi welfare suatu negara. Berdasarkan uraian
permasalahan di atas, maka kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
hambatan non tarif negara mitra yang diterapkan atas produk perikanan
Indonesia serta bagaimana dampak penerapan non tarif tersebut terhadap
kinerja ekspor produk perikanan Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Meskipun pemberlakuan hambatan non tarif masih sesuai dengan
ketentuan WTO, namun measures yang diterapkan tentu akan memberikan
dampak terhadap arus perdagangan dan volume ekspor suatu negara. Selain
itu, pemberlakuan proteksi dalam bentuk non tariff measures (NTM). akan
memberikan kerugian bagi produsen baik dalam negeri maupun luar negeri.
Secara definisi, non tariff measures dapat diartikan sebagai langkah
kebijakan selain daripada tarif yang mungkin memiliki dampak ekonomi
dalam perdagangan internasional. Non tariff measures merupakan proteksi
impor yang akan membuat negara pengimpor dirugikan dalam hal
kompetisi di pasar domestik sehingga volume perdagangan akan berkurang.
Negara pengekspor dan negara pengimpor akan kehilangan keuntungan
dari perdagangan internasional. Sehingga sejak awal tahun 1990-an sudah
banyak ilmuwan dalam bidang ekonomi mencoba menghitung NTM dan
dampaknya terhadap trade dan welfare seperti yang dilakukan oleh Kee et
al (2004) dan Andriamananjara at al (2005). Penghitungan NTM tidak
mudah dilakukan akibat kompleksitas permasalahan dan cakupan NTM. Kee
et al menghitung indeks yang dapat menjadi indikator seberapa besar
proteksi perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan
mempertimbangkan kedua jenis hambatan baik tarif maupun non tarif yang
dikenal dengan Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI). Semakin tinggi
nilai OTRI, negara tersebut semakin banyak melakukan pembatasan
perdagangan.
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Gambar 1. Overall Trade Restrictiveness Index negara-negara ASEAN+3
Tahun 2009
Sumber: Kee et al (2009)

Berdasarkan penghitungan index OTRI, diketahui bahwa Indonesia
menduduki peringkat ke-56 dari 125 negara dalam hal restriksi
perdagangan. Diantara negara-negara di kawasan ASEAN+3, pada tahun
2009 Indonesia merupakan negara yang paling sedikit melakukan restriksi
perdagangan. OTRI Indonesia yang diterbitkan lembaga internasional World
Bank sebesar 4,7 persen dan merupakan negara yang memiliki indeks TRI
paling rendah diantara negara anggota ASEAN+3 lainnya. Malaysia dan
Philipina adalah negara yang memiliki OTRI paling tinggi. Hal ini
menggambarkan bahwa masih ada imperfect market pada pasar komoditi.

2.1. Berbagai Studi Mengenai Dampak NTM terhadap Kinerja
Ekspor
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendiskusikan dampak
dari biaya perdagangan terhadap kinerja ekspor. Wall (1999) menganalisis
dampak proteksi impor terhadap arus perdagangan Amerika Serikat dan
dampaknya terhadap welfare. Penelitian ini menggunakan analisis panel
gravity untuk melihat dampak variabel GDP negara pengekspor, GDP negara
pengimpor, dan Trade Policy Index terhadap arus perdagangan. Hasil
penelitian menunjukkan adanya import protection di negara-negara selain
amerika Serikat. menyebabkan ekspor Amerika Serikat 26.2 persen lebih
rendah dibandingkan tahun 1996. Hambatan yang diberlakukan oleh
Amerika Serikat menurunkan impor AS dari negara-negara non-NAFTA
sebesar 15.4 persen per tahun yang menyebabkan welfare cost sebesar 1.45
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persen. Sumber utama dari hilangnya kesejahteraan adalah pengalihan
quota rent ke luar negeri daripada deadweight efficiency losses.
Fugazza dan Maur (2008) menganalisis dampak penghapusan non tariff
barrier terhadap trade dan welfare menggunakan computable general
equilibrium (CGE) dalam kerangka GTAP. Data non tariff barrier yang
digunakan adalah data advalorem equivalent of NTB hasil penelitian yang
dilakukan Kee et al (2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara
dengan tingkat NTB yang tinggi seperti sub-Saharan Africa, South East Asia,
dan North Africa tidak mendapatkan keuntungan yang berarti dari
penurunan NTB secara global. Sejalan dengan Fugazza dan Maur ,
Winchester (2008) melakukan simulasi penurunan tarif dan non tarif
barrier pada perdagangan bilateral Australia dan New Zealand
menggunakan CGE. Penurunan NTB akan menghasilkan gain of trade yang
lebih besar dibandingkan penurunan tarif.
Andriamananjara et al (2004) memperkenalkan metode estimasi NTM
price gaps menggunakan tiga metode yang berbeda (tariff equivalent,
export tax equivalent and sand-in-the-wheels) dan menganalisis dampak
ekonomi (trade, welfare dan production) dari penghapusan NTM pada
produk alas kaki, pakaian, dan makanan olahan menggunakan CGE.
Nakakeeto (2011) mengkaji dampak NTM terhadap perdagangan
komoditi pertanian di Uganda, Mali, dan Senegal. Penelitian ini
menggunakan pendekatan inventory untuk mengukur NTM dan gravity
model untuk melihat dampak NTM terhadap ekspor komoditi pertanian.
Dengan menggunakan tiga indikator yang berbeda untuk mengukur NTM
yaitu dummy variable, coverage ratio, dan advelorem equivalent of NTM,
penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda untuk ketiga model.
Model dengan menggunakan variabel dummy NTM menunjukkan bahwa
NTM memiliki dampak yang negatif terhadap ekspor. Model dengan
menggunakan indikator coverage ratio menunjukkan bahwa NTM memiliki
dampak positif terhadap ekspor.
2.1.1. Technical barrier to trade dan sanitary and phyto-sanitary sebagai
hambatan non tarif
A. Technical barrier to trade (TBT)
Hambatan teknis perdagangan / technical barriers to trade (TBT) adalah
tindakan atau kebijakan suatu negara yang bersifat teknis yang dapat
menghambat perdagangan internasionalTBT merupakan salah satu bagian
perjanjian dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang
mengatur hambatan dalam perdagangan yang terkait dengan peraturan
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teknis (technical regulation), standar (standard), dan prosedur penilaian
kesesuaian (conformity assessment procedure).
Sebagai upaya untuk mencegah terlalu banyaknya ragam standar,
Perjanjian TBT mendorong negara anggota untuk menggunakan standarstandar internasional yang dianggap perlu. Lebih lanjut, negara anggota
tidak dicegah untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin
standar nasionalnya dipenuhi.
TBT telah menjadi hambatan non-tarif yang penting dalam perdagangan
internasional. TBT muncul ketika kebijakan domestik memaksakan regulasi,
standar teknis, pengujian dan prosedur sertifikasi, atau persyaratan
pelabelan berpengaruh pada kemampuan eksportir untuk mengakses pasar.
Walau sering digunakan secara bersamaan, TBT memiliki pengertian
yang berbeda antara technical regulation dan standard atas dasar kategori
kepatuhan. Secara baku berdasarkan TBT Agreement pengertian mengenai
technical regulation, standard, dan conformity assessment procedure adalah
sebagai berikut:
 Peraturan Teknis (technical regulation) adalah: Dokumen yang
mengatur sifat produk atau proses dan metoda produksi terkait,
termasuk aturan administrasi yang berlaku dimana pemenuhannya
bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga meliputi atau berkaitan secara
khusus dengan persyaratan terminologi, simbol, pengepakan, penandaan
atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk, proses atau metoda
produksi.
 Standar (standard) adalah: Dokumen yang dikeluarkan oleh suatu badan
resmi, yang untuk penggunaan umum dan berulang, menyediakan
aturan, pedoman, karakteristik atau sifat untuk suatu produk atau
proses dan metoda produksi terkait yang pemenuhannya bersifat tidak
wajib (sukarela). Standar dapat juga meliputi atau berkaitan secara
khusus dengan persyaratan terminologi, simbol pengepakan, ukuran,
penandaan atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk, proses
atau metoda produksi.
 Prosedur Penilaian Kesesuaian (conformity assessment procedure)
adalah: Prosedur yang dipakai langsung atau tidak langsung untuk
menetapkan bahwa persyaratan yang relevan dalam regulasi teknis atau
standar telah terpenuhi.
Mengacu pada definisi di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan utama
antara regulasi teknis dengan standar adalah pada kewajiban
pemenuhannya. Regulasi teknis merupakan peraturan yang wajib dipenuhi
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dimana barang impor dapat dihalangi masuk ke dalam pasar domestik
apabila gagal memenuhi regulasi teknis yang ditetapkan. Sementara itu,
standar diberlakukan secara sukarela. Barang impor yang gagal memenuhi
standar dapat diperbolehkan untuk masuk ke dalam pasar domestik, tetapi
dapat gagal memperoleh pangsa pasar yang signifikan apabila konsumen
memutuskan untuk lebih memilih produk yang memenuhi standar
dibandingkan yang tidak memenuhi, sehingga dalam praktiknya dapat
menjadi persyaratan wajib bagi suatu barang untuk dapat mengakses pasar.
Selain itu, regulasi teknis ditetapkan oleh pemerintah sedangkan standar
dikeluarkan oleh badan akreditasi resmi yang ada.
Regulasi teknis dan standar merupakan bagian integral dari inisiasi
kebijakan domestik untuk melindungi konsumen, pekerja, dan perusahaan.
TBT dapat mencakup persyaratan label, sertifikasi, pengemasan, spesifikasi
teknis, dan lainnya. Regulasi ini menjadi hambatan bagi perdagangan jika
eksportir dipaksa untuk memenuhi standar yang berbeda untuk dapat
mengakses pasar di berbagai negara, dan/atau jika mereka tidak memiliki
kemampuan teknis untuk memenuhi regulasi teknis.
Sebagai bagian dari GATT dan WTO, TBT Agreement turut mengadaptasi
semangat dari WTO dalam mewujudkan perdagangan multilateral tanpa
hambatan. Untuk itu, TBT memiliki prinsip dasar yang digunakan dalam
perumusannya yakni:
 Tidak diskriminasi. Dalam prinsip ini berlaku prinsip Most Favored
Nation dan National Treatment sehingga penggenaan regulasi
teknis dan standar atas suatu barang harus diberlakukan secara
seimbang kepada barang sejenis tanpa mempedulikan dari mana
asal barang tersebut.
 Mencegah hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan.
Dalam hal ini pelaksanaan TBT di suatu negara diupayakan
memiliki hambatan yang paling minim (the least trade restrictive
measure) dan memperhitungkan adanya risiko persyaratan yang
ditetapkan tidak dapat dipenuhi.
 Harmonisasi. Untuk menghindari terjadinya standar yang berbedabeda, negara anggota didorong untuk merujuk kepada standar yang
berlaku secara internasional yang disepakati dalam menyusun
standar domestiknya.
 Transparansi. Seluruh proses penetapan regulasi teknis, standar,
maupun prosedur penilaian kesesuainya dilakukan secara terbuka
dengan mengikuti ketentuan-ketentuan notifikasi di tingkat
internasional.
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B. Sanitary and phyto-sanitary (SPS)
Kesepakatan SPS adalah bagian dari kesepakatan WTO yang berkaitan
dengan hubungan antara kesehatan dan perdagangan internasional.
Perdaganganinternasional telah mengalami perluasan secara signifikan
dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Hal ini berakibat meningkatnya
perpindahan produk pertanian yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko
kesehatan. Kesepakatan SPS memperkenalkan perlunya bagi negara
anggota WTO untuk tidak hanya melindungi dari risiko yang disebabkan
oleh masuknya hama, penyakit, dan gulma, tetapi juga untuk meminimalkan
efek negatif dari ketentuan SPS terhadap perdagangan.
Aspek kesehatan dari Kesepakatan SPS pada dasarnya berarti bahwa
anggota WTO dapat melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan
dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola resiko yang
berhubungan dengan impor. Ketentuan tersebut biasanya dalam bentuk
persyaratan karantina atau keamanan pangan yang dapat diklasifikasikan
sebagai sanitasi (terkait dengan kehidupan atau kesehatan manusia atau
hewan) atau fitosanitasi (terkait dengan kehidupan atau kesehatan
tumbuhan).
Aspek perdagangan internasional dalam Kesepakatan SPS secara prinsip
berarti bahwa dalam usaha melindungi kesehatan, anggota WTO tidak
seharusnya menggunakan ketentuan SPS yang tidak diperlukan, tidak
berdasarkan pada pertimbangan ilmiah, tidak mengada-ada, atau secara
tersembunyi (tersamar) untuk membatasi perdagangan internasional.
Kesepakatan SPS dijalankan oleh Komite Ketentuan Sanitasi dan
Fitosanitasi (the SPS Committee, Komite SPS), dimana semua anggota WTO
dapat berpartisipasi. Komite SPS adalah forum konsultasi dimana anggota
WTO secara reguler bertemu untuk berdiskusi tentang ketentuan SPS dan
efeknya terhadap perdagangan, mengawasi pelaksanaan Kesepakatan SPS,
dan mencari cara untuk menghindari terjadinya potensi perbedaan
pendapat.
2.1.2. Dampak pemberlakuan SPS dan TBT terhadap ekspor negara
berkembang
Secara umum dapat dikatakan bahwa SPS dan TBT merupakan salah
satu hambatan perdagangan non tarif. Segala pemberlakuan hambatan,
menurut Krugman dan Obstfeld (2000) memberikan efek negatif terhadap
ekspor negara mitra. Dengan rata-rata tarif di dunia yang semakin rendah,
maka pemberlakuan SPS dan TBT semakin mendapat porsi lebih besar
dalam hal mekanisme proteksi negara terhadap industri domestiknya.
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Hanya saja, untuk jangka pendek, efek SPS dan TBT terhadap ekspor
menunjukkan hasil yang cukup beragam, terutama untuk TBT. Jiang (2008)
menunjukkan bahwa efek pemberlakuan TBT di pasar Amerika Serikat,
Eropa dan Jepang terhadap produk tekstil Cina justru meningkatkan ekspor
tekstil Cina ke pasar tersebut. Lebih lanjut, Jiang (2008) memberikan
beberapa alasan mengapa TBT bisa memberikan pengaruh positif untuk
ekspor Cina di jangka pendek:
a) Akselerasi Teknis
TBT memberikan tantangan untuk industri Cina dalam hal akselerasi
teknis produk-produk ekspor sehingga dapat memenuhi syarat TBT di
negara mitra
b) Adaptasi Infrastruktur
Dengan adanya TBT di negara mitra, infrastruktur industri yang
menaungi produk-produk tekstil mengalami penyesuaian yang pada
gilirannya dapat lebih membuka ruang bagi produk-produk Cina untuk
melakukan penetrasi pasar. Hal ini diraih dengan efisiensi produksi.
Sementara itu di Iran, Alaeibakhsh dan Ardakani (2012) menunjukkan
bahwa pemberlakuan SPS dan TBT di negara mitra memberikan pengaruh
yang negatif terhadap ekspor produk Pistachio. Hal ini tentunya
mengkonfirmasi Krugman dan Obstfeld (2000). Namun di Brazil, Fassarella,
Souza dan Burnquist (2011) menunjukkan bahwa SPS dan TBT memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap produk ekspor daging Brazil ke
negara mitra.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efek pemberlakuan SPS dan
TBT memberikan hasil yang ambigu dimana hambatan ini bisa memberikan
efek yang positif atau negatif terhadap ekspor sebagaimana argumen
Crivelli dan Groschl (2012). Hal ini juga tergantung sejauh mana respon
suatu negara atas penerapan kebijakan non tariff measure yang
diberlakukan oleh negara mitranya. Negara maju dan negara berkembang
atau kurang berkembang akan memberikan respon yang berbeda dalam
mengadaptasi kebijakan non tarif yang diterapkan negara mitranya.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Analisis Data Panel
Model yang akan digunakan untuk menganalisis dampak non tarif
terhadap ekspor produk perikanan adalah model analisis data panel. Model
yang akan digunakan adalah model yang dikembangkan dari Bora et al
(2002) dan dideskripsikan melalui persamaan berikut:
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Dimana:
 Ekspor (X) merupakan nilai perdagangan produk ekspor Indonesia ke negara mitra
dagangnya
 Produksi adalah GDP sektor.
 Jarak Ekonomi (JE) adalah indikasi dari biaya transportasi yang dihadapi oleh suatu negara
dalam melakukan ekspor. Jarak ekonomi dihitung dengan pendekatan weighted-average
economic distance yang diperoleh dari :

.................................... (2)
Dimana :
 D=Jarak Ekonomi (JE) Jarak geografi yang digunakan adalah jarak antar ibukota dua
negara (km).
 Frequency Index (FI) merupakan ukuran NTM negara mitra dagang Indonesia yang
nilainya diukur dalam persentase.
 Exchange Rate (ER) merupakan nilai tukar mata uang negara pengimpor terhadap mata
uang Indonesia

Dalam lingkup HS yang lebih detail, model mengadopsi pendekatan

frequency index yang diambil dari studi Bora et al(2002). Studi mereka
pada dasarnya menghitung dua macam indeks yaitu Frequency index (FI)
dan Coverage ratio (CR) pada persamaan 3 dan 4
............................................................................................................... (3)
............................................................................................................. (4)
Dimana:
Fj
Di
Ni
Nt
CRj
Di
Vi

= Frequency index negara pengimpor pada level agregasi produk yang diinginkan
= Dummy NTM (1=ada NTM, 0=tidak ada NTM)
= Jumlah item produk yang terindikasi NTM
= Jumlah total item produk
= Coverage ratio negara pengimpor pada level agregasi produk yang diinginkan
= Dummy NTM (1=ada NTM, 0=tidak ada NTM)
= Volume impor komoditi

Penelitian ini menggunakan pendekatan FI dibanding CR mengingat
ketersediaan data serta model yang jauh lebih robust. Gambar 2 menyajikan
karakteristik CR dan FI dari negara-negara yang dijadikan sampel. Gambar 2
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menunjukkan bahwa frekuensi index untuk Negara-negara mitra memiliki
kelengkapan data dan menujukkan model yang lebih robust.

Gambar 2. Penggunaan Frekuensi Index (FI) dan Coverage Ratio (CR ) untuk
Beberapa Negara Mitra
Sumber: WTO (2013), diolah

Dalam model ini, jenis NTM yang dianalisa adalah Sanitary and
Phytosanitary (SPS) dan Technical Barriers to Trade (TBT). Measures dalam
bentuk SPS lebih difokuskan pada penanganan kesehatan pada produk
sehingga dapat meminimalisir penyebaran penyakit. Sementara TBT lebih
berfokus pada regulasi teknis, tes standar dan sertifikasi pada produk
tertentu.

3.2. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ekspor dan non
tariff measures selama periode 2010 hingga 2012 yang merupakan data
sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam analisis menggunakan data
ekspor dan impor HS 6 digit yang berasal dari UN Statistic (COMTRADE)
dan Badan Pusat Statistik. Sementara data non tarif berupa SPS dan TBT
diperoleh dari website WTO.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Perkembangan Ekspor Produk Perikanan Indonesia di
Negara Mitra FTA
Tabel 1 menunjukkan kinerja perdagangan Indonesia dengan negara
ASEAN+6. Neraca Perdagangan Indonesia dengan Australia, China, Jepang,
Malaysia, Singapura dan Thailand pada tahun 2012 meningkat
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dibandingkan tahun sebelumnya. Neraca perdagangan Indonesia dengan
India dan New Zealand melemah, bahkan tercatat negatif dalam beberapa
tahun terakhir. Ekspor perikanan Indonesia ke dua negara tersebut juga
tercatat paling rendah dibandingkan negara lainnya. Secara keseluruhan, ,
nilai neraca perdagangan produk perikanan Indonesia di Negara mitra FTA
utama pada tahun 2012 adalah sebesar USD 1,1 miliar.
Tabel 1. Neraca Perdagangan Produk Perikanan Indonesia dengan Negaranegara ASEAN+6
Negara Tujuan Ekspor
2010
2011
2012
Australia
15.284
19.507
28.219
China
-9.296
23.074
126.100
India
-5.868
-12.711
-17.716
Japan
551.235
631.250
661.630
Korea, Rep.
41.044
55.607
55.582
Malaysia
37.597
57.343
78.790
New Zealand
-383
-846
-1.927
Philippines
3.144
2.500
1.642
Singapore
75.454
78.155
86.024
Thailand
59.831
79.877
169.997
Total
768.043
933.758
1.188.344
Sumber: WITS (2013), diolah

Tabel 2. Perkembangan Ekspor Produk Perikanan Indonesia ke Negara
ASEAN+6 Tahun (2009-2013) (USD Ribu)
Negara
Tujuan
Dunia
Jepang
Cina
Thailand
Malaysia
Singapura
Korea
Selatan
Australia
Filipina
Total
ASEAN+6

2009

2010

2011

2012

2013

1709539
518874
54389
53639
49023
72677

2015596
570568
73789
87785
54828
78000

2439530
657534
128829
92148
67941
79838

2753072
677124
189955
172120
87610
87194

2856355
641521
276218
170670
92387
80867

Tren
(20092013)
14,3
6,1
52,1
34,8
19,0
3,3

42474

42577

56976

56381

49294

6,0

14568
2179

16525
3855

20068
3441

30960
5521

36837
5581

28,2
25,1

807823

927927

1106775

1306865

1353375

14,7

Sumber: UN Comtrade (2013), diolah
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Tabel 2 menunjukkan perkembangan ekspor produk perikanan
Indonesia ke dunia dan negara ASEAN+6. Total nilai ekspor produk
perikanan Indonesia ke dunia pada tahun 2013 tercatat sebesar USD 2.9
miliar. Terlihat bahwa diantara Negara ASEAN+6, Jepang merupakan
negara tujuan ekspor terbesar untuk komoditi perikanan Indonesia dengan
total nilai ekspor pada tahun 2013 sebesar USD 641 juta diikutiurutan
berikutnya adalah Cina dan Thailand dengan total ekspor masing-masing
USD 276 juta dan USD 170 juta. Total ekspor produk perikanan Indonesia ke
tujuan Negara mitra FTA utama Indonesia selama tahun 2013 tercatat
sebesar USD 1.3 miliar.

4.2. Penerapan Kebijakan NTM atas Produk Perikanan Indonesia
di Negara Mitra FTA
Tabel 3 menunjukkan jenis hambatan SPS dan TBT yang diterapkan
masing-masing negara mitra FTA utama Indonesia terhadap produk
perikanan Indonesia. Pada Tabel 3 terlihat bahwa seluruh negara mitra FTA
Indonesia menerapkan kebijakan SPS atas produk perikanan Indonesia,
sedangkan negara yang menerapkan TBT hanya Australia dan Korea
Selatan.
Tabel 3. Produk Perikanan yang Dikenakan NTM (SPS dan TBT) oleh negara
ASEAN+6
Member Imposing

SPS
Live fish (0301)
Australia
Crustaceans (0306)
Moluscs (0307)
China
All Product
Indonesia
All Product
Japan
Live fish (0301)
Korea, Republic of
All Product
Malaysia
All Product
All Product except HS 0305 (Fish,cured or
New Zealand
smoked and fish meal fit for human
consumption)
Philippines
All Product
Live fish (0301)
fish fillets and pieces, fresh, chilled or
Singapore
frozen (0304)
Moluscs (0307)
All Product except HS 0304 (Fish fillets
Thailand
and pieces, fresh, chilled or frozen)
Sumber: WTO (2013), diolah
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TBT
Fish, frozen, whole(0303),
Fish fillets and pieces, fresh,
chilled or frozen (0304)

Life Fish (0301)
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4.3. Dampak Kebijakan TBT dan SPS terhadap Ekspor Produk
Perikanan Indonesia
Di era perdagangan bebas saat ini hal-hal yang berkaitan dengan standar
keamanan perlu dikelola karena mempengaruhi ekspor produk perikanan
Indonesia. Sebagian besar mitra dagang Indonesia sudah menerapkan
kebijakan standarisasi keamanan pangan. Berdasarkan Tabel 4, negara
seperti Australia, Singapura, Malaysia mengeluarkan persyaratan terkait
sertifikasi kesehatan. China, New Zealand, dan Filipina juga memberlakukan
food safety standard. Indonesia perlu melakukan langkah-langkah kebijakan
yang bertujuan untuk menjamin kualitas produk perikanan. Pemenuhan
persyaratan keamanan pangan diperlukan untuk meningkatkan akses pasar
produk perikanan Indonesia. Lemahnya kualitas infrastruktur ekspor
Indonesia terutama laboratorium di pelabuhan ekspor yang berstandar
internasional juga merupakan kendala dalam meningkatkan akses pasar
produk perikanan Indonesia di Negara Uni Eropa (Lord, Oktaviani dan
Ruehe, 2010).
Pada Tabel 4, berdasarkan data WTO tahun 2013 Indonesia hanya
memiliki kebijakan berupa persyaratan import carrying media. Hal ini
menunjukkan bahwa Indonesia belum mengatur persyaratan keamanan dan
kesehatan bagi produk impor perikanan dari negara lain. Sementara hampir
seluruh negara mitra dagang Indonesia di ASEAN+6 menerapkan standar
tersebut sehingga hal ini akan dapat merugikan perdagangan Indonesia,
seperti meningkatnya impor produk perikanan dan meningkatnya risiko
bagi kesehatan.
Tabel 4. SPS dan TBT di ASEAN + 6 untuk Produk Perikanan
Negara Mitra Dagang
Notif

Jenis NTM

SPS

aquatic animal diseases control act

Negara
Aus

Cina

Indo

Jap

Korea

May

Biosecurity
health certification requirements

NZ

1

Total
3
1

3

3

7

4

4
1

5

4

quarantine methods and procedures

9

4

Requirements of Importation of Carrying Media

4

4

4

standard covers the preparation

3

Standards & Specifications for Foods

TBT

Thai

1

National Food Safety Standard

3

2

(blank)

2

4

2

3

2

4

9

6

3

11

National Test Procedures

1

SPS Total

Sing

1

Import Health standars
import risk analysis report

Filp

3

2

4

3

1

1

2

20

7

8

4

2

58
1

(blank)

1

TBT Total

1

Grand Total

5

1

1
9

6

3

12

2
4

7

8

4

2

60

Sumber: WTO (2013), diolah
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Gambar 3 menyajikan perkembangan ekspor produk perikanan
Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN+6. Berdasarkan
gambar tersebut, terlihat bahwa ‘crustaceans’ mendominasi ekspor produk
perikanan setidaknya pada tiga tahun terakhir. Secara umum, ekspor
produk perikanan Indonesia ke dunia mengalami peningkatan. Tren ekspor
produk perikanan Indonesia ke dunia tumbuh positif sebesar 14,3 persen
sedangkan tren ekspor ke Negara tujuan ASEAN+6 tumbuh 14,7 persen
(lihat Tabel 2). Namun demikian, tren peningkatan ini nampaknya lebih
kecil dari semestinya dikarenakan masih dijumpainya laporan penolakan
ekspor produk perikanan Indonesia di beberapa Negara tujuan seperti
Jepang dan Australia dikarenakan pemberlakuan SPS dan TBT sebagaimana
terangkum dalam Tabel 3 dan 4. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa
jumlah measure SPS jauh lebih banyak dibandingkan TBT. Hal ini kemudian
diperkuat dengan hasil estimasi sebagaimana terlihat pada Tabel 5 dimana
SPS berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekspor dari
Ekspor
Produk Ikan (HS 03) Indonesia
ikan dan produk ikan pada tingkat kepecayaan 95 persen.

ke ASEAN6

500000
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400000
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Sumber : WITS

Gambar 3. Ekspor Produk Perikanan Indonesia ke Negara ASEAN+6
Sumber: WITS (2013), diolah

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor Indonesia seperti
hasil simulasi persamaan
pada Tabel 5. Salah satu faktor yang
mempengaruhi penurunan ekspor produk perikanan Indonesia adalah
adanya hambatan NTM yang diterapkan oleh negara-negara mitra dagang
Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing negara akan
mempengaruhi daya saing produk serta aliran perdagangan terhadap
produk yang diperdagangkan. Seluruh negara ASEAN+6 menerapkan
kebijakan non tarif untuk produk perikanan. Beberapa negara seperti China,
Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina menggunakan kebijakan SPS untuk
Rahayu Ningsih, dan Rina Oktaviani

Dampak Kebijakan Non Tarif…

154

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

seluruh produk perikanan. Sedangkan TBT hanya digunakan oleh Australia
dan Korea pada jenis produk ikan tertentu. Kebijakan SPS ternyata lebih
banyak diterapkan dibandingakan dengan kebijakan TBT.
Tabel 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Produk Perikanan
Indonesia ke ASEAN+6
Dependent Variable: Export
Independent Variable
FI_TBT
FI_SPS
LOG(PRODUKSI)
LOG(JE)
LOG(ER)
R-squared

Coefficient
0.006815
-0.023448
1.953097
-0.079288
-0.071782
0.5347

t-Statistic
1.902**
-2.85***
2.22***
-1.59
-0.138

Catatan: Signifikansi statistik ditunjukkan melalui *(10 persen), **(5 persen), dan ***(1 persen)
Sumber: Hasil perhitungan model analisis data panel menggunakan Eviews 6 (2013)

Berdasarkan hasil estimasi model, TBT terbukti memberikan pengaruh
yang signifikan positif terhadap kinerja ekspor produk perikanan. Hasil
setimasi model menunjukkan bahwa nilai ekspor produk perikanan
Indonesia akan naik sebesar 0.6 persen manakala Negara mitra menerapkan
satu tambahan measure TBT (pada tingkat kepercayaan α sebesar 5
persen). Pengaruh prositif TBT ini tentunya merupakan hal yang tidak
sesuai dengan standar teori, dimana pelbagai hambatan perdagangan
sejatinya memberikan pengaruh negatif terhadap produk ekspor. Namun
sebagaimana yang diungkapkan Jiang (2008), bahwa untuk negara
berkembang, pemberlakuan TBT justru memberikan dampak positif
terhadap ekspor negara berkembang terssebut karena faktor-faktor sebagai
berikut:
 Akselerasi Teknis
TBT memberikan tantangan untuk industri negara berkembang dalam
hal akselerasi teknis produk-produk ekspor sehingga dapat memenuhi
syarat TBT di negara mitra.
 Adaptasi Infrastruktur
Dengan adanya TBT di negara partner, infrastruktur industri yang
menaungi produk mengalami penyesuaian yang pada gilirannya dapat
lebih membuka ruang bagi produk-produk di negara berkembang untuk
melakukan penetrasi pasar. Hal ini diraih dengan efisiensi produksi.
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Dampak positif TBT atas produk perikanan Indonesia tersebut juga
sejalan dengan pendapat pelaku di sektor perikanan yang menyatakan
bahwa adanya penerapan standar tertentu oleh mitra dagang dapat
meningkatkan peluang akses pasar yang lebih luas. Hal ini sebagaimana
dikemukakan oleh eksportir produk perikanan di wilayah Sumatera Utara
yang menyatakan bahwa ketika eksportir memiliki sertifikat tertentu
seperti Global Good Agriculture Practice (GAP) certification, dan
Aquaculture Stewardship Council (ASC) certification, dapat memberikan
peluang akses pasar yang lebih luas, meskipun diperlukan biaya yang cukup
mahal. Dengan memiliki sertifikat tersebut, produk perikanan Indonesia
dapat diterima tidak hanya di negara tertentu di Uni Eropa melainkan dapat
masuk ke pasar/negara di seluruh wilayah Uni Eropa.
Sementara, berdasarkan hasil estimasi, hambatan SPS memberikan
dampak signifikan negative terhadap ekspor produk perikanan Indonesia.
Hasil estimasi model menunjukkan bahwa setiap penambahan satu jenis
measure SPS oleh Negara mitra FTA, maka akan menurunkan nilai ekspor
produk perikanan Indonesia sebesar 2.3 persen (pada tingkat kepercayaan
α sebesar 1 persen). Sebagaimana terlihat pada tabel 3 dan 4 bahwa negara
yang banyak menggunakan SPS adalah China (9 regulasi), Korea (11
regulasi), New Zealand (7 regulasi), dan Filipina (8 regulasi). Penerapan SPS
tersebut dapat mengurangi ekspor produk perikanan Indonesia ke negara
tersebut. Ekspor produk perikanan Indonesia ke negara-negara tersebut
(kecuali China) juga terlihat relatif rendah dibandingkan negara lainnya.
Kebijakan yang diterapkan di negara-negara tersebut adalah mencakup
kebijakan terkait standar kesehatan. Oleh karena itu, Indonesia perlu
melakukan langkah langkah strategi untuk mengatasi hambatan
perdagangan ke negara tersebut dengan beberapa cara antara lain,
negosiasi ulang terkait kebijakan SPS dalam bentuk capacity building
maupun bantuan teknis sehingga dapat memfasilitasi produsen ikan di
Indonesia dalam hal menjaga kualitas produk. Dengan demikian, hambatan
terkait standar kesehatan dan keamanan pangan dapat teratasi sehingga
dapat meminimalisir ditolaknya produk-produk ikan Indonesia di negaranegara tersebut.
Salah satu langkah strategis dan upaya yang pernah dilakukan di
Indonesia diantaranya adalah bentuk kerjasama antara Indonesia dengan
Uni Eropa melalui Trade Support Program. Program tersebut merupakan
bantuan untuk mengakselerasi kemampuan teknis uji mutu pada
laboratorium di pelabuhan ekspor Indonesia yang ditujukan untuk
mendukung eskspor Indonesia (Lord, Oktaviani dan Ruehe, 2010). Selain
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itu, bantuan teknis juga pernah diberikan oleh pemerintah Belanda kepada
Indonesia untuk pemurnian lingkungan di wilayah produksi kerangkerangan. Sebelumnya, produk kerang-kerangan Indonesia ditolak karena
ditemukannya kandungan logam berat yang melebihi ambang batas. Bentuk
bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk program sanitasi perairan di
wilayah produksi kerang-kerangan di wilayah Sumatera Utara. Program
bantuan teknis tersebut terbukti dapat meningkatkan kualitas mutu dari
produk kerang-kerangan Indonesia sehingga Indonesia dapat kembali
mengakses pasar atas produk kerang-kerangan di pasar Eropa. Melalui
upaya dan strategi tersebut, diharapkan ekspor Indonesia ke beberapa
negara lain seperti China, Korea, New Zealand, dan Filipina juga dapat
ditingkatkan.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil identifikasi hambatan non tariff terhadap produk
perikanan Indonesia, diperoleh hasil bahwa sebagian besar mitra dagang
Indonesia yang telah menjalin kerjasama FTA sudah menerapkan kebijakan
standarisasi keamanan pangan. Australia, Singapura dan Malaysia telah
mengeluarkan persyaratan terkait sertifikasi kesehatan, sementara Cina,
New Zealand, dan Filipina telah memberlakukan food safety standard.
Sementara Indonesia belum mengatur persyaratan keamanan dan
kesehatan bagi produk impor perikanan dari negara lain.
Mengenai dampak kebijakan non tariff terhadap ekspor produk
perikanan Indonesia, disimpulkan bahwa kebijakan TBT yang diterapkan
oleh negara mitra FTA Indonesia atas produk perikanan Indonesia
berdampak signifikan positif sementara kebijakan SPS berdampak
signifikan negatif terhadap ekspor produk perikanan Indonesia. Hasil
estimasi atas kebijakan TBT yang berdampak signifikan positif ini sejalan
dengan hasil studi Jiang (2008) yang menyimpulkan bahwa untuk negara
berkembang, penerapan non tariff measure oleh negara mitra justru dapat
memberikan dampak positif terhadap ekspor negara berkembang tersebut.
Lain halnya TBT, hambatan non tariff dalam bentuk SPS memiliki
dampak signifikan negatif. Untuk mengatasi hambatan SPS ini, Indonesia
dapat melakukan negosiasi bilateral dengan negara mitra agar dapat
memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas bagi
produsen/eksportir produk perikanan Indonesia sebagaimana bantuan
yang pernah diberikan oleh Uni Eropa dalam mengakselerasi kemampuan
teknis uji mutu pada laboratorium di pelabuhan ekspor Indonesia serta
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bantuanpemerintah Belanda dalam program pemurnian dan sanitasi
lingkungan. Dengan langkah dan upaya tersebut Indonesia diharapkan
mampu mengatasi hambatan atas penerapan kebijakan SPS oleh negara
mitranya.
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ABSTRAK
Penelitian ini menganalisa kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman dalam sektor
pertanian di Indonesia dengan menggunakan analisis SWOT. Ketersediaan tenaga
kerja yang cukup dan kondisi alam yang mendukung menjadi kekuatan dalam sektor
pertanian namun sekaligus menjadi kelemahan dimana sebagian besar pertanian
masih dalam skala kecil dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.
Selain itu, pertanian Indonesia masih dihadapkan pada masalah minimnya
infrastruktur, keterbatasan modal, dan kurangnya penguasaan teknologi pertanian.
Walaupun pasar internasional dapat menjadi peluang untuk produk pertanian
dimana perjanjian perdagangan bebas Indonesia telah memberikan akses pasar yang
lebih mudah namun produk pertanian masih harus bersaing dengan produk negara
lain dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu hambatan non tarif sering kali
diberlakukan untuk produk pertanian sehingga produk Indonesia masih mengalami
penolakan atau hambatan untuk masuk ke negara tujuan ekspor.
Kata kunci : pertanian, Indonesia, SWOT

1. PENDAHULUAN
Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian
Indonesia. Sektor ini menyumbang sebesar 36.1 juta tenaga kerja pada
tahun 2013 atau sebesar 34 persen dari total angkatan kerja menurut
lapangan pekerjaan utama (BPS, 2014) dan menyumbang 8 persen dari
Produk Domestik Bruto nasional pada tahun 2013 (BPS, 2014). Perjalanan
pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat
menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan
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petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan
pertanian di Indonesia mempunyai peranan yang penting dari keseluruhan
pembangunan nasional, beberapa hal yang mendasari mengapa
pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara
lain: potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap
pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor
nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya
pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan
menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi dan peluang
pengembangan pertanian memiliki prospek yang sangat baik sehingga
potensi dan peluang pengembangan pertanian sangat terbuka di masa yang
akan datang. Dengan sumber daya alam dan kondisi geografis yang dimiliki
seharusnya Indonesia bisa diharapkan dapat menjadi produsen untuk
berbagai macam jenis produk pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan
baik domestik maupun internasional. Pada kenyataannya, pertanian di
Indonesia masih mengalami masalah klasik dari minimnya infrastruktur,
sulitnya akses pembiayaan bagi petani, hingga kurangnya dukungan
pemerintah, oleh karena itu sebaiknya kita memiliki strategi yang dapat
dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
Indonesia di masa depan. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu
dirumuskan strategi usaha yang tepat dengan mengenali lingkungan
internal dan eksternal untuk mencapai tujuan usaha. Penelitian ini
menghimpun faktor internal yang menjadi kekuatan maupun kelemahan
dalam pertanian Indonesia selain juga faktor eksternal yang menjadi
peluang maupun ancaman dalam pengembangan sektor pertanian.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Analisis SWOT pada umumnya dilakukan dalam rangka mencari strategi
terbaik dalam mencapai tujuan dari suatu institusi baik itu berupa
perusahaan, organisasi, maupun pemerintah. Karena fleksibilitas dan
kesederhanaan dari analisis SWOT, metode ini juga dapat diaplikasikan
dalam berbagai disiplin, salah satunya dalam bidang pertanian. Analisis
SWOT dalam bidang pertanian yang dilakukan di negara berkembang lain
seperti India, China, dan Bulgaria yang dilakukan oleh Kumar dan Nain
(2013), Yuan-yuan dan Shu-rong (2011), pada umumnya menemukan
karakteristik yang sama. Ketersediaan tenaga kerja dan kondisi alam selalu
menjadi kekuatan dalam pengembangan sektor pertanian di Negara
berkembang, namun rendahnya teknologi, infrastruktur yang kurang
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memadai serta ketersediaan tenaga kerja terlatih menjadi kelemahan sektor
pertanian di negara berkembang yang menyebabkan produk hasil pertanian
berkualitas rendah serta kurang nilai tambah. Sementara itu, faktor
permintaan serta akses ke pasar tujuan juga selalu menjadi peluang menjadi
untuk setiap kegiatan perekonomian tidak terkecuali pertanian. Faktor yang
menjadi ancaman untuk industri pertanian di negara berkembang adalah
semakin berkurangnya minat penduduk untuk tetap di sektor pertanian
akibat kurangnya dukungan pemerintah serta persaingan dari produk
impor. Hal tersebut mengancam kelestarian sektor pertanian karena adanya
alih penggunaan lahan ke sektor non pertanian.
Analisis SWOT pertanian Indonesia secara khusus dilakukan oleh
Indonesia Agribusiness Report yang menyebutkan bahwa pertanian masih
merupakan tradisi masyarakat Indonesia namun tetap dihadapkan oleh
masalah minimnya produktivitas dan banyaknya pertanian yang masih
dalam skala kecil. Pertanian di Indonesia masih memiliki peluang untuk
dikembangkan di pulau-pulau yang masih belum dieksplorasi namun
ancaman juga terjadi akibat banyaknya alih fungsi lahan di daerah yang
sudah padat penduduk akibat dari sektor lain yang lebih menjanjikan
dibandingkan pertanian.

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode SWOT yang merupakan singkatan
dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis SWOT adalah
suatu cara menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal menjadi
langkah-langkah strategis dalam pengoptimalan usaha yang lebih
menguntungkan. Dalam analisis faktor-faktor internal dan eksternal akan
ditentukan aspek-aspek yang menjadi kekuatan (Strengths), kelemahan
(Weaknesses), kesempatan (Opportunities), dan yang menjadi ancaman
(Threats) sebuah organisasi. Dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai
kemungkinan alternatif strategi yang dapat dijalankan. Analisis internal
dilakukan untuk mendapatkan faktor kekuatan yang akan digunakan dan
faktor kelemahan yang akan diantisipasi. Untuk mengevaluasi faktor
tersebut digunakan matriks IFAS (Internal Factor Analysis summary),
sedangkan analisis eksternal dilakukan untuk mengembangkan faktor
peluang yang kiranya dapat dimanfaatkan dan faktor ancaman yang perlu
dihindari. Dalam analisis ini ada dua faktor lingkungan eksternal, yaitu:
faktor lingkungan makro (politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi)
dan lingkungan eksternal mikro (lingkungan usaha, distribusi,
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infrastruktur,sumber daya manusia). Hasil analisis eksternal dilanjutkan
dengan mengevaluasi guna mengetahui apakah strategi yang dipakai selama
ini memberikan respon terhadap peluang dan ancaman yang ada. Untuk
maksud tersebut digunakan matrik EFAS (External Factors Analysis
Summary) (Rangkuti, 2005). Analisis SWOT akan menganalisa kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang terkait dengan upaya meningkatkan
kinerja sektor pertanian di Indonesia.
Dengan melakukan studi terhadap beberapa literatur yang berkaitan
dengan aspek pertanian di Indonesia serta melalui pengamatan langsung,
seluruh data dan informasi yang diperoleh kemudian ditabulasikan secara
sederhana untuk memetakan strategi yang tepat dalam pengembangan
sektor pertanian. Data-data yang digunakan dalam studi ini adalah data
sekunder dan data primer. Data sekunder didapat dari studi literatur dan
publikasi ilmiah yang berasal dari lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, sementara itu, data primer juga akan menjadi rujukan utama
dalam pengumpulan data. Dalam studi ini, ada beberapa metode
pengumpulan data yang digunakan yaitu In depth Interview, wawancara
mendalam dengan pejabat terkait di Kementerian Pertanian tingkat pusat,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat daerah, asosiasi profesi serta
petani di Sumatera Utara khususnya Medan dan Sumatera Selatan
khususnya Palembang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan menggunakan metode SWOT penelitian ini telah
mengklasifikasikan hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman dalam sektor pertanian di Indonesia sehingga kedepan Indonesia
dapat menjadi eksportir produk pertanian yang berdaya saing tinggi.

4.1. Kekuatan (Strength)
Indonesia memiliki sejumlah kekuatan di sektor pertanian yang
berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Sejumlah kekuatan tersebut
umumnya bersifat inherent, seperti kondisi alam, luas lahan, dan tenaga
kerja yang memadai.
Dari sisi alam, Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat ideal untuk
perkembangan berbagai jenis tanaman. Keanekaragaman hayati di
Indonesia tergolong yang paling tinggi di dunia, sebagai hasil dari
keberadaan eksosistem daratan dan lautan yang memadai untuk
perkembangbiakan makhluk-makhluk hidup. Indonesia juga memiliki tanah
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yang subur. Secara geologis Indonesia merupakan pertemuan dari Sirkum
Mediterania dan Sirkum Pasifik, sehingga ada ratusan gunung berapi yang
ada di negara ini. Kondisi ini membuat tanah Indonesia umumnya berupa
tanah vulkanis yang subur, sebagaimana bisa ditemui di Pulau Sumatera,
Jawa, Bali, dan Sulawesi. Lebih jauh, Indonesia juga banyak memiliki sungaisungai besar, seperti Sungai Brantas, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi,
sehingga membuatnya memiliki endapan tanah aluvial dalam jumlah besar.
Tanah aluvial, yang banyak dijumpai di dataran rendah, merupakan tanah
sangat subur yang sangat ideal untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman
(Wahyunto, 2009).
Kondisi ini telah membuat Indonesia memiliki lahan-lahan pertanian
yang luas. Luas sawah di Indonesia mencapai 7.8 juta hektar yang meliputi
sawah irigasi, tadah hujan, pasang surut, dan air dalam. Tercatat bahwa
produksi padi terutama dikontribusikan olah sawah irigasi, yang
berkontribusi pada 60.3 persen produksi nasional, sementara 26.5 persen
sisanya berasal dari sawah tadah hujan. Sekitar 41 persen dari keseluruhan
lahan sawah ini terletak di Pulau Jawa, sementara sekitar 59 persen berada
di luar Jawa (Wahyunto, 2009).
Kekuatan Indonesia lainnya terletak pada tenaga kerja yang melimpah di
mana sebagian besar tenaga kerja Indonesia terletak di sektor pertanian.
Pada tahun 2006, tenaga kerja di sektor ini mencapai jumlah 40.1 juta jiwa
atau 42 persen dari keseluruhan tenaga kerja Indonesia, sementara pada
tahun 2007 jumlahnya mencapai 41.2 juta jiwa atau 41.2 persen.
Konsentrasi tenaga kerja di sektor ini melebihi sektor-sektor lain. Sektor
perniagaan umum yang teletak di posisi kedua tercatat hanya memiliki
tenaga kerja sebanyak 19.2 juta jiwa atau 20.1 persen pada tahun 2006 dan
20.6 juta jiwa atau 20.6 persen dari keseluruhan total tenaga kerja (Basri,
2009).

4.2. Kelemahan (Weaknesses)
Selain beberapa kekuatan di sektor pertanian, Indonesia juga memiliki
sejumlah kelemahan yang menghambat pengembangan sektor
pertaniannya. Di Indonesia, petani-petani cukup sulit mengakses
permodalan. Investasi di sektor ini juga cenderung masih minim karena
investor belum berani menanamkan modal besar. Penyebabnya adalah
sektor pertanian ini dikategorikan sebagai sektor yang memiliki risiko
tinggi dan keuntungan yang rendah (high risk, low profit). Sementara itu
akses permodalan dari perbankan juga masih dihadapkan oleh suku bunga
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yang cukup tinggi. Pada tahun 2010, suku bunga tertinggi tercatat pada
subsektor sarana pertanian yang mencapai level 25.06 persen, sementara
yang terendah pada subsektor kehutanan dan pemotongan kayu yang
mencapai level 11.03 persen (Kementerian Pertanian, 2013).
Faktor lain yang menyebabkan persepsi risiko tinggi pada sektor
pertanian Indonesia adalah pertumbuhannya yang tergolong kecil.
Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian berada di bawah pertumbuhan
ekonomi nasional Indonesia. Pada tahun 2005-2007, pertumbuhan sektor
pertanian hanya mencatat 2.5 persen, 3.0 persen, dan 3.5 persen,
bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa tumbuh
hingga 5.6 persen, 5.5 persen, dan 5.5 persen. Pertumbuhan sektor
pertanian ini juga kalah jauh dibandingkan sejumlah sektor non-tradable
yang justru berkembang sangat pesat di dekade 2000-an. Pertumbuhan
sektor transportasi dan komunikasi jauh melampaui pertumbuhan sektor
pertanian selama tahun 2005-2007, dimana sektor ini tumbuh hingga
mencapai level dua digit, yaitu 13.0 persen, 13.6 persen, dan 13.6 persen
(Basri, 2009).
Selain itu, pertanian di Indonesia juga terkendala oleh berbagai macam
permasalahan struktural, seperti alih fungsi lahan dari lahan pertanian
menjadi permukiman yang terjadi secara cepat, ketiadaan insentif
pemerintah, birokasi yang lamban dan kurang koordinasi, infrastruktur
yang buruk, dan lain-lain. Selain itu, terms of trade (nilai tukar) produk
pertanian juga relatif rendah sehingga tidak mensejahterakan petani yang
mengerjakannya (Apriyantono, 2013).
Dengan kondisi seperti ini, tidak mengherankan jika investasi di sektor
pertanian tergolong kecil. Antara tahun 2008-2012, tercatat bahwa realisasi
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor pertanian primer
mencapai Rp 32.06 triliun atau hanya 12 persen dari total PMDN nasional.
Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA), angkanya bahkan lebih
kecil lagi, yaitu hanya US$ 3.58 miliar atau 4.17 persen dari total PMA
nasional (Nugrayasa, 2013).
Kelemahan-kelemahan lainnya lainnya dari sektor pertanian Indonesia
adalah (1). Infrastruktur pendukung yang kurang memadai. Berdasarkan
penelitian dari Patunru (2011) dalam jurnal Strategic Review, Indonesia
memiliki ranking kualitas infrastruktur yang relatif buruk diantara negaranegara di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini sangat memprihatinkan
karena infrastruktur-infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk
pengembangan ekspor Indonesia keluar negeri. Infrastruktur yang kurang
memadai akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang mempengaruhi
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daya saing Indonesia secara keseluruhan. Kondisi infrastruktur yang
berbeda di sejumlah daerah pada akhirnya menyebabkan disparitas harga
di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 2010, harga beras di Jawa
Timur hanyalah sebesar Rp4 250, tetapi bisa mencapai level Rp4 500 di
Kalimantan Timur, Rp5 000 di Merauke, dan bahkan Rp10 000 di Paniai
(pedalaman Papua). Kondisi yang sama juga terjadi untuk tepung gandum,
dimana harga terendah adalah Rp3 500 (di Sulawesi Selatan) dan harga
tertinggi tercatat sebesar Rp10 000 (di Nabire, Papua). Harga gula,
sementara itu, tercatat berada pada level Rp5 800 di Kalimantan Barat dan
Sulawesi Selatan, tapi bisa mencapai level Rp11 000 di Nabire (Patunru,
2011). (2). Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Tercatat lebih
dari 70 persen petani Indonesia hanya memiliki pendidikan setingkat
sekolah dasar. Itupun banyak dari mereka yang tidak menamatkannya
(Hidayat, 2013). (3). Petani Indonesia juga umumnya belum berorientasi
pada pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, upaya pembukaan lahan
pertanian dan perkebunan baru sering kali dilakukan dengan teknik tebang
dan bakar (slash and burn). Cara ini dinilai sangat tidak ramah lingkungan
karena menimbulkan asap kebakaran hutan dalam skala besar dan
membahayakan kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Cara-cara
pengelolaan lain yang tidak ramah lingkungan adalah praktik pembalakan
liar (illegal logging) di sektor kehutanan yang dilakukan secara masif.
Pembalakan liar ini dilakukan dengan memanfaatkan celah pengawasan dan
penegakan hukum di Indonesia yang relatif lemah dalam rangka
mendapatkan kayu alam berkualitas tinggi dengan harga murah. (4). Sektor
pertanian yang masih dikelola sebagai usaha kecil. Pada tahun 2007 tercatat
Indonesia memiliki penduduk miskin sebanyak 37.2 juta jiwa. Sekitar 63.4
persen dari jumlah tersebut berada di pedesaan dengan mata pencaharian
utama di sektor pertanian. 80 persen dari angka tersebut adalah petanipetani dengan skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari
0.3 hektar (Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/OT.140/
2/2008). Pengembangan pertanian skala kecil ini sifatnya problematik
karena selain tidak mampu mencapai skala ekonomi untuk mendapatkan
profit berjumlah besar juga membuat petani-petani sulit untuk mencapai
tingkat kesejahteraan hidup yang memadai. (5). Teknologi produksi yang
masih rendah, masalah teknologi produksi menjadi masalah klasik yang
ditemui pada hampir semua lini ekonomi di Indonesia, tidak terkecuali
sektor pertanian. Masih banyak usaha-usaha pertanian Indonesia yang
dikelola secara tradisional dan belum memanfaatkan teknologi terkini
(Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
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Kementerian Pertanian, 2013). (6). Produk pertanian yang masih sangat
dipengaruhi oleh musim. Lebih jauh, faktor musim ini juga turut
mempengaruhi persepsi tingginya risiko di sektor pertanian. Pertanian di
Indonesia masih sangat bergantung pada musim, sehingga produksi tidak
terjadi sepanjang tahun.
Lebih jauh, berbagai kendala masih menghantui pengembangan produk
pertanian, diantaranya juga berasal dari kualitas dan mutu yang rendah.
Beberapa produk pertanian Indonesia belum dapat memenuhi standar di
Negara pengimpor bahkan untuk kasus tertentu produk pertanian juga
mengalami penolakan dengan alasan penyakit tanaman (Direktorat Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian, 2013).

4.3. Analisis IFAS Komoditas Sektor Pertanian
Tabel 1 berikut ini merangkum kekuatan dan kelemahan dari
pengembangan sektor pertanian Indonesia. Tabel ini juga mencantumkan
bobot dan rating dari tiap-tiap faktor tersebut. Perhitungan bobot
didasarkan pada penilaian kondisi saat ini dari masing-masing faktor.
Sedangkan penentuan rating didasarkan pada urgensi penanganan dari
faktor-faktor tersebut.
Tabel 1. Analisis IFAS Komoditas Sektor Pertanian
FAKTOR INTERNAL

Bobot

Rating

Score

0.18
0.20
0.38

2.00
2.40

0.36
0.48
0.84

0.06
0.09

4.00
4.00

0.25
0.36

0.07

3.00

0.21

0.09
0.08

2.60
2.80

0.23
0.23

0.08

3.60

0.27

0.06

2.20

0.14

0.09
0.62
1

2.80

0.25
0.89
1.73

Strengths (Kekuatan)
1. Kondisi alam dan luas lahan yang mendukung
2. Ketersediaan tenaga kerja yang cukup'
Sub Total
Weaknesses (Kelemahan)
1. Keterbatasan modal
2. Infrastruktur pendukung yang kurang memadai
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
petani
4. Petani belum memperhatikan aspek lingkungan
5. Masih banyak usaha pertanian dalam skala kecil
6. Penggunaan teknologi produksi yang masih
sederhana
7. Produk pertanian sangat dipengaruhi oleh
musim
8. Rendahnya kualitas produk pertanian
Sub Total
Jumlah (Kekuatan+Kelemahan)
Sumber : Data diolah, 2013
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Dari tabel tersebut, terlihat bahwa faktor-faktor kelemahan (W) lebih
dominan dibandingkan kekuatan (S). Dalam hal bobot, faktor-faktor
kelemahan (W) membentuk sekitar 0.62 atau 62 persen dari keseluruhan
bobot IFAS komoditas sektor pertanian, sementara faktor-faktor kekuatan
(S) hanya membentuk 0.38 atau 38 persen. Hal ini mengindikasikan
Indonesia tampaknya tidak memiliki potensi yang menjanjikan di sektor
pertanian.
Untuk kekuatan, faktor yang memiliki bobot paling besar adalah faktor
ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan nilai 0.20. Sedangkan kondisi
alam dan luas lahan yang mendukung bernilai 0.18. Sementara untuk
kelemahan (W), tiga faktor yang memiliki bobot tertinggi yaitu
‘infrastruktur pendukung yang kurang memadai’, ‘petani belum
memperhatikan aspek lingkungan’, dan ‘rendahnya kualitas produk
pertanian’.

4.4. Peluang (Opportunities)
Dari sisi peluang, Indonesia memiliki sejumlah peluang pengembangan
ekspor sektor pertanian ke luar negeri. Salah satunya adalah potensi pasar
produk pertanian yang cukup besar di luar negeri. Untuk pasar utama di
Asia Pasifik, yaitu AS dan China, sejumah produk-produk Indonesia memiliki
potensi pengembangan ekspor yang cerah. Hal ini terlihat dari indikator
Export Product Dynamics (EPD), yang menunjukkan plot penguasaan
pangsa pasar dan pertumbuhan permintaan pasar dunia untuk suatu
komoditas. Sebagaimana tampak pada 2, sejumlah komoditas ekspor
Indonesia mendapat status rising star di pasar AS, seperti kacang mete, kopi,
kayu manis, pala, lada, turmerik, dan jahe. Tercatat hanya komoditas teh di
pasar AS dimana Indonesia mencatat status lost opportunity karena kalah
dari kompetitor-kompetitornya. Sementara itu di pasar China, sejumlah
komoditas yang mendapat status rising star adalah kacang mete, kopi, teh,
kayu manis, pala, lada, mangga, dan manggis. Tercatat hanya komoditas
pisang dimana Indonesia memiliki status lost opportunity. Dari analisis EPD
tersebut terlihat bahwa produk-produk yang memiliki status rising star
memiliki daya saing dan permintaan yang tinggi di pasar tersebut,
sedangkan produk dengan status lost opportunity merupakan produk yang
mempunyai permintaan di pasar tersebut tetapi daya saingnya menurun
untuk itu diperlukan strategi peningkatan daya saing agar produk tersebut
memiliki status rising star.
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Tabel 2. Indikator Export Product Dynamics (EPD) untuk Sejumlah
(Beberapa) Komoditas Ekspor Indonesia, 2005-2009
EPD
Komoditas Ekspor
Pasar AS
Pasar China
Kacang mete
Rising star
Rising star
Kopi
Rising Star
Rising star
Teh
Lost Opportunity
Rising star
Kayu manis
Rising star
Rising star
Pala
Rising star
Rising star
Lada
Rising star
Rising star
Mangga & manggis
Rising star
Tidak termasuk dalam
cakupan penelitian
Pisang
Lost opportunity
Turmerik
Rising star
Tidak ekspor
Jahe
Rising star
Sumber : diolah dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kementerian Pertanian dan PT. Pranata Pola Cipta, “Hasil Kajian Pasar Ekspor untuk
komoditi Strategis Dalam Rangka Market Intelligence”.

Penguasaan pangsa pasar produk-produk Indonesia di luar negeri ini
juga didukung oleh indikator Revealed Comparative Advantages (RCA).
Tabel IX menggambarkan bahwa hampir semua produk memiliki status
berdaya saing (RCA > 1) di pasar AS dan China, seperti kacang mete, kopi,
teh, kayu manis, pala, lada, mangga, manggis, dan turmerik. Tercatat hanya
jahe di pasar AS dan pisang di pasar China yang memiliki status tidak
berdaya saing (RCA < 1).
Peluang Indonesia lainnya adalah keberadaan berbagai skema perjanjian
perdagangan bebas bilateral dan regional. Meskipun untuk sejumlah
komoditas industri keberadaan perjanjian perdagangan bebas ini
menimbulkan sejumlah ancaman, untuk komoditas pertanian dampaknya
terlihat cukup positif karena mampu mendorong ekspor ke negara-negara
lain.
Memanfaatkan skema ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
(AANZ FTA), sejak November 2012 Indonesia kini telah mengekspor produk
manggis ke pasar Australia. Setelah produk manggis ini, pada tahun 2013
akan diupayakan untuk mengekspor komoditas salak. Produk manggis
sendiri kini tengah menjadi primadona ekspor hortikultura Indonesia.
Ekspor manggis meningkat dari 6.900 ton pada tahun 2002 menjadi 7.200
ton pada tahun 2003. Pada tahun 2011, dari total produksi manggis nasional
sebanyak 117.600 ton, tercatat volume ekspor mencapai 12.600 ton dengan
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nilai 9.9 juta dollar AS (Rp94 miliar). Pasar utama manggis ini adalah
Hongkong dan Taiwan. Selain itu, memanfaatkan skema-skema ASEANChina FTA dan ASEAN FTA, ekspor manggis kini juga mulai masuk ke Cina,
Singapura, dan Malaysia (Kementerian Pertanian, 2013)
Tabel 3. Revealed Comparative Advantages (RCA) untuk Sejumlah Komoditas
Ekspor Indonesia
RCA
Komoditas Ekspor
Pasar AS
Pasar China
Kacang mete
Berdaya saing
Berdaya saing
Kopi
Berdaya saing
Berdaya saing
Teh
Berdaya saing
Berdaya saing
Kayu manis
Berdaya saing
Berdaya saing
Pala
Berdaya saing
Berdaya saing
Lada
Berdaya saing
Berdaya saing
Mangga & manggis
Berdaya saing
Tidak termasuk dalam
cakupan penelitian
Pisang
Tidak berdaya saing
Turmerik
Berdaya saing
Tidak ekspor
Jahe
Tidak berdaya saing
Sumber : diolah dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kementerian Pertanian dan PT. Pranata Pola Cipta, “Hasil Kajian Pasar Ekspor untuk
komoditi Strategis Dalam Rangka Market Intelligence”.

4.5. Ancaman (Threats)
Di sisi lain, pengembangan ekspor sektor pertanian Indonesia juga
terkendala oleh sejumlah kendala berarti. Salah satunya terletak pada
kebijakan perdagangan tarif bea masuk negara lain yang masih cukup tinggi
untuk sektor pertanian.
Negara-negara maju seperti Jepang dan AS umumnya sangat protektif
terhadap sektor pertaniannya. Di negara-negara tersebut, petani memiliki
kedudukan yang kuat secara politik sehingga mampu mempengaruhi
kebijakan pemerintah. Itulah sebabnya mereka mampu memaksa
pemerintahnya untuk melindungi sektor pertanian domestik dari produkproduk impor dalam rangka menjamin kekompetitifan produk-produk
mereka sendiri. Secara ekonomi, negara-negara maju sebenarnya sudah
tidak lagi memiliki comparative advantages di sektor pertanian, sehingga
menjadi bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah agar dapat tetap
survive. Di Jepang, kuatnya lobi-lobi sektor pertanian ini menjadi faktor
yang menggaggalkan perundingan Early Voluntary Sectoral Liberalization
(EVSL) pada akhir tahun 1990-an. Saat itu, Jepang menaikkan tarif impor
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beras, gandum, dan sereal lainnya hingga mencapai 300-500 persen (Chung,
2011). Di sisi lain, AS umumnya lebih suka menggunakan behind-the-border
policy seperti subsidi untuk membantu petani-petani domestiknya.
Ancaman berikutnya terletak pada kebijakan perdagangan non tarif yang
diterapkan di negara-negara lain. Salah satu peristiwa terkini pemberlakuan
kebijakan perdagangan non tarif ini terjadi pada perdagangan hortikultura
antara Indonesia dan China. Sejak Februari 2013, sejumlah produk ekspor
unggulan Indonesia seperti manggis dan salak dilarang masuk ke China.
Penyebabnya adalah badan karantina negara tersebut menemukan
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan unsur logam berat pada
produk-produk Indonesia. Hal ini membawa dampak cukup besar di dalam
negeri karena pasar China membentuk sekitar 40 persen dari ekspor
manggis Indonesia (Pelaksana Harian Dirjen dan juga Seketaris Ditjen
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Kementerian Pertanian,
2013).
Lebih jauh, pengembangan ekspor sektor pertanian Indonesia juga
terkendala oleh keberadaan produk-produk pesaing dari negara lain.
Sebagai contoh, India menjadi pemasok utama produk kacang mete di pasar
AS, sementara Vietnam mendominasi ekspor produk tersebut di pasar
China. Kondisi yang sama juga terjadi untuk komoditas kopi, dimana produk
kopi Indonesia di pasar AS bersaing dengan kopi asal Kolombia dan Brazil.
Indonesia hanya menjadi pengekspor nomor satu untuk komoditas pala dan
salak di pasar China. Untuk komoditas-komoditas lainnya Indonesia belum
memiliki pangsa pasar yang cukup signifikan (Direktorat Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian, 2013).
Ancaman pengembangan sektor pertanian Indonesia juga terletak dari
membanjirnya impor sektor pertanian di dalam negeri. Sejak tahun 2010
Indonesia mengalami defisit perdagangan untuk produk pertanian. Pada
tahun 2010, impor telah mencapai US$ 3.7 miliar, sementara ekspornya
hanya US$ 3.3 miliar. Pada tahun 2011, tren yang sama juga terjadi dimana
impor mencapai US$ 4.8 miliar dan ekspor hanya US$ 3.4 miliar. Dari sisi
pertumbuhan, ekspor produk pertanian juga terlihat hanya sebesar 28.13
persen. Kondisi ini berbeda jauh dibandingkan pertumbuhan impor yang
mencapai level 73.74 persen (Nugrayasa, 2013).

4.6. Analisis EFAS Komoditas Sektor Pertanian
Tabel 4 berikut ini merangkum peluang dan ancaman dari
pengembangan sektor pertanian Indonesia. Tabel ini juga mencantumkan
bobot dan rating dari tiap-tiap faktor peluang dan ancaman.
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Tabel 4. Analisis EFAS Komoditas Sektor Pertanian
FAKTOR INTERNAL

Bobot

Rating

Score

0.29

1.6

0.47

0.27

2.2

0.60

Opportunities (Peluang)
1. Potensi pasar produk pertanian luar negeri besar
2. Keberadaan berbagai perjanjian dagang bilateral
dan regional terkait produk pertanian
Sub total
Threats (Ancaman)
1. Kebijakan perdagangan tarif bea masuk negara
lain untuk produk pertanian masih tinggi
2. Kebijakan perdagangan non tarif produk
pertanian negara lain menjadi penghalang
3. Kualitas produk pertanian negara pesaing lebih
bagus
4. Banyaknya produk pertanian impor yang masuk
ke Indonesia
Sub Total
Jumlah Peluang-Ancaman

0.56

1.07

0.13

3.2

0.42

0.09

4.0

0.35

0.13

2.6

0.34

0.09

4.0

0.35

0.44
1

1.45
2.52

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa komposisi peluang (O) dan ancaman
(T) dalam perhitungan bobot EFAS terlihat cukup seimbang. Peluang (O)
berkontribusi pada sekitar 0.56 atau 56 persen dari keseluruhan bobot
EFAS, sementara ancaman membentuk 0.44 atau 44 persen.
Untuk peluang, bobot terbesar dimiliki oleh potensi pasar luar negeri
yang besar (0.29). Bobot terkecil dimiliki oleh satu-satunya peluang lain
disini, yaitu keberadaan berbagai perjanjian dagang bilateral dan regional
terkait produk pertanian (0.27).
Untuk ancaman, bobot terbesar berasal dari faktor kebijakan
perdagangan tarif bea masuk negara lain untuk produk pertanian masih
tinggi dan kualitas produk pertanian negara pesaing lebih bagus (masingmasing menyumbang sebesar 0.13). Sementara itu, bobot terkecil berasal
dari kebijakan perdagangan non tarif produk pertanian negara lain menjadi
penghalang dan banyaknya produk pertanian impor yang masuk ke
Indonesia (masing-masing menyumbang 0.09).

4.7. Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Indonesia
Dengan mengacu pada analisis internal dan eksternal di atas, maka
perumusan strategi pengembangan ekspor dapat dilakukan. Strategistrategi ini akan dirumuskan dengan kombinasi S-O (StrengthOpportunities), W-O (Weaknessess-Opportunities), S-T (Strength-Threats),
dan W-T (Weaknessess-Threats).
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I. Strategi S-O
Strategi-strategi yang termasuk dalam kategori S-O adalah sebagai
berikut:
1. Memanfaatkan kondisi alam dan luas lahan yang mendukung serta
ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk menangkap besarnya
potensi pasar produk pertanian di luar negeri
2. Memanfaatkan kondisi alam dan luas lahan yang mendukung serta
ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk menangkap peluang berupa
keberadaan berbagai perjanjian dagang bilateral dan regional terkait
dengan produk pertanian
II. Strategi W-O
Strategi-strategi yang termasuk dalam kategori W-O adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan jumlah modal, infrastruktur pendukung, kualitas
sumberdaya manusia petani, dan skala usaha pertanian untuk
menangkap peluang besarnya potensi pasar produk pertanian luar
negeri
2. Meningkatkan kualitas produk pertanian, penggunaan teknologi
produksi, dan penerapan aspek lingkungan untuk menangkap peluang
berupa keberadaan berbagai perjanjian dagang bilateral dan regional
terkait produk pertanian.
III. Strategi S-T
Strategi-strategi yang termasuk dalam kategori S-T adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kondisi alam dan luas lahan yang mendukung serta
ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk mengatasi banyaknya
produk impor yang masuk ke Indonesia
IV. Strategi W-T
Strategi-strategi yang termasuk dalam kategori W-T adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan jumlah modal, infrastruktur pendukung, kualitas
sumberdaya manusia petani, dan skala usaha pertanian untuk mengatasi
ancaman banyaknya produk pertanian impor yang masuk ke Indonesia
2. Meningkatkan kualitas produk pertanian dan penggunaan teknologi
produksi untuk mengatasi ancaman berupa kualitas produk pertanian
negara pesaing lebih bagus
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3. Meningkatkan kualitas produk pertanian dan memperhatikan aspek
lingkungan untuk mengatasi ancaman berupa tingginya level tarif bea
masuk negara lain dan hambatan kebijakan perdagangan non tarif
produk pertanian negara lain
Untuk dapat mengetahui prioritas dan keterkaitan antar strategi
berdasarkan hasil pembobotan SWOT, maka dilakukan interaksi kombinasi
strategi internal dan eksternal dari masing-masing factor pada tiap produk.
Strategi yang terpilih sebagai strategi prioritas dalam perencanaan
pembangunan masing-masing produk adalah yang memiliki nilai interaksi
terbesar dari keempat kombinasi SO, ST, WO, dan WT.
Berdasarkan hasil perhitungan perkalian dan nilai bobot dan nilai rating
(urgensi) yang diperoleh dari internal factor analisis summary (IFAS) dan
External factor Analysis summary (EFAS) masing-masing produk, dapat
ditentukan urutan prioritas strategi yangdiinginkan pada setiap produk.
Strategi yang menjadi prioritas utama adalah yang memiliki nilai interaksi
paling tinggi, prioritas kedua adalah yang memiliki nilai terbesar kedua dan
seterusnya sampai interaksi yang memiliki nilai paling rendah merupakan
strategi yang menjadi prioritas terakhir dalam perencanaan pembangunan
sektor di daerah tersebut.
Tabel 5. Strategi Prioritas Pengembangan Komoditas Sektor Pertanian

PERTANIAN

IFAS
EFAS
Peluang (O)
1.07
Ancaman (T)
1.45

Kekuatan (S)
0.84
(SO) : 0.89
Prioritas IV
(ST) : 1.21
Prioritas II

Kelemahan (W)
0.89
(WO) : 0.95
Prioritas III
(WT) : 1.29
Prioritas I

Sumber : Data diolah, 2013

Dengan mengacu pada tabel di atas, maka bisa dilihat bahwa prioritas
pertama pengembangan komoditas sektor pertanian adalah pada strategi
WT dengan skor 1.29. Prioritas kedua, ketiga, dan keempat berturut-turut
adalah strategi ST, WO, dan SO dengan skor masing-masing 1.21, 0.95, dan
0.89. Strategi WT yang menjadi strategi utama menunjukkan bahwa sektor
pertanian secara umum belum kompetitif dan belum siap menghadapi
persaingan dengan luar negeri.
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5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa SWOT didapatkan bahwa :
1. Produk pertanian perlu melakukan peningkatan daya saing. Produkproduk pertanian yang mengalami pertumbuhan permintaan dunia dan
Indonesia belum dapat memanfaatkannya karena penurunan daya saing.
2. Strategi prioritas produk pertanian yang masih berdaya saing rendah
memerlukan strategi yaitu meningkatkan jumlah modal, infrastruktur
pendukung, kualitas sumberdaya manusia petani, dan skala usaha
pertanian untuk mengatasi ancaman banyaknya produk pertanian impor
yang masuk ke Indonesia serta meningkatkan kualitas produk pertanian
dan memperhatikan aspek lingkungan untuk mengatasi ancaman berupa
tingginya level tarif bea masuk negara lain dan hambatan kebijakan
perdagangan non tarif produk pertanian negara lain.

5.2. Rekomendasi
1. Indonesia perlu menambahkan capacity building. Capacity building yang
perlu diangkat adalah: Capacity building untuk melampaui hambatan
non tarif yang disyaratkan oleh Negara-Negara Mitra Indonesia; Capacity
building sebaiknya menyentuh pembangunan kapasitas institusi,
pembangunan kapasitas SDM, dan pembangunan kapasitas
infrastruktur; Indonesia perlu menginventaris hambatan non tarif
negara Mitra dan mengidentifikasi capacity building yang cocok untuk
produk tersebut.
2. Perlu adanya upaya internal untuk peningkatan daya saing produk
pertanian Indonesia terutama produktivitas dan kualitas.
3. Indonesia sebaiknya berkonsentrasi pada upaya mempersiapkan diri
agar produk-produk pertanian bisa lebih kompetitif di masa depan.
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ABSTRAK

Alternatif solusi pencapaian ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu melalui
diversifikasi pangan harus memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif
komoditas pangan pokok sumber karbohidrat, yaitu beras di tiap-tiap wilayah
pengembangannya. Menurut penelitian Asriani dkk (2013), komoditi beras sebagai
komoditas pangan pokok sumber karbohidrat di Provinsi Bengkulu memiliki
keunggulan kompetitif dan komparatif di wilayah pengembangan Kabupaten
Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lebong. Selain kekuatan daya saing tersebut,
seiring dengan keterbukaan pasar global yang terjadi maka diperlukan informasi
pasar yang baik agar stabilitas ketersediaan produk pangan dapat terjamin, baik dari
sisi pasar produsen maupun konsumen. Daftar pasar referensi dapat membantu
produsen, konsumen, maupun pemerintah terkait untuk memudahkan akses yang
tepat atas informasi pasar tujuan penjualan dan pembelian, baik di pasar kabupaten
maupun provinsi yang efisien dan efektif. Selanjutnya dalam penelitian ini
diaplikasikan analisis kointegrasi untuk menentukan integrasi pasar dan uji
kausalitas (Engle and Granger model, 1987) untuk menentukan pasar pemimpin.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pemasaran beras lokal di
Provinsi Bengkulu terdapat keterpaduan pasar dalam pembentukan harga baik
antara pasar produsen dan pasar konsumen maupun antar pasar konsumen dengan
tingkat keterpaduan yang kuat. Tingkat keterpaduan pasar yang kuat terjadi antara
pasar produsen Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan terhadap pasar
konsumen Kota Bengkulu. Tingkat keterpaduan pasar yang kuat juga terjadi antar
pasar konsumen, yaitu antar pasar konsumen Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu
Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong. Adapun pasar pemimpin untuk pasar
komoditas beras lokal di Provinsi Bengkulu adalah pasar konsumen Kota Bengkulu.
Kata kunci: pangan pokok sumber karbohidrat, beras, pasar referensi
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1. PENDAHULUAN
Pengembangan komoditas pangan pokok sumber karbohidrat yang
didasarkan pada kemampuan daya saingnya tidak akan terlepas dari
informasi harga seiring dengan globalisasi pasar dunia. Perubahan rezim
pasar produk hasil pertanian dari pasar terkendali menjadi pasar bebas
menyebabkan harga komoditas pangan di pasar domestik semakin terbuka
terhadap gejolak pasar. Merujuk pada pernyataan Simatupang (1999) dapat
disampaikan bahwa gejolak harga pangan dapat bersumber dari fluktuasi
produksi dalam negeri, fluktuasi harga internasional, dan fluktuasi nilai
tukar, sehingga hal ini secara langsung berpengaruh pada kemampuan daya
saing sistem usahatani tanaman pangan sumber karbohidrat domestik.
Informasi harga merupakan faktor penting dalam perdagangan
komoditas pertanian, mengingat perencanaan dan implementasi produksi
yang tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek. Keakuratan sistem
penentuan harga yang didasarkan pada waktu penyesuaian (adjustment
time) untuk tiap-tiap komoditi pada tiap-tiap pasar sangat diperlukan.
Sistem tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor perubahan harga yang
diberlakukan secara spesifik pada beberapa komoditi pertanian dan
mekanisme yang diterapkan dalam penentuan harga. Untuk meminimalisir
risiko tersebut maka diperlukan model sistem transformasi harga yang
proporsional dari harga internasional, harga domestik, hingga harga di
tingkat produsen dan konsumen dengan melakukan penelusuran harga di
tiap-tiap tingkatan pasar tersebut.
Seiiring dengan keterbukaan pasar global yang terjadi, selain kekuatan
daya saing juga diperlukan informasi pasar yang baik agar stabilitas
ketersediaan produk pangan dapat terjamin, baik dari sisi pasar produsen
maupun konsumen. Daftar pasar referensi dapat membantu produsen,
konsumen, maupun pemerintah terkait untuk memudahkan memperoleh
akses yang tepat atas informasi pasar tujuan penjualan dan pembelian, baik
di pasar lokal, nasional, maupun internasional yang efisien dan efektif.
Berdasarkan paparan tersebut, maka dirumuskan tujuan penelitian,
yaitu menentukan model arah pemasaran komoditas bahan pangan pokok
sumber karbohidrat di Provinsi Bengkulu, melalui (1) menganalisis
integrasi pasar komoditas beras lokal yang unggul di tiap wilayah
pengembangannya; (2) menentukan arah perdagangan beras lokal diantara
pasar-pasar yang terintegrasi; dan (3) menentukan leader market pada
perdagangan beras lokal di Provinsi Bengkulu.
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2. METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian adalah di wilayah kabupaten/kota di Provinsi
Bengkulu yang ditetapkan secara purposive (Nazir, 2003), yaitu Kota
Bengkulu, Kabupaten Lebong, dan Bengkulu Selatan. Pasar penjualan dan
pembelian komoditas beras lokal dari wilayah sentra produksi di Provinsi
Bengkulu menuju ke pasar konsumen, baik cakupan kabupaten maupun
kota ditetapkan secara snowball sampling (Nazir, 2003) untuk kepentingan
analisis uji kausalitas.
Penelitian ini menggunakan metode dasar survei dan analisis kuantitatif.
Sesuai denga tujuan penelitian, alat analisis yang digunakan adalah uji
integrasi pasar (Engle dan Granger, 1987; Ravallion, 1986; Insukindro,
1998; 1999) dan uji kausalitas (Granger, 1983; 1986 dalam Asriani, 2011ª;
2011b; dan Engle dan Granger, 1987). Hasil analisis ini didukung data-data
kualitatif yang akan disajikan dengan menggunakan metoda deskriptif.
Hasil analisis uji integrasi pasar memuat informasi tentang keterpaduan
pasar beras di Provinsi Bengkulu (keterkaitan/integrasi antar pasar),
selanjutnya hasil uji kausalitas akan menjelaskan arah pemasaran yang
terbentuk antar pasar yang saling terintegrasi. Pada Tabel 1 disajikan
matrik hubungan antar pasar beras yang memuat informasi pasar produsen
dan konsumen beras di Provinsi Bengkulu.
Tabel 1. Matrik Hubungan antar Pasar Beras di Provinsi Bengkulu yang Akan
di Uji
Ke
Kabupaten
Kabupaten
Kota Bengkulu
Bengkulu
Rejang Lebong
Dari
Selatan
Kota Bengkulu


Kabupaten


Bengkulu Selatan
Kabupaten


Rejang Lebong

2.1. Batasan Penelitian
Sentra produksi beras lokal Bengkulu ditetapkan secara purposive
berdasarkan kemampuan daya saing wilayah usahatani padi sawah.
Berdasarkan hasil penelitian Asriani et al., (2013) diketahui bahwa
usahatani padi sawah di wilayah sentra produksi Kabupaten Bengkulu
Selatan (diwakili wilayah Kedurang) dan Kabupaten Lebong (diwakili
wilayah Sukaurajo) memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang
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baik, sehingga berdaya saing. Selain itu, Kabupaten Bengkulu Selatan
merupakan daerah penghasil padi dengan tingkat surplus tertinggi ke-2 di
Provinsi Bengkulu, sedangkan Kabupaten Lebong merupakan wilayah
penghasil padi dengan tingkat surplus terlama, yaitu 19 bulan (Dinas
Pertanian Provinsi Bengkulu, 2013). Kedua wilayah sentra produksi
tersebut, sebagai pasar produsen, masing-masing diwakili oleh Pasar
Ampera (Kabupaten Bengkulu Selatan) dan Pasar Bang Mego (Kabupaten
Rejang Lebong).
Kabupaten Lebong adalah kabupaten baru yang merupakan wilayah
pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Namun demikian, berbagai
fasilitas publik terkait dengan transaksi distribusi dan pemasaran produk
hasil-hasil pertanian masih merujuk pada Kabupaten Rejang Lebong. Oleh
sebab itu, pada penelitian ini ditetapkan pasar di Kabupaten Rejang Lebong
sebagai pasar rujukan untuk beras lokal yang dihasilkan wilayah sentra
produksi di Kabupaten Lebong.
Pasar konsumen pada penelitian ini adalah pasar Kota Bengkulu. Kota
Bengkulu adalah Ibu Kota Provinsi, sehingga hampir semua transaksi
distribusi dan pemasaran produk hasil pertanian merujuk ke pasar-pasar
yang ada di Kota Bengkulu. Terdapat 3 pasar besar di Kota Bengkulu, yaitu
Pasar Minggu, Pasar Panorama, dan Pasar Barukoto. Namun, berdasarkan
data dari BPS dan BULOG Drive Bengkulu diketahui bahwa harga beras lokal
tidak ditetapkan per pasar, sehingga harga yang digunakan adalah harga
rata-rata di Kota Bengkulu.
Berdasarkan uraian sebelumnya maka penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk melihat arah distribusi beras lokal dari 2 daerah produsen,
yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lebong, menuju ke pasar
konsumen di Kota Bengkulu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Stasionaritas Harga Beras
Berdasarkan hasil analisis uji akar unit dengan menggunakan model
analisis Augmented Test Dickey-Fuller (ADF Test) pada Tabel 2, dapat
disampaikan bahwa data harga beras di Pasar Kota Bengkulu, di Pasar
Kabupaten Bengkulu Selatan, dan di Pasar Kabupaten Rejang Lebong telah
stasioner pada level kepercayaan 99 persen. Stasionaritas data tersebut
ditandai dari besarnya nilai t-statistik Kota Bengkulu (-9.466155), Rejang
Lebong (-9.134533), dan Bengkulu Selatan (-12.14474) yang lebih besar
dari nilai kritis MacKinnon (-3.486551) pada taraf signifikansi (α) 1 persen.
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Tabel 2. Hasil Uji Akar Unit (ADF test) Data Harga Beras Lokal Bulanan Tahun
2004-2013
Uji Akar Unit Tingkat 1st Difference
Harga
Lag
ADF test (t-statistik)
Kota Bengkulu
0
-9.466155***
Rejang Lebong
1
-9.134533***
Bengkulu Selatan
0
-12.14474***
1%
-3.486551
Nilai Kritis MacKinnon
5%
-2.886074
Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder (2014)
Ket : *** : Signifikan pada α 1 persen
** : Signifikan pada α 5 persen

Merujuk pada hasil pengujian akar unit data (Tabel 2), dapat dijelaskan
bahwa data harga yang digunakan pada ketiga pasar tersebut bersifat
stasioner. Hasil ini berarti bahwa analisis dapat dilanjutkan pada pengujian
kointegrasi harga antar pasar-pasar tersebut.

3.2. Integrasi Pasar
Penelitian ini menggunakan model persamaan kointegrasi. Pengujian
kointegrasi yang dilakukan adalah antara harga beras lokal dari Bengkulu
Selatan dan Rejang Lebong - ke Kota Bengkulu. Arah distribusi beras lokal
dari pasar produsen ke pasar konsumen beras lokal yang terbentuk adalah
dari Pasar Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pasar Kabupaten Rejang
Lebong menuju ke Pasar Kota Bengkulu. Selanjutnya untuk arah distribusi
antar pasar produsen, yaitu antar Pasar Produsen Beras Lokal Bengkulu
Selatan dan Rejang Lebong. Secara lengkap hasil uji kointegrasi antar pasar
beras lokal di Provinsi Bengkulu tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Akar Unit (DF Test level I(0)) Residual Kointegrasi antar
Pasar Beras Lokal di Provinsi Bengkulu
Ke
Dari

Kota Bengkulu

Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan
Rejang Lebong
Nilai Kritis MacKinnon

-5.423942***
(-0.411747)
-4.417478***
(-0.291202)
1%
5%

Bengkulu Selatan

Rejang Lebong

-4.802015***
(-0.345082)

-4.472021***
(-0.303545)
-5.654592***
(-0.432316)

-4.979792***
(-0.354183)
-2.584877
-1.943587

Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder (2014)
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3.2.1. Produsen ke konsumen
Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (angka dalam
kurung) antara harga beras di Pasar Beras Bengkulu Selatan dan Pasar
Beras Rejang Lebong terhadap harga beras di Kota Bengkulu semua bernilai
negatif dan signifikan dengan makna residual stasioner pada level nol (DF
test). Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa harga beras lokal di
Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong terintegrasi
dengan harga beras lokal di Kota Bengkulu. Integrasi harga antar pasar ini
menggambarkan adanya hubungan kerjasama perdagangan beras lokal
antar daerah-daerah sentra produksi dan pasar konsumen tersebut.
Hubungan Pasar Beras Lokal Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong
dengan Pasar Konsumen Kota Bengkulu disimpulkan bahwa Pasar Produsen
Beras Lokal Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong berkointegrasi dengan
Pasar Konsumen Beras Lokal Kota Bengkulu. Hal ini berarti bahwa antara
harga di Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kota Bengkulu bergerak
terintegrasi pada ekuilibrium dinamis jangka panjang. Kondisi ini telah
tergambarkan pada aktivitas perdagangan beras lokal Bengkulu Selatan
yang telah terjadi selama ini, yaitu Bengkulu Selatan berperan sebagai
daerah produsen beras lokal dengan surplus ketersediaan terbesar kedua di
Provinsi Bengkulu.
Pasaran Beras Lokal di Provinsi Bengkulu yang terpersonifikasikan di
Pasar Konsumen Beras Lokal Kota Bengkulu sudah lama mengenal adanya
istilah “Beras Kedurang” atau “Beras Seginim”. Semua beras lokal (dari
daerah manapun) yang masuk ke Pasar Konsumen Beras Lokal Kota
Bengkulu, brand image yang terbentuk tetap “Beras Kedurang” atau “Beras
Seginim” yang dikenal sebagai jaminan mutu. Namun demikian, peran Pasar
Beras Lokal Rejang Lebong sebagai produsen terbesar beras di Provinsi
Bengkulu tetap besar. Hal ini tergambar dari kuatnya integrasi yang terjadi
antar Pasar Produsen Beras Lokal Rejang Lebong dengan Pasar Konsumen
Beras Lokal Kota Bengkulu, walaupun tidak sekuat integrasi yang terbentuk
di Pasar Produsen Beras Lokal Bengkulu Selatan.
3.2.2. Produsen ke produsen
Merujuk pada hasil analisis pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai
koefisien regresi (angka dalam kurung) antara harga beras di Pasar
Produsen Beras Lokal Bengkulu Selatan dan Pasar Produsen Beras Lokal
Rejang Lebong semua bernilai negatif dan signifikan dengan makna residual
stasioner pada level nol (DF test). Hasil analisis ini menggambarkan bahwa
harga beras lokal di Kabupaten Bengkulu Selatan terintegrasi dengan harga
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beras lokal di Kabupaten Rejang Lebong. Integrasi harga antar pasar ini
menggambarkan adanya hubungan kerjasama perdagangan beras lokal
antar daerah-daerah sentra produksi tersebut.
Bauran pemasaran yang terjadi antar Pasar Produsen Beras Lokal
Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong adalah bahwa Pasar Produsen Beras
Lokal Bengkulu Selatan berkointegrasi dengan Pasar Produsen Beras Lokal
Rejang Lebong. Hal ini berarti harga di Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong
bergerak terintegrasi pada ekuilibrium dinamis jangka panjang.
Berdasarkan hasil uji kointegrasi pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa
pengaruh harga beras lokal di Bengkulu Selatan terhadap harga beras lokal
di Rejang Lebong lebih besar daripada pengaruh harga beras lokal di Rejang
Lebong terhadap harga beras lokal di Bengkulu Selatan. Penyebab dari
besarnya pengaruh harga beras lokal di Bengkulu Selatan terhadap Rejang
Lebong disebabkan karena keunggulan komparatif dan kompetitif yang
dimilikinya. Keunggulan komparatif terlihat dari keunggulan jumlah
produksi yang menyebabkan surplus yang paling tinggi untuk wilayah
Provinsi Bengkulu. Selain itu, keunggulan kompetitif yang dimilikinya
adalah adanya produk beras lokal Bengkulu Selatan yang telah memiliki
kekuatan brand yang cukup tinggi yaitu “beras Kedurang” atau “beras
Seginim”.

3.3. Hubungan Kausalitas Antar Pasar
Uji kausalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Granger
Causality. Uji Kausalitas akan dilakukan terhadap pasar beras di Bengkulu.
Uji kausalitas ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat
antara dua pasar. Dari hasil analisis hubungan kausalitas akan diketahui
pemimpin pasar beras di Provinsi Bengkulu. Pasar dikatakan sebagai leader
jika dominan dalam penentuan harga. Selengkapnya hasil analisis kausalitas
dapat dilihat pada Tabel 4.
Ke
Dari
Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan
Rejang Lebong
Nilai Kritis
MacKinnon

Kota Bengkulu
12.9972***
3.24991*
1%
5%

Bengkulu Selatan

Rejang Lebong

1.86237ns

4.42261***)
7.57261***

2.21262ns
-2.584877
-1.943587

Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder (2014)
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3.3.1. Produsen ke konsumen
Dari hasil uji Granger Causality berdasarkan uji F (Tabel 4) Pasar
Konsumen Beras Lokal Kota Bengkulu terhadap Pasar Produsen Beras Lokal
Bengkulu Selatan memiliki hubungan satu arah (F statistik Kota Bengkulu
ke Bengkulu Selatan = 1,86237ns dan F statistik Bengkulu Selatan ke Kota
Bengkulu = 12.9972***). Hal ini menunjukan bahwa pasar beras Bengkulu
Selatan lebih dominan dari pada pasar beras Kota Bengkulu. Artinya
perubahan harga beras yang terjadi di Pasar Produsen Bengkulu Selatan
dapat diterima dengan baik oleh Pasar Konsumen Beras Kota Bengkulu
dengan waktu kelambanan selama 2 bulan (dilihat dari nilai lag yaitu 2).
Berdasarkan uji Granger Causality berdasarkan uji F (Tabel 4) untuk
mengetahui hubungan kausalitas antar Pasar Konsumen Beras Lokal Kota
Bengkulu terhadap Pasar Produsen Beras Lokal Rejang Lebong, diketahui
bahwa terjadi hubungan dua arah (F statistik Kota Bengkulu ke Rejang
Lebong = 4.42261*** dan F statistik Rejang Lebong ke Kota Bengkulu =
3.24991*). Hal ini menunjukan bahwa pasar beras Kota Bengkulu lebih
dominan dari pada pasar beras Rejang Lebong. Namun demikian, pasar
beras Rejang Lebong diketahui juga mempengaruhi pasar beras Kota
Bengkulu walaupun nilainya kecil. Artinya, perubahan harga beras yang
terjadi di Pasar Konsumen Kota Bengkulu dapat diterima dengan baik oleh
Pasar Produsen Rejang Lebong dan demikian sebaliknya, dengan masingmasing waktu kelambanan selama 2 bulan (dilihat dari nilai lag yaitu 2).
Arah perdagangan beras lokal dari pasar produsen ke pasar konsumen
di Provinsi Bengkulu tergambar pada Gambar 1. Pasar Produsen Bengkulu
Selatan dominan mempengaruhi harga di Pasar Konsumen Kota Bengkulu,
dan dengan pengaruh yang lebih kecil, Pasar Produsen Rejang Lebong juga
mempengaruhi harga di Pasar Konsumen Kota Bengkulu. Namun demikian,
harga di Pasar Produsen Rejang Lebong juga dipengaruhi oleh Pasar
Konsumen Kota Bengkulu, dengan pengaruh yang cukup kuat.
12.9972
Pasar Produsen
Bengkulu Selatan

4.42261
Pasar Konsumen Kota
Bengkulu

3.24991

Pasar Produsen
Rejang Lebong

Gambar 1 Arah Perdagangan Beras Lokal dari Pasar Produsen ke Pasar
Konsumen di Provinsi Bengkulu
Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder (2014)
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Gambar 1 menunjukkan bahwa Pasar Produsen Bengkulu Selatan lebih
dominan dari pada Pasar Konsumen Kota Bengkulu dalam penentuan harga.
Kondisi ini terjadi karena produksi beras Bengkulu Selatan jauh lebih besar
dari produksi beras Kota Bengkulu. Selain itu, di Bengkulu Selatan juga
terjadi surplus beras setiap bulannya, dan besarnya surplus cukup untuk
kebutuhan 15 bulan kebutuhan warga Bengkulu Selatan, sedangkan
produksi beras Kota Bengkulu hampir selalu kekurangan/defisit setiap
bulannya, tepatnya 10 bulan defisit dalam setahun.
Menurut teori ekonomi sangat wajar jika terjadi perpindahan beras dari
wilayah surplus (dalam hal ini Bengkulu Selatan) menuju daerah yang
kekurangan (dalam hal ini Kota Bengkulu). Besar kecilnya harga beras ikut
mengalir bersama perpindahan beras, ditambah biaya pemasaran dan
keuntungan pedagang/pengusaha yang melakukan transfer beras dari
Bengkulu Selatan ke Kota Bengkulu.
Daya tawar atau arah kausalitas dalam penentuan harga beras Bengkulu
Selatan lebih dominan dibanding Kota Bengkulu. Hal ini disebabkan karena
jumlah beras yang cukup banyak. Selain itu, Bengkulu Selatan mempunyai
pasar potensial yang lainnya yaitu Provinsi Lampung, yang jaraknya
tempuhnya tidak terlalu beda dengan jarak tempuh ke Kota Bengkulu.
Artinya pasar beras yang dihadapi oleh Bengkulu Selatan lebih mengarah
kepada persaingan sempurna, banyak calon pembeli, baik kota-kota di
Lampung, Sumatera Selatan, maupun kabupaten lain di Provinsi Bengkulu,
sehingga Bengkulu selatan memiliki daya tawar yang lebih dalam
mementukan harga.
Keunggulan kompetitif lainnya adalah kekuatan brands yang dimiliki
Bengkulu Selatan yaitu “beras Kedurang” dan “beras Seginim” yang sudah
cukup terkenal dan dipersepsi berkualitas baik oleh pelanggan Kota
Bengkulu. Beras Kedurang dan Beras Seginim sudah memiliki brands
awareness dan brands loyalty yang cukup kuat untuk masyarakat Provinsi
Bengkulu, terutama Kota Bengkulu.
Dilihat dari kasus hubungan antara Bengkulu Selatan dengan Kota
Bengkulu, yang terjadi adalah integrasi vertical, dimana Bengkulu Selatan
bertindak sebagai produsen/manufaktur/pedagang perantara untuk Kota
Bengkulu, sehingga memiliki kemampuan untuk menjadi price maker dan
Kota Bengkulu mau tidak mau menjadi price taker.
Selanjutnya, kausalitas antara Kota Bengkulu dengan Rejang Lebong
terjadi dalam dua arah, tetapi pengaruh harga Kota Bengkulu terhadap
Rejang Lebong jauh lebih kuat (hal ini dapat dilihat dari nilai F Kota
Bengkulu lebih besar dari nilai F Rejang Lebong). Hal tersebut dapat
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dipahami, karena Kota Bengkulu sebagai kota transit beras yang datang dari
wilayah surplus beras (lumbung beras) seperti Bengkulu Selatan. Jarak dari
lumbung beras Bengkulu Selatan ke Kota Bengkulu (300 km) lebih dekat
dibanding jarak dari Bengkulu Selatan ke Rejang Lebong (370 km).
Alasan lainnya adalah volume perdagangan beras di Kota Bengkulu jauh
lebih tinggi dibanding volume perdagangan beras di Kabupaten Rejang
Lebong. Volume perdagangan beras di Kota Bengkulu paling tidak hanya
untuk mencukupi kebutuhan minimal (menutupi defisit saja) adalah
sebesar 28.864 ton beras/tahun (rata-rata defisit Kota Bengkulu tiap tahun
dari 2008-2012). Besarnya nilai dan transaksi beras yang terjadi di Kota
Bengkulu, menjadikan Kota Bengkulu sebagai pusat distribusi beras di
Provinsi Bengkulu dari wilayah surplus kepada wilayah defisit atau ke
wilayah yang surplusnya lebih kecil, yaitu Rejang Lebong yang hanya
surplus untuk 4 bulan.
Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa dalam konteks kausalitas
antara Kota Bengkulu dengan Rejang Lebong, Kota Bengkulu berperan
sebagai distributor beras (pusat distribusi). Kota Bengkulu lebih berperan
sebagai price maker untuk Rejang Lebong. Manufaktur dan pedagang
perantara akan bertindak sebagai pembentuk harga (price maker). Kondisi
semacam ini dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan market power
yang dimilikinya untuk kepentingan kesejahteraan dan keuntungan sendiri,
sehingga terjadi proses penyesuaian harga antar level pemasaran menjadi
tidak sempurna (asymmetric).
3.3.2. Produsen ke produsen
Berdasarkan nilai F-statisik pada Tabel 4 diketahui bahwa pasar beras
Bengkulu Selatan memiliki hubungan satu arah dengan pasar beras Rejang
Lebong (F-statistik Bengkulu Selatan–Rejang Lebong = 7.57261*** ) dan Fstatistik Rejang Lebong–Bengkulu Selatan = 2.21262ns).
Hal ini
menunjukkan bahwa harga beras di Bengkulu Selatan akan ditransfer ke
Rejang Lebong atau dengan kata lain harga beras Bengkulu Selatan akan
mempengaruhi harga beras di Rejang Lebong, tetapi tidak berlaku
sebaliknya.
Berdasarkan nilai F-statistik Tabel 4 juga terlihat bahwa Bengkulu
Selatan berpengaruh besar terhadap Rejang Lebong (F-statistik Bengkulu
Selatan ke Rejang Lebong sebesar 7.5726). Penyebab besarnya pengaruh
harga beras Bengkulu Selatan terhadap Rejang Lebong adalah karena
keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya. Keunggulan
komparatif terlihat dari keunggulan jumlah produksi yang menyebabkan
Arah Pemasaran Beras Lokal…
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surplus yang paling tinggi untuk wilayah Provinsi Bengkulu. Sementara
keunggulan kompetitif yang dimilikinya adalah adanya produk beras
Bengkulu Selatan yang telah memiliki kekuatan brands yang cukup tinggi
yaitu “beras Kedurang” atau “beras Seginim”.

Pasar Produsen
Bengkulu Selatan

7.57261

Pasar Produsen
Rejang Lebong

Gambar 2 Arah Perdagangan Beras Lokal dari Pasar Produsen ke Pasar
Produsen di Provinsi Bengkulu
Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder (2014)

Implikasi lain dari kuatnya pengaruh harga beras Bengkulu Selatan
dibanding daerah lain adalah pasar beras di Bengkulu Selatan lebih efisien.
Melalui pasar yang efisien, Bengkulu Selatan mampu menyampaikan harga
beras dari produsen kepada konsumen yang semurah-murahnya dan juga
mampu memberikan tingkat keuntungan yang adil bagi saluran pemasaran
yang terlibat didalamnya. Pasar yang efisien mengindikasikan bahwa rantai
pemasaran beras di Bengkulu Selatan tidak terlalu panjang dan tidak ada
mata rantai yang mengambil marjin terlalu besar (abuse market power).

4. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
1. Pasar Produsen Beras Lokal Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong
berintegrasi kuat terhadap Pasar Konsumen Beras Lokal Kota Bengkulu.
2. Pasar Produsen Beras Lokal Bengkulu Selatan berintegrasi kuat
terhadap Pasar Produsen Beras Lokal Rejang Lebong.
3. Arah perdagangan “produsen-konsumen” beras lokal di Provinsi
Bengkulu adalah hubungan satu arah dari Pasar Produsen Beras Lokal
Bengkulu Selatan ke Pasar Konsumen Beras Lokal Kota Bengkulu; dan
hubungan dua arah dari Pasar Produsen Beras Lokal Rejang Lebong ke
Pasar Konsumen Beras Lokal Kota Bengkulu.
4. Arah perdagangan ”produsen-produsen” beras lokal di Provinsi
Bengkulu adalah hubungan satu arah dari Pasar Produsen Beras Lokal
Bengkulu Selatan ke Rejang Lebong.
5. Bengkulu Selatan adalah leader market dalam perdagangan beras lokal
di Provinsi Bengkulu.
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4.2. Saran
Pasar pemimpin (leader market) pada perdagangan beras lokal di
Provinsi Bengkulu adalah Pasar Produsen Beras Lokal Bengkulu Selatan,
kekuatan tawar dari pasar ini hendaknya dijadikan acuan oleh pemerintah
dalam menetapkan harga beras lokal. Arah distribusi beras lokal hendaknya
mengacu pada pasar pemimpin agar perdagangan beras lokal akan lebih
efisien dan efektif.
Kekuatan Pasar Produsen Beras Lokal Bengkulu Selatan hendaknya
dikaji lebih lanjut sebagai model pemasaran beras lokal di wilayah Provinsi
Bengkulu. Brand image Beras Lokal Bengkulu Selatan yang telah terbentuk
sangat mengefisienkan dan menguntungkan proses pemasaran beras lokal,
kepercayaan dan kesetiaan konsumen terhadap produk lokal dapat terjaga
baik dengan adanya brand tersebut.
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ABSTRAK

Pangalengan adalah sentra produksi kentang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Walaupun produksi kentang tinggi dan sebagai komoditi unggulan di Pangalengan,
terdapat beberapa permasalahan yaitu fluktuasi harga serta terbatasnya informasi
pasar. Sulitnya petani dalam mengontrol harga di pasar membuat harga jual kentang
rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menganalisis rantai nilai pemasaran
kentang granola, 2) memberikan rekomendasi kebijakan rantai nilai pemasaran di
Pangalengan. Metode penelitian ini menggunakan rantai nilai Porter yang
menggambarkan dua aktivitas, yaitu aktivitas primer dan aktivitas pendukung.
Kedua aktivitas ini akan menghasilkan marjin pemasaran. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa posisi petani kentang adalah sebagai penerima harga,
kurangnya peranan kelembagaan dan pemerintah dalam pemasaran kentang
granola, terbatasnya pengolahan kentang segar, serta keuntungan yang didapat oleh
setiap lembaga pemasaran masih tergolong rendah. Saran penelitian adalah
perlunya peningkatan peran kelembagaan, pemerintah dan kerjasama antar pelaku
usaha.
Kata Kunci : pemasaran, kentang granola, analisis rantai nilai.

1. PENDAHULUAN
Hortikultura memegang peranan penting dalam sektor pertanian
maupun perekonomian nasional yang dapat dilihat dari nilai Produk

1 Bagian dari tesis Vela Rostwentivaivi Sinaga pada Program Studi Agribisnis, Sekolah
Pascasarjana IPB
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Domestik Bruto (PDB). Kontribusi PDB menunjukkan sayuran memegang
peranan terbesar kedua dalam hortikultura dengan nilai sebesar 22.63
triliun rupiah tahun 2005 menjadi 30.51 triliun rupiah tahun 2009. Salah
satu sayuran unggulan di Indonesia dan sebagai alternatif kebutuhan
pangan pokok masyarakat adalah kentang. Varietas kentang yang paling
banyak dibudidayakan adalah granola. Secara keseluruhan, kentang
tersebar di enam provinsi dengan share kumulatif sebesar 92.81 persen,
diantaranya Jawa Barat dengan share sebesar 25.57 persen, Jawa Tengah
24.63 persen, Sulawesi Utara 11.91 persen, Sumatera Utara 11.91 persen,
Jawa Timur 11.08 persen, dan Jambi 7.70 persen (Pusdatin, 2013). Kawasan
di Jawa Barat yang merupakan sentra kentang granola adalah Kabupaten
Bandung, tepatnya di Kecamatan Pangalengan sebagai kawasan agropolitan
yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani dan
terdapat kegiatan pengolahan skala rumah tangga.
Bila dilihat dari aspek pasar, harga kentang di Jawa Barat tahun 20082012 mengalami peningkatan, masing-masing 4.92 persen (produsen) dan
9.18 persen (konsumen). Harga kentang di tingkat konsumen terus
meningkat dari tahun 2008-2011 sebesar Rp 4,402/kg menjadi Rp 8,086/kg
dan menurun sebesar Rp 7,261/kg pada tahun 2012. Harga rata-rata
kentang tingkat konsumen sebesar Rp 6,279/kg dan tingkat produsen
sebesar Rp 3,967/kg. Perkembangan harga kentang tingkat produsen dan
konsumen di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012 dapat dilihat pada
Gambar 1.
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Gambar 1. Perkembangan Harga Produsen dan Konsumen Kentang di
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2012
Sumber : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2013

Perbedaan harga produsen dan konsumen kentang membuat posisi
tawar petani lemah dalam menentukan harga di pasar. Selain itu, akses
informasi harga, keterikatan petani terhadap bandar (pedagang
pengumpul), teknologi yang sederhana, peranan kelompok tani belum
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maksimal, hingga akses permodalan yang terbatas membuat petani masih
belum mampu mengendalikan mekanisme pasar (Chan, 2007; Higgins et al.,
2007; Pietrobelli dan Rabellotti, 2011).
Fluktuasi harga khususnya produk pertanian menjadi permasalahan
utama dalam sistem pemasaran (Agustian dan Mayrowani, 2008; Irawan,
2007). Seringkali petani mengalami kerugian akibat fluktuasi harga karena
sulitnya mengatur jadwal penjualan kentang dan bandar dapat
memanipulasi informasi harga untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi.
Fluktuasi harga yang relatif tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti
produksi kentang terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, pola produksi
yang tidak sesuai, permintaan kentang yang sensitif terhadap perubahan
kesegaran, sarana penyimpanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan
kualitas produk, lemahnya infrastruktur, fasilitas tidak memadai, serta
panjangnya rantai pemasaran (Irawan, 2007; Sukayana, Darmawan, dan
Wijayanti, 2013). Untuk dapat mengurangi permasalahan yang terjadi
diperlukan peningkatan nilai tambah kentang dengan adanya proses
pengolahan. Pengolahan ini memiliki potensi besar dalam pertumbuhan,
dampak sosial ekonomi, lapangan pekerjaan, serta peningkatan pendapatan
(Sharma, Pathania, dan Lal, 2010).
Pemasaran kentang granola hingga saaat ini masih dipasarkan dalam
bentuk segar saja. Kurangnya proses pengolahan membuat produk ini
kurang memiliki nilai tambah. Penelitian Sharma, Pathania, dan Lal (2010)
menyebutkan bahwa pada sektor pengolahan khususnya komoditas
pertanian dapat meningkatkan pertambahan nilai sebesar 53 persen
sedangkan peningkatan maksimum terjadi pada pengolahan sayuran
sebesar 133 persen. Teknologi juga dapat membantu dalam peningkatan
nilai produk di dalam rantai nilai pemasaran (Chan, 2007).
Pengolahan kentang granola segar di Kecamatan Pangalengan masih
terbatas pada pengolahan produk menjadi keripik dan kerupuk kentang
serta pemasaran hanya berada di sekitar wilayah usaha dengan jumlah
produksi yang relatif kecil. Petani sebagai produsen memiliki posisi tawar
(barganining position) yang dinilai cukup rendah karena penentuan harga
jual yang masih dipengaruhi oleh bandar serta pedagang besar. Kentang
pada dasarnya tidak memiliki harga dasar sehingga petani sulit mengontrol
harga kentang di pasaran. Sarana, prasaran, serta akses permodalan yang
terbatas membuat petani sulit untuk berkembang.
Permasalahan pemasaran kentang dapat dianalisis dengan konsep rantai
nilai (value chain). Konsep ini memberikan pandangan yang berbeda dalam
suatu rantai pemasaran, baik dalam mengidentifikasi dan menjelaskan
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hubungan internal dan eksternal serta mampu melihat posisi pelaku usaha.
Konsep rantai nilai biasanya digunakan untuk melihat aktivitas yang terjadi
di dalam perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku hingga bagaimana
pelayanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Aktivitas tersebut
juga didukung dengan teknologi yang digunakan perusahaan sampai kepada
infrastruktur yang dilakukan. Konsep ini lebih global karena aktivitas yang
menghasilkan nilai berasal dari dalam dan luar perusahaan. Konsep rantai
nilai berbeda dengan konsep nilai tambah yang lebih menekankan pada
penambahan nilai produk selama proses di dalam perusahaan. Penelitian ini
membahas secara mendalam konsep rantai nilai dari dua sisi, yaitu
pemasaran kentang granola dalam bentuk segar (produsen hingga
konsumen) serta dilihat dari aktivitas yang dilakukan usaha pengolahan
dalam meningkatkan nilai tambah produk olahan kentang granola. Adapun
tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis rantai nilai pemasaran
kentang granola di Kecamatan Pangalengan dan (2) memberikan
rekomendasi kebijakan terhadap analisis rantai nilai pemasaran kentang
granola di Kecamatan Pangalengan.

2. KERANGKA PEMIKIRAN
Kotler dan Armstrong (2008) mendefinisikan pemasaran sebagai proses
mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan. Terdapat dua
sasaran pemasaran, yaitu menarik pelanggan baru dan menjanjikan
keuntungan nilai serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang ada
dengan memberikan kepuasan. Pemasaran semakin berkembang, tidak
hanya sekedar menjual produk melainkan memuaskan kebutuhan
pelanggan. Lembaga pemasaran memiliki peranan penting dalam
mendistribusikan produk yang dihasilkan oleh produsen. Lembaga
pemasaran ini timbul karena adanya keinginan konsumen untuk
memperoleh komoditas yang sesuai dengan waktu, tempat, dan bentuk yang
diinginkan konsumen. Untuk dapat mengetahui pemasaran secara
mendalam, perlu diketahui struktur, perilaku dan kinerja pasar yang
merupakan pendekatan untuk memecahan suatu permasalahan di dalam
pemasaran. Permasalahan yang sering dirasakan khususnya pada produk
pertanian, diantaranya marjin pemasaran yang tinggi, fluktuasi harga, risiko
terhadap produk pertanian segar yang berhubungan dengan sifatnya yang
mudah rusak, fasilitas pemasaran minim, hingga pengolahan produk
pertanian yang jarang dilakukan.
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Sifat produk pertanian yang mudah rusak memerlukan pengolahan
untuk dapat meningkatkan nilai tambah. Hayami et al. (1987)
mendefinisikan nilai tambah sebagai pertambahan nilai suatu komoditas
karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, maupun
penyimpanan dalam suatu produksi. Nilai tambah Hayami dibagi menjadi
dua bagian, yaitu (1) nilai tambah proses pengolahan, (2) pemasaran.
Beberapa keunggulan dari model nilai tambah Hayami et al. (1987),
diantaranya (1) cocok digunakan untuk proses pengolahan produk
pertanian, (2) dapat diketahui produktivitas produknya, (3) dapat diketahui
balas jasa bagi pemilik-pemilik faktor produksi, (4) dapat dimodifikasi
untuk analisis nilai tambah selain sub sistem pengolahan.
Coltrain et al. (2000) mendefinisikan nilai tambah secara luas sebagai
proses produk dari keadaan semula menjadi produk yang berharga. Definisi
lain yaitu menambah nilai ekonomi pada produk dengan mengubah tempat,
waktu, dan bentuk karakteristik dengan karakteristik produk yang disukai
oleh pasar. Coltrain et al. (2000) menyebutkan bahwa kekuatan pasar telah
menyebabkan timbulnya peluang besar untuk diferensiasi produk dan nilai
tambah bagi produk mentah karena (1) peningkatan konsumen terhadap
tuntutan kesehatan, gizi, dan kenyamanan, (2) upaya untuk meningkatkan
produktivitas, (3) kemajuan teknologi dalam memproduksi produk sesuai
keinginan konsumen.
Perkembangan pemasaran saat inilah yang dikenal dengan rantai nilai
atau value chain. Rantai nilai didefinisikan sebagai kegiatan atau aktivitas
terintegrasi dimana suatu produk atau jasa dirancang, diproduksi,
dipasarkan sampai ke tangan konsumen serta didukung oleh lembaga
pemasaran (Chan, 2007; Porter, 1985; Schmitz, 2005). Konsep rantai nilai
menggambarkan sistematis kegiatan yang dilakukan perusahaan dan
bagaimana lembaga pemasaran mampu berinteraksi satu sama lainnya
(Chan, 2007). Porter (1985) melihat rantai nilai sebagai kegiatan nilai
tambah yang berbasis strategi harga, struktur biaya, dan memandang
ketergantungan serta keterkaitan diantara rantai pemasaran dalam
penciptaan nilai perusahaan. Kaplinsky dan Morris (2000) melihat rantai
nilai dimulai dari tahapan produksi (perubahan fisik dan berbagai layanan),
pengiriman ke konsumen hingga pembuangan akhir setelah digunakan.
Konsep rantai nilai memainkan peranan penting dalam menggambarkan
jaringan kompleks, hubungan, serta insentif dengan penambahan aktivitas
untuk menambah nilai produk dalam rantai pasok (Rich et al. 2011).
Porter (1993) menggunakan kerangka pemikiran value chain dimana
perusahaan mampu memposisikan dirinya di pasar dan hubungannya
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dengan pemasok, pembeli, maupun pesaing. Analisis rantai nilai dibagi
menjadi empat bagian, yaitu (1) hubungan kegiatan-kegiatan di dalam dan
di sekitar sebuah organisasi dengan suatu analisis kekuatan kompetitif
organisasi, (2) setiap kegiatan usaha untuk menciptakan produk dan jasa
harus di evaluasi agar nilainya meningkat, (3) organisasi perlu diatur dalam
sebuah sistem agar bisa menghasilkan produk atau jasa yang bisa
memuaskan kebutuhan pelanggan, (4) kemampuan untuk mengelola
hubungan dalam suatu aktivitas yang merupakan keunggulan kompetitif.

3. METODE PENELITIAN
3.1. Data dan Sumber Data
Penelitian dilakukan di sentra produksi kentang di Kabupaten
Bandung, yaitu Kecamatan Pangalengan dengan dua desa sebagai fokus
penelitian, yaitu Desa Margamekar dan Pulosari. Lokasi dipilih secara
purposive (sengaja) atas pertimbangan bahwa dua desa ini letaknya
berdekatan dan memiliki banyak petani yang mengusahakan kentang
granola. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2013-Januari 2014.
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data
primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara langsung
kepada pelaku pemasaran, yaitu 57 orang petani di Desa Margamekar dan
Pulosari, 3 orang petani sekaligus bandar, 6 usaha pengolahan, 7 orang
bandar, 5 orang pedagang besar, 8 orang pedagang pengecer, dan 2 orang
pedagang sayur keliling. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan
snowball sampling sedangkan untuk usaha pengolahan dilakukan secara
purposive.

3.2. Metode Analisis Data
3.2.1. Analisis rantai nilai
Penelitian ini fokus membahas analisis rantai nilai yang dilihat dari
pemasaran kentang segar dan usaha pengolahan kentang granola yang
berada di Pangalengan. Analisis rantai nilai mampu memahami aktivitas
yang terintegrasi dimana produk tersebut dirancang, diproduksi, hingga
didistribusikan kepada pelanggan. Analisis ini lebih global karena aktivitas
yang menghasilkan nilai berasal dari dalam dan luar perusahaan. Penelitian
ini menerapkan kerangka nilai Porter (1993) yang mengklasifikasikan dua
aktivitas, yaitu aktivitas primer (logistik ke dalam, operasi, logistik ke luar,
penjualan dan pemasaran, serta pelayanan) dan aktivitas pendukung
(pembelian, pengembangan teknologi, manajemen sumberdaya manusia,
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infrastruktur perusahaan). Rantai nilai generik Porter (1993) dapat dilihat
pada Gambar 2.

Gambar 2. Rantai Nilai Generik
Pemasaran kentang segar di Pangalengan dilihat dari petani hingga
konsumen akhir sedangkan usaha pengolahan mengubah kentang segar
menjadi dua produk olahan, yaitu keripik dan kerupuk kentang dengan
perhitungan nilai tambah Hayami. Usaha pengolahan yang ada di
Pangalengan difokuskan pada nilai tambah dari sisi pengolahan. Kedua
produk olahan ini diperbandingkan untuk melihat seberapa besar
keuntungan serta nilai tambah yang dihasilkan dari keripik atau kerupuk
kentang granola.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pemasaran Kentang Granola di Kecamatan Pangalengan,
Kabupaten Bandung
Saluran pemasaran adalah jaringan semua pihak yang saling terkait satu
sama lain dalam mengalirkan barang maupun jasa yang berawal dari
produsen sampai ke konsumen. Penelitian ini menghasilkan sembilan
saluran pemasaran kentang granola (Gambar 3), diantaranya :
Saluran 1: Petani-bandar-pedagang besar pasar induk-pedagang pengecer
pedagang sayur keliling-konsumen akhir
Saluran 2 : Petani-bandar-perusahaan ekspor
Saluran 3 : Petani-bandar-pedagang luar kota
Saluran 4 : Petani-bandar-usaha pengolahan
Saluran 5 : Petani-perusahaan ekspor
Saluran 6 : Petani-pedagang besar pasar induk-konsumen akhir
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Saluran 7 : Petani-(petani+bandar)-pedagang besar pasar induk-pedagang
pengecer-pedagang sayur keliling-konsumen akhir
Saluran 8 : (Petani+bandar)-pedagang besar pasar induk-pedagang
pengecer pedagang sayur keliling-konsumen akhir
Saluran 9 : Petani-(petani+bandar)-pedagang besar pasar induk-pedagang
pengecer-konsumen akhir

19 000 kg
2.50%

113 100 kg
14.80%

Petani (n=57)
Vol. 763 820 kg/musim

354 720 kg
46.44%

277 000 kg
36.26%

Bandar (n=7)
Vol. 135 000
kg/pengiriman

10 000
kg

37 000 kg
27.41%

100%
95%

86 000 kg
63.70%

Pedagang Pengecer
(n=8)
Vol. 1 875
kg/pembelian

Pedagang Besar Pasar
Induk (n=5)
Vol. 35 000
kg/pembelian

2 000 kg
1.48%

Pedagang
Besar Luar
Kota

Perusahaan
Ekspor

Petani + Bandar (n=3)
Vol. 81 000 kg/musim

5%

Usaha Pengolahan
(n=6)
Vol. 260
kg/pemrosesan

80%

20%

Pedagang Sayur
Keliling (n=2)
Vol. 18 kg/penjualan

100%

Kios Oleh-Oleh dan
warung

Keterangan :
= saluran 1
= saluran 2
= saluran 3
= saluran 4

KONSUMEN AKHIR

= saluran 5
= saluran 6
= saluran 7
= saluran 8

= saluran 9
= olahan
= olahan

Gambar 3. Pemasaran Kentang Granola dari Petani
Berdasarkan hasil penelitian, pemasaran kentang granola termasuk ke
dalam pasar oligopsoni yang memiliki banyak penjual dan pembeli, adanya
diferensiasi produk, produsen dapat keluar masuk pasar, membutuhkan
modal yang cukup besar untuk dapat bertahan di pasar. Mekanisme harga
kentang dikendalikan oleh bandar dan pedagang besar sehingga terdapat
hambatan masuk pasar. Hambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor,
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diantaranya bandar memiliki modal yang besar, akses yang kuat kepada
petani dan pedagang besar, informasi, kepercayaan diantara kedua belah
pihak, ikatan psikologis antara bandar dan petani, serta bandar adalah
masyarakat setempat dan merupakan kaki tangan pedagang.
Penelitian ini membahas terkait dengan aktivitas-aktivitas yang
dilakukan oleh pelaku pemasaran. Aktivitas ini tidak terlepas dari 3 fungsi
pemasaran, yaitu fungsi pertukaran, fisik, dan fasilitas (Levens, 2010).
Aktivitas pembelian dan penjualan sering dilakukan oleh pelaku pemasaran
kentang granola. Pendistribusian langsung dilakukan untuk menghindari
risiko penyusutan ataupun penurunan kualitas produk. Rata-rata penjualan
kentang segar oleh bandar mencapai 2-14 ton per satu kali pengiriman ke
pedagang besar maupun pihak lain. Aktivitas pemrosesan kentang segar
menjadi kentang olahan tidak dilakukan oleh pelaku usaha karena
permintaan kentang di pasar dalam bentuk segar. Setiap pelaku pemasaran
membutuhkan modal yang cukup besar dalam menjalankan usahanya.
Modal ini bisa didapat dengan peminjaman kepada pihak lain, seperti bank,
bandar, atau leasing. Pembayaran tergantung dari kesepakatan kedua belah
pihak. Adapun fungsi pemasaran kentang granola dapat dilihat pada
Tabel 1.
Tabel 1 Fungsi-fungsi Pemasaran Kentang Granola
Pedagang
Petani Bandar Besar (Pasar
Induk)
1. Pertukaran a. Beli
√
√
b. Jual
√
√
√
2. Fisik
a. Angkut
√
√
√
b. Simpan
•
•
•
c. Proses
3. Fasilitas
a. Sortasi, Grading
√
•
•
b. Informasi Harga
√
√
√
c. Dana
√
√
√
d. Risiko
√
√
√
√ : Sering
• : Kadang-kadang
- : Tidak pernah
Fungsi-Fungsi Pemasaran

Pedagang Pedagang Sayur
Pengecer
Keliling
√
√
√
•
•
√
√
√

√
√
√
•
•
√
√
√

Kinerja pemasaran kentang granola dapat dilihat melalui kinerja
pasarnya. Kinerja pemasaran dapat dilihat dari tiga hal, yaitu farmer share,
marjin pemasaran, dan keuntungan per biaya dalam rantai pemasaran.
Asmarantaka (2012) menjelaskan bahwa marjin pemasaran yang tinggi
atau farmer share yang turun tidak selalu menunjukkan dari harga di
tingkat petani, penerimaan petani, efisiensi pemasaran atau nilai dari
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pangan di konsumen. Analisis marjin pemasaran yang tinggi, farmer share
yang rendah serta panjangnya saluran pemasaran tidak selalu menunjukkan
bahwa pemasaran tidak efisien. Efisiensi pemasaran harus memperhitungkan fungsi-fungsi pemasaran yang ada, biaya-biaya dan atribut produk. Jika
rantai pemasaran panjang dan mampu meningkatkan kepuasan konsumen
dapat dikatakan bahwa sistem pemasaran tersebut efisien. Keuntungan per
biaya sebaiknya menghasilkan nilai lebih dari satu yang menunjukkan
lembaga pemasaran tersebut mendapatkan keuntungan. Kinerja pemasaran
kentang granola dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Kinerja Pemasaran Kentang Granola
Total Biaya
Total Marjin
Uraian
(Rp/kg)
(%)
1
3 884.62
50.29
2
20.00
40.35
3
207.69
18.66
4
132.50
25.43
5
6
228.56
24.79
7
3 852.67
51.89
8
3 641.06
51.89
9
1 921.42
36.74

∏/C (%)
0.55
200.74
5.59
14.36
6.68
0.62
0.71
0.74

Farmer’s Share
(%)
49.71
59.65
81.34
74.57
100.00
75.21
48.11
48.11
63.26

Hasil penelitian menunjukkan saluran tiga menghasilkan farmer share
tertinggi sebesar 100 persen dikarenakan pemasaran dilakukan secara
langsung antara petani ke perusahaan ekspor. Tingginya farmer share di
saluran ini bukan berarti paling efisien dibandingkan dengan saluran
lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kinerja pemasaran kentang granola di
Pangalengan secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang relatif efisien.
Hal ini dilihat dari rata-rata farmer share yang didapat dari sembilan
saluran adalah 66.66 persen dan marjin pemasaran rata-rata sebesar 33.34
persen.

4.2. Analisis Rantai Nilai Komoditi Kentang Granola
Penelitian ini difokuskan pada analisis rantai nilai yang melihat secara
keseluruhan pemasaran kentang granola, baik dalam bentuk segar maupun
olahan di Kecamatan Pangalengan. Rantai nilai mampu menggambarkan
jaringan kompleks, hubungan, serta insentif dengan penambahan aktivitas
untuk menambah nilai produk dalam pemasaran serta menyelidiki
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produksi, pengaturan kelembagaan, serta sosial dan hubungan masyarakat
(Krisnan dan Narayanakumar, 2010). Adapun pemasaran kentang granola
dengan rantai nilai Porter sebagai berikut :
4.2.1. Aktivitas primer
Petani sebagai produsen melakukan aktivitas primer mulai dari
mendapatkan bibit yang berasal dari penangkar atau bibit dari hasil panen
yang telah dipisahkan sebelumnya (bibit turunan). Bibit turunan digunakan
sebanyak 2-3 kali untuk proses penanaman berikutnya. Apabila kualitas
bibit dihasilkan kurang baik, maka akan dijual semua kepada pihak lain dan
petani akan membeli kembali kepada penangkar. Petani rata-rata membeli
bibit dari penangkar genotipe tiga dengan harga sekitar Rp 12,00015,000/kg. Aktivitas petani dimulai dari pengolahan lahan, penggaritan,
pemupukan, penanaman, penyemprotan, penyiangan, pengguludan, hingga
pengemasan hasil panen. Budidaya dilakukan sekitar 3-4 bulan (100-120
hari). Hasil panen tergantung dari luas lahan, bibit yang digunakan, serta
kondisi cuaca saat budidaya berlangsung. Petani mengemas kentang dalam
bentuk karung dengan ukuran 50 kg sesuai spesifikasi kentang yang sudah
disepakati, lalu didistribusikan langsung kepada bandar atau pihak lainnya.
Pembayaran dilakukan dengan cara Down Payment (DP) atau cash.
Pelayanan yang diberikan petani adalah pengemasan hasil panen
(karungan). Cara mempertahankan kualitas hasil panen adalah penggunaan
bibit yang layak serta pemilihan pupuk, obat-obatan yang sesuai dengan
kondisi di lapangan. Nilai atau value yang petani hasilkan dari pemasaran
ini adalah kentang yang didistribusikan sudah dalam keadaan yang bersih,
spesifikasi ukuran sesuai dengan permintaan pasar, serta kemasan sudah
dalam karung.
Bandar atau pedagang pengumpul adalah lembaga pemasaran pertama.
Bandar ini mendapatkan kentang dari petani yang dikenal dan dipercaya.
Pembelian kentang dilakukan pada siang hari di tempat transaksi yang
sudah disepakati. Setelah bandar menerima hasil panen, langsung dilakukan
pemeriksaan secara acak terhadap kualitas dan tipe dari kentang yang ada
di dalam karung. Jika kuantitas pengiriman telah terpenuhi maka bandar
akan langsung mendistribusikan kentang segar untuk menghindari
penyimpanan kentang terlalu lama. Distribusi ke pedagang besar dilakukan
pada siang atau sore hari. Waktu pengiriman tergantung dari permintaan
pedagang besar dengan melihat persediaan kentang di pasar serta
disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Pembayaran umumnya bersifat
bertahap (pedagang besar dan bandar) dikarenakan kepercayaan yang
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tinggi diantara kedua belah pihak. Pembayaran dilakukan melalui transfer
antar bank. Pelayanan bandar adalah pendistribusian cepat untuk
menghindari penurunan kualitas kentang segar. Adapun biaya transportasi
ditanggung oleh bandar dengan nominal yang disesuaikan dengan jarak
tempuh pasar. Nilai yang bandar hasilkan dari pemasaran ini adalah
pendistribusian yang cepat untuk menghindari risiko penyusutan kentang
segar dan perputaran penjualan dan pembelian kentang sangat cepat.
Pedagang besar berada di beberapa pasar induk yang tersebar di Jawa
Barat, diantaranya Pasar Induk Pangalengan, Kramat Jati Jakarta, Kemang
Bogor, Tanah Tinggi Tangerang, dan Caringin Bandung. Pedagang besar
mendapatkan kentang segar berasal dari bandar ataupun petani.
Pengiriman dilakukan setiap hari ataupun dua hari sekali tergantung
permintaan ataupun ketersediaan di lapak. Jumlah pembelian sekitar 7.5
ton per pengiriman dengan tipe kentang AB atau ABC (tergantung dari
ketersediaan kentang di lapangan). Penjualan dan pemasaran yang
dilakukan pedagang besar adalah dalam bentuk karungan (jarang diecer).
Pedagang besar juga memperhatikan kondisi lapak agar hasil panen yang
disimpan tidak cepat rusak. Jika penyimpanan kentang lebih dari empat hari
maka terjadi penyusutan dan penurunan kualitas sehingga perlu dilakukan
sortasi. Nilai yang pedagang besar hasilkan adalah penjualan kentang segar
yang memiliki kualitas baik.
Pedagang pengecer tersebar di sekitar wilayah pasar induk. Pembelian
kentang segar berasal dari pedagang besar yang sudah dikenalnya. Ratarata pembelian sekitar 25-1,000 kg. Pembayaran dapat dilakukan dengan
cash atau pembayaran di hari berikutnya. Pelayanan yang diberikan oleh
pedagang pengecer hanya sebatas menyediakan kentang segar dalam
keadaan yang bersih dan dapat dibeli oleh konsumennya dalam bentuk
eceran. Sama halnya dengan pedagang sayur keliling yang membeli kentang
dengan kuantitas yang tidak terlalu banyak. Penjualan dilakukan setiap hari
dengan menggunakan sepeda motor ataupun gerobak. Harga jual kentang
segar cukup mahal, yaitu berkisar Rp 12,000/kg. Biasanya pedagang sayur
keliling ini menjajakan jualannya pada pagi hingga siang hari secara
langsung kepada konsumen yang sebagian besar adalah ibu-ibu rumah
tangga.
Usaha pengolahan menerima kentang segar yang berasal dari bandar di
sekitar wilayah Pangalengan sesuai dengan tipe ataupun ukuran kentang
yang dibutuhkan dalam proses produksi. Tiap usaha pengolahan
menggunakan tipe kentang yang bervariasi, diantaranya tipe AB atau ABC
(tergantung kebutuhan). Usaha tidak melakukan penyimpanan dikarenakan
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hasil pembelian langsung diolah. Usaha pengolahan mengubah kentang
segar menjadi produk olahan keripik yang dapat langsung dikonsumsi dan
kerupuk masih dalam bentuk mentah. Pembuatan keripik kentang
dibutuhkan maksimal dua hari sedangkan kerupuk kentang membutuhkan
waktu 3-4 hari. Lamanya proses pembuatan kerupuk kentang karena
mengandalkan panas matahari untuk proses pengeringan. Penjualan
terbatas di daerah sekitar usaha pengolahan, seperti warung, kios oleh-oleh,
serta dijual langsung di tempat pengolahan. Ukuran setiap produk olahan
bervariasi, ada yang berukuran 100 gr, 250 gr, dan 1 kg. Usaha pengolahan
mempertahankan nilai dengan cara mendatangi bandar secara langsung dan
memilih tipe kentang yang dibutuhkan dalam proses produksi. Pemilihan
kemasan bertujuan untuk mempertahankan kualitas produk olahan. Usaha
pengolahan memiliki gudang penyimpanan sendiri untuk menyimpan hasil
olahan yang sudah jadi.
4.2.2. Aktivitas pendukung
Aktivitas pendukung yang dilakukan petani, diantaranya pembelian
bibit, pupuk, obat-obatan, serta sarana dan prasarana produksi di sekitar
wilayah Pangalengan. Petani dan bandar memiliki aset, seperti gudang
penyimpanan sementara untuk bibit. Tenaga kerja yang dimiliki petani
berasal dari masyarakat sekitar ataupun keluarga dekat. Tenaga kerja muda
cukup sulit ditemukan dikarenakan tenaga kerja cenderung memilih di
bidang lain, sehingga tenaga kerja yang ada sudah berusia lanjut. Sifat ikatan
kerja bersifat borongan dan harian. Besaran upah tenaga kerja harian, yaitu
Rp 15,000 (perempuan) dan Rp 20,000 (laki-laki). Periode panen, jumlah
tenaga kerja harian yang digunakan lebih banyak dengan upah Rp 35,000
(perempuan) dan Rp 50,000 (laki-laki). Terkait dengan manajemen mutu,
keuangan, hingga perencanaan masih dilakukan secara sederhana.
Pembelian kentang segar oleh bandar dilakukan setiap hari dari petani
dengan harga yang sudah disepakati bersama. Harga kentang mengikuti
perkembangan harga di pasar induk. Perubahan harga terjadi setiap hari
sehingga bandar dan pedagang besar saling berkomunikasi untuk
menentukan harga beli dan harga jual kentang segar pada hari itu. Bila
dilihat dari tenaga kerja, bandar memiliki tenaga kerja bersifat tidak tetap
yang dibayarkan berdasarkan borongan. Tenaga kerja ini berasal dari
masyarakat sekitar Pangalengan. Adapun tugas yang dilakukan adalah
pengangkutan kentang segar dari petani hingga distribusi ke pedagang
besar. Pengiriman langsung dilakukan untuk menghindari risiko
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penyusutan maupun penurunan kualitas kentang. Infrastruktur yang
dilakukan oleh bandar masih sederhana.
Pedagang besar memiliki tenaga kerja berjumlah 2-7 orang yang dibagi
menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan malam. Upah tenaga kerja lapang
dibayarkan berdasarkan harian dengan nominal yang berbeda, yaitu Rp
50,000-75,000 per hari. Pedagang besar tidak ada pengembangan teknologi
karena pedagang besar hanya menjual kentang secara langsung kepada
pedagang lainnya ataupun konsumen sedangkan infrastruktur yang ada
masih melakukan aktivitas yang sederhana, seperti manajemen mutu,
perencanaan, hingga keuangan. Pedagang pengecer menggunakan tenaga
kerja yang berasal dari keluarga atau kerabat dekat dengan jumlah sekitar
1-2 orang saja. Pedagang ini membeli kentang segar dari pasar induk
dengan pembayaran cash ataupun diangsur. Sama halnya dengan pedagang
lain, tidak adanya pengembangan teknologi karena pemasaran langsung
kepada konsumen atau pedagang sayur dengan skala yang lebih kecil.
Infrastruktur yang dilakukan pun masih sederhana. Terakhir, pedagang
sayur keliling tidak memiliki tenaga kerja karena penjualan dilakukan
langsung kepada konsumen. Jumlah pembelian kentang tidak terlalu
banyak, hanya sekitar 8-10 kg saja (tergantung dari daya beli dan
permintaan konsumen). Tidak ada pengembangan teknologi yang dilakukan
dan infrastruktur yang ada masih sederhana.
Usaha pengolahan memiliki tenaga kerja yang berasal dari wilayah
sekitar kerja usaha. Sama halnya dengan tenaga kerja di lembaga pemasaran
kentang segar, tidak ada perekrutan khusus, pengangkatan, pelatihan dan
pengembangan tenaga kerja. Kompensasi tenaga kerja adalah upah harian
dimana usaha mengupah tenaga kerjanya dengan besaran yang berbeda dan
disesuaikan dengan aktivitas para pekerja. Upah dibayarkan 10-15 hari
sekali. Teknologi yang digunakan oleh usaha pengolahan masih sederhana.
Terakhir, aktivitas infrastruktur menunjukkan bahwa usaha pengolahan
tidak adanya perlakuan khusus. Pelaku usaha pengolahan hanya melakukan
manajemen secara sederhana serta keuangan yang dimiliki juga terbatas.
4.2.3. Peningkatan rantai nilai
Peningkatan rantai nilai terdiri dari lima bagian, diantaranya
peningkatan proses, produk, fungsional, saluran, dan antar sektoral. Kelima
peningkatan nilai ini masih belum dilakukan oleh setiap pelaku pemasaran
kentang segar maupun usaha pengolahan. Aktivitas yang dilakukan masih
bersifat tradisional sehingga tidak adanya peningkatan efisiensi produksi.
Peranan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang berada di desa belum
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dirasakan khususnya oleh petani. Begitupun dengan bandar, pedagang
besar, pedagang pengecer, dan pedagang sayur melakukan aktivitasnya
masing-masing tanpa adanya asosiasi yang menaunginya. Usaha pengolahan
kentang juga berjalan masing-masing dan tidak bergabung ke dalam
kelembagaan atau asosiasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam
pengembangan produk olahan. Pemasaran yang terbatas pada pasar lokal
membuat kentang segar hanya dapat memenuhi permintaan masyarakat
lokal. Sama halnya dengan produk olahan yang hanya dapat dirasakan oleh
masyarakat Pangalengan saja. Terkait dengan peningkatan antar sektoral,
lembaga pemasaran kentang segar dan olahan tidak melakukannya karena
keterbatasan dalam menghasilkan produk baru.
Penelitian ini sebagaian besar didistribusikan dalam bentuk segar dan
rantai pemasarannya lebih panjang bila dibandingkan dengan produk
olahan. Keterbatasan informasi dan jaringan pemasaran membuat
kelembagaan dipandang penting dan mampu meningkatkan produksi,
kesejahteraan masyarakat, serta posisi tawar. Kendala kelembagaan yang
ada saat ini adalah kurangnya kesadaran petani dalam memanfaatkan
kelompok tani sebagai suatu wadah yang dapat meningkatkan posisi
tawarnya. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberikan fasilitas
bagi usaha pengolahan, salah satunya pelatihan. Dorongan pemerintah
seharusnya mampu menjembatani kompleksitas pemasaran, seperti
mekanisme pembagian jumlah antara kentang yang dipasarkan secara segar
ke pasar dan usaha pengolahan. Hal ini diharapkan agar sistem pemasaran
tidak hanya terfokus pada penjualan kentang segar melainkan mampu
menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dengan adanya peningkatan
nilai tambah produk olahan.
Usaha pengolahan yang berada di Pangalengan, terdapat tiga usaha yang
memproduksi keripik kentang, dua usaha memproduksi kerupuk kentang,
dan satu usaha memproduksi keripik dan kerupuk kentang. Beberapa
kendala yang dirasakan usaha pengolahan adalah akses pemasaran produk
olahan masih terbatas di sekitar wilayah usaha, teknologi yang digunakan
masih sederhana, permintaan konsumen terhadap produk olahan masih
belum besar. Hasil penelitian menghasilkan perhitungan bahwa nilai
tambah terbesar terdapat pada kerupuk kentang dengan rasio nilai tambah
lebih dari 50 persen. Hasil ini sama dengan penelitian Sharma, Pathania,
serta Lal (2010) bahwa pengolahan komoditas pertanian dapat
meningkatkan pertambahan nilai hingga sebesar 53 persen.
Pengolahan kentang granola sebenarnya mampu meningkatkan
pendapatan bagi para pelaku usaha pengolahan maupun masyarakat
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sekitar. Hanya saja usaha pengolahan yang ada di Pangalengan masih
berjalan sendiri tanpa adanya asosiasi maupun lembaga yang menaunginya
sehingga sulit untuk berkembang. Sumber modal juga menjadi hal yang
penting dalam mengembangkan usaha pengolahan. Sebagian besar usaha
pengolahan menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya dan
beberapa usaha lainnya menggunakan modal yang berasal dari pinjaman
bank, pemerintah maupun leasing. Hasil penelitian nilai tambah produk
olahan keripik dan kerupuk kentang granola dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Penelitian Nilai Tambah Produk Olahan Keripik dan Kerupuk
Kentang Granola
Produk Olahan
Keterangan
Keripik
Kerupuk
Kentang
Kentang
Output, input, harga
1. Output
7.81
16.33
2. Input
63.75
18.33
3. Tenaga kerja (HOK)
0.26
0.37
4. Faktor konversi
0.12
0.90
5.Koefisien tenaga kerja (HOK/kg)
2.13
0.42
6. Harga output (Rp/kg)
127 000
31 666.67
7.Upah tenaga kerja (Rp/HOK)
761.11
2 814.81
Penerimaan dan keuntungan (Rp/bahan baku)
8. Harga bahan baku
5 500
3 000
9. Harga input lainnya (Rp/kg)
2 684.39
9 209.63
10. Nilai Output (Rp/kg)
15 718.06
28 037.04
11. a. Nilai tambah (Rp/kg)
7 533.66
15 827.41
b. Rasio nilai tambah (%)
48.21
55.54
12. a. Pendapatan tenaga kerja (Rp/kg)
2 101.16
1 251.85
b. Pangsa tenaga kerja (%)
22.60
9.49
13. a. Keuntungan (Rp/kg)
5 432.50
14 575.56
b. Tingkat keuntungan (%)
36.04
50.85
Balas jasa pemilik faktor-faktor produksi
14. Marjin (Rp/kg)
10 218.06
25 037.04
a. Tenaga kerja (%)
17.08
5.28
b. Modal (%)
26.65
37.87
c. Keuntungan (%)
56.27
56.86
Hasil penelitian diketahui bahwa dari kedua produk olahan, yaitu keripik
dan kerupuk kentang dapat memberikan peningkatan nilai tambah serta
keuntungan masing-masing 48.21 persen dan 36.04 persen (keripik) dan
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55.54 persen serta 50.85 persen (kerupuk). Kerupuk kentang adalah
produk olahan yang mampu memberikan keuntungan serta nilai tambah
lebih tinggi daripada keripik kentang tetapi pemasaran kerupuk kentang
terbatas.

5. PENUTUP
5.1. Simpulan
Sistem pemasaran kentang granola di Kecamatan Pangalengan,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat menunjukkan kinerja pemasaran yang
relatif efisien dengan struktur pasar oligopsoni. Struktur pasar
menunjukkan konsentrasi pasar yang lemah dan terdapat hambatan masuk
karena bandar memiliki peranan penting dalam mengendalikan mekanisme
harga yang ada serta berperan dalam penentuan harga. Pemasaran kentang
segar tidak diimbangi dengan pemasaran produk olahan kentang.
Pemanfaatan kentang menjadi produk olahan yang beragam jenis masih
minim dilakukan oleh pelaku di sektor pengolahan.
Analisis rantai nilai pemasaran kentang granola ini hanya mampu dilihat
dari sisi usaha pengolahan saja karena usaha pengolahan melakukan
aktivitas primer dan pendukung. Hanya saja aktivitas yang dilakukan masih
sederhana. Kelemahan rantai nilai pada pemasaran kentang segar adalah
tidak semua aktivitas dapat dilakukan. Terdapat beberapa aktivitas yang
tidak dilakukan oleh pelaku usaha karena kentang segar langsung
didistribusikan hingga ke konsumen.

5.2. Saran
Saran yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam penelitian ini adalah
perlunya dibentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang pengolahan
kentang serta menghidupkan kembali peran kelompok tani untuk dapat
meningkatkan kinerja pemasaran kentang agar tercipta kesinambungan
diantara lembaga pemasaran. Informasi pasar harus transparan diketahui
oleh pelaku pasar demi berjalannya mekanisme pasar yang lebih baik.
Pemerintah sebaiknya memberikan penyuluhan kepada usaha pengolahan
kentang (inovasi dan kualitas produk), menyediakan teknologi tepat guna
seperti mesin pengolah untuk mempercepat proses pembuatan produk,
serta membuka peluang dan kepastian pasar bagi produk olahan kentang di
Pangalengan. Selain itu, diperlukan kerjasama yang baik diantara
pemerintah, lembaga pemasaran, dan usaha pengolahan agar sistem
agribisnis dari hulu, on-farm, hilir, dan pemasaran dapat berjalan dengan
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sistem yang baik dan setiap pelaku usaha dalam pemasaran kentang granola
mendapatkan profit yang diharapkan.
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ABSTRACT

SCP (Structure-conduct-performance) analysis is used to measure the efficiency of
the marketing of agricultural products. The three components in SCP analysis
influence each other, including the presence of other factors such as technology,
progression, strategies and efforts to arise the sale (Martin, 1989). Structure
(structure) of the market will determine how the behavior of market participants
(conduct) that ultimately determines the performance (performance) of the market.
The market prices of fluctuated commodities price is used as the indicator of
analysis so that the market behavior can not give an obvious indicator for
participants. Chilly in Grobogan is a demanded horticultural commodity for farmers,
so the market price is frequently used as a barometer to predict the revenue for
farmers. Examining the distribution and marketing of chili in Grobogan showed that
marketing channels are poor and the result of marketing have not enjoyed by
farmers and traders maximally. The purposes of this study is to determine: (1)
marketing channels of chili, (2) margin and marketing costs of chili, (3) marketing
efficiency.
The sampling method specified in 4 sub districts with production in above the
average of districts production. They are Grobogan, Geyer, Purwodadi and
Penawangan. Respondents for marketing agency occupied in snowball method
(snow-ball sampling) because of the absence of the sample frame. Analysis method
is carried by, (1) direct analysis by attending along the lines of marketing, (2) Cost of
margin analysis, (3) Analysis of the efficiency with SCP approach.
The analysis showed that there are four kinds of chili marketing channel with a
market share varied between 66.67 persen – 69.57 persen. The market tends to be
oligopsony market, which means a few buyers and substantial sellers with the price
level of consumer and producer are not connected. Moreover, it is clarified that the
rate of price change in consumer level greater than producer level. It reflected that
between price and market information was not connected properly. It may
concluded that market behavior of chilli is not efficient from the SCP analysis. It
reflected by its imperfect alignment chilli prices in one market to another vertically
and horizontally. The role of government is still needed to provide the
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infrastructures especially roads as a vital marketing infrastructure in agricultural
marketing, and provide the availability of market information which can be accessed
by all market participants mainly farmers as producers.
Keywords: price behavior, efficiency, chili

1. PENDAHULUAN
Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran penting yang memiliki
peluang bisnis prospektif. Aneka macam cabai yang dijual di pasar
tradisional dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu cabai kecil
(Capsicum frustescens) dan cabai besar (Capsicum annuum). Cabai kecil
biasa disebut cabai rawit, sedangkan yang besar dinamakan cabai merah
(Apriadji, 2001). Linnaeus (1753) mengenal dua jenis Capsicum yaitu C.
annuum dan C. Frutescens, kemudian Irish (1898) merevisi marga tersebut
yang menghasilkan jenis yang sama dengan Linnaeus, namun ada
penambahan tujuh varietas dalam C. annuum. Tanaman Capsicum (cabai)
tidak hanya berguna sebagai bumbu masak. Cabai juga bermanfaat
sebagai bahan obat-obatan tradisional, misalnya sebagai perangsang untuk
meringankan penderita kembung perut; sebagai obat luar atau salep pada
penderita sakit pinggang; dan sakit kepala dan rematik. Cabai lebih
dimanfaatkan sebagai sayuran mentah atau salad dari pada sebagai bumbu
masak, terutama cabai yang mempunyai rasa manis dan tidak pedas di
daerah beriklim sedang. Selain itu beberapa jenis ada yang bernilai sebagai
tanaman hias (Djarwaningsih, 1983; Pandey dan Chadha, 1996).
Cabai sebagai tanaman rempah-rempah awalnya bukanlah tanaman
ekonomi utama, tetapi akibat pemanfaatan dan pembudidayaan yang besar
di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya maka saat ini cabai
dianggap mempunyai nilai ekonomi tinggi. Buah cabai mengandung
beberapa vitamin, salah satu vitamin adalah vitamin C (asam askorbat).
Menurut Cahyono (2003), kandungan vitamin C pada cabai rawit segar
dalam 100 gram adalah 70 mg. Tjahjadi (2006) mengungkapkan bahwa
kandungan vitamin C pada cabai rawit segar dalam 100 gram adalah 125
mg. Cabai rawit diketahui mengandung vitamin C tinggi dan betakaroten
(provitamin A). Walaupun kandungan vitamin C pada cabe tersebut cukup
tinggi, menurut WHO (2007) kebutuhan manusia hanya 45 mg/hari.
Hutabarat dan Rahmanto (1998) menyatakan bahwa pengembangan
tanaman hortikultura di Indonesia, termasuk didalamnya cabai masih
tertuju pada sisi penawaran (supply side) melalui penumbuhan sentrasentra produksi baru dan pemantapan pada daerah sentra produksi yang
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lama dengan berbagai upaya ektensifikasi yang bertumpu pada kesesuaian
lahan, agroklimat, potensi pasar, potensi SDM dan IPTEK. Akan tetapi, saat
ini hasilnya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut ditandai dengan
petani cabai belum menerima harga sesuai dengan jerih payahnya, artinya
belum ada peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani cabai.
Padahal petani cabai diketahui memiliki dan menanggung resiko harga yang
tinggi, seperti terjadi kesenjangan antara harga tertinggi pada saat paceklik
dan terendah saat panen hampir mencapai sepuluh sapai limabelas kali
lipat.
Mayoritas petani cabai masih merasakan masalah yang sama, seperti
yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Perbedaan harga disaat panen dan
peceklik masih cukup tinggi, sebagai gambaran perbedaan bisa mencapai
10-15 kali lipat (harga Rp5 000/Kg saat panen raya dan Rp50 000 – Rp75
000/Kg). Disamping itu, produk cabai belum memiliki daya saing, padahal
satu sisi sebagaimana dikutip dari Hartuti dan Sinaga (1994), bahwa
permintaan cabai setiap tahun cenderung meningkat khususnya menjelang
hari raya.
Data statistik menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 1985-1994
pernah melakukan ekspor cabai segar maupun cabai kering dengan
peningkatan volume dan nilai eksport yang signifikan. Ekspor cabai kering
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada waktu-waktu tertentu
terutama untuk industri pengolahan. Ada industri pengolahan tepung cabai
yang secara rutin mengimpor cabai kering dari China karena varietasnya
sama dan mutunya sesuai dengan permintaan pabrik tersebut yakni kadar
airnya 10 persen - 12 persen dan warna cerah. Tidak hanya ekspor,
Indonesia juga mengimpor cabai kering untuk memenuhi kebutuhan hotelhotel. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen asing (turis
asing).
Permasalahan yang dikemukan sebelumnya dapat dilihat dengan
pendekatan yang komprehensif dalam sistem agribisnis yang terpadu,
sehingga kebijakan pemerintah sudah waktunya tidak hanya pada sisi
penawaran tetapi juga sisi permintaan pasar. Perilaku pasar dan pelaku
pasar akan menentukan kinerja pasar. Kondisi ini akan menentukan
terbentuknya harga, maka diperlukan kajian tentang kinerja pasar melalui
saluran pemasaran dengan menelusuri sistem transaksi cabai dan faktorfaktor yang mempengaruhnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui (1) saluran pemasaran cabai; (2) marjin dan biaya pemasaran
cabai; (3) efisiensi pemasaran.
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2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di empat kecamatan yang memiliki produksi
cabai diatas produksi rata-rata kecamatan, yaitu kecamatan Grobogan,
Geyer, Purwodadi dan Penawangan. Penentuan responden yaitu lembaga
pemasaran dilakukan dengan metode snowball sampling, karena di
keempat daerah tersebut tidak diketahui kerangka sampelnya (sample
frame). Setelah mengetahui daerah sentra kecamatan maka kemudian
ditelusuri desa-desa penghasil utama komoditi hortikultura dengan metode
snowball sampling, dari masing-masing kecamatan diambil satu desa secara
purposive (sengaja) yang dianggap sebagai sentra daerah penghasil cabai
dan dari setiap desa tersebut masing-masing diambil petani sampel
sebanyak 5-10 petani yang kemudian dijadikan responden.
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder
(sebagai data penunjang). Pengumpulan data dilakukan dengan
penelusuran mulai dari observasi sampai wawancara indepth interview dan
FGD perwakilan semua stakeholder dalam tataniaga cabai di Kabupaten
Grobogan. Analisis data meliputi (1) analisis langsung dengan mengikuti
sepanjang jalur pemasaran; (2) cost margin analysis; (3) Analisis efisiensi
dengan pendekatan SCP (structure-conduct-performance).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian tentang pemasaran cabai sebenarnya telah banyak dilakukan,
tetapi masih sedikit hasil penelitian yang fokus pada tataniaga khususnya
dengan pemanfaatan analisis S-C-P. Hasil-hasil penelitian terdahulu
sebagian besar menggunakan analisis deskriptif yang merinci pemasaran
cabai sebagai kegiatan penelusuran jalur pemasaran dalam wilayah
pemasaran, produsen dan konsumen.
Secara deskriptif diketahui bahwa pemasaran cabai hampir menyerupai
kerucut bertingkat yang bagian tengahnya melancip tajam, maksudnya
adalah pemasaran cabai ditingkat paling bawah terdapat pedagang desa
dan pedagang pengumpul sebanyak 10-15, sedangkan tingkatan pedagang
diatasnya menurun drastis menjadi 3-4 pedagang ditingkat kabupaten
sebagai pedagang perantara. Pedagang grosir semakin kecil sekitar 1-2
orang. Hasil kajian ini hampir sama dengan temuan Hutabarat dan
Rahmanto (1998) yang menunjukkan bahwa jumlah pedagang dalam
pemasaran cabai meyerupai kerucut bertingkat, dengan jumlah pedagang
dengan perbedaan yang sangat signifikan, dimana paling bawah jumlah
pedagang banyak dan semakin tinggi tingkatannya jumlah pedagang
Analisis S-C-P pada Pemasaran Cabai…
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semakin kecil tetapi dilihat volume cabai yang diperdagangkan terdapat
kondisi yang berbanding terbalik, semakin tinggi tingkatan pedagang
volume cabai yang diperdagangkan semakin besar. Temuan lain dari
Hutabarat dan Rahmanto (1998) adalah bahwa harga di pasar induk
(Kramatjati) menjadi acuan dalam menentukan harga ditingkat grosir dan
di berbagai pasar lokal di daerah. Oleh karena itu masih diperlukan
penelitian lebih lanjut tentang pemasaran cabai utamanya di daerah-daerah
dengan metode analisis yang berbeda, seperti dalam kajian ini di
Kabupaten Grobogan.

3.1. Potensi Produksi Cabai Kabupaten Grobogan
Tabel 1 menjelaskan bahwa produksi cabai meningkat tajam pada tahun
2011, tetapi dicermati secara rata-rata per tahun terdapat kondisi produksi
yang fluktuatif.
Tabel 1. Potensi Produksi Cabai di Kabupaten Grobogan Tahun 2007-2011
No
1
2
3

Uraian
Luas panen (Ha)
Produktivitas (ton/Ha)
Produksi (ton)

2007
696
1.82
1 267.7

2008
623
1.42
883.1

Tahun
2009
2010
1 943
2 143
1.45
0.91
2 811.1 1 958.1

2011
2 139
0.99
2 119.8

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

3.2. Saluran Pemasaran Cabai di Kabupaten Grobogan
Hasil kajian penelusuran pemasaran cabai di Kabupaten Grobogan
berdasarkan saluran tataniaga cabai dapat dilihat pada skema sebagai
berikut :
Pdg Pengumpul
Desa

Petani

Pengecer

Pdg Pengumpul
Kabupaten

Pdg Luar Kota

Pdg Pengumpul
Kecamatan
Konsumen

Gambar 1. Saluran dan Lembaga Pemasaran Cabai di Kabupaten Grobogan
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Dari skema saluran pemasaran cabai diatas dapat dijabarkan secara rinci,
bahwa :
Saluran 1
Petani- PP Desa- PP Kabupaten- PP luar kota
Petani

Pedagang
Pengumpul Desa

Pedagang Pengumpul
Kabupaten

Pedagang
Luar Kota

Saluran 2:
Petani- PP Desa- Pedagang pengecer- PP luar kota
Petani

Pedagang
Pengumpul Desa

Pedagang Pengecer

Pedagang
Luar Kota

Saluran 3:
Petani- Pengecer- PP luar kota
Petani

Pengecer

Pedagang Luar Kota

Saluran 4:
Petani- PP Kecamatan- Pedagang Pengecer- Konsumen
Petani

Pedagang Pengumpul
Kecamata

Pengecer

Pedagang
Luar Kota

3.3. Cost Margin Analysis Cabai di Kabupaten Grobogan
Analisis biaya dan margin pemasaran (Cost Margin Analysis) cabai
berdasarkan saluran pemasaran dari temuan diatas di Kabupaten Grobogan
dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Analisis Biaya dan Marjin dan Farmer’s Share pada Pemasaran Cabai
di Kabupaten Grobogan
Persentase
Persentase
Biaya
Marjin
Keuntungan
Saluran
Biaya
Marjin
Pemasaran
Pemasaran
Pemasaran
Pemasaran
Pemasaran
Pemasaran
(Rp/Kg)
(Rp/Kg)
(Rp/Kg)
(%)
(%)
SP I
722
3.01
8 000
33.33
7 279
SP II
328.50
1.43
7 000
30.43
6 671
SP III
130.75
0.56
4 500
19.56
4 369
SP IV
537
2.33
6 500
28.26
5 963
Sumber: Analisis data primer, 2013
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Keuntungan
Pemasaran (%)
30.33
29.01
18.99
25.93
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Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa keuntungan pemasaran tertinggi
terjadi pada saluran pemasaran III, dengan biaya pemasaran terendah. Oleh
karena itu, pada saluran ini memiliki marjin terbesar diantara saluran
pemasaran cabai lainnnya.

3.4. Analisis Structure-Conduct-Performance (S-C-P) Cabai di
Kabupaten Grobogan
Analisis S-C-P cabai di Kabupaten Grobogan dapat diawali dari analisis
struktur pasar (Market Structure). Secara kuantitatif struktur pasar dapat
dihitung dengan mencari nilai konsentrasi ratio. Sedangkan perilaku pasar
(Market Conduct) mengacu pada Beierlein J.G and Michael W.W. (1996),
George dan King (1971) dan Sudiono (2002) bahwa perilaku pasar (market
conduct) dapat ditentukan melalui analisis integrasi pasar, yang didekati (1)
melalui integrasi pasar secara horisontal menggunakan analisis korelasi
harga (2) dan integrasi pasar secara vertikal melalui elastisitas trasmisi
harga, maka dalam penelitian ini dapat dilihat dari integrasi pasar secara
vertikal yaitu melalui elastisitas transmisi harga dan analisis penampilan
pasar (Market Performance) dapat dilihat dari marjin pemasaran dan
Farmer’s Share. Hasil kajian tentang analisis struktur pasar cabai dilihat dari
konsentrasi ratio disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3. Hasil Perhitungan Konsentrasi Ratio pada Tiap Tingkat Pasar dalam
Pemasaran Cabai di Kabupaten Grobogan
Volume
Konsentrasi
Volume beli
Tingkat Pasar
diperdagangkan
Ratio
(Kg)
(Kg)
(persen)
PP Desa
250
247.50
99.00
PP Kecamatan
280
272
97.14
PP Kabupaten
1 000
998
99.80
Pedagang Pengecer
50
50
100.00
Sumber: Analisis data primer, 2013

Hasil perhitungan konsentrasi ratio menunjukkan bahwa saluran
pemasaran pedagang pengecer memiliki konsentrasi ratio (Kr) tertinggi,
yaitu sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan karena pada pasar ini semua
cabai yang dibeli semua terjual dan volume yang diperdagangkan relatif
kecil dibandingkan dengan tingkat pedagang lainnya. Pedagang pengumpul
kecamatan memiliki konsentrasi ratio (Kr) terkecil, yaitu sebesar 97.14
persen yang menunjukkan bahwa pasar mengarah kepada persaingan
oligopsoni dengan ciri terdapat beberapa pembeli dan banyak penjual.
Endang Siti Rahayu
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Demikian juga pada tingkat pedagang pengumpul kabupaten dengan Kr
sebesar 99.80 persen yang mengindikasikan keadaan pasar cenderung
kepada pasar oligopsoni.
Analisis perilaku pasar dapat dilihat dari elastisitas transmisi harga
secara vertikal antara harga di tingkat produsen dan harga di tingkat
konsumen yang dihitung berdasarkan persamaan Pf = a + b Pr. Melalui
hubungan persamaan tersebut secara tidak langsung dapat diperkirakan
efektivitas informasi pasar cabai antara produsen dan konsumen. Hasil
analisis transmisi harga cabai di Kabupaten Grobogan diperoleh :
Pf = 402.97 + 0.697 Pr
(1.740)**
Diketahui nilai R2 = 0.239 dan F hitung 3.268 siginifikan pada taraf
kepercayaan 95 persen. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat dihitung
elastisitas transmisi harga antara produsen dan konsumen dengan rumus :
Et = 1/b . Pf/Pr . Diperoleh nilai b (koefisien regresi) signifikan pada taraf
kepercayaan 95 persen dan nilai b = 0.697 maka Et pada masing-masing
saluran dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 4. Nilai Elastisitas Transmisi Harga pada Setiap Saluran Pemasaran
Cabai di Kabupaten Grobogan
Rata-rata Harga
Rata-rata Harga
Elastisitas
Saluran
Tingkat
Tingkat Petani
Transmisi
Pemasaran
Konsumen
(Pf )(Rp/Kg)
Harga (Et)
(Pr)(Rp/Kg)
Saluran
0.953
16 000
24 000
Pemasaran I
Saluran
0.994
16 000
23 000
Pemasaran II
Saluran
1.150
18 500
23 000
Pemasaran III
Saluran
1.056
17 000
23 000
Pemasaran IV
Sumber: Analisis data primer, 2013

Tabel 4 menjelaskan bahwa nilai elastisitas transmisi harga pada seluruh
saluran pemasaran cabai sebesar kurang dari 1, kecuali pada saluran III dan
IV (Et > 1). Nilai elastisitas harga lebih kecil dari satu (Et < 1) dapat
diartikan bahwa setiap perubahan harga sebesar 1 persen di tingkat pasar
konsumen akan mengakibatkan perubahan harga sebesar 0.697 persen di
Analisis S-C-P pada Pemasaran Cabai…
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tingkat pasar produsen atau dapat juga diartikan bahwa perubahan harga di
tingkat produsen sebesar 69.7 persen dipengaruhi perubahan harga di
tingkat konsumen.
Harga cabai pada pasar di tingkat petani memiliki keterpaduan secara
tidak sempurna dengan harga cabai pada pasar di tingkat konsumen dan
pasar bersaing tidak sempurna. Informasi tentang perubahan harga cabai di
tingkat konsumen tidak sampai ke petani dalam proporsi yang sebenarnya,
artinya pasar tidak bersaing secara sempurna. Dapat disimpulkan bahwa
pasar cabai cenderung bersifat oligopsoni, karena harga penjualan cabai
ditentukan oleh konsumen. Laju perubahan harga di tingkat konsumen lebih
besar dibanding dengan laju perubahan harga di tingkat produsen, karena
penentu harga dalam pemasaran ini adalah penjual (pedagang eceran) yang
langsung menjual ke konsumen. Hal tersebut menyebabkan harga cabai di
tingkat konsumen atau pembeli lebih fluktuatif dari pada di tingkat
produsen, kecuali pada saluran III dan IV, informasi pasar terkoneksi antara
produsen dan konsumen karena nilai Et >1.
Analisis penampilan pasar komoditas cabai dilihat dari nilai marjin
pemasaran dan Farmer’s Share . Hasil kajian disajikan pada tabel berikut.
Tabel 5. Marjin Pemasaran dan Farmer’s Share pada Tiap Saluran Pemasaran
Cabai di Kabupaten Grobogan
Persentase
Saluran
Marjin Pemasaran
Farmer’s
Marjin
Pemasaran
(Rp/Kg)
Share (%)
Pemasaran (%)
Saluran
8 000
33.33
66.67
Pemasaran I
Saluran
7 000
30.43
69.57
Pemasaran II
Saluran
4 500
24.32
75.67
Pemasaran III
Saluran
6 500
28.26
71.74
Pemasaran IV
Sumber: Analisis data primer, 2013

Tabel 5 menjelaskan bahwa saluran pemasaran III memiliki farmer’s
share tertinggi dibandingkan dengan saluran pemasaran cabai lainnya, yaitu
sebesar 75.67 persen. Hal ini disebabkan karena pada saluran ini
merupakan saluran terpendek dan hanya sedikit petani yang berkontribusi
pada saluran ini (30.3 persen) yang biasanya adalah tetangga dari
pedagang. Pada saluran ini petani langsung menjual kepada pedagang antar
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daerah sehingga petani sebagai produsen mengetahui persis tentang
informasi pasar terutama informasi harga. Berdasarkan perhitungan
farmer’s share, pemasaran cabai di Kabupaten Grobogan masih termasuk
dalam kategori efisien. Pemasaran cabai dikatakan efisien karena
perhitungan farmer’s share terendah lebih dari 50 persen, yaitu sebesar
66.67 persen.

4. PENUTUP
Kesimpulan dari kajian ini bahwa (1) Pola saluran komoditas cabai yang
terbentuk di Kabupaten Grobogan memiliki 4 pola saluran pemasaran yang
masing-masing saluran memiliki jumlah pedagang yang berbeda-beda,
demikian juga jumlah volume cabai yang diperdagangkan, (2) Dilihat dari
nilai Farmer’s share (bagian yang diterima petani) cabai di Kabupaten
Grobogan hampir semuanya di atas 50 persen, berarti semua saluran
pemasaran cabai di Kabupaten Grobogan memberikan kontribusi harga
besar pada petani, tetapi (3) Tataniaga cabai di Kabupaten Grobogan
merupakan pasar yang tidak efisien dilihat dari analisis S-C-P. Struktur
pasar (market structure) di tingkat pedagang desa bersifat oligopsoni
konsentrasi tinggi yang menunjukkan bahwa pedagang memiliki tingkat
kekuasaan yang tinggi dalam mempengaruhi pasar. Perilaku pasar (market
conduct) ditunjukkan dengan tidak sempurnanya keterpaduan harga cabai
pada pasar produsen dengan pasar konsumen yang ditunjukkan oleh nilai
keterpaduan harga pasar secara vertikal yang tidak terkoneksi dan pasar
bersaing tidak sempurna. Penampilan pasar (market performance)
ditunjukkan dengan marjin pemasaran yang relatif kecil, farmer’s share
yang besar dan share keuntungan yang tidak merata untuk setiap saluran.
Oleh karena itu disarankan petani produsen harus berusaha mencari
informasi harga cabai yang terjadi, walaupun harga masih memberikan
kontribusi besar bagi petani tetapi sebenarnya masih bisa ditingkatkan.
Implikasi, Analisis S-C-P masih relevan untuk melihat efisiensi pemasaran
cabai di kabupaten Grobogan dan masih ada sisi lain yang perlu
dipertimbangkan dalam sisem pemasaran cabai yaitu peran pemerintah
dalam membangun infrastruktur terutama jalan sebagai sarana prasarana
pemasaran yang vital dalam pemasaran pertanian yang mampu menenkan
biaya pemasaran cabai dan ketersediaan media informasi pasar yang dapat
diakses oleh semua pelaku pasar utamanya petani sebagai produsen.
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ANALISIS MANAJEMEN RANTAI PASOK
JAGUNG DI KABUPATEN GROBOGAN
Sri Mulyani, Endang Siti Rahayu, dan Kusnandar
Sebelas Maret University, Surakarta

ABSTRACT

As centers of corn in Central Java Province, Grobogan District is one of the potential
development of corn. In general, the development of corn in Grobogan district, still
found some constraints such as : the availability of products each month uneven
causing abundant supply of corn at harvest time and there is a shortage of supply
outside of the harvest season. Besides the bad weather disruption and the pest
attack will also affect the production, this will affect the performance of the overall
corn supply chain either farmers as well as traders and manufacturers of animal feed
companies. This purpose of this research: (1) Knowing the corn supply chain
management in Grobogan District; (2) Knowing the factors, actors, goals and
alternative management scenarios to establish an efficient corn supply chain in
Grobogan District.
This study used a descriptive method of analysis. The study was conducted in
Grobogan District with a random sample of farmers were 60 respondents from the
four subdistricts were selected purposively, further, for the trader were taken
samples by the snowball sampling method (snowball sampling) include village-level
traders (8 respondents), subdistrict-level collector (13 respondents) and the
district-level collector (5 respondents) with a view to find out the corn supply chain
management in Grobogan. Further samples were taken from expert respondents by
5 respondents selected by judgement sampling method with consideration of
effectiveness, that the experts are the most appropriate because they have the
information and understanding of the corn supply chain management. The study
consisted of two stages and each stage requires respondents and different analysis
tools. The first stage (determine the mechanism of supply chain) using quantitative
descriptive analysis, the second stage (determine the most efficient scenarios of
alternative corn supply chain) using Analytical Hierarchy Process (AHP) with the
software Expert Choice 11.
The study results showed that: (1) The structure of the corn supply chain in
Grobogan District consists of multiple level of actors from farmers, village-level
traders, subdistrict-level collector, district-level collector and animal feed
companies; (2) Most of the corn farmers choose to sell their products to subdistrictlevel collector (48 percent) and village-level traders (41.67 percent) than to the
district-level collector (10 percent), and no farmer sell the corn directly to the
animal feed company.
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From the analysis results of the alternative scenarios to be achieved, it is seen that
the farmers facilitation infrastructure becomes the first priority to the value of 0.387,
then the partnership /collaboration between parties with a priority value of 0.195,
development of farmer human resource with a priority value of 0.193, information
and technology development with the priority value of 0.157, and the last is the
government intervention policy with the value 0.069;
Keywords: corn, supply chain management, AHP, grobogan

1. PENDAHULUAN
Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting di
Indonesia karena merupakan salah satu sumber bahan pangan dan pakan.
Dengan pesatnya perkembangan industri peternakan, jagung merupakan
komponen utama (60 persen) dalam ransum pakan. Secara umum produksi
jagung di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan ratarata 7.77 persen/tahun, dengan rata rata peningkatan produktivitas sebesar
5.73 persen/tahun dan peningkatan luas panen 1.76 persen/tahun.
Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah sentra jagung di
Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2007, luas panen jagung di kabupaten
Grobogan mencapai 104 780 ha dan menjadi kabupaten penyumbang
terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2011
telah terjadi penurunan produksi, tetapi Kabupaten Grobogan tetap
merupakan daerah penghasil jagung terbesar di Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian mengenai jagung yang pernah
dilakukan oleh Widiastuti (2011) dengan judul Tataniaga jagung di
Kabupaten Grobogan, yang memberikan saran bahwa rendahnya harga
jagung di tingkat petani merupakan issu permasalahan yang perlu diatasi,
antara lain dengan upaya meningkatkan efisiensi produksi dan efisiensi
sistem pemasaran hasil.
Berpijak pada penelitian tersebut, maka penelitian tentang Manajemen
Rantai pasok jagung yang efisien di Kabupaten Grobogan menjadi topik
kajian yang menarik dan beberapa faktor yang mempengaruhi
pembentukan manajemen rantai pasok jagung yang efisien di Kabupaten
Grobogan perlu diteliti, diantaranya adalah faktor ketersediaan produk,
harga jagung, biaya serta mutu produk. Ketersediaan pasokan merupakan
faktor yang penting dalam mempengaruhi kinerja rantai pasok jagung
karena tanpa adanya pasokan yang stabil dan rutin kinerja rantai pasok
jagung akan terganggu. Harga juga merupakan faktor yang penting dalam
membentuk manajemen rantai pasok jagung di Kabupaten Grobogan karena
harga jagung akan mempengaruhi pendapatan petani yang akan mendorong
Analisis Manajemen Rantai Pasok Jagung…
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pelaku rantai pasok untuk terus terlibat dalam kegiatan rantai pasok jagung.
Biaya, ternyata merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi
harga jagung dan efisiensi karena biaya terbesar justru terdapat pada
pengangkutan dikarenakan infrastruktur di Kabupaten Grobogan yang
belum menunjang. Demikian juga tentang mutu produk akan menentukan
harga yang akan diterima petani, karena rendahnya pengetahuan petani
dalam proses pasca panen jagung.
Oleh karena itu, penelitian mengenai rantai pasok jagung dianggap
penting karena dengan penelitian ini dapat diketahui skenario untuk
membentuk manajeman rantai pasok jagung yang efisien di Kabupaten
Grobogan dan ternyata belum ada penelitian mengenai rantai pasok jagung
di Kabupaten Grobogan. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui
pengelolaan
rantai pasok jagung di Kabupaten Grobogan dan (2)
mengetahui faktor, aktor/pelaku, tujuan dan alternatif skenario untuk
membentuk manajemen rantai pasok jagung yang efisien di Kabupaten
Grobogan.

2. METODE PENELITIAN
Metode dasar yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif analitis. Metode pengambilan lokasi dilakukan secara purposive
(disengaja), baik kecamatan maupun desa dengan pertimbangan
kecamatan/desa tersebut merupakan sentra produksi jagung dan mewakili
wilayah kabupaten grobogan secara keseluruhan, terpilih Kecamatan
Karangrayung, Wirosari, Geyer dan Grobogan. Metode pengambilan
sampel/responden dengan metode judgement sampling. Responden terdiri
dari ketua asosiasi jagung Kabupaten Grobogan, Pemerintah yang diwakili
oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Perwakilan Pedagang Besar,
Perwakilan Pedagang Pengumpul Tingkat Desa, dan KTNA (Ketua Kelompok
Tani Kabupaten Grobogan). Responden petani diambil dari 4 kecamatan
masing-masing diambil 15 responden secara random sampling, sehingga
total responden ada 60 petani jagung. Petani yang dijadikan responden
dianggap mewakili dan mengetahui keadaan usaha terutama mengenai
rantai pasok jagung yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Untuk melengkapi
data rantai pasok jagung di Kabupaten Grobogan diambil sampel dengan
metode bola salju (snow ball sampling) terhadap responden lembaga rantai
pasok jagung yang meliputi pedagang pengumpul tingkat desa (8 orang),
pengumpul kecamatan (13 orang) dan pengumpul kabupaten (5 orang.
Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan,
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opini para pakar, serta wawancara terhadap semua responden
(petani/kelompok tani, pedagang pengumpul tingkat desa, kecamatan,
kabupaten dan Perusahaan Pakan Ternak) yang ada di Kabupaten
Grobogan.
Metode analisis mengacu pada Chopra dan Meindl (2011) bahwa
tahapan yang terjadi dalam rantai penyediaan dapat melibatkan banyak
pemasok, pengolah, distributor dan pedagang eceran, sehingga banyak
rantai pasok yang mirip jaringan kerja. Sedangkan untuk analisa Manajemen
Rantai Pasok jagung digunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan
multiple criteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty (1993). Metode
ini dapat merubah nilai-nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif, sehingga
keputusan yang diambil lebih obyektif, karena memperhitungkan hal-hal
kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Dalam implementasi praktisnya,
pemrosesan pembobotan AHP ini dapat dilakukan dengan menggunakan
software Expert Choice 11.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian mengenai jagung sudah banyak dilakukan oleh penelit
terdahulu, antara lain dilakukan oleh Pawisari (2011) dengan judul Sistem
Manajemen mutu Pada Rantai Pasok Komoditi Jagung.
Sedangkan
penelitian mengenai rantai pasok adalah Husni (2005) dan Setiawan
(2009), sedangkan penelitian rantai pasok yang menggunakan metode AHP
adalah Wisudawati( 2010) dan Yuniar (2012) masing-masing diaplikasikan
pada komoditas berbeda. Oleh karena itu dengan mengacu pada penelitian
terdahulu, maka penelitian manajemenrantai pasok jagung di Kabupaten
Grobogan ini perlu dilakukan untuk menambah wacana pemanfaatan
analisis dan kekayaan intelektual bagi pengembangan ilmu ekonomi
pertanian kedepan. Berdasarkan kajian yang dilakukan di Kabupaten
Grobogan dapat dijabarkan hasilnya :

3.1. Analisis Mekanisme Rantai Pasok Jagung di Kabupaten
Grobogan
Struktur rantai pasok jagung di Kabupaten Grobogan terdiri dari
berbagai tingkatan pelaku mulai dari petani, pedagang pengumpul desa,
pedagang pengumpul kecamatan, pedagang pengumpul kabupaten dan
perusahaan pakan ternak. Hasil kajian dapat disajikan dalam skema
berikut:
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41.67%
Pedagang Pengumpul Tk Desa
25%
75%

48%

Pedagan PengumpulTk
Kecamatan

Petani

10%

76.92%

69%
Perusahaan Pakan Ternak
100%

Pedagang Pengumpul Tk
Kabupaten/ Pedagang Besar

Gambar 1. Saluran Rantai Pasok Jagung
Pada skema diatas dapat dijabarkan bahwa petani sebagai produsen
pada rantai pasok jagung melakukan penjualan hasil produksinya pada tiga
tingkatan rantai pasok yaitu (1) petani ke pedagang pengumpul desa, (2)
petani ke pedagang pengumpul kecamatan, dan (3) petani ke pedagang
pengumpul kabupaten/ pedagang besar. Pada skema diatas tidak ada rantai
pasok secara langsung antara petani dengan perusahaan pakan ternak.
Petani sebagai produsen yang melakukan kegiatan penjualan dalam rantai
pasok terbesar kepada pedagang kecamatan (48.33 persen) dan terkecil (10
persen) ke pedagang kabupaten (pedagang besar). Ada berbagai alasan
petani lebih banyak melakukan rantai pasok ke pedagang kecamatan, antara
lain (1) petani merasa diuntungkan karena transaksi dilakukan secara
tunai, (2) harga yang ditawarkan pedagang kecamatan lebih tinggi
dibandingkan dengan pedagang desa (rata-rata harga jual jagung ke
pedagang kecamatan Rp2 558.62/kg sedangkan harga rata-rata ke
pedagang pengumpul desa hanya Rp2 316/kg, (3) lokasi desa relatif lebih
dekat ke ibukota kecamatan dengan sarana transportasi yang baik.
Pedagang pengumpul tingkat desa, merupakan mata rantai kedua dalam
rantai pasok jagung di Kabupaten Grobogan. Hasil kajian menunjukkan
bahwa (75 persen) pedagang pengumpul desa melakukan pasokan jagung
ke pedagang pengumpul kecamatan, sedangkan (25 persen) melakukan
penjualan hasil (pasokan) ke pedagang pengumpul tingkat kabupaten
(pedagang besar), dengan alasan karena lokasi jarak yang dekat antara
pedagang pengumpul tingkat desa dengan lokasi pedagang pengumpul
tingkat kecamatan (rata-rata < 10 km) dan (2) Harga rata-rata yang
ditawarkan oleh pedagang pengumpul tingkat kecamatan kepada pedagang
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pengumpul tingkat desa lebih tinggi yaitu sebesar Rp2 529/kg sedangkan
harga rata-rata dari pedagang besar kepada pengumpul tingkat desa hanya
sebesar Rp2 500/kg. Tingginya harga yang ditawarkan oleh pedagang
pengumpul tingkat kecamatan karena pedagang pengumpul kecamatan
tidak mengeluarkan biaya penjemuran sehingga masih memiliki
keuntungan walaupun membeli dengan harga yang lebih tinggi. Hasil
pengamatan dilapangan tidak ada pedagang pengumpul tingkat desa yang
langsung menjual hasil dagangannya kepada perusahaan pakan ternak.
Pedagang pengumpul tingkat kecamatan merupakan mata rantai ketiga
dalam rantai pasok jagung di Kabupaten Grobogan. Pedagang pengumpul
tingkat kecamatan merupakan lembaga pemasok ke pedagang pengumpul
besar dan ke perusahaan pakan ternak. Rata-rata volume produksi yang
dikumpulkan pedagang kecamatan mencapai sebesar 3 971 539 kg (selama
satu musim/MT II) dengan harga jual rata-rata sebesar Rp2 680.77/kg. Dari
13 responden pedagang pengumpul tingkat kecamatan, sebanyak (30.77
persen) melakukan penjualan jagung (pasokan) ke pedagang pengumpul
besar dengan total volume jagung sebanyak 13 440 000 kg (26.03 persen),
dan sebanyak (23 persen) melakukan penjualan jagung (pasokan) langusng
ke perusahaan pakan ternak dengan total volume jagung sebanyak 15 960
000 kg (30.91 persen), serta (46 persen) melakukan penjualan hasil
(pasokan) kepada keduanya dengan total volume jagung sebanyak 22 230
000 kg (43.06 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kebebasn
pedagang pengumpul tingkat kecamatan untuk melakukan Pasokan
(penjualan hasil) hanya kepada pedagang pengumpul besar atau hanya ke
perusahaan pakan ternak atau bisa memasok keduanya.
Pedagang pengumpul tingkat kabupaten (pedagang besar) merupakan
mata rantai keempat dalam rantai pasok jagung di Kabupaten Grobogan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100 persen pedagang pengumpul
tingkat kabupaten langsung memasok (menjual hasil dagangan) kepada
perusahaan pakan ternak/kandang, dengan alasan (1) hanya bisa memasok
jagung kepada padagang yang lebih besar/skala besar yaitu perusahaan
pakan ternak dan (2) adanya ikatan kerjasama/kontrak dalam jumlah
tertentu kepada perusahaan pakan ternak sebagai mitranya.
Perusahaan Pakan Ternak (PMT) merupakan mata rantai terakhir dalam
rantai pasok jagung di Kabupaten Grobogan. Sebagian besar (57.32 persen)
volume produksi jagung yang diperoleh oleh perusahaan pakan ternak
berasal dari pedagang pengumpul besar dengan harga jual rata-rata Rp2
830/kg dan harga ini merupakan harga tertinggi dibandingkan harga yang
diterima oleh pengumpul tingkat kecamatan (harga rata rata Rp2 650/kg).
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Tingginya harga jual yang diterima oleh pedagang besar dibandingkan
dengan pedagang pengumpul tingkat kecamatan, karena pedagang besar
rata-rata telah melakukan proses pasca panen yaitu melakukan proses
pengeringan tambahan dengan menekan kadar air minimum berkisar 1214 persen serta penyortiran dengan memastikan tidak adanya biji yang
terinfeksi cendawan atau tercampur benda asing. Dengan demikian,
sebagian besar pedagang pengumpul besar telah memperhitungkan mutu
dalam menjual hasil dagangannya, sehingga mampu mendapatkan harga
yang lebih tinggi.

3.2. Analisis Manajemen Rantai Pasok Jagung di Kabupaten
Grobogan
Dalam menentukan rantai pasok jagung yang efisien di Kabupaten
Grobogan terdapat empat faktor yang dianggap paling berpengaruh yaitu
harga, ketersediaan produk, biaya, serta kualitas/mutu produk. Dari
keempat faktor tersebut harga dan ketersediaan produk merupakan hal
yang paling menentukan dalam rangka membentuk manajemen rantai
pasok jagung yang effisien. Tahapan dalam penentuan Manajemen rantai
pasokan jagung di Kabupaten Grobogan, dimulai dari penilaian dan
penentuan prioritas alternatif skenario diawali dengan penilaian
kepentingan relatif masing-masing elemen dalam struktur hierarki dengan
menggunakan kuisioner. Masing-masing elemen pada satu tingkat tertentu
dengan tingkat diatasnya dinilai dengan cara melakukan komparasi/
perbandingan berpasangan (pairwise comparision) dan penilaian ini
dilakukan oleh responden. Hasil analisis berdasarkan kuesioner disajikan
dalam Tabel 1.
Hasil analisis menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
diperoleh bahwa faktor yang paling menentukan dalam membentuk
manajemen rantai pasokan jagung yang efisien di Kabupaten Grobogan
adalah faktor harga. Faktor harga memiliki nilai prioritas tertinggi sebesar
0.396. Sedangkan aktor yang paling berperan dalam membentuk
manajemen rantai pasok jagung yang efisien adalah perusahaan pakan
ternak, dengan nilai prioritas tertinggi yaitu 0.282 diikuti oleh petani
dengan nilai prioritas 0.270.
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Tabel 1. Prioritas dan Peringkat Masing-Masing Faktor/Elemen
Level Hierarki
Faktor

Pelaku/ Actor

Tujuan

Elemen Penyusun
Harga
Biaya
Ketersediaan Produk
Kualitas/ Mutu

Nilai Prio ritas
0.396
0.109
0.366
0.130

Peringkat
1
4
2
3

Petani
Pengumpul Tk Desa
Pengumpul Tk Kecamatan
Pengumpul Tk Kabupaten
Perusahaan Pakan Ternak
Pemerintah

0.270
0.121
0.120
0.150
0.282
0.059

2
4
5
3
1
6

Peningkatan Kesjahteraan Petani
Keberlanjutan Usaha Petani dan Pengum
Kepuasan Konsumen
Peningkatan Nilai Produk

0.119
0.339
0.199
0.344

4
2
3
1

0.387
0.157
0.195
0.068
0.193

1
4
2
5
3

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Petani
Pengembangan Informasi dan Teknolog
Alternatif Skenario
Kemitraan / Kerjasama antar pihak
Intervensi Pemerintah Terhadap Kebija
PengembanganSDM

Sumber : Analisis Data Primer

Hasil ini memberikan indikasi bahwa harga merupakan faktor penting
yang menentukan lancarnya manajemen rantai pasok jagung di kabupaten
Grobogan. Harga ini menjadi fokus dalam rantai pasok dan banyak
ditentukan oleh pengguna tertinggi jagung yaitu industri pakan ternak
(PMT) sangat menentukan, baru harga yang telah di”pathok” sesuai dengan
kualitas dan perutukannya maka harga akan di break down ke lini
dibawahnya yaitu rantai pasok pedagang besar-pedagang kecamatanpedagang desa-petani. Oleh karena itu aktor yang paling berperan adalah
Pabrik makanan ternak (PMT) sebagai pengguna dengan nilai priorotas
tertinggi 0.282. Selanjutnya adalah petani dengan nilai prioritas 0.270,
kondisi ini mengindikasikan bahwa mutu jagung yang akan menentukan
harga jagung awalnya harus dilakukan oleh petani sebagai produsen. Oleh
karena itu pengetahuan tentang pascapanen untuk mendapatkan mutu
sesuai dengan yang diinginkan PMT harus menjadi bagian penting yang
harus diperhatikan oleh petani, karena dalam kenyataannya sepanjang
rantai pasok yang hanya sedikit pedagang yang melakukan pasca panen,
sehingga jika petani paling tidak sudah memenuhi standar mutu minimal
maka pada rantai pasok selanjutnya tidak akan bermasalah. Selanjutnya
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untuk melihat hasil berikutnya adalah disajikan pada skema berikut tentang
skala prioritas AHP.
Manajemen Rantai Pasok Jagung yang Efisien di Kabupaten Grobogan
(1.000)

Harga
(0.396)

Petani
(0.270)

Pengumpul tk Desa
(0.121)

Peningkatan
Kesejahteraan Petani
(0.119)

Fasilitasi Sarana dan
Prasarana untuk
Petani
(0.387)

Kualitas/ Mutu Produk
(0.130)

Ketersediaan Produk
(0.366)

Biaya
(0.109

Pengumpul tk
Kecamatan
(0.120)

Keberlanjutan Usaha
Petani dan Pengumpul
(0.339)

Pengembangan
informasi dan
Teknologi (0.157)

Pengumpul tk Kabupaten
(0.150)

Perush Pakan Ternak
(0,282)

Peningkatan Kepuasan
Konsumen
(0.199)

Intervensi
pemerintah terhadap
kebijakan
(0.069)

Kemitraan/
kerjasama antar
pihak
(0.195)

Pemerintah
(0.059)

Peningkatan
Nilai Produk
(0.344)

Faktor

Pelaku/Aktor

Tujuan

Pengembangan SDM
Petani
(0.193)

Alternatif Skenario

Gambar 2. Skema AHP Manajemen Rantai Pasok Jagung
di Kabupaten Grobogan
Dilihat dari tujuan yang hendak dicapai, peningkatan nilai produk
menjadi prioritas pertama dengan nilai prioritas sebesar 0.344. Sedangkan
alternatif skenario untuk mencapai rantai pasok jagung yang efisien adalah
fasilitasi sarana dan prasarana petani dengan nilai 0.387. Hasil penilaian
prioritas untuk membentuk manajemen rantai pasok jagung di Kabupaten
Grobogan adalah sebagai berikut:
Menurut hasil analisis dengan menggunakan program AHP nilai rasio
konsistensi sebesar 0.06 yang berarti ≤ 0.10, hal ini menunjukkan bahwa
penilaian yang dilakukan oleh para pakar cukup konsisten dan logis, serta
dapat diterima.
Fasilitasi sarana dan prasarana untuk petani menjadi alternatif skenario
yang paling prioritas (0.387), hal ini mengindikasikan bahwa jika sarana
dan prasarana untuk produksi pertanian terpenuhi dengan jumlah yang
mencukupi, kualitas yang baik serta harga yang terjangkau akan
menghasilkan produksi jagung yang tinggi yang pada akhirnya akan
berimplikasi pada tingkat penerimaan dan pendapatan petani.
Ketersediaan sarana dan prasarana bagi petani yang meliputi benih unggul,
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pupuk dan obat-obatan serta sarana penunjang lainnya pada akhirnya akan
menciptakan manajemen rantai pasok jagung di Kabupaten Grobogan.
Kemitraan/kerjasama antar pihak menempati prioritas kedua (0.195)
sebagai alternatif skenario dalam rangka mencapai manajemen rantai pasok
jagung yang efisien di Kabupaten Grobogan. Kemitraan dapat terjadi antara
petani, pedagang pengumpul dan perusahaan pakan ternak. Kemitraan
biasanya berupa kontrak kerjasama untuk memenuhi sejumlah pasokan
jagung sesuai dengan mutu dan jumlah yang ditentukan. Dalam melakukan
kemitraan biasanya selain diikat dengan kontrak kerjasama secara tertulis
juga dapat dilakukan melalui kesepakatan tak tertulis. Kerjasama tak
tertulis biasanya memerlukan pemahaman bersama terhadap aturan yang
diberlakukan, dengan menerapkan prinsip transparansi serta kejujuran
terhadap informasi pasar maupun harga. Dalam aplikasi kontrak, harus
terdapat komitmen bersama untuk berlangsungnya pelaksanaan kontrak
dan kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan oleh petani melalui koperasi
maupun KUD ataupun koperasi/KUD dengan perusahaan pengumpul
lainnya.
Pengembangan SDM petani menjadi prioritas ketiga (0.193) sebagai
alternatif skenario dalam rangka mencapai manajemen rantai pasok jagung
di Kabupaten Grobogan. Kualitas SDM petani merupakan penunjang yang
cukup penting dalam menghasilkan produk jagung yang sesuai dengan
jumlah dan kualitas yang diminta konsumen.
Berdasarkan analisa hasil dari AHP, Pengembangan akses informasi dan
Teknologi menjadi prioritas strategi keempat (0.157). Akses informasi dan
teknologi dalam rangka mencapai rantai pasokan jagung yang efisien dapat
berupa pengetahuan terhadap harga serta kondisi informasi pasar jagung.
Dengan pengetahuan tersebut diharapkan petani dan pengumpul memiliki
posisi tawar yang baik dalam rantai pasok. Akses informasi dapat diperoleh
melalui temu lapang antara kelompok tani, informasi dari penyuluh
lapangan atau dinas terkait, berita baik dari media cetak dan elektronik.
Sedangkan pengembangan teknologi dapat diperoleh melalui hasil
pembelajaran dan pengalaman baik secara pribadi maupun dengan
kelompok tani di lapangan, hasil adopsi melalui pertemuan lapang antara
petani dengan penyuluh maupun dengan perusahaan pengada saprodi,
melalui media cetak maupun elektronik.
Intervensi pemerintah menempati prioritas terakhir (0.068) sebagai
alternatif skenario dalam rangka mencapai manajemen rantai pasok jagung
di Kabupaten Grobogan. Walaupun peranannya dianggap kecil intervensi
pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal penyediaan sarana
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prasarana (penentuan harga pupuk), infrastruktur jalan/jembatan,
kebijakan ekspor/impor jagung, kebijakan perdagangan internasional
termasuk tarif bea keluar/masuk, aturan karantina dan sebagainya.
Kecilnya nilai yang diberikan responden terhadap intervensi pemerintah
dikarenakan selama ini peranan pemerintah masih kecil didalam
mengendalikan harga jagung yang merupakan faktor yang dianggap paling
penting didalam menciptakan efisiensi rantai pasok jagung. Intervensi
pemerintah masih dirasa kurang di level pengusaha. Peranan pemerintah
masih dianggap hanya sebatas pada kecukupan produksi jagung padahal
kebijakan pemerintah diharapkan dapat membantu petani maupun
pengusaha jagung dalam memperluas usahanya. Peranan pemerintah
sebagai fasilitator, regulator dan motivator sangat penting dalam
menciptakan efisiensi rantai pasok jagung.

4. PENUTUP
Kesimpulan yang dapat disajikan dalam hasil penelitian ini adalah bahwa
(1) struktur rantai pasok jagung di Kabupaten Grobogan terdiri atas
beberapa tingkatan pelaku mulai dari petani, pedagang pengumpul tingkat
desa, pedagang pengumpul tingkat kecamatan, pedagang pengumpul tingkat
kabupaten dan perusahaan pakan ternak, (2) sebagian besar petani jagung
memilih menjual hasil produksinya kepada pedagang pengumpul tingkat
kecamatan (48 persen) dan pedagang pengumpul tingkat desa (41.67
persen) daripada ke pedagang pengumpul tingkat kabupaten/pedagang
besar (10 persen), dan tidak ada petani yang menjual jagungnya langsung
kepada perusahaan pakan ternak, (3) Dari analisis hasil alternatif skenario
yang hendak dicapai, terlihat bahwa fasilitasi sarana dan prasarana petani
meliputi benih unggul, pupuk dan obat-obatan serta sarana penunjang
lainnya menjadi prioritas pertama dengan nilai 0.387 dalam rangka
menciptakan manajemen rantai pasokan jagung di Kabupaen Grobogan,
selanjutnya kemitraan/kerjasama antar pihak yang terlibat dalam rantai
pasokan jagung dengan nilai prioritas 0.195, Pengembangan SDM Petani
0.193, pengembangan informasi dan teknologi dengan nilai prioritas 0.157,
selanjutnya dan terakhir Intervensi pemerintah terhadap kebijakan dengan
nilai 0.069.
Bedasarkan hasil kesimpulan tersebut maka disarankan (1) adanya titik
temu lebih lanjut antara petani, pedagang pengumpul, perusahaan pakan
ternak dan pemerintah dalam rangka menentukan tingkat harga yang dapat
menguntungkan semua pihak, (2) perlunya pengembangan dan penguatan
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kelembagaan pelaku usaha (kelompok tani, koperasi) pada petani dalam
rangka usahatani maupun pemasaran untuk menguatkan posisi petani
dalam penentuan harga jagung, (3) perlunya kerjasama semua pihak/aktor
dalam rangka membentuk manajemen rantai pasok jagung yang efisien di
Kabupaten Grobogan. Dengan prioritas skenario yang sama yaitu fasilitasi
sarana dan prasarana untuk petani, maka semua aktor meliputi perusahaan
pakan ternak, petani, pengumpul tingkat kabupaten, pengumpul tingkat
desa, pengumpul tingkat kecamatan dan pemerintah perlu duduk bersama
untuk mencapai goal manajemen rantai pasok jagung yang efisien.
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ABSTRAK
Komoditas kedelai merupakan salah satu komoditas hasil pertanian strategis karena
lebih dari tujuh puluh persen kebutuhan kedelai dalam negeri dicukupi dari impor.
Hal ini disebabkan produksi kedelai dalam negeri baru dapat memenuhi sekitar tiga
puluh persen konsumsi dalam negeri. Hampir setiap tahun terjadi krisis kedelai dan
harga beli kedelai di pengusaha tahu/tempe terjadi peningkatan yang menyebabkan
pengusaha tersebut menurunkan/menghentikan produksinya. Selain ketidakstabilan harga, kuantitas kedelai impor yang berfluktuasi juga berdampak pada
produksi tahu/tempe. Setelah pemerintah campur tangan dalam pengendalian harga
dan penawarannya maka harga kedelai akan normal kembali. Kejadian ini berulang
kali terjadi sehingga diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat menstabilkan
ketersediaan kedelai dalam negeri.
Tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran dari penulis dalam meningkatkan
produksi kedelai sehingga dapat menstabilkan ketersediaan kedelai dalam negeri.
Pemberian subsidi pertanian khususnya untuk komoditas kedelai mutlak diperlukan
dalam rangka meningkatkan produktivitas dan stabilitas harga kedelai sehingga
subsidi yang diberikan perlu terintegrasi antara input, proses, dan output.
Program pemberian subsidi terhadap komoditas kedelai, dimulai dari pemetaan
daerah/wilayah/petani yang mengusahakan komoditas kedelai serta lembaga
pemasaran terkait. Hasil pemetaan ini sebagai dasar dalam memberikan subsidi
pupuk dan subsidi benih kedelai yang diberikan kepada petani agar tepat sasaran
baik dalam kuantitas, kualitas dan waktu. Proses budidaya kedelai perlu
pendampingan oleh Petugas Penyuluh Lapang (PPL) yang bertugas memonitor
penggunaan subsidi benih kedelai. Selain itu, subsidi juga diberikan dalam bentuk
kredit program untuk meningkatkan permodalan bagi petani. Jika petani termotivasi
membudidayakan kedelai maka produksi dapat ditingkatkan.
Kata kunci : subsidi benih kedelai, subsidi harga output, petani kedelai
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1. PENDAHULUAN
Kedelai termasuk salah satu komoditas pangan strategis di Indonesia.
Fluktuasi harga maupun kontinuitas penyediaan kedelai akan
mengakibatkan gejolak pada industri tahu dan tempe. Sebagian besar
kedelai digunakan untuk makanan dan bahan baku pembuatan tempe dan
tahu yang mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional. Kebutuhan
terbesar berikutnya untuk bahan baku industri kecap, tauco dan lainnya
yang menyerap sekitar 15 persen. Selebihnya, kedelai digunakan sebagai
benih dan pakan ternak. Prospek pasar industri pengolahan kedelai di
dalam negeri cukup menjanjikan. Pada tahun 2011, industri tempe dikelola
sekitar 32 ribu unit usaha perajin dan perusahan skala menengah ke atas
yang mempunyai nilai produksi sekitar Rp92.3 triliun dan memberikan nilai
tambah sebesar Rp37.3 triliun. Sementara industri kecap, diperkirakan
memiliki market size sebesar Rp3-4 triliun. Nilai pasar industri pengolahan
kedelai menjadi lebih besar apabila memperhitungkan industri produk
lainnya seperti tahu, tauco, susu kedelai dan pakan ternak yang sulit dilacak
besaran pasarnya (Kusdian, 2013).
Konsumsi kedelai nasional dalam 5 tahun terakhir mengalami
peningkatan dari tahun 2008–2012 seiring dengan berkembangnya industri
pengolahan berbasis kedelai. Peningkatan konsumsi kedelai nasional juga
diiringi dengan peningkatan jumlah impor seperti terlihat dalam tabel
berikut :
Tabel 1. Jumlah Konsumsi dan Impor Kedelai Tahun 2008 – 2012
Konsumsi
Impor
Persentase Impor Terhadap
Tahun
(ribu ton)
(ribu ton)
Konsumsi (%)
2008
1 729
1 180
68.25
2009
2 019
1 321
65.43
2010
2 358
1 744
73.96
2011
2 626
1 911
72.77
2012
2 600
2 128
81.85
Sumber: Kompas, 2013

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan persentase impor terhadap
konsumsi kedelai dari tahun ke tahun. Artinya, ketergantungan Indonesia
terhadap impor kedelai semakin tinggi. Keadaan ini memperberat
ketahanan pangan dalam negeri manakala terjadi kenaikan harga maupun
gangguan kontinuitas distribusi kedelai dari importir. Sebagian besar,
kedelai di impor dari Amerika Serikat dan Brasil. Hampir setiap tahun
terjadi gangguan distribusi dari importir yang mengakibatkan kenaikan
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harga kedelai dalam negeri di tingkat produsen tahu dan tempe. Hal ini
menyebabkan gangguan terhadap kontinuitas produksi tahu dan tempe,
dimana tahu dan tempe merupakan lauk pauk utama yang dikonsumsi
masyarakat Indonesia.
Produksi kedelai di dalam negeri saat ini hanya mampu memenuhi
sekitar 30 persen konsumsi domestik, sedangkan sisanya harus diperoleh
melalui impor. Impor kedelai diperkirakan akan makin besar pada tahuntahun mendatang. Hal ini disebabkan karena adanya kemudahan tataniaga
impor berupa dihapusnya monopoli Bulog sebagai importir tunggal serta
dibebaskannya bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) kedelai.
Disamping itu, negara eksportir kedelai terbesar dunia, seperti Amerika
Serikat, juga menyediakan subsidi ekspor sehingga merangsang importir
kedelai di Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas itu (Pusat Data dan
Informasi Pertanian, 2013).
Rata-rata produktivitas kedelai nasional hanya sebesar 14.57 kw/ha
menyebabkan produksi kedelai di Indonesia rendah. Beberapa
permasalahan yang mempengaruhi rendahnya produksi kedelai menurut
Kementrian Pertanian (2014) meliputi :
1. Menurunnya luas pertamanan dan luas panen kedelai
2. Masih rendahnya produktivitas kedelai yang dicapai di tingkat petani
yang rata-rata hanya mencapai 14.57 kw/ha, sedangkan potensi
produksi beberapa varietas unggul dapat mencapai 20–35 kw/ha. Hal ini
dikarenakan belum optimalnya penerapan teknologi spesifik lokasi
lapangan
3. Adanya persaingan harga antar komoditi dimana harga kedelai di tingkat
petani cenderung rendah akibat dari membanjirnya kedelai impor
dengan harga yang lebih murah menjadi penyebab utama berkurangnya
petani menanam kedelai
4. Kepemilikan lahan petani kedelai mayoritas kecil/gurem dan komoditi
kedelai seringkali dijadikan pilihan terakhir bagi petani.
Permasalahan tersebut didukung dengan data produksi kedelai di
Indonesia selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa terjadi gagal panen budidaya
kedelai yang cukup besar, yaitu kurang lebih 30 000 ha setiap tahunnya
(uasan gagal panen dibandingkan dengan total luas tanam ini). Gagal panen
disebabkan karena budidaya kedelai tidak dikelola secara intensif dan
biasanya ditanam pada musim peralihan dari penghujan ke kemarau
dimana pengairan hanya mengandalkan air hujan. Rata-rata produksi
Erlyna Wida R
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kedelai dalam negeri selama Tahun 2008–2012 baru mencukupi kebutuhan
konsumsi kedelai dalam negeri sebesar 39.3 persen. Data ini sangat jauh
dari harapan untuk mencapai swasembada kedelai di Tahun 2014.
Tabel 2. Produksi, Produktivitas, Luas Tanam, dan Luas Panen Kedelai Tahun
2008-2012
Luas Tanam
Luas Panen
Produksi
Produktivitas
Tahun
(ha)
(ha)
(ton)
(kw/ha)
2008
620 504
590 956
775 710
13.13
2009
758 931
722 791
974 512
13.48
2010
693 864
660 823
907 031
13.73
2011
651 974
622 254
851 286
13.68
2012
583 428
550 797
843 153
14.85
Sumber: Kementan, 2012 dan BPS, 2013

Selain permasalahan di atas, menurut Atman (2009), harga jual kedelai
di tingkat petani juga rendah sehingga kurang kompetitif dibandingkan
komoditas palawija lainnya. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang
menyebabkan petani kurang berminat membudidayakan kedelai.
Peningkatan harga jual di tingkat petani merupakan kunci utama dalam
mengembalikan minat petani untuk menanam kedelai.
Pemberian subsidi kepada petani merupakan salah satu kebijakan utama
pembangunan pertanian yang telah lama dilaksanakan pemerintah tak
terkecuali untuk komoditas kedelai. Subsidi diberikan baik secara langsung
berupa subsidi pupuk dan benih kedelai dan subsidi tidak langsung berupa
program penyuluhan, air irigasi, pembangunan pasar dan lain-lain. Namun,
hal tersebut belum dapat meningkatkan produktivitas maupun produksi
kedelai nasional dalam mencukupi kebutuhan kedelai nasional. Oleh karena
itu, tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji subsidi pertanian terhadap
komoditas kedelai dalam mengurangi ketergantungan impor.

1.1. Subsidi Pertanian
Subsidi pertanian adalah subsidi dari pemerintah yang dibayarkan
kepada petani dan pelaku agribisnis untuk melengkapi sumber pendapatan
mereka, mengelola suplai komoditas pertanian, dan mempengaruhi
permintaan dan penawaran komoditas tertentu. Komoditas yang disubsidi
bervariasi mulai dari hasil tanaman sampai hasil peternakan. Subsidi bisa
diberikan secara keseluruhan pada suatu komoditas, atau hanya pada
tujuan penggunaan tertentu saja.
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Subsidi pertanian tetap menjadi topik yang kontroversial dari sisi asal
muasalnya maupun kompleksitasnya karena seringkali melibatkan
perusahaan agribisnis besar yang memiliki kepentingan secara politik dan
ekonomi (Karnik and Lalvani, 1996). Subsidi pertanian sama halnya dengan
memindahkan uang dari pembayar pajak ke pemilik lahan usahatani.
Pembenaran dari transfer ini dan efeknya cenderung kompleks dan
kontroversial.
Ada dua argumentasi yang melandasi pentingnya pemerintah
memberikan subsidi kepada petani.Pertama, kewajiban pemerintah
membantu petani yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin yang
tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengembangkan
kapasitas produksi pertanian sementara eksistensi produksi pertanian ke
depan masih sangat diperlukan. Kedua, melindungi petani miskin dari
ancaman eksternal akibat ketidakadilan perdagangan dalam rangka
memberdayakan mereka menjadi masyarakat yang mandiri mampu
menghidupi dirinya dan juga menjaga eksistensi sektor pertanian ke depan
(Departemen Pertanian, 2006).

2. METODE
Metode dasar yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah
metode deskriptif. Metodel deskriptif memusatkan diri pada pemecahan
masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah
yang aktual, kemudian data yang dikumpulkan mula-mula disusun,
dijelaskan kemudian dianalisis (Surakhmad, 1994). Tulisan ini merupakan
review dari kajian-kajian sebelumnya yang kemudian dianalisis lebih lanjut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Program Subsidi Pertanian Terhadap Komoditas Kedelai
Berdasarkan konferensi tingkat menteri World Trade Organization
(WTO) yang diadakan di Bali awal Desember 2013 mengusulkan kenaikan
subsidi untuk pertanian dari 10 persen menjadi 15 persen per tahun
(Anonim, 2014) untuk negara berkembang. Hasil konferensi tersebut
memberikan ruang gerak bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan
produksi di bidang pertanian sehingga produknya dapat bersaing di pasar
internasional. Program subsidi dapat meningkatkan produksi pertanian tak
terkecuali produksi kedelai sehingga ketergantungan terhadap impor
kedelai dapat diturunkan. Program subsidi pertanian terhadap komoditas
Erlyna Wida R
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kedelai dilakukan dengan : 1) subsidi pupuk; 2) subsidi benih;3) bunga
kredit program. Program subsidi tersebut harus bersinergi dengan program
pemerintah lainnya di bidang pertanian sehingga tidak terjadi tumpang
tindih program.
Program subsidi pertanian untuk komoditas kedelai didahului dengan
melakukan pemetaan potensi wilayah/petani yang mengusahakan
komoditas kedelai. Tidak seluruhnya daerah di Indonesia dapat ditanami
komoditas ini karena tanah dan iklim yang tidak mendukung serta
rendahnya motivasi petani untuk menanam kedelai. Pemetaan potensi
wilayah/petani yang sesuai dengan agroekologi sangat penting dilakukan
agar program subsidi tepat sasaran, spesifik pada lokasi, waktu, kualitas dan
kuantitasnya. Pemetaan potensi wilayah/petani meliputi potensi luas
tanam/ luas panen, produktivitas, indeks pertanaman, jumlah petani yang
dan potensial mengusahakan. Hasil pemetaan tersebut menjadi acuan
wilayah dalam berspesialisasi memproduksi komoditas kedelai sehingga
produktivitas meningkat yang akhirnya dapat meningkatkan produksi
kedelai secara nasional. Selain itu, hasil pemetaan juga sebagai dasar dalam
melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian dalam
peningkatan produksi kedelai nasional.

3.2. Subsidi Pupuk
Salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan produksi pertanian
adalah melalui penerapan teknologi usahatani, yaitu berupa penggunaan
pupuk sebagai salah satu input produksi. Dalam rangka mencapai tujuan ini,
pemerintah selalu berupaya mendorong petani untuk memanfaatkan pupuk
secara tepat waktu dan tepat dosis. Konsekuensinya adalah pemerintah juga
harus berupaya meningkatkan produksi pupuk, sehingga tercapai pasokan
yang cukup dan juga dengan harga yang dapat dijangkau oleh petani.
Subsidi pupuk adalah alokasi anggaran pemerintah untuk menanggung
subsidi harga pupuk, yaitu selisih antara harga subsidi dan harga non
subsidi. Yang dimaksudkan dengan harga subsidi adalah harga eceran
tertinggi (HET), sementara harga non-subsidi adalah harga pokok penjualan
(HPP) pupuk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan petani
untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran
pemupukan berimbang spesifik lokasi (Bappenas, 2011).
Jenis pupuk yang mendapat subsidi meliputi pupuk urea, SP-36, ZA, NPK
dan pupuk organik. Subsidi pupuk ini didistribusikan ke 33 provinsi seIndonesia berdasarkan kebutuhan pupuk masing-masing daerah dan luas
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tanam. Subsidi pupuk diberikan pada subsektor tanaman pangan,
perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan budidaya.
Tanaman kedelai termasuk ke dalam subsektor tanaman pangan, akan
tetapi fokus pemberian subsidi pupuk sebagian besar pada komoditas padi
dan jagung. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas dan
produksi kedelai, proporsi subsidi pupuk ditingkatkan lagi pada komoditas
ini sesuai hasil pemetaan potensi wilayah/petani. Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Priyanto, et\al. (2009) bahwa dampak
kebijakan pemerintah terhadap subsidi input memberikan insentif terhadap
komoditas kedelai, karena biaya input yang dikeluarkan petani lebih rendah
dari pada harga sosial yang seharusnya. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa usahatani kedelai di Jawa timur memiliki keunggulan komparatif dan
kompetitif, atau lebih menguntungkan meningkatkan produksi dalam negeri
dibandingkan impor.
Dinamika kebijakan subsidi pupuk dapat dibedakan menjadi empat
tahapan, yaitu kebijakan subsidi sebelum era pasar bebas, kebijakan
penghapusan subsidi memasuki pasar bebas, kebijakan pemberian kembali
subsidi pupuk, dan kebijakan subsidi pupuk era pasar bebas. Dinamika
kebijakan dengan tingkat intensitas yang relatif tinggi mengindikasikan
ketidakpuasan berbagai pihak terkait terhadap rumusan kebijakan,
implementasi, dan dampaknya bagi petani dan pembangunan pertanian
(Sudaryanto et al., 2005). Secara ringkas kinerja subsidi pupuk per periode
sebagai berikut:
1. Kinerja subsidi sebelum era pasar bebas: mampu mendorong
tercapainya swasembada beras 1984; pengurangan subsidi perlu
dikompensasi dengan peningkatan harga produksi; dan peningkatan
harga pupuk tidak berpengaruh terhadap penggunaannya, karena
proporsinya dalam biaya usahatani masih relatif kecil.
2. Penghapusan subsidi memasuki era pasar bebas: penghapusan monopoli
telah mengefisienkan distribusi pupuk; subsidi pupuk dinilai lebih adil
dibandingkan dengan subsidi gas untuk pabrik pupuk.
3. Kebijakan pemberian kembali subsidi pupuk: format ROSP (Rencana
Operasional Subsidi Pupuk) memungkinkan pabrik pupuk memperoleh
subsidi langsung dari pemerintah; subsidi untuk pabrik pupuk, dan
bukan untuk petani; struktur subsidi hanya menguntungkan pabrik
pupuk.
4. Kebijakan subsidi pupuk pada era pasar bebas ini : Fakta di lapangan
menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk pada era pasar bebas ini
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dinilai tidak efektif untuk membantu petani. Hal ini dibuktikan oleh
beberapa fakta berikut ini:
a. Harga pupuk di tingkat petani jauh di atas harga HET
b. Pasokan pupuk di tingkat petani seringkali langka karena
konsekwensi dari dualisme pasar, ekspor pupuk, dan keterbatasan
penyaluran oleh pabrik pupuk. Fenomena langka pasok dan lonjak
harga pupuk merupakan kasus menyimpang yang tidak semestinya
terjadi. Produksi pupuk urea dalam negeri jauh melebihi kebutuhan
dan distribusinya dikendalikan pemerintah (Simatupang, 2004).
Kebijakan subsidi pupuk perlu diperbaiki mekanismenya di era
pasar bebas ini, dengan melakukan kajian lebih lanjut.
Proporsi subsidi pupuk sekarang ini lebih besar diperuntukkan pada
komoditas padi dan jagung, dan oleh sebab itu perlu ditinjau ulang
proporsinya untuk komoditas kedelai. Peningkatan subsidi pupuk pada
komoditas kedelai sangat diperlukan mengingat produksi nasional relatif
kecil dibandingkan dengan kebutuhan nasional. Hal ini mengakibatkan
ketergantungan impor yang tinggi. Kebijakan dan mekanisme penyaluran
subsidi ini perlu ditinjau kembali agar tepat sasaran, tepat waktu dan dosis
sehingga hal ini dapat meningkatkan produksi kedelai nasional.

3.3. Subsidi Benih
Subsidi benih adalah penggantian biaya produksi benih bersertifikat
yang harus dibayar oleh pemerintah apabila benih tersebut sudah terjual.
Tujuannya adalah: (a) Membantu meringankan beban para petani tanaman
pangan agar dapat membeli benih sebar bersertifikat dengan harga
terjangkau; (b) Meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul;
dan (c) Stabilisasi harga benih unggul bermutu. Semua tujuan tersebut
berujung pada peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan
berkualitas (Bappenas, 2011).
Pemberian subsidi benih tersebut ditujukan untuk menyediakan benih
padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau oleh para petani. Dalam
kondisi implementasi subsidi secara parsial nampak penyerapan benih
bermutu di tingkat petani masih rendah. Penggunaan benih bermutu dari
varietas unggul di tingkat petani untuk padi sekitar 39 persen, jagung 20
persen, dan kedelai 15 persen (PSE-KP, 2005). Terdapat justifikasi kuat
untuk memberikan subsidi benih kepada petani dengan harapan diperoleh
benih dengan harga yang relatif murah dan terjangkau daya beli petani
(Departemen Pertanian, 2006).
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Hasil pemetaan potensi wilayah/petani dapat menggambarkan
kebutuhan benih kedelai per wilayah/petani. Selain itu, hasil pemetaan
diharapkan juga menggambarkan varietas kedelai yang spesifik lokasi
sehingga subsidi benih kedelai yang diberikan langsung kepada petani
sesuai spesifik lokasi. Benih kedelai yang digunakan di tingkat petani
biasanya merupakan benih lokal sehingga produktivitasnya relatif rendah
dibandingkan dengan varietas unggul. Adanya subsidi benih kedelai varietas
unggul spesifik lokasi dapat membantu petani dalam meningkatkan
produktivitas kedelai.
Benih kedelai yang bersertifikat masih sangat jarang dijual di toko
saprodi pada daerah sentra produksi kedelai. Hal ini sejalan dengan hasil
penelitian dari PSE-KP (2005) bahwa penggunaan benih kedelai kualitas
unggul di tingkat petani hanya sebesar 15 persen. Penelitian mengenai
benih kedelai unggul spesifik lokasi sangat diperlukan mengingat sekarang
ini petani masih menggunakan benih kedelai lokal yang mengalami
penurunan kualitas.

3.4. Subsidi Bunga Kredit Program
Subsidi bunga kredit program adalah subsidi yang disediakan untuk
menutup selisih antara bunga pasar dengan bunga yang ditetapkan lebih
rendah oleh pemerintah untuk berbagai skim kredit program seperti
Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit Koperasi Primer untuk Anggota
(KKPA), Kredit Usahatani, Kredit Koperasi, Kredit Pemilikan Rumah
Sederhana (KPRS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS),
termasuk beban resiko (risk sharing) bagi kredit yang tidak dapat ditagih
kembali (default). Tujuan subsidi bunga kredit program adalah untuk
membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dengan
tingkat bunga yang lebih rendah dari bunga pasar. Kredit juga berperan
untuk memperlancar pembangunan pertanian, seperti:
1. Membantu petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan
bunga relatif ringan.
2. Mengurangi ketergantungan petani pada pedagang perantara dan
pelepas uang sehingga bisa berperan dalam memperbaiki struktur dan
pola pemasaran hasil pertanian.
3. Mekanisme transfer pendapatan untuk mendorong pemerataan insentif
bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian
Petani kedelai dapat memanfaatkan dua skim kredit program, yaitu
kredit ketahanan pangan (KKP) dan kredit usahatani dalam pengelolaan
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usahatani kedelai. Namun, tidak semua bank memberikan fasilitas skim
kredit tersebut sehingga petani harus dapat memilih bank-bank mana saja
yang terdapat di sekitar lokasi usahatani yang dapat diakses oleh petani.
Peran pemerintah khususnya melalui kelompok tani/ gapoktan/ petugas
penyuluh lapang diperlukan guna menyampaikan informasi kredit program
yang dapat diakses oleh petani.
Kredit program dapat membantu mengatasi keterbatasan permodalan
dalam mengelola usahatani kedelai. Pada umumnya, budidaya kedelai
ditanam di akhir musim kemarau tetapi masih terdapat air untuk
pertumbuhan vegetatif. Pengelolaan usahataninya dengan keterbatasanketerbatasan sehingga hasilnya sangat jauh berkurang dari tanaman padi
yang dibudidayakan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya kredit
program yang dapat diakses oleh petani dapat meningkatkan kemampuan
petani dalam mengelola usahataninya.

4. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Ketergantungan impor kedelai perlu dikurangi dalam rangka
meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pengurangan ketergantungan
ditempuh dengan jalan peningkatan produktivitas dan produksi kedelai
nasional. Peningkatan produktivitas dan produksi kedelai, salah satunya
dengan program pemberian subsidi terhadap komoditas kedelai. Program
ini dimulai dari pemetaan wilayah/petani yang mengusahakan komoditas
kedelai. Hasil pemetaan ini sebagai dasar dalam memberikan subsidi pupuk,
subsidi benih kedelai, subsidi kredit program dan subsidi harga output.
Program subsidi ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan
baik terhadap input, proses maupun outputnya. Program subsidi ini juga
perlu disinergikan dengan program pemerintah lainnya agar tidak terjadi
tumpang tindih. Diharapkan dengan program subsidi tersebut dapat
mengurangi impor kedelai.

4.2. Saran
Program subsidi yang diberikan kepada petani kedelai yang diberikan
dalam bentuk subsidi pupuk, benih, kredit program dan harga output perlu
dilakukan kajian lebih lanjut dalam menentukan besarannya. Hal ini
dilakukan agar subsidi yang diberikan tepat sasaran, spesifik lokasi, waktu,
sesuai kualitas dan kuantitasnya.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat efisiensi teknis (TE) industri
pengolahan makanan di Malaysia dengan menggunakan metode analisis non
parametric, Data Envelopment Analysis-DEA. Analisis dilakukan terhadap industri
skala kecil dan menengah (UKM) dan industri pengolahan makanan skala besar
(LSE) di Malaysia. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata TE industri
pengolahan makanan UKM adalah 75.6 persen berdasarkan constant return to scale
(CRS) dan 95.4 persen berdasarkan variable return to scale (VRS). TE sebesar 75.6
persen menunjukkan bahwa industri pengolahan makanan UKM secara potensial
masih bisa meningkatkan output sebesar 24.4 persen dengan menggunakan jumlah
input yang sama. Selama periode pengamatan, pertumbuhan TE berfluktuasi, ratarata TE tumbuh 0.636 persen pertahun (CRS) sedangkan VRS rata-rata tumbuh 0.570 persen per tahun. Ada lima industri UKM yang diidentifikasi beroperasi
dengan TE maksimal, yaitu refined palm oil, kernel palm oil, animal feed, soft drink
dan industri alkohol dari fermentasi. Sebaliknya, industri yang mengalami TE
terendah (antara 35.9 sampai 48.1 persen) adalah minyak sawit mentah,
pengalengan nenas, sugar refinery, pengolahan glukosa dan industri sirup/maltosa.
Sementara itu, rata-rata TE industri pengolahan makan usaha skala besar adalah
0.683 persen dan 0.952 persen masing-masing untuk CRS dan VRS. Industri skala
besar yang mengalami maksimum TE adalah pembuatan minyak kelapa sawit,
refined palm oil dan sugar refinery. Nilai TE yang rendah dari industri skala besar
ditemukan pada industri pengalengan nanas, pengalengan buah-buahan dan sayuran
lainnya, pakan ternak, saus dan pembuatan produk coklat.
Kata kunci: efisiensi teknis, industri pengolahan makanan, Malaysia

1. PENDAHULUAN
Masalah kecukupan suplai bahan makanan selalu menjadi isu penting
bagi setiap Negara. Bahkan kadang-kadang ia bisa berubah menjadi isu
politik dan mempengaruhi stabilitas kemanan. Oleh karena itu, usaha
menyediakan pangan bagi penduduk selalu menarik perhatian dalam
penelitian ekonomi. Bagi negara yang produksi makanannya surplus perlu
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menjualnya kepada konsumen dari negara lain karena umumnya bahan
makanan tidak bisa disimpan terlalu lama. Semua bahan makanan berasal
dari biomasa hasil proses foto sintesis yang bersifat mudah rusak dan
musiman.
Upaya menyediakan makan bagi penduduk merupakan rangkaian proses
yang panjang sejak dari lahan sampai ke meja makan. Industri pemrosesan
makanan (food processing industry-FPI) memegang peranan penting
sehingga memungkinkan bahan makanan untuk didistribusikan dalam jarak
yang jauh. Beberapa keuntungan lain dari dilakukannya pemrosesan ini
adalah agar bahan makanan menjadi lebih higienis, sesuai dengan selera
konsumen, nilai tambah yang tinggi, dan daerah pemasaran lebih luas.
Nilai tambah yang lebih tinggi pada bisnis bahan makanan olahan yang
bisa mencapai 5 sampai 20 kali lipat dibanding menjual dalam keadaan
mentah,menjadikan FPI berkembang pesat terutama di Negara-negara maju.
Malaysia adalah salah satu negera anggota ASEAN yang FPI-nya tumbuh
pesat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan kekuatan modal.
Negara ini mendapatkan banyak benefit, selain nilai tambah yang lebih
tinggi, FPI di Malaysia juga menjadi sumber pendapatan bagi penduduk di
rural area, menghasilkan pajak, penciptaan lapangan kerja serta
berkembangnya industri pendukung seperti industri kemasan, jasa
pengiriman barang dan lain-lain. Sejak dua dekade terakhir, industri
pengolahan makanan menjadi lokomotif pembangunan nasional dan
Pemerintah Malaysia memproyeksikan kenaikan pendapatan percapita
menjadi dua kali lipat dari RM22 000 pada tahun 2010 menjadi RM49 500
pada tahun 2020 (MIDA, 2008).
Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957, Malaysia telah melakukan
upaya strategis untuk memperkuat fundamental perekonomian
nasionalnya. Pada tahap awal, pemerintah Malaysia melaksanakan program
intervensi untuk mendukung produksi, distribusi dan marketing komoditas
pertanian. Tujuan dari strategi ini ialah untuk menyediakan suplai bahan
makanan yang cukup, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi angka
kemiskinan. Strategi ini telah membawa beberapa keberhasilan pada
perekonomian Malaysia. Komoditas seperti karet, kelapa sawit, lada, kakao
dan kayu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Malaysia
adalah penghasil karet terbesar di dunia sampai tahun 1980-an. Namun
setelah periode 1980-an Malaysia mulai mengembangkan industri
pengolahan produk pertanian. Misalnya industri produk coklat, sebelumnya
Malaysia termasuk produsen biji kakao, tetapi sejak industri pengolahan
produk coklat berkembang, mereka beralih menjadi pengimpor biji kakao
Efisiensi Teknis Industri Pengolahan Makanan…

Yodfiatfinda

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

249

(terutama dari Indonesia), tetapi pada sisi lain menjadi produsen produk
coklat terbesar ke-4 di dunia dengan pasaran ekspor ke lebih dari 49 negara
di dunia.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Efisiensi, dalam banyak literatur diartikan sebagai pemanfaatan sumber
daya secara tepat. Zahid dan Mokhtar (2007) mengemukakan bahwa
efisiensi merupakan parameter penting dalam menunjukkan kinerja dari
operasional bisnis perusahaan. Beberapa generasi pertama peneliti yang
melakukan pengukuran efisiensi perusahaan diantaranya Debreu (1951),
Farrell (1957). Efisiensi didefinisikan sebagai rasio antara potensi input
minimum dengan input aktual pada tingkat output dan teknologi tertentu.
Semakin dekat input sebenarnya dengan potensi input minimum berarti
efisiensi semakin besar atau nilainya mendekati satu. Definisi lain
memandang bahwa efesiensi sebuah perusahaan diukur dari rasio antara
output aktual dengan potensi maksimal output yang mungkin bisa dicapai
pada tingkat penggunaan input dan teknologi tertentu. Defenisi pertama
disebut input oriented efficiency sedangkan defenisi yang kedua disebut
output oriented efficiency (Dimara et al., 2008). Sengupta (2005) dalam
istilah yang sedikit berbeda menjelaskan bahwa sebuah perusahaan
dianggap lebih efisien, jika dan hanya jika, terjadi penurunan input pada
jumlah output tertentu atau kenaikan jumlah output pada penggunaan
sejumlah input tertentu.
Dalam bidang perencanaan manajerial dan pengambilan keputusan,
hubungan antara efisiensi dan produktifitas sangat penting. Pada dasarnya,
produktivitas dan efisiensi dapat digunakan secara bergantian (Sudit,
1984). Menurut Farrell (1957), efisiensi terdiri dari dua komponen, yaitu
efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis mencerminkan
seberapa dekat perusahaan memproduksi output maksimum ke tingkat
input minimum. Efisiensi alokatif mencerminkan kemampuan perusahaan
untuk memanfaatkan input dalam proporsi yang optimal pada harga dan
teknologi tertentu.
Konsep pengukuran efisiensi telah dikemukakan oleh Farrell (1957)
dalam artikel fenomenal yang berjudul "Pengukuran efisiensi produktif".
Farrell (1957) mengembangkan pengukuran efisiensi dengan menggunakan
beberapa input, yang diambil dari karya Debreu (1951) dan Koopmans
(1951). Mereka menurunkan fungsi efisiensi dari fungsi isoquant rata-rata
tertimbang suatu perusahaan terhadap fungsi isoquant yang sama dari
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perusahaan lain. Banyak peneliti kemudian mengembangkan konsep
tersebut nuntuk menemukan metode baru pengukuran efisiensi (Lovell,
1994; Greene, 2003; Heshmati, 2003). Konsep efisiensi ekonomi
memberikan dasar teoritis dalam kebijakan manajemen operasional dan
merupakan alat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi.
Industri pengolahan makanan di Malaysia terdiri dari 35 sub-industri UKM
dan 27 sub-industri LSE. Mengacu pada Standar Klasifikasi Industri
Malaysia (MSIC), industri pengolahan makan diberi kode 151 sampai 155.
Detail dari sub-industri beserta lima digit kode-nya disampaikan pada
Lampiran 1 (UKM) dan Lampiran 3 (LSE). Jumlah sub-industry di LSE lebih
sedikit dibanding jumlah sub-industri UKM karena tidak semua UKM
tumbuh menjadi industri skala besar. Delapan sub-industri UKM yang tidak
terdapat dalam daftar LSE ini ialah: 15 141 (kelapa); 15 311 (penggilingan
padi); 15 319 (tepung kacang-kacangan lainnya); 15 322 (glukosa, sirup
dan maltosa); 15 323 (sagu, tapioka dan pati); 15 491 (es); 15 493 (teh) dan
15 495 (industri kacang tanah).

3. METODOLOGI
Pada dasarnya, efisiensi dapat didefinisikan melalui dua cara yang
berbeda: (i) rasio antara input yang sebenarnya dengan input minimum
pada tingkat output tertentu, atau (ii) rasio output aktual dengan output
maksimum pada tingkat input tertentu. Definisi pertama dikenal sebagai
input oriented efficiency dan yang kedua adalah output oriented efficiency.
Rasio ini menunjukkan titik perbatasan produksi (posisi optimal). Dalam
hal rasio optimal santai dengan tujuan perusahaan, yaitu minimalisasi biaya
dan memaksimalkan pendapatan, maka efisiensi disebut sebagai efisiensi
ekonomi (Fare et al., 1994).
Konsep efisiensi Farrell (1957) memiliki dua komponen, yaitu Efisiensi
Teknis (TE) dan Efisiensi Alokasi (AE). TE mencerminkan kemampuan
perusahaan untuk mendapatkan output maksimum dari input yang
diberikan, sementara AE mencerminkan kemampuan perusahaan untuk
menggunakan input secara optimal pada harga dan teknologi yang paling
ekonomis. Dengan menggabungkan dua efisiensi ini maka akan diperoleh
pengukuran total Efisiensi Ekonomi (EE). Lovell (1994) mengemukakan
bahwa model EE menjelaskan rasio biaya minimum dengan biaya aktual
pada fungsi produksi. Biaya yang minimum digunakan untuk mengukur AE,
yang juga dapat dihitung dari rasio EE ke TE. Konsep yang lebih maju dari
pengukuran efisiensi berasal dari karya banyak ekonom, misalnya; Afriat
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(1972), Aigner et al. (1977), Charnes et al. (1978), Fare et al. (1994) dan
Coelli et al. (2003).
Untuk menggambarkan input oriented efficiency secara sederhana,
misalkan sebuah perusahaan menggunakan dua jenis input x dan y untuk
menghasilkan satu output dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS).
Berdasarkan asumsi ini, maka diperoleh kurva isoquant SS’

Gambar 1. Konsep Input Oriented Efficiency
Titik P adalah kombinasi kedua input untuk memproduksi satu unit
output. Titik Q adalah efisiensi sebuah perusahaan yang menggunakan dua
input ini. Terlihat bahwa di titik Q perusahaan menghasilkan jumlah output
yang sama dengan di titik P tetapi hanya menggunakan input sebesar
OQ/OP. Perusahaan yang beroperasi di titik P secara potensial bisa
mengurangi penggunaan input sebanyak QP untuk menghasilkan jumlah
output yang sama. Farrell (1957) menyebut rasio OQ/OP ini sebagai
Efisiensi Teknis (TE) dari perusahaan P.
TEi = OQ/OP …………………………………………………………………………… (1)
Melalui cara yang berbeda, nilai TEi dapat juga dihitunga dari 1 - QP/OP.
Nilai efisiensi berada pada selang nilai antara 0 sampai 100 persen. Jika TE
sama dengan nol artinya perusahaan beroperasi pada titik yang berjarak tak
hingga dari batas maksimum output (frontier), sebaliknya jika TE sama
dengan100 persen, artinya perusahaan beroperasi pada tepat di titik
frontier. Kemiringan kurva SS’ adalah negative, sehingga kenaikan jumlah
Yodfiatfinda
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input per unit output akan mengurangi nilai TE (cateris paribus). Jika rasio
harga input ditunjukkan oleh kurva AA’ maka kombinasi harga input terbaik
(minimum cost) berada di titik Q’. Walaupun titik Q and Q’ mempunyai
nilai efisiensi sama (TE = 100 persen), tetapi titik Q’ adalah combinasi
optimal untuk menghasilkan output. Kurva AA’ ini memungkinkan
pengukuran efisiensi alokatif (AE), tetapi Farrell (1957) menyebutnya
sebagai pengukuran efisiensi harga (price efficiency measurement).
AEi = OR/OQ ………………………………………………………..………………… (2)
Jarak RQ memperlihatkan potensi pengurangan cost produksi dari Q
untuk mendapatkan TE dan AE maksimal yaitu di titik Q’. Kondisi ini
dikenal dengan istilah Total Economic Efficiency (EE) yang dirumuskan
sebagai :
EEi = OR/OP
= (OQ/OP) x (OR/OQ)
= TEi x AEi ……………….………………………………………...…………... (3)
Secara praktis, fungsi efisiensi produksi (frontier) hanya bisa diperoleh dari
jumlah data yang besar.

Gambar 2. Konsep Output Oriented Efficiency
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Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa kurva ZZ’ merupakan fungsi
frontier. Perusahaan yang beroperasi pada titik A dinilai tidak efisien karena
berada di bawah kurva frontier ZZ’. Secara teoritis, perusahaan tersebut
bisa meningkatkan jumlah output sebanyak AB tanpa menambah
pemakaian input. Jarak AB memperlihatkan efisiensi teknis dari perusahaan
A dan dapat dirumuskan sebagai berikut:
TEo = OA/OB ………………………………………………………………………….... (4)
Jika harga input tersedia, maka AEdapat dihitung dari kurva iso-revenue
DD’:
AEo = OB/OC ……………………………………………………………………..…..… (5)
Nilai revenue terbaik adalah di B’ dibandingkan B walaupun sama-sama
memiliki nilai efisiensi 100% dan nilai total efisiensi ekonomis dapat
dihitung sebagai berikut:
EEo

= OA/OC
= (OA/OB) x (OB/OC)
= TEo x AEo ........................................................................................... (6)

Sebuah perusahaan dapat beroperasi sangat dekat atau tepat pada kurva
frontier melalui dua cara, yaitu meniminalkan biaya produksi atau
memaksimalkan jumlah produksi. Para ahli ekonomi mencoba
mengkobinasikan kedua cara ini untuk memperoleh total efisiensi ekonomi.
Fare et al., (1994) menggunakan konsep Data Envelopment Analysis (DEA)
untuk mengukur profit efisiensi dan TE long with TE, dengan
mempertimbangkan upaya simultan pengurangan input dan menaikkan
ouput.
Dalam penelitian ini, data input dan output perusahaan pengolahan
makanan Malaysia diperoleh dari Jabatan Perangkaan Malaysia (The
Statistics of Malaysia) terdiri dari panel data tahun 2000 sampai 2006.
Untuk mengurangi bias pengukuran, maka perusahaan skala besar (LSE)
dipisahkan dari perusahaan skala kecil dan menengah (UKM). Software
yang digunakan ialah DEAP 2.1 yang dikembangkan oleh Coelli (2003).
Kriteria perusahaan yang masuk UKM menurut klasifikasi industry di
Malaysia adalah: (1) bidang manufaktur usaha yang turn-overnya tidak
melebihi dari MYR 25 juta dan mempekerjakan pegawai tetap tidak lebih
dari 150 orang; (2) bidang usaha primer termasuk pertanian ialah usaha
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yang memiliki omset tidak lebih dari MYR 5 juta dan mempekerjakan
pegawai tetap tidak lebih dari 50 orang. Jika usaha memiliki omset atau
pegawai tetap melebihi limit tersebut maka diklasifikasikan sebagai usaha
skala besar (LSE).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Efisiensi Teknis di UKM
Efisiensi dan produktivitas adalah dua indikator kunci bagi
manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan atau organisasi. Tujuan
manajemen biasanya dicapai jika perusahaan beroperasi secara efisiensi
dan produktivitas tinggi. Tabel 1 menunjukkan tren dan pertumbuhan TE di
UKM FPI Malaysia untuk periode 2000-2006. Berdasarkan constan return to
scale (CRS), nilai rata-rata TE di UKM adalah 0,756 (75.6 persen).
Tabel 1. Tren TEUKM s Industri Pengolahan Makanan Malaysia Tahun 20002006
CRTS
VRTS
Tahun
TE
Pertumbuhan
TE
Pertumbuhan
2000
0.725
0.970
2001
0.795
9.655
0.938
-3.299
2002
0.779
-2.013
0.959
2.239
2003
0.690
-11.425
0.919
-4.171
2004
0.794
15.072
0.935
1.741
2005
0.777
-2.141
0.960
2.674
2006
0.734
-5.534
0.935
-2.604
Mean
0.756
0.602
0.945
-0.570
Selama periode pengamatan, Nilai TE berdasarkan Variabel Return to
Scale (VRS) lebih tinggi, yaitu 94.5 persen. Perbedaan nilai TE terjadi karena
basis pengukuran yang berbeda pula. Pengukuran efisiensi CRS adalah
terhadap fungsi linear produksi, sedangkan VRS mengukur jarak titik
produksi ke fungsi nonlinear dari produksi. Mengacu pada nilai efisiensi
teknis CRS, UKM FPI Malaysia memiliki potensi untuk meningkatkan output
sebesar 24,6 persen.
Pertumbuhan TE berfluktuasi selama tahun 2000 sampai dengan 2006.
Efisiensi teknis CRS memiliki rata-rata pertumbuhan positif 0.602 dan
efisiensi teknis VRS memiliki pertumbuhan negatif dari 0.570 per tahun. TE
terlihat mengalami kecenderungan menurun mulai dari tahun 2001 dan
mencapai nilai terendah sebesar 69 persen pada tahun 2003, kemudian
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terjadi peningkatan tahun 2003-2004 yaitu sebesar 79.4 persen.
Selanjutnya kembali turun dan tercatat pada nilai 73.4 persen pada tahun
2006.
Hasil dari penelitian ini konsisten dengan nilai TE yang diperoleh oleh
Zahid dan Mokhtar (2007), yaitu 72.9 persen untuk UKM industri makanan
Malaysia. Secara teoritis, nilai TE menunjukkan tren nonlinear yang dapat
dikaitkan dengan kemampuan perusahaan untuk berusaha mencapai batas
maksimal produksi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu
praktek manajemen (faktor yang bisa dikendalikan) dan faktor eksogen
(faktor yang tidak bisa dikendalikan). Jumlah produk yang cacat, jumlah
limbah terbuang, pengiriman yang tepat waktu, kualitas input yang baik,
promosi yang efektif dan pekerja yang lebih terampil merupakan faktor
yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Faktor seperti penurunan
ekonomi, tren permintaan, tingkat bunga, dan inflasi adalah faktor yang
tidak bisa dikendalikan oleh pihak manajemen. Kedua faktor tersebut secara
bersamaan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai batas
terluar fungsi produksi, dimana perhitungan TE dilakukan.
Pada Lampiran 2 disajikan nilai efisiensi teknis untuk setiap sub-industri
FPI Malaysia selama periode 2000-2006. Ada lima sub-industri yang
mengalami efisiensi teknis maksimal (TE=100 persen) yaitu, industri
rafinasi minyak kelapa sawit, minyak inti sawit, pakan ternak, minuman
ringan dan alkohol dari fermentasi, obat-obatan dan anggur. Fungsi
produksi frontier terbentuk dari perhitungan seluruh data. Pertumbuhan
output dan input industri ini dapat menunjukkan pertumbuhan yang
signifikan dalam menghasilkan nilai tambah. Sebaliknya, lima sub-industri
mengalami efisiensi teknis rendah, yaitu industri CPO, pengalengan nanas,
pabrik gula, pembuatan glukosa dan pembuatan sirup dan maltosa.
Rata-rata TE UKM bervariasi antara 35.9 persen dan 48.1 persen. Penelitian
ini menggunakan data agregat dari masing-masing sub-industri. Oleh
karena itu, tidak dapat mengungkapkan kontribusi masing-masing
perusahaan yang ada di industri untuk skor TE. Misalnya skor TE terendah
industri sawit, ini dihasilkan dari data agregat dari sub industri yang sama.
Namun, skor TE di tingkat industri berguna untuk mengevaluasi masalah
yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam industri.

4.2. Efisiensi Teknis LSE
Tabel 2 menunjukkan kenaikan nilai TE dari 0.636 pada tahun 2000
menjadi 0.785 pada tahun 2006 (CRS) dan dari 0.931 menjadi 0.979 (VRS).
Rata-rata nilai TE adalah 0.683 dan 0.952 masing-masing untuk CCRS dan
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VRS. Artinya, industri skala besar masih bisa menaikan nilai output
sebanyak 33.4 persen dengan menggunakan jumlah input yang sama.
Tabel 2. Tren TE dari LSEs Industri Pengolahan Malakan di Malaysia Tahun
2000-2006
CRTS
VRTS
Year
TE
Pertumbuhan
TE
Pertumbuhan
2000
0.636
0.931
2001
0.650
2.201
0.945
1.504
2002
0.700
7.692
0.973
2.963
2003
0.686
-2.000
0.943
-3.083
2004
0.576
-16.035
0.945
0.212
2005
0.754
30.903
0.949
0.423
2006
0.785
4.111
0.979
3.161
MEAN
0.683
4.479
0.952
0.863
Umumnya sub-industri dengan nilai TE-nya tinggi didapatkan pada
pengukuran VRS dan hanya beberapa sub industri dengan nilai TE-tinggi
pada pengukuran CRS. Dalam konsep DEA, pembentukan fungsi frontier
adalah dari data kolektif perusahaan atau semua sub-industri. Sebagian dari
industri mungkin beroperasi dekat dengan fungsi frontier, sementara yang
lain beroperasi jauh dari fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan
analisis TE lebih baik dilakukan berdasarkan pada tiap-tiap bisnis unit
(perusahaan) daripada TE kelompok perusahaan atau industri.
Nilai TE berdasarkan tiap-tiap sub industri LSE periode 2000-2006
disajikan pada Lampiran 4. Nilai TE maksmimum (100 persen) ditemukan
pada sub indutri CPO, industri rafinasi minyak sawit, dan industri gula.
Sementara nilai TE terendah ditemukan pada industri pengalengan nenas,
pengawetan dan pengalengan buah-buahan dan sayuran lainnya,
pembuatan pakan ternak, dan industri flavor termasuk MSG dan produk
coklat. Industri dengan nilai TE yang rendah ini, perlu dilakukan penelitian
lanjutan untuk mengetahui alternatif strategi pengembangan industry.
Beberapa industri mengalami hambatan dalam operasinya, seperti yang
terjadi pada industri produk coklat, jumlah suplai bahan baku dari dalam
negeri yang terus menurun, transformasi lahan menjadi non pertanian dan
tidak stabilnya harga impor biji coklat dari luar negeri.
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5. PENUTUP
Industri pengolahan makanan UKM beroperasi pada tingkat efisiensi
rata-rata 75.6 persen berdasarkan constant return to scale (CRTS). Artinya,
industri masih bisa meningkatkan produksi sebesar 24.4 persen dengan
menggunakan input yang sama. Industri skala besar rata-rata beroperasi
pada tingkat skala efisiensi teknis 68.3 persen atau dengan kata lain masih
berpotensi meningkatkan output sebesar 31.7 persen dengan menggunakan
jumlah input yang sama.
Perhatian yang lebih detail perlu dilakukan terhadap sub industri yang
beroperasi jauh dari kurva produksi frontier atau disebut tidak efisien.
Terutama terhadap faktor-faktor yang bisa dikendalikan oleh pihak
manajemen sehingga perusahaan bisa beroperasi pada titik mendekati
kurva frontier.

DAFTAR PUSTAKA
Afriat, S.N. (1972). “Efficiency estimation of production functions”. International
Economic Review. 13(3): 568-598.
Aigner, D.J., Love1, C.A.K. and Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of
stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics.
6: 21-37.
Charnes, A., Cooper, W.W. and Rhodes, E. (1978). “Measuring the efficiency of
decision making units”. European Journal of Operation Research. 2: 429-444.
Coelli, T., Rao, D.S.P. and Battese, G. E. (2003). An Introduction to Efficiency and
Productivity Analysis. Dordrectht: Kluwer Academic Publisher.
Debreu, G. (1951). The coefficient of resource utilization. Econometrica. 19(3): 273292.
Dimara E., Skuras, D. Sekouras K.T. and Tzelepis D. (2008). “Productive efficiency
and firm exit in the food sector”. Journal of Food Policy. 33: 185-196.
Fare, R., Grosskopf, S. and Lovell, C.A.K. (1994). Production Frontier.Cambridge
University Press. Cambridge.
Farrell, M.J. (1957). “The Measurement of Productive Efficiency”. Journal of the Royal
Statistical Society. 120(3): 253-290.
Greene, W.H. (2003). Econometric Analysis (5th Edition). Pearson Education Inc.
New Jersey.
Heshmati, A. (2003). “Productivity growth, efficiency and outsourcing in
manufacturing and service industries”. J. of Economic Surveys. 17(1):79-112.
Lovell, C.A.K. (1994). “Linear programming approach to the measurement and
analysis of productive efficiency”. TOP . 2:175-248.
Yodfiatfinda

Efisiensi Teknis Industri Pengolahan Makanan…

258

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

MIDA (2008). Agro Based Industries Division: Food Industri in Malaysia, Idea
Prospects,
Immense
Opportunities.
Available
online
at
http:www.mida.gov.my (accessed on: 12 Sept 2009).
Sengupta, J.K. (2005). “Nonparametric efficiency analysis under uncertainty using
data envelopment analysis”. International Journal of Production Economics.
95(1): 39-49.
Zahid, Z. dan Mokhtar, M. (2007). Estimating technical efficiency of Malaysian

manufacturing small and medium enterprises: A Stochastic Frontier
Modelling. Paper presented in the 4th SMEs in a Global Economy Conference

2007 9th – 10th July 2007.

Efisiensi Teknis Industri Pengolahan Makanan…

Yodfiatfinda

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN
AGROINDUSTRI PALA FAKFAK
Mokhamad Syaefudin Andrianto1, dan Sapta Rahardja2
2

1Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB
Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian - IPB.
E-mail : 1syaefudinandri@gmail.com, 2saptaraharja@ipb.ac.id

ABSTRAK

Pala Fakfak (Myristica argentha) memiliki karakteristik yang berbeda dengan pala
Banda (Myristica fragrance). Ciri utama pala Fakfak adalah daging buah lebih tebal
tetapi kandungan minyak atsirinya lebih rendah. Pala Fakfak sebagai produk
agroindustri digunakan untuk manisan, sirup, permen, kecap, dan bumbu masak.
Tujuan dari kajian ini adalah merumuskan strategi pengembangan agroindustri
khususnya pemasaran pala Fakfak. Pengumpulan data selain studi pustaka juga
menggunakan survey dan FGD. Kajian menggunakan alat analisis IFE-EFE, SWOT dan
QSPM. Pengembangan pasar menggunakan Ansoft Strategy. Hasil analisis IFEEFE,SWOT dan QSPM, prioritas strategi untuk jangka pendek adalah pelatihan dan
pendampingan usaha pala, prioritas jangka menengah dan panjang adalah
mendirikan pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan pala Fakfak. Strategi
penetrasi pasar melalui promosi dan kerjasama dengan hotel, restoran dan katering.
Strategi pengembangan produk baru dilakukan dengan standarisasi kualitas dan
perbaikan kemasan sehingga lebih menarik. Diversifikasi dilakukan untuk pasar
industri dalam bentuk bubuk bumbu (seasoning) ataupun puree/pasta.
Kata kunci : agroindustri pala, pala Fakfak, puree pala, pengembangan produk baru

1. PENDAHULUAN
Indonesia sudah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sejak jaman
penjajahan bangsa Eropa. Salah satu rempah-rempah yang terkenal adalah
pala. Menurut Nurdjannah (2007) terdapat 5 jenis pala yang tumbuh di
Indonesia, yaitu Myristica fragran (Banda), M. argentha Warb (Papua), M.
scheffer Warb (hutan-hutan papua), M. speciosa (Bacan), M. succeanea
(Halmahera). Daerah penghasil utama pala di Indonesia adalah Kepulauan
Maluku, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, NAD, Jawa Barat, dan Papua.
Indonesia merupakan negara pengekspor utama pala (60-70 persen) di
dunia dan sisanya adalah Grenada, India, Srilanka, Papua New Guinea
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(Nurdjanah, 2007; Bierzynski, 2008). Selama kurun waktu 2007-2011
terdapat beberapa Negara yang dominan melakukan ekpor pala antara lain
Indonesia, India, Srilanka, Malaysia,Vietnam dan Grenada. Ekspor pala dari
Indonesia relative stabil, sedangkan Grenada menurun dan Vietnam mulai
meningkat (Tabel 1). Belanda, Italia, Amerika dan Jerman merupakan
negara yang sukses melakukan re-ekspor atau mengolah produk turunan
pala (Raharti, 2013).
Tabel 1. Ekspor Pala (HS Code 090810 Mutmeg) dari Tahun 2007-2011
(dalam Kg)
Tahun

Indonesia

India

Srilanka

Grenada

Malaysia

2007

10 904 513

1 658 094

1 543 519

573 988

228 115

Vietnam
132 277

2008

9 793 282

1 460 090

1 588 624

343 869

143 305

307 584

2009
9 264 087
3 314 712
1 403 288
N/A
89.67
396 835
2010
10 742 897
1 733 263
1 952 006
N/A
99 625
668 483
2011
11 756 339
3 091 827
1 668 973
N/A
305 238
1 001 712
Sumber : UNComtrade, 2014 (data diolah). http://comtrade.un.org/data/ diakses 22 Juli 2014

Salah satu penghasil pala yang terkenal di Papua adalah Kabupaten
Fakfak. Pala Fakfak merupakan buah asli yang tumbuh di Fakfak (Myristica
argentha) dan karakteristiknya berbeda dengan pala daerah lain, seperti
pala Banda (Myristica fragrance). Menurut Rismunandar (1992) kandungan
minyak atsiri fuli pala Fakfak hanya 6.5 persen. Kualitas dan baunya tidak
sebaik fuli Banda, namun aromanya cukup menarik. Walaupun kandungan
minyak atsirinya tidak sebesar pala Banda, menurut Mudlofar (2012) pala
Fakfak masih dapat dikembangkan menjadi flavoringagent dan obat. Hingga
saat ini pala Fakfak masih dapat dinyatakan sebagai rempah-rempah yang
diakui dalam pasaran dunia internasional.
Pada tahun 2011, luas areal tanaman pala di Kabupaten Fakfak mencapai
6 755 ha (10 persen dari nasional) dengan produksi sebanyak 1 938 Ton.
Penyebaran areal tanaman pala tersebar di 8 Distrik, yaitu
Kramongmongga, Kokas, Teluk Patipi, Fakfak Tengah, Karas, dan Distrik
Fakfak Barat. Produksi rata-rata per tahun sebesar 1 288 ton yang diekspor
melalui Pulau Jawa dan Sulawesi dengan nilai ekspor sebesar 45
Milyar/tahun. Pala merupakan produk unggulan strategis Kabupaten Fakfak
dengan potensi kesesuaian lahan di atas 500 000 Ha, bahkan menjadi
lambang/ikon Kabupaten Fakfak.
Manfaat atau khasiat pala dapat digunakan sebagai penambah rasa
(flavoring agent) terutama produk berbasis daging, industry parfum, obatobatan terutama sakit perut dan kandungan myristicin dalam daging buah
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dapat menyebabkan kantuk (Nurdjannah, 2007). Buah pala dapat
dikelompokkan kedalam 4 bagian, yaitu daging buah, fuli, tempurung dan
daging biji. Daging buah dapat digunakan untuk Manisan, fruit salad, sirup,
jus, jam, dan chutney. Fuli dapat dimanfaatkan untuk minyaknya, oleoresin,
dan mentega. Tempurung dapat digunakan untuk industry kimia sedangkan
daging biji diambil minyak, oleoresin, dan menteganya (Rismunandar,
1992).
Walaupun manfaatnya cukup banyak tetapi pengembangan produk
turunannya masih terbatas, terutama di Fakfak. Pala umumnya dihasilkan
dari perkebunan rakyat sehingga pola pengembangannya masih
konvensional. Pada tahun 1970-1990an, pala diekspor langsung oleh
pengusaha lokal Fakfak ke Singapura, Hongkong dan Eropa. Sejak adanya
kebijakan satu pintu ekspor, maka ekspor dilakukan melalui pedagang
perantara di Surabaya. Hal ini berdampak cukup besar bagi petani pala.
Permasalahan strategis lain adalah pemanfaatan daging buah yang
belum optimal. Daging buah sebagian besar belum diolah bahkan terbuang.
Beberapa UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sudah melakukan
pengolahan tetapi perlu diperbaiki standarnya seperti produk dan
kemasannya. Tujuan dari kajian ini adalah merumuskan strategi
pengembangan agroindustri khususnya pemasaran pala Fakfak.

2. METODE KAJIAN
2.1. Kerangka Pemikiran
Manajemen strategi terdiri dari 4 elemen yaitu analisis lingkungan,
formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol strategi
(Whelen and Hunger, 2004). Lingkup dari kajian ini adalah analisis
lingkungan dan formulasi strategi pada Pemda Fakfak.
Pengembangan strategi dilakukan melalui pendekatan 3 tahapan, yaitu
tahap masukan (input stage), tahap perumusan strategi (matching stage)
dan pemilihan prioritas strategi (decision stage). Tahap masukan terdiri
dari identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman) dan identifikasi
faktor internal (kekuatan dan kelemahan). Berdasarkan kondisi internal
dan eksternal maka dimunculkan alternatif-alternatif strategi menggunakan
analisis SWOT (David, 2010). Prioritas strategi dipilih melalu pendekatan
QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) untuk memilih prioritas
alternatif-alternatif strategi.
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.2. Pengambilan Data
Data primer dilakukan melalu survey dan FGD (Focus Group Discussion).
Survey dilakukan ke dinas terkait, pelaku usaha, pasar dan tempat-tempat
yang penjualan pala Fakfak pada bulan November – Desember 2012. Data
sekunder diambil melalui data dari dinas terkait dan internet.

2.3. Pengolahan dan Analisis Data
Analisis dibagi kedalam dua bagian, yaitu analisis perencanaan strategis
dan operasional. Analisis perencanaan strategis dilakukan untuk
mengembangkan kebijakan yang relevan untuk mendukung penguatan
pasar. Analisis operasional dikembangkan agar dapat ditindaklanjuti oleh
pelaku-pelaku terkait.
Identifikasi faktor ekternal menggunakan pendekatan analisis STEER.
Analisis STEER merupakan salah satu analisis lingkungan makro selain
PEST (Political, Economic, Social and Technological), SLEPT (menambahkan
Legal), PESTEL (menambahkan Environmental), STEEPLED (menambahkan

Analisis Strategi Pengembangan Agroindustri…

Mokhamad Syaefudin Andrianto, dan Sapta Rahardja

263

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

Ethics

dan

Demographics)1.

Analisis STEER merupakan analisis
komprehensif yang mengkaitkan aspek-aspek Socio-cultural, Technological,
Economical, Ecological, dan Regulatory yang digunakan untuk perencanaan
bisnis. Analisis ini membantu memahami dampak organisasi atau bisnis
pada komunitas secara langsung. Analisis ini juga membantu perencana
strategi untuk merubah gambaran umum bisnis menjadi lebih operasional
dan memperhatikan aspek efisiensi.
Kemudian analisis internal menggunakan pendekatan manajemen
fungsional dalam hal ini adalah analisis manajemen pemasaran, produksi,
SDM dan pemasaran. Visi yang digunakan adalah visi Kabupaten Fakfak
2011-2015. Analisis pemasaran produk yang akan dikembangkan
menggunakan pendekatan Segmentasi, Targeting dan Positioning serta
bauran pemasara (product, price, promotion, place - 4P) (Kottler dan Keller,
2007). Salah satu bentuk promosi adalah dengan menggunakan personal
selling dan public relation yang dikemas melalui FGD untuk membangun
networking bisnis. Pengembang pasar menggunakan pendekatan Ansoft
Strategy (Kottler dan Armstrong, 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Identifikasi Faktor Eksternal
Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan pala di
Fakfak sebagai berikut :
3.1.1. Sosial budaya
Budaya di Fakfak terkait pohon pala masih cukup kuat. Kepercayaan
bahwa pala tumbuh dan tersebar di Fakfak karena 4 jenis burung (burung
wamar, mambruk, pirah, tugtugri) dan manusia. Tiap suku/marga di Fakfak
memiliki pohon pala yang tumbuh secara alami ataupun ditanam lewat
usaha perkebunan. Pada musim panen juga terdapat acara adat “Meri
Tetembora” atau persembahan untuk penjaga kebun pohon pala.
Perlidungan terhadap keberlanjutan sumberdaya pala di Fakfak di dekati
dengan kelembagaan lokal/nilai-nilai kearifan lokal berupa “Sasi Pala”.
Aturan Sasi Pala dimaksudkan untuk melindungi panen pala dalam kondisi
layak panen. Sasi mengikat masyarakat untuk tidak memanen pala sebelum
waktunya. Waktu masa panen yang oleh masyarakat disebut “buka sasi”.
Ada sangsi jika, aturan sasi ini dilanggar oleh masyarakat.

1
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Berdasarkan pengalaman masyarakat Fakfak, konsumsi buah pala dan
olahannya dianggap bermanfaat bagi kesehatan. Selain sebagai penyedap
makanan, pala dianggap memiliki zat tertentu yang membuat tubuh jadi
hangat, dan dapat membantu tidur menjadi lebih berkualitas.
Posisi pala sangat strategis sehingga menjadi lambang atau ikon
Kabupaten Fakfak, dan Pala menjadi salah satu oleh-oleh khas Fakfak.
Akhir-akhir ini, kondisi panen pala terganggu oleh aksi pencurian. Hal ini
berpengaruh pada kualitas produksi, dan masyarakat memperpendek
musim panen guna mewaspadai berkurangnya panen akibat aksi pencurian.
3.1.2. Teknologi
Tata cara budidaya tanaman pala yang baik di Fakfak masih kurang
(seperti jarak tanam dsb). Umumnya pala di Fakfak adalah hutan pala,
perkebunan pala baru dikembangkan akhir-akhir ini sehingga
membutuhkan sosialisasi cara budidaya yang baik agar produktivitasnya
dapat meningkat.
Terdapat potensi 36 jenis produk turunan pala yang diketahui
masyarakat saat ini, tetapi sebagian besar teknologi belum dikuasai oleh
penduduk Fakfak. Beberapa jenis teknologi yang dikuasai masih dikelola
secara konvensional. Salah satu contoh produk olahan pala adalah sirup.
Tetapi kualitas, konsistensi rasa sirup belum terjamin dan pengemasan pun
belum memenuhi standar. Oleh sebab itu, dibutuhkan teknologi pengolahan
dan pengawetan pala, baik untuk daging ataupun limbahnya terutama pada
musim panen sehingga dapat leih dimanfaatkan secara optimal.
3.1.3. Ekonomi
Pala merupakan sumber pendapatan utama masyarakat asli Fakfak.
Kendala yang dihadapi oleh masyarakat antara lain seperti, (1) terdapat
kelompok kecil/mafia pala yang menghambat perdagangan pala sebagai
komoditas ekspor; (2) infrastruktur untuk pengembangan industri masih
kurang memadai; (3) Jumlah penduduk sebagai pasar dengan daya beli
terbatas masih kecil (66 828 orang); (4) Jumlah wisatawan masih sedikit
(108 orang wisatawan asing); Daging pala yang menjadi limbah belum di
manfaatkan secara ekonomis. Daging buah pala merupakan bagian terbesar
dari pala, yaitu sekitar 80 persen tetapi belum termanfaatkan secara
optimal
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3.1.4. Ekologi
Iklim Fakfak sangat sesuai untuk pengembangan pala. Terdapat dua jenis
pala, yaitu pala pantai dan pala gunung dengan musim panen yang berbeda.
Pala pantai dapat dipanen sampai 4 kali setahun untuk keperluan
pembuatan sirup pala. Tanaman pala dapat berfungsi sebagai penjaga
lingkungan (reboisasi) selain itu tanaman pala dapat dijadikan obyek wisata
(hutan atau pantai).
3.1.5. Regulasi
Kebijakan pengembangan nasional terbentur pada aturan satu pintu
ekspor, yaitu dari Surabaya. Kebijakan dan komitmen Pemda tentang
pengembangan pala cukup kuat. Kebijakan ini dapat dikembangkan menjadi
Perda, misalkan mewajibkan industri Horeka (hotel, restoran dan katering)
kelas tertentu menyediakan produk turunan pala seperti sirup dan manisan
pala. Komitmen pemda diwujudkan dalam lembaga yang ditugaskan untuk
mengembangkan pala yang dipimpin oleh BAPPEDA dan sekretaris kepala
dinas pertanian. Identifikasi menggunakan pendekatan STEER kemudian
dipilah menjadi peluang dan ancaman sebagai berikut (Tabel 2).
Tabel 2. Identifikasi Faktor Eksternal Pengembangan Agroindustri Pala di
Fakfak
Faktor
Sosial
Budaya

Teknologi

Peluang
1. Kepercayaan adat terkait
perlindungan dan pemanfaatan
pala untuk adat masih kuat
2. Menjadi lambang /simbol
Kabupaten Fakfak
3. Terdapat potensi pengembangan
36 produk turunan pala
4. Sebagian penduduk pernah
menikmati disekolahkan
menggunakan hasil dari pala

Ekonomi

Ekologi

Regulasi

5. Terdapat 2 jenis pala dengan masa
panen berbeda (pantai dan
gunung)
6. Kebijakan pasar terkait industri
Horeka (Hotel, restoran, katering)
agar menyediakan produk turunan
pala

Mokhamad Syaefudin Andrianto, dan Sapta Rahardja

Ancaman
1. Pencurian pala mengakibatkan
pala dipanen sebelum waktunya

2. Granada (luar negeri) masih
mengendalikan pasar
Internasional pala
3. Kelompok kecil yang
mengendalikan perdagangan pala
Fakfak (Mafia)
4. Infrastruktur belum mendukung
industri (listrik,jalan dsb)
5. Limbah pala pada saat musim
panen belum diolah
6. Kebijakan ekspor satu pintu
melalui Surabaya menghambat
pemasaran ekspor

Analisis Strategi Pengembangan Agroindustri…

266

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

3.2. Identifikasi Faktor Internal
Identifikasi faktor internal menggunakan pendekatan manajemen
fungsional. Manajemen fungsional meliputi pemasaran, produksi, keuangan
(finansial) dan SDM (sumberdaya manusia). Berikut adalah hasil
identifikasinya :
3.2.1. Pemasaran
Pengrajin/home industry pengolahan produk pala sudah ada, antara lain
Cendrawasih, Pariwari, Saripala dan Teratai yang merupakan binaan
Kopindra. Selain itu, pameran dagang (antara lain di Batam, Jakarta, Jawa
Timur, Bali dan Jerman) sudah pernah dilakukan dan disponsori oleh
pemerintah daerah. Akan tetapi, produk turunan Pala belum tersedia di
hotel dan restoran (warung makan) secara konsisten.
3.2.2. Produksi
Bahan baku agroindustri berupa daging pala Fakfak memiliki
keunggulan daging buah yang lebih besar, aroma lebih tajam, tidak
sepat/kelat dibandingkan pala Banda. Produk yang sudah dikembangkan
antara lain sirup, manisan, kecap, dan permen. Umumnya produk nelum
dikemas dengan baik dan menarik, akan tetapi masih ditemui kesulitan
dalam hal pengemasan (botol).
Ketersediaan bahan baku untuk industri kecil sudah mencukupi karena
produksi pala pantai dapat dipanen minimal dua kali. Akan tetapi, rasa
belum konsisten bahkan untuk manisan pala dapat terfermentasi.
3.2.3. SDM
Penguasaan teknologi pengolahan masih terbatas. Terdapat
pengetahuan lokal masyarakat dalam mengembangkan produk pala (36
jenis produk). Pelatihan yang berlanjut dan pendampingan masih belum
memadai.
3.2.4. Finansial
Belum ada studi kelayakan pengembangan daging buah pala secara
komersial sehingga investor belum tertarik untuk mengusahakan industri
daging buah pala Fakfak secara komersial.Identifikasi faktor internal dapat
dikelompokan sebagai berikut :
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Tabel 3. Identifikasi Faktor Internal Pengembangan Agroindustri Pala di
Fakfak
Faktor
Kekuatan
Kelemahan
Pasar
1. Sudah dikenal sejak jaman
1. Desain kemasan sebagai
Belanda hingga ke
oleh-oleh kurang
mancanegara
menarik
2. Industri kecil yang menjual
sirup, kecap, manisan dan
permen pala
Produksi/ 3. Penguasaan teknologi
2. pengembangan untuk
operasi
sederhana
minyak atsiri tidak cocok
4. Karakteristik berbeda
3. kualitas produk belum
dengan pala Banda
memenuhi standar
Finansial
4. Belum ada investor yang
tertarik untuk
mengusahakan industri
pala Fakfak secara
komersial
Man. SDM
5. Tenaga terampil
pengolah masih kurang

3.3. Kondisi Eksisting Produk Turunan
Beberapa produk turunan yang sudah ada, antara lain manisan, permen,
kecap, dan permen pala. Manisan terdiri dari dua jenis, yaitu manisan basah
dan kering. Segmen dan target manisan ditujukan untuk oleh-oleh dan
makanan ringan. Produk ini lebih banyak diproduksi (favorit) karena
paketnya relatif murah berkisar antara Rp5 000 – Rp7 000 /bungkus.
Dikemas sederhana dengan plastik biasa sehingga lengket ditangan
(manisan basah) dan daya tahan terbatas terutama untuk penumpang
kapal. Salah satu manisan yang sudah dikemas dengan lebih baik adalah
merek Khilava yang dijual di bandara Torea. Kelemahan produk manisan
basah adalah mudah terfermentasi.
Sirup pala memiliki target pasar untuk oleh-oleh, olahragawan, dan
minuman di hotel dan restoran. Produk sirup umumnya sudah dibundling
dengan kemasan yang berisi dua botol untuk memudahkan membawanya.
Sari Pala dari Air Besar adalah salah satu produk yang sudah dikemas
dengan relatif lebih baik. Produk lainnya mempunyai kelemahan dari segi
kemudahan membawa kemasan (tali kemasan) bahkan penutup botol yang
kurang baik menyebabkan botol pala bocor jika ditidurkan. Pelabelan masih
kurang terutama expired date, selain itu manfaat sirup pala sebagai nilai
jual juga belum ditampilkan.
Mokhamad Syaefudin Andrianto, dan Sapta Rahardja
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Salah satu kesulitan produksi sirup pala adalah terbatasnya ketersediaan
tersedianya kemasan botol. Umumnya pengrajin menunggu pasokan botol
bekas sirup ABC yang sangat terbatas jumlahnya. Sebagian besar produk
rasanya tidak konsisten bahkan ada yang menyebut air gula karena
komposisinya tidak tepat. Saripala adalah merek yang sudah melakukan
perbaikan mutu secara kontinyu dimana setiap ada keluhan pelanggan,
maka produknya diperbaiki. Pemasaran dilakukan melalui mulut ke mulut
(word of mouth). Beberapa merek pala melakukan penjualan dengan sistem
konsinyasi,antara lain Kopindra Bina Teratai (Diititipkan di tiga tempat,
yaitu Toko Hosana, Mega dan Ramayana), Khilava dan Vista (Bandara
Torea). Sedangkan Saripala, dan Pariwari menjual di tempat khusus.
Saripala dijual dilokasi yang cukup strategis untuk target pasar
olahragawan, yaitu di pusat olahraga yang terdiri dari kolam renang, dan
fitness center. Hotel dan restoran (rumah makan) sebagian besar tidak
menyediakan sirup pala.
Tabel 4. Pemetaan Produk dan Penjualan Pemanfaatan Daging Buah Pala
Produsen
/merk
Saripala
Kopindra
bina teratai
(Hosana,
Mega,
Ramayana)
Pariwari

Pedagang
Pasar
Cendrawasih

Produk

Harga

Sirup

Rp 50.000/kemasan

Manisan
Permen
Sirup

Rp 5.000
Rp 5.000
Rp 50.000/kemasan

Manisan
Permen
Sirup
Kecap
Manisan

Rp 10.000/bungkus
Rp 10.000/ bungkus
Rp 25.000/botol
Rp 15.000/botol
Rp 5.000/bungkus

Vista

Manisan
(basah &
kering)
Permen
Sirup
Selai
Sirup

Khilava

Manisan

Rp 45.000/kemasan
Rp 50.000/kemasan
Rp 10.000/bungkus

Omset

Alamat

60 kemasan (120
botol ABC) per
bulan
120 kemasan (80
botol ABC) per
bulan di Toko
Hosana

Air besar
(outlet)

Tidak tentu

Sekban
(produksi &
outlet)

20 bungkus/ hari
Meningkat ketika
kapal sandar
(+/- 10 pedagang)
Produk utamanya
manisan
Tiap hari 2-3 orang
kisaran membeli 0
– 20 dus untuk
sirup
1 kemasan/ take
off

outlet

14 bungkus/ take
off

Pasar dekat
pelabuhan
(outlet)

Sekban
(produksi &
outlet)

Bandara
(outlet)/sekban
(produksi)
Bandara
(outlet)/sekban
(produksi)

sumber : data primer, 2012 (diolah)
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Target pasar untuk produk permen pala adalah anak-anak. Kemasannya
cukup sederhana dan masih kurang menarik. Kecap pala ditujukan sebagai
produk oleh-oleh khas Fakfak. Konsumsi kecap pala bisa ditingkatkan bila
ada keunggulan yang menjadi nilai jual, karena persaingan merek dan harga
kecap yang beredar.
Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa prospek pengembangan
daging buah pala adalah untuk oleh-oleh, Horeka (Hotel, Restoran dan
Katering) serta olahragawan. Obyek wisata juga dapat dijadikan tempat
promosi antara lain di Pasir Putih, Pulau Tugu, Pulau Kei-kei, dan Goa
Jepang. Selama ini wisatawan membawa oleh anyam-anyaman tetapi
produk olahan daging buah jarang dibeli. Berikut adalah pemetaan produk
dan penjualan pala di Kabupaten Fakfak (Tabel 4).

3.4. Misi dan Tujuan
Visi dari Kabupaten Fakfak adalah Terwujudnya Masyarakat Fakfak Yang
Maju, Mandiri dan Berkeadilan Yang Dilandasi Nilai-Nilai Religius dan
Kearifan Lokal (RPJMD Fakfak 2011-2015). Misi dan tujuan Kabupaten
Fakfak 201– 2015 yang relevan komoditi pala adalah meningkatkan
pendapatan rakyat, melalui rehabilitasi tnaman (1.750 ha), ekstensifikasi
(10.000 ha), diversifikasi produk (± 16 produk), dan peningkatan nilai
tambah (kuantitas dan kualitas). Penguatan nilai tambah diharapkan dapat
mengakselerasi peningkatan kesejahteraan.

3.5. Penyusunan Alternatif Strategi
Pengembangan dari analisis faktor eksternal dan faktor internal
menghasilkan alternatif strategi. Alternatif ini dapat dikembangkan dengan
analisis SWOT (Strength, Weaknes, Opportunities, Threats). Alternatif
strategi dibagi menjadi strategi jangka pendek, menengah dan panjang.
Terdapat 4 strategi jangka pendek dan 4 strategi jangka menengah dan
panjang. Perumusan alternatif strategi ditampilkan pada Lampiran 1.

3.6. Prioritas Strategi
Prioritas Strategi dapat dilakukan dengan pendekatan matriks QSPM
(Quantitatif Strategic Planning Matriks). Prioritas strategi jangka pendek
adalah: (1) pelatihan dan pendampingan usaha; (2) mendorong
pengembangan wirausaha; (3) mengoptimalkan promosi pala, temu bisnis
dan riset pengembangan pasar; dan (4) bantuan permodalan. Pemilihan
prioritas jangka pendek disajikan pada Lampiran 2.
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Pelatihan dan pendampingan menjadi prioritas saat ini. hal ini terkait
dengan kualitas produk turunan pala yang saat ini dikembangkan
masyarakat. Kualitas produk perlu ditingkatkan sehingga citra produk pala
Fakfak dapat disejajarkan dengan produk nasional/internasional.
Wirausaha perlu didorong dan dibina oleh program-program pemerintah
sehingga industri kecil dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini juga bagian
dari keberlanjutan pelatihan dan pendampingan usaha kecil. Pasar dari
usaha kecil juga perlu dipelihara dan diitingkatkan dengan jalan bantuan
promosi, temu bisnis dan pengembangan pasar melalui riset-riset. Promosi
dan temu bisnis diharapkan dapat menarik investor besar dari luar.
Antisipasi dari peningkatan permintaan dan kontinuitas usaha kecil perlu
difasilitasi permodalan yang sifatnya bergulir atau fasilitasi peminjaman ke
bank dengan jaminan tertentu dari pemeintah daerah Fakfak.
Prioritas strategi jangka menengah dan panjang adalah: (1) mendirikan
pusat penelitian/ pengembangan pala Fakfak; (2) inovasi produk turunan
pala; (3) penguatan kelembagaan koperasi/kelompok usaha; (4)
mendirikan/mengoptimalkan BUMD pala sebagai lembaga buffer (Lampiran
3). Pusat penelitian/pengembangan pala hendaknya memikirkan,
memberikan informasi, dan mencari solusi berbagai permasalahan dalam
pengembangan pala Fakfak baik dari segi manajemen budidaya, informasi
pasar, produk, harga dan lain-lain. Pusat penelitian/pengembangan pala
juga harus mengembangkan inovasi produk agar agroindustri pala dapat
meminimalkan limbah dan produknya sehingga dapat diserap oleh pasar
nasional maupun internasional. Inovasi ini antara lain pengembangan puree
(pasta) pala dan bumbu (seasoning) pala. Koperasi /Kelompok usaha perlu
diperkuat peranannya sehingga sektor usaha juga dapat dinikmati oleh
penduduk asli papua.
Peran pemerintah sebagai regulator diperlukan untuk meminimalisir
intervensi sehingga sektor swasta pala (penduduk asli) diharapkan menjadi
pengusaha dapat berkembang. Prioritas BUMD sebagai pemain pala adalah
prioritas akhir setelah usaha kecil mulai tumbuh dan berkembang. BUMD
diharapkan memiliki pangsa pasar yang berbeda dengan usaha kecil dan
menengah. BUMD diharapkan sebagai lembaga buffer selain menyerap
produk industri kecil dan menyalurkan (distributor besar) produknya
keluar daerah Fakfak. Selain itu, BUMD diharapkan juga dapat berperan
sebagai mitra lokal bila ada investor lokal atau internasional yang berminat
mengembangkan lebih lanjut.
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3.7. Strategi Peningkatan Pasar Produk Baru Turunan Pala
Pengembangan pasardapat dilakukan menggunakan pendekatan Ansoft
dapat
dilakukan melalu 4 pilihan yaitu strategi peningkatan penjualan pada pasar
lama menggunakan produk yang lama (penetration); strategi peningkatan
penjualan pada pasar lama menggunakan produk baru (product
development); strategi peningkatan penjualan pada pasar baru dengan
produk lama (market development) dan strategi peningkatan penjualan
pada pasar baru dengan produk baru (diversification) (Tabel 5).

Strategy atau market produk expansion grid. Pengembangan

Tabel 5. Product/Market Expansion Grid
Produk yang sudah ada
Pasar yang sudah ada
Pasar baru

Penetrasi pasar
Pengembangan pasar

Produk baru
Pengembangan produk
Diversifikasi

Sumber : Kotler dan Armstrong, 2008

Produk yang ada sudah memiliki pasar tersendiri dan relatif sulit
ditingkatkan penjualannya. Alternatif meningkatkan penjualan adalah
dengan mengembangkan produk baru baik dipasar yang sudah ada ataupun
di pasar baru. Produk baru tidak harus benar-benar baru tetapi juga dapat
dimodifikasi misalkan dari segi rasa dan kemasan. Pengembangan produk
juga dapat menggunakan konsep diversifikasi dalam bentuk puree (pasta)
atau seasoning (bumbu/bubuk).
Beberapa catatan dalam mengembangkan industri turunan pala sebagai
oleh-oleh antara lain jumlah penduduk, jumlah wisatawan, jumlah hotel dan
rumah makan, frekuensi penerbangan dan waktu sandar kapal. Jumlah
penduduk pada tahun 2010 mencapai 66 828 orang sedangkan
hotel/penginapan tercatat sebanyak 10 buah. Jumlah wisatawan asing
mencapai 108 orang pada tahun 2011 (BPS, 2012).
Pelatihan dan pendampingan produksi untuk mengembangkan produk
baru dilakukan oleh F-Technopark. Atribut produk diperbaiki terkait
kualitas, konsistensi dan tampilan. Kemudian dipilih merek (brand) oleh
masing-masing individu/kelompok. Setelah itu dilakukan pengemasan
standar yang dapat difasilitasi oleh Pemda Fakfak. Kemudian label
disesuaikan merek yang dipilih masing-masing individu.
Formula produk baru untuk minuman pala adalah 1 kg pala dapat
menjadi 1 liter sirup. Satu liter sirup setara dengan 4 liter dengan kemasan
siap minum (Ready to drink/RTD). Kemasan sirup dapat dibuat variasi
harga misalkan Rp25 000/600 ml dan RTD Rp4 000/300ml. Berikut adalah
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saran STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) untuk produk baru turunan
pala Fakfak setelah dilatih oleh F-Technopark FATETA IPB.
Tabel 6. Strategi Pengembangan Pasar Produk Baru Hasil Pelatihan FTechnopark FATETA IPB

Oleh-oleh khas
Camilan
Kemasan plastik
mika

Sirup
Horeka,
Wisatawan,
Olahragawan
Oleh-oleh khas
welcome drink
Kemasan botol
plastik 1 L, 600 ml

Bauran
harga

Rp5 000 – Rp7 000

Rp 40.000/1 L

Kemasan botol
Plastik 300 ml,
Cup gelas 200 ml
Rp 6000/ 300 ml

Saluran
distribusi

Pasar & toko

Rp 25.000 /600 ml
Horeka, Pasar &
toko

Rp 4000 /200 ml
Horeka,Retail ,
GOR

Bauran
promosi

Public relation,
Direct marketing,
Personal selling, Emarketing

Public relation,
Direct marketing,
Personal selling, Emarketing

Public relation,
Direct marketing,
Personal selling,
E-marketing

Segment &
target
Positioning
Bauran
produk

Manisan
Horeka, Wisatawan

Juice
Retail,
Wisatawan,
Olahragawan
Oleh-oleh khas

Fruit Leather
Horeka

Kemasan /
paket

Oleh

Horeka,
Outlet
khusus
Public
relation,
Direct
marketing,
Personal
selling, Emarketing

4. PENUTUP
Hasil analisis strategi pengembangan pemasaran sebagai berikut:
1. Prioritas strategi jangka pendek adalah: (1) pelatihan dan
pendampingan usaha; (2) mendorong pengembangan wirausaha; (3)
mengoptimalkan promosi pala, temu bisnis dan riset pengembangan
pasar; dan (4) bantuan permodalan.
2. Prioritas strategi jangka menengah dan panjang adalah: (1) mendirikan
pusat penelitian/pengembangan pala Fakfak; (2) inovasi produk
turunan pala; (3) penguatan kelembagaan koperasi/kelompok usaha;
(4) mendirikan/mengoptimalkan BUMD pala sebagai lembaga buffer.
3. Strategi peningkatan penjualan sebaiknya melakukan pengembangan
produk baru atau diversifikasi. Produk baru dapat dilakukan dengan
standarisasi dan perbaikan kemasan sehingga lebih menarik.
Diversifikasi dapat dilakukan untuk pasar industri misalkan menjual
dalam bentuk bubuk bumbu (seasoning) ataupun puree/pasta.
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Mokhamad Syaefudin Andrianto, dan Sapta Rahardja

PERUBAHAN KONSUMSI PANGAN
SUMBER PROTEIN HEWANI AKIBAT
KENAIKAN HARGA DAGING SAPI (STUDI
KASUS DI KABUPATEN BOGOR)
Sri Mulatsih dan Zulfati Rahma Magistra

ABSTRAK

Pangan sumber protein hewani merupakan agent of development untuk
menciptakan sumberdaya manusia berkualitas. Pemerintah menargetkan konsumsi
pangan sumber protein hewani sebesar 7.2 gram/kapita/hari pada Tahun 2014.
Sumber pangan protein hewani dapat berasal dari produk peternakan atau
perikanan seperti daging ruminansia, unggas, ikan, telur dan susu. Penelitian ini
bertujuan menganalisis pola konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bogor,
menganalisis tingkat elastisitas permintaan, dan melakukan simulasi untuk
menganalisis dampak kenaikan harga daging sapi. Data yang digunakan berasal dari
SUSENAS 2012 dengan 1125 rumah tangga di Kabupaten Bogor. Metode yang
digunakan adalah analisis deskriptif dan model Almost Ideal Demand System (AIDS).
Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumsi kelompok daging jenis ruminansia
memiliki sifat inelastis dan memiliki tingkat konsumsi yang lebih rendah
dibandingkan pangan protein hewani lain. Masyarakat di Kabupaten Bogor lebih
banyak mengkonsumsi ikan dibandingkan daging ruminansia. Kenaikan harga
daging sapi dapat membuat konsumsi masyarakat terhadap pangan sumber protein
hewani lainnya menurun. Konsumsi pangan sumber protein hewani masyarakat di
Kabupaten Bogor telah memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Kata kunci: AIDS, elastisitas, konsumsi, protein hewani

1. PENDAHULUAN
Pangan sumber protein hewani merupakan agent of development untuk
menciptakan sumberdaya manusia berkualitas. Pemerintah menargetkan
konsumsi pangan sumber protein hewani sebesar 7.2 gram/kapita/hari
pada tahun 2014. Sumber pangan protein hewani dapat berasal dari produk
peternakan atau perikanan seperti daging ruminansia, unggas, ikan, telur
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dan susu. Berdasarkan data BPS rata-rata tingkat konsumsi pangan sumber
protein hewani di Indonesia seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Proporsi Pengeluaran Pangan Sumber Protein Hewani dari
Pengeluaran Total Per Kapita Tahun 2008 - 2012
Tahun
Sumber Pangan
2008
2009
2010
2011
Ikan
3.96
4.29
4.34
4.12
Daging
1.84
1.89
2.10
2.19
Telur dan susu
3.12
3.27
3.20
2.86

2012
4.08
2.26
2.74

Sumber: BPS 2013 (diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rata-rata per kapita
bahan pangan sumber protein hewani mengalami peningkatan pada tahun
2008 hingga tahun 2012 yaitu dari 17.77 persen menjadi 19.03 persen dari
total pengeluaran pangan. Meningkatnya permintaan pangan sumber
protein hewani terutama daging, menjadi salah satu pendorong peningkatan
impor daging sapi. Salah satu upaya untuk mengendalikan impor daging
sapi, Kementerian Pertanian membuat Program Swasembada Daging Sapi
(PSDS) tahun 2014 dengan menargetkan impor daging turun dari 30 persen
menjadi 10 persen dari kebutuhan daging sapi nasional (Kementan, 2010).
Kabupaten Bogor memiliki penduduk lebih dari 5 juta jiwa atau 11.20
persen dari total penduduk di Jawa Barat pada tahun 2012 dengan proporsi
konsumsi pangan protein hewani yang relatif besar. Proporsi pengeluaran
untuk ikan sebesar 6 persen, daging sebesar 4 persen, telur dan susu
sebesar 7 persen dari total pengeluaran makanan per kapita sebulan pada
tahun 2012 (BPS Kabupaten Bogor, 2013). Harga pangan berpengaruh
terhadap tingkat konsumsi masyarakat terhadap kelompok pangan sumber
protein hewani terutama jenis ruminansia seperti daging sapi, sehingga
pemerintah menetapkan harga referensi.
Berdasarkan Permendag Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 harga
referensi daging sapi secondary cuts sebesar Rp76000/kg. Harga referensi
digunakan sebagai patokan buka tutup impor. Ketika harga daging sapi
tidak sesuai dengan harga referensi maka impor ditunda hingga sesuai
dengan harga referensi (Kemendag, 2013). Akibat meningkatnya nilai dollar
menjadi Rp12 000, pemerintah berencana untuk meningkatkan harga
referensi menjadi Rp91 200/kg. Meskipun Pemerintah telah menetapkan
harga referensi tetapi harga daging sapi terus berfluktuasi bahkan
cenderung meningkat setiap tahunnya seperti peningkatan dari awal tahun
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2013 sebesar Rp86 000 menjadi lebih dari Rp98 000 pada awal tahun 2014
(Kemendag, 2014).
Harga daging yang meningkat dapat menurunkan daya beli masyarakat
terhadap pangan sumber protein hewani dan membuat konsumsi menurun
sehingga masyarakat cenderung mensubtitusikan dengan pangan sumber
protein hewani yang lebih murah. Perilaku ini dapat mempengaruhi
tercapainya target konsumsi protein hewani. Oleh karena itu perlu analisis
mengenai pola konsumsi dan permintaan terhadap komoditi pangan
sumber protein hewani yaitu daging, ikan, unggas, telur, dan susu di
Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola konsumsi
komoditi pangan sumber protein hewani di Kabupaten Bogor, menganalisis
tingkat elastisitas harga dan pengeluaran dari komoditi pangan sumber
protein hewani di Kabupaten Bogor, serta menganalisis dampak perubahan
harga daging sapi terhadap pola konsumsi komoditi pangan sumber protein
hewani di Kabupaten Bogor.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data SUSENAS 2012, yaitu data konsumsi
dan pengeluaran bahan pangan protein hewani dari 1125 rumah tangga di
Kabupaten Bogor. Bahan pangan protein hewani yang dianalisis adalah ikan,
daging ruminansia, daging unggas, telur, dan susu. Rumah tangga
dikelompokkan berdasarkan rata-rata dan standar deviasi expenditure per
kapita per tahun, yaitu golongan pendapatan rendah dengan rentang
expenditure Rp173 000 – Rp1 238 000, golongan pendapatan menengah
Rp1 238 000 – Rp5 061 000 dan golongan pendapatan tinggi Rp5 061 000 –
Rp62 500 000.
Analisis data menggunakan model aproksimasi linier dari AIDS (LA/IDS,
Linier Aproximation/ Almost Ideal Demand System). Model permintaan
AIDS adalah metode Seemingly Unrelated Regression (SUR) dan metode
Ordinary Least Square (OLS) (Deaton dan Muellbauer, 1980)
Wi = αi + ∑ γij log Pj + β log

∗

+ θ log Art + D + D ……………… (3.1)

Keterangan :
Wi
: proporsi komoditi ke-i terhadap total pengeluaran untuk bahan pangan protein
hewani, dimana i = 1, 2, 3, 4, 5 (1 = ikan; 2 = daging; 3 = unggas; 4 = telur; 5 =
susu)
α, β, γ, θ : parameter regresi berturut-turut untuk intersep, total pengeluaran, harga agregat
dari masing-masing komoditi, dan jumlah anggota rumah tangga.
Pj
: harga agregat komoditi ke-j, dengan j = 1, 2, 3, 4, 5
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Art

:
:
:
:

∗

D1
D2

jumlah anggota rumah tangga
pengeluaran untuk pangan protein hewani dibagi indeks harga stone
dummy golongan pendapatan rendah=0; lainnya=1
dummy untuk golongan pendapatan tinggi =1, lainnya =0

Indeks harga stone dicari dengan rumus (Eakins dan Gallagher, 2003):
log P ∗ = ∑ W log P ………………………………………………………………………… (3.2)
Variabel Wk menunjukkan pangsa pengeluaran komoditi k, Pk adalah harga
komoditi k. Sedangkan secara spesifik rumus permintaan pangan hewani,
yaitu sebagai berikut:
1. W = α + γ LnP + γ LnP + γ LnP + γ LnP + γ LnP +
βLnYi + θLnART + D + D …………………………………………………… (3.3)
2. W = α + γ LnP + γ LnP + γ LnP + γ LnP + γ LnP +
βLnYi + θLnART + D + D …………………………………………………… (3.4)
3. W =

+

LnP + γ LnP + γ LnP + γ LnP + γ LnP +

βLnYi + θLnART + D + D …………………………………………………… (3.5)
4. W = α + γ LnP + γ LnP + γ LnP + γ LnP + γ LnP +
βLnYi + θLnART + D + D …………………………………………………… (3.6)
5. W = α + γ LnP + γ LnP + γ LnP + γ LnP + γ LnP +
βLnYi + θLnART + D + D …………………………………………………… (3.7)
P adalah harga (P1 = harga ikan; P2 = harga daging; P3 = harga unggas; P4 =
harga telur; dan P5 = harga susu).
Menjamin asumsi maksimisasi kepuasan, maka terdapat tiga restriksi
yang harus dimasukkan ke dalam model, yaitu:

Adding Up

: ∑ α = 1, ∑ Y = 0, ∑ β = 0………..………………………(3.8)

Homogenitas

: ∑ Y = 0………………………………………………………………(3.9)

Simetri

: Yij = Yji…………………………………………………………………(3.10)
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2.1. Perhitungan Nilai Elastisitas
Nilai estisitas harga dan permintaan dihitung menggunakan rumus yang
diturunkan dari fungsi permintaan. Rumus perhitungan untuk mencari
elastisitas, yaitu:
a. Elastisitas Harga Sendiri : Eii =

− 1……………………………(3.11)

b. Elastisitas Harga Silang : Eij =

(i ≠ j) …………………………(3.12)

c. Elastisitas Pendapatan : Eiy =

+ 1 ……………………………………...(3.13)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pola Konsumsi Pangan Sumber Protein Hewani di
Kabupaten Bogor
Pola konsumsi pangan sumber protein hewani dijelaskan dari proporsi
pengeluaran terhadap komoditi tersebut. Besarnya proporsi pengeluaran
dipengaruhi oleh harga komoditi dan jumlah komoditi yang dikonsumsi
saat ini. Jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi komoditi pangan sumber
protein hewani terbesar pada golongan pendapatan menengah dengan
jumlah 789 rumah tangga, diikuti oleh golongan pendapatan rendah dengan
jumlah 184 rumah tangga, dan golongan pendapatan tinggi dengan jumlah
152 rumah tangga (Tabel 2).
Tabel 2. Proporsi Pengeluaran Protein Hewani di Kabupaten Bogor
Proporsi Pengeluaran Protein Hewani (%)
Pendapatan
Ikan
Daging Unggas
Telur
Susu
Rendah
6.517
0.000
1.770
5.484
0.631
Sedang
9.136
0.167
4.967
7.290
3.802
Tinggi
14.842
2.036 11.121
12.315 10.866
Kab. Bogor
9.438
0.379
5.231
7.638
4.187
Sumber : Data Susenas 2012 (diolah)

Pangan sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi secara
berurutan berasal dari kelompok ikan, telur, unggas, susu, dan daging.
Kecenderungan tersebut sesuai dengan harga, dimana harga ikan, unggas,
dan telur yang relatif lebih murah dibandingkan daging jenis ruminansia
dan susu. Rumah tangga golongan pendapatan rendah tidak mengkonsumsi
daging jenis ruminansia sehingga proporsinya bernilai nol. Secara umum
dapat dikatakan bahwa tingkat proporsi konsumsi komoditi ikan paling
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besar dibandingkan komoditi protein hewani lain yaitu sebesar 9.44
kg/kapita/tahun dan daging memiliki proporsi terkecil sebesar 0.38
kg/kapita/tahun.
Tabel 3. Proporsi Konsumsi Daging Ruminansia di Kabupaten Bogor
Kg/kapita/tahun
Sumber
Proporsi (%)
Daging
Rata-rata
Minimum
Maksimum
Sapi
0.349
0
25.714
92.002
Kerbau
0.022
0
12.857
5.720
Kambing
0.009
0
5.143
2.278
Total
100
Diantara daging ruminansia yang dianalisis, daging Sapi memiliki
proporsi terbesar, yaitu sebesar 92 persen (Table 3), diikuti oleh daging
kerbau dengan proporsi 5.72 persen, dan daging kambing memiliki proporsi
terkecil sebesar 2.28 persen dari total konsumsi daging jenis ruminansia di
Kabupaten Bogor. Tingkat kecukupan konsumsi setara protein hewani per
kapita per hari di Kabupaten Bogor pada tahun 2012 ditunjukkan pada
Tabel 4. Total konsumsi masyarakat di Kabupaten Bogor terhadap pangan
sumber protein hewani adalah 10.24 gr/kapita/hari. Jika dikaitkan dengan
target pemerintah sebesar 7.2 gr/kapita/hari pada tahun 2014 maka target
tersebut sudah tercapai. Total konsumsi setara protein hewani terbesar dari
ikan, yaitu sebesar 4.396 gr/kapita/hari.
Tabel 4. Kecukupan Konsumsi Setara Protein Hewani Masyarakat Tahun
2012
Total
Sumber
Kandungan
Konsumsi
Konsumsi
konsumsi
protein
protein
pangana
pangan
setara
hewani
Persen
kg/kapita/hari gr/kapita/hari
protein
Sapi
18.8b
0.349
0.956
0.180
Kerbau
18.7 b
0.022
0.059
0.011
Kambing
16.6 b
0.009
0.024
0.004
Unggas
18.2 b
5.231
14.331
2.608
Ikan
17.0c
9.438
25.857
4.396
Telur
12.8 b
7.638
20.925
2.678
Susu
3.2 b
4.187
11.471
0.367
Sumber: aSUSENAS 2012 (diolah); bSuyatno (2010); cRismayanthi (2011) (diolah)

Tabel 5 ditunjukkan bahwa proporsi pengeluaran konsumsi komoditi
pangan sumber protein hewani masyarakat di Kabupaten Bogor secara
umum maupun berdasarkan golongan pendapatan secara berurutan yang
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banyak dikonsumsi adalah ikan-telur-unggas-susu-daging. Pada golongan
pendapatan tinggi memiliki urutan proporsi konsumsi ikan-susu-telurunggas-daging. Secara umum komoditi ikan memiliki proporsi pengeluaran
terbesar yaitu 44.52 persen dari total proporsi pengeluaran komoditi
pangan sumber protein hewani dan daging berada pada proporsi
pengeluaran terkecil sebesar 1.67 persen. Kecenderungan pola konsumsi
tersebut dipengaruhi oleh harga relatif dari komoditi-komodoti pangan
protein serta selera dan kebiasaan konsumsi rumah tangga di Kabupaten
Bogor. Komoditi yang memiliki harga relatif paling mahal adalah kelompok
daging jenis ruminansia sedangkan yang memiliki harga relatif paling
murah adalah kelompok telur.
Tabel 5. Proporsi Pengeluaran dan Harga Pangan Sumber Protein Hewani
yang Dibayarkan Per Golongan Pendapatan Tahun 2012
Pendapatan
Daging
Unggas
Ikan
Telur
Susu
Proporsi pengeluaran (persen)
Rendah
0.998
7.431
64.256
24.941
3.372
Menengah
1.085
17.523
43.053
24.088
14.252
Tinggi
7.109
20.041
27.312
20.525
25.013
Kab. Bogor
1.679
16.187
44.518
23.771
13.844
Harga komoditi (Rp/kg)
Rendah
83 256
23 375
41 613
15 123
23 125
Menengah
84 651
27 500
33 823
17 351
38 953
Tinggi
83 121
33 141
33 037
21 764
56 317
Kab. Bogor
83 676
28 411
35 057
17 656
42 244
Elastisitas Harga dan Pengeluaran dari Komoditi Pangan Sumber Protein
Hewani di Kabupaten Bogor, seluruh komoditi pangan sumber protein
hewani yang dianalisis bersifat inelastis (elastisitas kurang dari nilai mutlak
1) (Tabel 6). Artinya, perubahan harga tidak berpengaruh terlalu besar
pada perubahan permintaan terhadap komoditi yang bersangkutan. Jika
terjadi kenaikan harga dari suatu komoditi maka permintaan komoditi
tersebut akan berkurang.
Elastisitas harga komoditi daging ruminansia sebesar (-0.490), unggas
sebesar (-0.889), ikan sebesar (-0.979), telur sebesar (-0.908), dan susu
sebesar (-0.915). Elastisitas harga ikan memiliki nilai terbesar di semua
golongan pendapatan. Sedangkan komoditi daging jenis ruminansia
memiliki nilai elastisitas harga terkecil (inelastis), artinya komoditi tersebut
kurang sensitif terhadap perubahan harga sendiri dan permintaannya
cenderung lebih stabil terhadap perubahan harga sendiri. Diperkirakan
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daging ruminansia sulit digantikan oleh jenis pangan sumber protein
lainnya. Nilai elastisitas harga ikan masyarakat Kabupaten Bogor secara
umum bernilai -0.98, artinya jika harga ikan naik 10 persen maka
permintaan ikan turun sebesar 9.8 persen.
Tabel 6. Elastisitas harga sendiri, harga silang dan pengeluaran di Kabupaten
Bogor tahun 2012
Kelompok
Pengeluaran
Daging Unggas
Ikan
Telur
Susu
Pangan
Golongan pendapatan secara umum
Daging
-0.490
-0.006 -0.029 -0.010
-0.010
2.344
Unggas
-0.284
-0.889 -0.031 -0.006
-0.051
0.943
Ikan
-0.833
-0.019 -0.979
0.014
-0.120
0.832
Telur
-0.488
-0.015 -0.023 -0.908
-0.062
0.912
Susu
-0.250
-0.014 -0.028 -0.002
-0.915
1.158
Golongan pendapatan rendah
Daging
-0.108
-0.014 -0.021 -0.011
-0.038
3.310
Unggas
-0.285
-0.768 -0.032 -0.013
-0.152
0.875
Ikan
-1.886
-0.016 -0.962
0.030
-0.619
0.884
Telur
-0.866
-0.032 -0.014 -0.912
-0.263
0.916
Susu
-0.188
-0.043 -0.032 -0.011
-0.582
1.647
Golongan pendapatan menengah
Daging
-0.199
-0.006 -0.031 -0.011
-0.009
3.081
Unggas
-0.467
-0.896 -0.030 -0.004
-0.052
0.947
Ikan
-1.258
-0.018 -0.981
0.013
-0.114
0.827
Telur
-0.762
-0.014 -0.023 -0.909
-0.061
0.913
Susu
-0.396
-0.013 -0.028 -0.002
-0.918
1.153
Golongan pendapatan atas
Daging
-0.896
-0.002 -0.032 -0.007
-0.011
1.318
Unggas
-0.079
-0.908 -0.040 -0.002
-0.032
0.954
Ikan
-0.142
-0.023 -1.013 -0.001
-0.051
0.727
Telur
-0.105
-0.014 -0.046 -0.897
-0.032
0.898
Susu
-0.095
-0.006 -0.015
0.009
-0.962
1.087
Elastisitas harga silang komoditi masyarakat secara umum maupun per
golongan pendapatan, seluruhnya menunjukkan nilai dominan yang negatif,
artinya hubungan antar komoditi pangan sumber protein hewani bersifat
komplementer. Fenomena ini berlawanan dengan hipotesis awal yang
diduga bersifat substitusi. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh
perkembangan dan perubahan terhadap pola konsumsi masyarakat
didukung adanya perbedaan selera, kemudahan memperoleh, dan
keanekaragaman jenis komoditi sumber protein hewani. Nilai elastisitas
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silang yang bersifat komplementer misalnya terjadi pada komoditi daging
terhadap ikan (bernilai -0.833) artinya jika harga daging naik sebesar 10
persen maka permintaan terhadap komoditi ikan turun sebesar 8.33 persen.
Fenomena ini bisa terjadi karena selera mengkonsumsi daging tidak bisa
digantikan oleh ikan.
Tabel 6 menunjukkan elastisitas harga silang yang bernilai positif,
(artinya terdapat hubungan subtitusi antar komoditi), terdapat pada
golongan pendapatan secara umum, golongan pendapatan rendah, dan
golongan pendapatan menengah, yaitu hubungan antara harga telur
terhadap permintaan ikan yang secara berurutan bernilai 0.014, 0.030, dan
0.013. Sedangkan pada golongan pendapatan tinggi terdapat hubungan
subtitusi antara harga telur terhadap permintaan susu dengan nilai
elastisitas silang sebesar 0.009. Nilai elastisitas silang antara komoditi telur
terhadap ikan sebesar 0.014 maka dapat diartikan bahwa jika harga telur
naik sebesar 10 persen maka permintaan ikan meningkat sebesar 0.14
persen. Adanya perbedaan sifat barang yang bersubtitusi di setiap golongan
pendapatan diperkirakan karena adanya perbedaan perlakuan terhadap
komoditi tersebut oleh konsumen.
Elastisitas pengeluaran secara umum dan berdasarkan golongan
pendapatan bernilai positif. Artinya komoditi pangan sumber protein
hewani termasuk jenis barang normal. Elastisitas pengeluaran komoditi
pangan sumber protein hewani di semua golongan pendapatan
menunjukkan kecenderungan ketika pengeluaran meningkat maka
permintaan terhadap komoditi pangan sumber protein hewani juga
meningkat namun dengan nilai elastisitas yang semakin kecil seiring dengan
tinggat pendapatan yang semakin tinggi. Hal ini dapat dianalisis bahwa
semakin tinggi pendapatan maka permintaan terhadap pangan protein
hewani semakin stabil terutama pada masyarakat berpendapatan tinggi.
Besarnya pengeluaran konsumen terhadap pangan sumber protein hewani
cenderung dipengaruhi oleh harga relatif komoditi tersebut.
Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai elastisitas pengeluaran terbesar
terdapat pada daging jenis ruminansia di semua golongan pendapatan yaitu
pada golongan pendapatan rendah, menengah, dan atas secara berurutan
bernilai 3.310, 3.081, dan 1.318. Elastisitas pengeluaran terkecil pada
golongan pendapatan menengah dan atas terdapat pada komoditi ikan
sebesar 0.827 dan 0.727. Sedangkan pada golongan pendapatan rendah,
komoditi unggas memiliki elastisitas pengeluaran terkecil sebesar 0.875.
Semakin meningkatnya pendapatan maka konsumsi daging jenis
ruminansia semakin stabil karena nilai elastisitas pengeluarannya semakin
Sri Mulatsih dan Zulfati Rahma Magistra
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kecil. Artinya, konsumsi daging jenis ruminansia sangat dipengaruhi oleh
besarnya pendapatan konsumen dan besarnya pengeluaran konsumen.
Konsumsi komoditi yang memiliki pengaruh kecil terhadap pendapatan
konsumen adalah komoditi ikan. Artinya, pengaruh dari harga relatif
komoditi ikan lebih kecil dibandingkan permintaan terhadap konsumsi
komoditi ikan.

3.2. Dampak Perubahan Harga Daging Sapi Terhadap Pola
Konsumsi Komoditi Pangan Sumber Protein Hewani di
Kabupaten Bogor
Kebijakan kuota impor daging sapi dapat mempengaruhi harga daging
(daging sapi, kerbau, kambing, domba) dalam negeri, yang selanjutnya
mempengaruhi pola konsumsi komoditi tersebut maupun komoditi pangan
sumber protein lain yang sejenis. Berdasarkan nilai elastisitasnya, komoditi
daging memiliki pengaruh yang besar terhadap konsumsi sumber protein
hewani lain dan komoditi daging sapi memiliki proporsi paling besar pada
konsumsi daging jenis ruminansia seperti pada Tabel 3. Simulasi perubahan
harga ini dapat digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan konsumsi
pangan sumber protein hewani masyarakat
Harga dasar yang digunakan dalam simulasi adalah harga komoditi
daging jenis ruminansia pada Tabel 5 sebesar Rp83 676/kg dibandingkan
dengan harga rata-rata daging sapi lokal di Kabupaten Bogor pada tahun
2013 sebesar Rp88 304/kg dan tahun 2014 (hingga Februari) sebesar Rp91
781. Dilakukan dua simulasi berdasarkan golongan pendapatan secara
umum, yaitu simulasi dampak kenaikan harga daging sapi sebesar 5.5
persen pada tahun 2013 dan kenaikan harga daging sapi hingga Februari
2014 sebesar 9.7 persen.
Tabel 7. Perubahan Pola Konsumsi Komoditi Akibat Kenaikan Harga Daging
Sapi
Komoditi

Konsumsi
Awal

Daging
Unggas
Ikan
Telur
Susu

(kg/kap/th)
0.380
5.230
9.440
7.640
4.190

Perubahan konsumsi karena harga naik
Naik
5.5%

Naik
9.7%

Naik
5.5%

-4.755
-2.752
-8.075
-4.734
-2.429

-0.010
-0.082
-0.432
-0.205
-0.058

%
-2.696
-1.560
-4.579
-2.685
-1.377
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Konsumsi Akhir
setelah harga naik

Naik
Naik 5.5% Naik 9.7%
9.7%
(kg/kap/th)
-0.018
0.370
0.362
-0.144
5.148
5.086
-0.762
9.008
8.678
-0.362
7.435
7.278
-0.102
4.132
4.088
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Tabel 7 menunjukkan bahwa pada kenaikan harga daging sapi sebesar
5.5 persen, konsumsi komoditi daging jenis ruminansia menurun sebanyak
0.010 kg/kapita/tahun sehingga proporsi konsumsi akhir menjadi 0.370
kg/kapita/tahun. Komoditi unggas mengalami penurunan konsumsi
sebanyak 0.082 kg/kapita/tahun, ikan sebanyak 0.432 kg/kapita/tahun,
telur sebanyak 0.205 kg/kapita/tahun, dan susu sebanyak 0.058
kg/kapita/tahun dari jumlah konsumsi awal sehingga proporsi konsumsi
akhir komoditi unggas, ikan, telur, dan susu secara berurutan menjadi 5.148
kg/kapita/tahun, 9.008 kg/kapita/tahun, 7.435 kg/kapita/tahun, dan 4.132
kg/kapita/tahun. Peningkatan harga daging sapi sebesar 9.7 persen
menyebabkan turunnya proporsi komoditi daging jenis ruminansia sebesar
0.018 kg/kapita/tahun, unggas sebesar 0.144 kg/kapita/tahun, ikan sebesar
0.762 kg/kapita/tahun, telur sebesar 0.362 kg/kapita/tahun, dan susu
sebesar 0.102 kg/kapita/tahun sehingga proporsi akhir komoditi pangan
sumber protein hewani kelompok daging, unggas, ikan, telur, dan susu
secara berurutan menjadi 0.362 kg/kapita/tahun, 5.086 kg/kapita/tahun,
8.678 kg/kapita/tahun, 7.278 kg/kapita/tahun, dan 4.088 kg/kapita/tahun.

4. PENUTUPAN
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi
rumah tangga di Kabupaten Bogor memiliki urutan mulai dari yang banyak
dikonsumsi adalah ikan-telur-unggas-susu-daging. Proporsi pengeluaran
untuk komoditi ikan lebih besar dibandingkan kelompok daging jenis
ruminansia di semua golongan pendapatan. Elastisitas harga sendiri pangan
sumber protein hewani yang diteliti memiliki sifat inelastis untuk semua
golongan pendapatan. Nilai elastisitas terbesar dimiliki oleh ikan dan
elastisitas terkecil dimiliki oleh daging jenis ruminansia. Elastisitas silang
menunjukkan bahwa secara keseluruhan komoditi pangan sumber protein
hewani memiliki hubungan komplementer. Nilai elastisitas pengeluaran
pangan sumber protein hewani merupakan barang normal.
Kenaikan harga daging sapi menyebabkan permintaan terhadap
komoditi pangan sumber protein lain menurun. Selain itu, semakin
meningkatnya harga daging sapi maka kecukupan konsumsi setara protein
hewani masyarakat semakin berkurang. Nilai Kecukupan konsumsi setara
protein hewani berdasarkan hasil perhitungan yaitu sebesar 10.24
gr/kapita/hari sebelum kenaikan harga daging sapi. Apabila harga daging
sapi naik sebesar 5.5 persen maka konsumsi protein hewani masyarakat
sebesar 9.92 gr/kapita/hari dan 9.67 gr/kapita/hari pada kenaikan harga
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9.7 persen. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan target pemerintah
sebesar 7.2 gr/kapita/hari.
Peningkatan harga daging sapi dapat mempengaruhi daya beli
masyarakat terhadap pangan sumber protein hewani lain sehingga
pemerintah diharapkan dapat mengontrol harga pangan sumber protein
hewani supaya target konsumsi pangan protein hewani pemerintah dapat
tercapai. Pemerintah diharapkan dapat mengontrol kenaikan harga daging
sapi agar tidak lebih dari 50.8 persen untuk dapat mencapai target
konsumsi pangan protein hewani.
Hasil analisis elastisitas silang menunjukkan adanya sifat komplementer
antar komoditi pangan sumber protein hewani. Hasil ini berlawanan dengan
hipotesis awal. Pada penelitian ini data susenas yang ada seluruhnya
dimasukan dalam model. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk
melakukan cleaning data, sebelum dibuat model AIDS.
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ABSTRACT

Fluctuations in the market price of natural rubber led to instability and uncertainty
in the determination of rubber prices at the farm level. In this condition the farmers
are always in a position of very weak bargaining power. This study aims to (1)
describe the diversity and correlation of the price of natural rubber, and (2) analyze
the integration and price transmission elasticity of natural rubber at different levels
of the market in Jambi Province. Understanding of the results of this study will
greatly assist policy makers in an effort to improve the welfare of smallholder
rubber farmers in Jambi Province. This study uses time series data from the period
of 2009 to 2012. Analytical tools used are time trend, exponential regression, unit
root test, Johansen Cointegration test and error correction model. The results
showed that during the period of observation there was a tendency of significantly
increasing natural rubber prices at different levels of the market observed. The
analysis also showed that there was a significant correlation amongs the natural
rubber markets, the price transmission elasticity of exports to the farm level price
was inelastic, while the price transmission elasticity of the indicative price to the
rubber pool auction prices was elastic. The results also showed that in both the short
term and long term, the price of rubber at the farm level is integrated with the export
price (FOB), indicative price at the factory level and the market price at the rubber
pool auction.
Keywords: natural rubber, market integration, transmission elasticity

1. PENDAHULUAN
Pembangunan sektor pertanian di Indonesia memegang peranan yang
sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai negara agraris
dengan luas lahan pertanian yang sangat luas, Indonesia memiliki sekitar
94.1 juta ha lahan yang sesuai untuk pertanian (Kementerian Pertanian,
2010). Dengan potensi tersebut, sektor pertanian memberikan kontribusi
yang besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja dan
penghasil devisa. Pada tahun 2012 tercatat kontribusi sektor pertanian

290

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

terhadap PDB atas dasar harga berlaku sebesar 14.4 persen, berada pada
urutan kedua setelah kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 23.94
persen. Pada tahun yang sama, penyerapan tenaga kerja pada sektor
pertanian tercatat sebesar 38.88 persen dari jumlah penduduk usia 15
tahun yang bekerja menurut lapangan usaha utama (BPS, 2012).
Devisa yang dihasilkan oleh sektor pertanian dapat terlihat dari neraca
perdagangan sektor pertanian pada tahun 2012. Semua subsektor pertanian
mengalami defisit neraca perdagangan pada tahun 2012, kecuali subsektor
perkebunan yang menunjukkan neraca surplus sebesar US$29.37 milyar.
Secara total terjadi penurunan nilai neraca perdagangan sebesar 13.20
persen pada tahun 2012 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011,
meskipun secara fisik terjadi peningkatan volume sebesar 60.76 persen.
(Kementerian Pertanian, 2013).
Pada sektor pertanian, subsektor perkebunan memberikan kontribusi
yang sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi di beberapa daerah,
termasuk Propinsi Jambi. Kontribusi sektor pertanian terhadap terhadap
PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 tercatat
sebesar 29.33 persen dan meningkat menjadi 29.83 persen. Dari angka
tersebut, 16.31 persen diantaranya merupakan kontribusi dari subsektor
perkebunan atau dengan kata lain subsektor perkebunan memberikan
kontribusi terhadap PDRB sektor pertanian Provinsi Jambi sebesar 54.86
persen (BPS Jambi, 2013).
Komoditas perkebunan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap
PDRB subsektor perkebunan tersebut adalah karet. Pada tahun 2012 luas
areal tanaman karet di Provinsi Jambi tercatat seluas 659 825 hektar
dengan produksi 322 044 ton dan jumlah petani sebanyak 252 505 kepala
keluarga. Dengan kondisi tersebut, komoditas karet memberikan kontribusi
yang cukup besar dalam peroleh devisa Provinsi Jambi. Nilai ekspor karet
alam dari Provinsi Jambi pada tahun 2012 mencapai US$618 juta dengan
volume ekspor 190 975.54 ton (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2013).
Kondisi perkebunan karet di Provinsi Jambi tidak jauh berbeda dengan
kondisi perkebunan karet di Indonesia pada umumnya. Hampir semua
perkebunan karet yang ada di Provinsi Jambi merupakan perkebunan karet
rakyat yang diusahakan secara turun temurun, sehingga karet telah menjadi
bagian dari budaya dan kebiasaan masyarakat Jambi.
Meskipun tanaman karet mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam
perekonomian di Provinsi Jambi, di sisi lain tanaman karet belum
memberikan peran yang signikan dalam meningkatkan kesejahteraan
petani. Salah satu kendala yang dihadapi petani adalah tidak efisiennya
Analisis Perilaku Pasar Karet Alam…
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sistem pemasaran karet, terutama dari aspek harga bahan olah karet
(bokar) yang dihasilkan petani sehingga menyebabkan rendahnya bagian
harga bokar yang diterima petani (Zulkifli et al., 2006).
Fluktuasi harga karet alam di pasar dunia seringkali berakibat kepada
ketidakpastian penetapanan harga di tingkat petani. Dengan kondisi
tersebut serta didukung oleh posisi petani yang sangat lemah dalam
pemasaran karet menyebabkan harga yang diterima petani selalu lebih
rendah dari harga yang seharusnya mereka dapatkan. Ada kecenderungan
terjadinya transmisi harga yang asimetris pada tingkat petani dimana ketika
harga di pasar dunia turun maka akan sangat cepat sekali ditransmisikan
kepada petani, sebaliknya jika harga di pasar dunia naik maka transmisi
harga terkesan sangat lambat (Zulkifli, 2007).
Terjadinya fluktuasi harga tersebut patut diantisipasi melalui
pemahaman terhadap perilaku pasar karet alam di Provinsi Jambi,
khususnya mengenai elastisitas transmisi harga melalui kajian integrasi
pasar pada berbagai tingkat pasar karet alam yang dicirikan oleh harga
ekspor, harga indikasi, harga pool lelang, dan harga di tingkat desa.
Pemahaman terhadap perilaku pasar akan dapat memberikan arahan
antisipasi dalam pemasaran karet alam di tingkat lokal sehingga dapat
menghindarkan petani dari kondisi perangkap ketidakpastian harga yang
akan merugikan petani.
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, penelitian ini
bertujuan untuk (1) mempelajari keragaman dan korelasi harga karet alam
pada pada berbagai tingkatan pasar di Provinsi Jambi, dan (2) menganalisis
integrasi dan elastisitas transmisi harga karet alam pada berbagai tingkatan
pasar di Provinsi Jambi.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jambi yang difokuskan pada harga
karet di tingkat petani, harga di tingkat pedagang, harga di pasar lelang, dan
harga ekspor (FOB). Harga di tingkat pasar lelang ditetapkan berdasarkan
proses lelang antara pedagang dan mengacu kepada harga indikasi dari
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data bulanan deret waktu dari Januari 2009
sampai dengan Juni 2012.
Analisis integrasi pasar secara vertikal menggunakan metode analisis
kuantitatif dengan menggunakan fungsi yang disarankan oleh Ravallion
(1986) sebagai berikut:
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P1 = boP2b1
atau
Log P1 = Log bo + b1 log P2
Dimana:
P1 = harga karet di pasar ke-1
P2 = harga karet di pasar ke-2
bo = konstansta, dan
b1 = elastisitas transmisi harga

Sebelum melakukan analisis data harga pada masing-masing pasar karet
(data time series) terlebih dahulu perlu diketahui apakah data yang
diperoleh stasioner atau tidak. Ini sangat berhubungan dengan hasil yang
diperoleh dari regresi yang akan dilakukan. Uji stasionaritas data
menggunakan Uji Akar Unit Dickey-Fuller (Vavra and Goodwin, 2005).
Dalam penelitian ini Uji akar unit Dickey-Fuller pada masing-masing
variabel dapat dilihat pada persamaan berikut :

∆LPhekspor = ØLogPheksport-1 + et
∆LPhindikasi = ØlogPhindikasit-1 + et
∆LPhplk = ØlogPhplkt-1 + et
∆LPhpetani = ØlogPhpetanit-1 + et
Dimana:

∆Lphekspor
∆Lphindikasi
∆LPhplk
∆Lphpetani

: perubahan harga karet ekspor pada waktu t
: perubahan harga karet indikasi pada waktu t
: perubahan harga karet pasar lelang pada waktu t
: perubahan harga karet petani pada waktu t

Jika nilai Ø yang diperoleh lebih kecil dari nol, maka data yang
digunakan bersifat stasioner. Oleh karena itu, data dapat digunakan untuk
analisis selanjutnya. Jika hasil analisis menunjukkan data tidak stasioner
maka dilakukan ujikointegrasi Uji kointegrasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji kointegrasi Johannsen (Johannsen test), dengan
persamaan sebagai berikut berikut :
et = LPpetani – β0 – β1LogPekspor - β1LogPindikasi - β1LogPplk
Apabila data yang ditemui tidak stasioner, namun memiliki kointegrasi
maka diperlukan adanya penyesuaian (adjusment). Penyesuaian tersebut
dapat dilakukan dengan model ECM (Widaryono, 2007). ECM mempunyai
beberapa kegunaan, akan tetapi penggunaan yang paling utama bagi
pekerjaan ekonometrika adalah dalam mengatasi masalah data time series
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yang tidak stasioner dan masalah regresi semu. Model ECM dalam penelitian
ini dapat dituliskan sebagai berikut:
LPpetani = α0 + α2LPekspor + α2Lpindikasi + α3Lpplk + α4(LPpetanit-1 –
β0 – β1LPeksport-1–β2LPindikasit-1–β3LPplkt-1)
Dimana :

∆Lphekspor : perubahan harga karet ekspor pada waktu t
∆Lphindikasi : perubahan harga karet indikasi pada waktu t
∆LPhplk
: perubahan harga karet pasar lelang pada waktu t
∆Lphpetani
α1
β1
α2

: perubahan harga karet petanir pada waktu t
: koefisien jangka pendek
: koefisien jangka panjang
: kecepatan penyesuaian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perkembangan Harga Karet Alam pada Berbagai Tingkat
Pasar
Selama periode Januari 2009 sampai dengan Juni 2012 terlihat adanya
kecenderungan kenaikan harga karet alam di Provinsi Jambi baik pada
harga pada harga ekspor, harga indikasi (indicative prices) di tingkat pabrik
crumb rubber, harga di pasar lelang karet maupun harga di tingkat desa.
Gambar 1 dibawah memperlihat secara visual perkembangan harga pada
keempat pasar tersebut.
Harga ekspor, yang mencerminkan harga di pasar dunia, yang digunakan
dalam penelitian ini adalah harga di Pelabuhan Belawan (FOB) yang
dikonversikan dari harga dalam dollar Amerika ke rupiah. Harga indikasi
adalah harga yang disepakati oleh industri crumb rubber yang ditetapkan
oleh Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo). Harga indikasi
tersebut pada dasarnya ditetapkan 85 persen dari harga ekspor, namun
pada kenyataannya harga tersebut berbeda-beda antara satu industri crumb
rubber dengan industri lainnya. Dalam penelitian ini harga yang digunakan
adalah harga rata-rata pada semua industri crumb rubber pada periode
yang sama. Pada dua pasar ini penetapan harga didasarkan pada kadar
karet kering (dry rubber content) bokar sebesar 100 persen.
Sementara pada pasar lelang karet dan pasar tingkat desa harga bahan
olah karet yang dihasilkan petani didasarkan atas atas kandungan air dan
kotoran dalam bokar Secara umum kandungan karet kering dari bokar yang
dihasilkan petani berkisar antara 53-58 persen. Sedangkan kandungan
kotoran sangat bervariasi dari yang bersih (tanpa kotoran, 0 persen)
sampai dengan kandungan 20 persen. Dengan demikian jika harga indikasi
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yang ditetapkan Gapkindo sebesar Rp10 000 per kg maka harga per kg yang
diterima petani adalah Rp5 300 - Rp5 800 per kg dikurangi dengan nilai
persentase kandungan kotoran. Namun demikian, pada penelitian ini harga
kedua pasar disetarakan dengan kandungan karet kering 100 persen.

(a) Harga Ekspor (FOB – Belawan)

(c) Harga Pasar Lelang

(b) Harga Indikasi (Pabrik Crumb Rubber)

(d) Harga Petani

Gambar 1. Perkembangan Harga pada Berbagai Tingkat Pasar
di Provinsi Jambi
Gambar 1 menunjukkan bahwa selama periode pengamatan terjadi
fluktuasi harga di semua pasar. Akan tetapi jika diperhatikan lebih dalam,
fluktuasi harga tersebut memperlihat perilaku yang tidak sama. Pada pasar
ekspor, harga tertinggi yang terjadi dalam periode tersebut adalah Rp50
509.23 (US$5.67) per kg, yaitu harga rata-rata pada bulan Februari 2012.
Sedangkan harga terendah terjadi pada bulan Agustus 2010 dengan harga
rata-rata Rp16 021 per kg. Sementara pada tingkat desa, harga tertinggi
selama periode tersebut terjadi pada bulan Februari 2011 dengan harga
rata-rata Rp14 450 per kg dan harga terendah terjadi pada bulan Maret
2009 dengan harga rata-rata Rp5 750 per kg.
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Secara rata-rata, perbandingan harga bokar pada keempat pasar di
Provinsi Jambi disajikan pada gambar berikut:

Keterangan:
HE
= Harga ekspor
HI
= Harga indikasi
HPLK = harga pasar lelang karet
HD
= harga di tingkat desa

Gambar 2. Perbandingan Rata-rata Harga pada Berbagai Tingkat Pasar
di Provinsi Jambi
Berdasarkan Gambar 2 terlihat perbedaan harga pada keempat
tingkatan pasar dimana harga ditingkat desa adalah harga tersendah. Ratarata harga indikasi Rp21 750 per kg atau sekitar 83.79 persen dari harga
ekspor. Secara statistik, terdapat perbedaan harga yang signifikan antara
kedua harga tersebut. Sedangkan harga di pasar lelang karet dan di pasar
desa, meskipun secara nominal terdapat selisih harga Rp1 689 per kg,
namun secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.
Hal yang patut diperhatikan pada data diatas adalah bahwa petani tidak
dapat memperoleh harga yang layak yang mendekati harga ekspor atau
harga indikasi. Harga yang diterima petani yang menjual bokar melalui
pasar lelang karet dan melalui pasar desa hanya memperoleh masingmasing 53.81 persen dan 46.03 persen dari harga. Rendahnya bagian harga
yang diterima petani terutama disebabkan oleh penetapan harga yang tidak
transparan baik dalam penentuan kadar karet kering dan kandungan
kotoran yang terdapat didalam bokar.
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3.2. Analisis Integrasi Pasar Karet
Menguji apakah data yang digunakan tersebut stationer atau tidak, maka
dilakukan Uji ADF dilakukan dengan melihat kriteria Akaike Info Criterion
(AIC) paling kecil untuk menentukan panjang lag optimal (Widarjono,
2007). Setelah diketahui AIC paling kecil selanjutnya nilai ADF test yang
diperoleh dibandingkan dengan nilai kritis McKinnon pada derajat
kepercayaan 5 persen. Uji ADF yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan interval lag 1 – 4.
Berdasarkan uji ADF, diketahui bahwa pada tingkat level Ho tidak dapat
ditolak dan menunjukkan bahwa data tidak stasioner, akan tetapi pada
tingkat first difference Ho ditolak dan menunjukkan bahwa data stasioner.
Hasil uji ADF untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Hasil Uji ADF
Variabel
Lhekspor
Lhindikasi
Lhplk
Lhpetani

Level

First Difference

ADF

Critical value

ADF

Critical Value

-1.863295
-1.879115
-1.884018
-3.822218

-2.936942
-2.935001
-2.935001
-2.938987

-3.793111
-2.777407
-5.837720
-2.623474

-2.936942
-2.938987
-2.936942
-2.938987

Keterangan :
1. Model yang digunakan adalah model intercept tanpa trend
2. Regresi ADF diset dengan menggunakan Automatic Lag decision dengan interval 1-4
3. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa terdapat tiga variabel, yaitu harga
ekspor, harga indikasi, dan harga pasar lelang karet tidak stasioner pada
tingkat level, sedangkan untuk harga petani stasioner pada tingkat level.
Pada tingkat first difference tiga variabel tersebut stasioner, dan harga di
tingkat petani menjadi tidak stasioner pada tingkat first difference.
Stasioneritas data diketahui dengan melihat hasil uji ADF yang
dibandingkan dengan nilai kritis McKinnon. Dari hasil yang diperoleh,
variabel-variabel penelitian telah lolos uji akar unit dan selanjutnya dapat
dilakukan pengujian kointegrasi.

3.3. Uji Kointegrasi
Uji kointegrasi yang digunakan dalam analisis ini adalah uji Johansen
yang dilakukan antara variabel harga ekspor, harga indikasi, harga pasar
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lelang karet dan harga karet di tingkat petani. Hasil uji kointegrasi Johansen
dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Uji Kointegrasi Johansen

Hypothesized
No. of CE(s)
None **
At most 1
At most 2
At most 3

Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.642368
0.258558
0.236098
0.048376

38.04532
11.06886
9.964703
1.834672

5 Percent
1 Percent
Critical Value Critical Value
27.07
20.97
14.07
3.76

32.24
25.52
18.63
6.65

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels

Hasil uji Johansen menunjukkan bahwa trace statistic mempunyai nilai
yang lebih besar dari nilai kritis 1 persen dan 5 persen. Hal ini berarti
terjadi kointegrasi antara variabel-variabel tersebut nilai kritis 1 persen dan
5 persen, sehingga analisis ECM dapat dilakukan.

3.4. Analisis Error Correction Model (ECM)
Hasil analisis ECM dengan menggunakan Engle Granger diperoleh
koefisien regresi untuk jangka pendek antara variabel harga di tingkat pasar
ekspor, harga indikasi, harga pasar lelang karet, dan harga di tingkat petani.
Maka persamaan ECM antara variabel tersebut dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Δlhpetanit = 1.406216 - 0.7599ΔLheksport + 1.1697ΔLhindikasit +
0.217222ΔLhplkt + 1.0000Ct
Model diatas menjelaskan bahwa harga ekspor mempunyai pengaruh
negatif dan memiliki keseimbangan jangka pendek dengan harga di tingkat
petani. Sedangkan untuk harga indikasi dan harga pasar lelang karet
mempunyai pengaruh positif dan memiliki keseimbangan jangka pendek
dengan harga di tingkat petani. Kriteria statistik penelitian ini
mengemukakan bahwa variabel harga ekspor, harga indikasi, dan harga
pasar lelang karet signifikan berkointegrasi dengan harga di tingkat petani.
Kecepatan penyesuaian perubahan harga di tingkat ekspor, indikasi, dan
pasar lelang karet terhadap harga di tingkat petani ditunjukkan oleh
koefisien λ yang bernilai 1.000002, artinya perubahan harga di tingkat
masing-masing pasar akan menyebabkan perubahan harga karet di tingkat
petani dalam jangka panjang memerlukan waktu 1 bulan kemudian.
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Persamaan regresi jangka pendek sebelumnya akan disesuaikan oleh
koefisien α2(Yt-1 – β0 – β1Xt-1). β0 dan β1 pada koefisien α2 dapat
dihitung menggunakan persamaan pada lampiran 1, setelah itu diperoleh
persamaan untuk jangka panjang ECM yang dirumuskan sebagai berikut:
Δlhpetanit =

1.4062 - 0.7599Δlheksport + 1.1697Δlhindikasit +
+
1.0000(hpetanit-1–1.4062–
0.217222ΔLhplkt
0.24011heksport-1–2.1697hindikasit-1 – 1.21722 hplk t-1)

Persamaan ECM di atas menunjukkan integrasi pasar karet di tingkat
petani di Provinsi Jambi dengan harga ekspor, harga indikasi, dan harga
pasar lelang karet dalam jangka pendek dan jangka panjang terintegrasi.Hal
ini berarti fluktuasi harga karet di tingkat petani dipengaruhi oleh fluktuasi
harga ekspor, harga indikasi, dan harga di pasar lelang karet.

3.5. Elastisitas Transmisi Harga
Elastisitas transmisi harga menunjukkan seberapa besar pengaruh
perubahan harga karet di tingkat ekspor, tingkat harga indikasi, dan tingkat
pasar lelang akan menyebabkan perubahan harga karet di tingkat petani di
Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan
persamaan non linear yang dilinearkan. Besarnya elasitisitas transmisi
harga ini dapat dilihat dari persamaan linear jangka panjang yang diperoleh
dari persamaan ECM jangka pendek yang telah dilakukan. Besarnya
elastisitas transmisi harga ditunjukkan oleh koefisien β1, β2, β3 pada hasil
persamaan Error Correction Model yang diperoleh.
Agar diperoleh persamaan jangka panjang yang mempunyai
keseimbangan, maka persamaan jangka pendek disesuaikan dengan
koefisien α4. Koefisien elastisitas transmisi harga dalam jangka pendek dan
jangka panjang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Elastisitas Transmisi Harga
Elastisitas JangkaPendek
Variabel
harga petani
hekspor
0.759891
hindikasi
1.169715
Hplk
0.217222

Elastisitas Jangka Panjang
harga petani
0.2401105
2.169711
1.21722

Tabel 3 menunjukkan koefisien elastitisitas transmisi harga karet di
tingkat ekspor terhadap harga karet di tingkat petani pada jangka pendek
sebesar 0.759891. Hal ini berarti dalam jangka pendek, perubahan harga
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karet di tingkat ekspor sebesar 1 persen akan menyebabkan perubahan
harga karet di tingkat petani sebesar 0.75 persen. Pada jangka panjang,
elastisitas transmisi harga karet menjadi sebesar 0.24011 yang berarti
perubahan harga karet di tingkat ekspor sebesar 1 persen akan
menyebabkan perubahan harga karet di tingkat petani sebesar 0.24011
persen dalam jangka panjang. Hasil analisis juga menggambarkan bahwa
elastisitas transmisi harga karet di tingkat ekspor terhadap harga karet di
tingkat petani dalam jangka pendek dan jangka panjang bersifat inelastis
(β1 < 1).
Koefisien elastisitas transmisi harga karet pada tingkat harga indikasi
terhadap harga karet di tingkat petani dalam jangka pendek adalah sebesar
1.169715. Hal ini berarti perubahan harga karet di tingkat harga indikasi
sebesar 1 persen akan menyebabkan perubahan harga karet di tingkat
petani sebesar 1.16 persen. Sedangkan dalam jangka panjang elastisitas
transmisi harga karet indikasi terhadap harga karet di tingkat petani adalah
sebesar 2.169715, artinya perubahan harga indikasi sebesar 1 persen akan
menyebabkan perubahan harga karet di tingkat petani sebesar 2.16 persen.
Hasil koefisien elastisitas transmisi harga indikasi terhadap harga karet di
tingkat petani baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bersifat
elastis (β2 > 1).
Berdasarkan hasil analisis elastisitas transmisi harga, untuk elastisitas
transmisi harga karet pada tingkat pasar lelang karet terhadap harga karet
di tingkat petani dalam jangka pendek adalah sebesar 0.21722. Hal ini
menunjukkan bahwa perubahan harga karet di tingkat pasar lelang karet
sebesar 1 persen dalam jangka pendek akan menyebabkan perubahan harga
karet di tingkat petani sebesar 0.217 persen. Sedangkan untuk jangka
panjang, nilai elastisitas transmisi harga karet di pasar lelang karet terhadap
harga karet petani adalah sebesar 1.21722. Nilai ini menunjukkan bahwa
perubahan harga karet di tingkat pasar lelang sebesar 1 persen akan
menyebabkan perubahan harga karet di tingkat petani sebesar 1.217
persen.
Elastisitas transmisi harga karet pasar lelang terhadap harga karet
petani dikethui bersifat inelastis dalam jangka pendek, akan tetapi dalam
jangka panjang elastisitas transmisi harga berubah menjadi elastis.
Perbedaan elastisitas transmisi harga karet dalam jangka pendek dan
jangka panjang ini disebabkan karena dalam jangka panjang perubahan
harga di tingkat pasar lelang dapat diantisipasi oleh petani karet dengan
melakukan berbagai tindakan penyesuaian seperti menghasilkan bahan
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olah karet yang lebih bersih dan mempunyai kadar karet kering yang cukup
tinggi.

3.6. Uji Diagnosis
Uji diagnosis dilakukan untuk mengetahui validitas dari model ECM yang
telah diperoleh. Model ECM dikatakan valid apabila variabel yang diteliti
tidak memenuhi kriteria metode OLS untuk regresi biasa. Berdasarkan hasil
uji diagnosis diketahui bahwa model ECM yang diperoleh adalah valid
karena tidak memenuhi kriteria metode OLS untuk regresi biasa. Salah satu
kriteria yang digunakan untuk mengetahui validitas model tersebut adalah
dengan melakukan uji normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada
tabel berikut di bawah ini.

Gambar 3. Uji Normalitas Model
Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa model ECM adalah
valid. Hal ini ditunjukkan dari nilai Jarque-Ber, yaitu sebesar 2.708 yang
tidak sama dengan 0. Dengan demikian model tersebut layak untuk
dilakukan peramalan.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa pasar karet yang diterima oleh petani dipengaruhi oleh beberapa
tingkat harga pasar, yaitu pasar ekspor, harga indikasi yang ditetapkan oleh
Gabungan Pengusaha Karet Indonesia dan harga karet di tingkat pasar
lelang. Harga karet di tingkat ekspor menunjukkan perkembangan positif
Analisis Perilaku Pasar Karet Alam…

Zulkifli Alamsyah, Zakky Fathoni, dan Melly Suryanti

301

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

dan ditunjukkan dengan tren kenaikan harga yang cukup signifikan. Ada
bukti yang kuat bahwa keempat pasar karet alam di Provinsi Jambi
terkointegrasi. Harga karet pada di tingkat desa terintegrasi dengan harga
ekspor, harga indikasi, dan harga pasar lelang karet baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang. Hal ini berarti fluktuasi harga karet di
tingkat petani dipengaruhi oleh fluktuasi harga ekspor, harga indikasi dan
harga di pasar lelang karet. Selain itu, elastisitisas harga karet ekspor
terhadap harga petani bersifat inelastis, sedangkan untuk harga indikasi dan
pasar lelang karet bersifat elastis. Meskipun telah diketahui bahwa
elasitisitas harga di tingkat eskpor terhadap harga petani bersifat inelastis,
masih perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji faktor-faktor
yang menyebabkan inelastisnya harga dalam jangka panjang dan jangka
pendek di tingkat petani.
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ABSTRAK
Asosiasi pasar tani merupakan bentuk kelembagaan petani yang berperan sebagai
kendaraan untuk mengantarkan petani menuju kesejahteraan dan kedaulatan yang
hakiki, sebagai cerminan dari penerimaan share yang pantas dinikmati oleh petani
(keadilan) atas melimpahnya kekayaan sumber daya alam yg dianugrahkan oleh
Sang Maha Pencipta. Munculnya beragam gerakan pemberdayaan petani, sering kali
hanya hangat di permukaan atau tidak mampu untuk menjamin kesinambungan
hingga terwujudnya sektor pertanian negara kita tercinta ini yang terbangun dan
bertumbuh. Merujuk pada negara tetangga, Thailand dan Jepang dengan catatan
kapasitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang jauh di bawah
Indonesia, tetapi sektor pertaniannya dapat terbangun dan bertumbuh secara
optimal. Thailand banyak mengekspor produk pertanian primernya ke Indonesia
dengan kualitas super, begitu pula Jepang sektor pertaniannya mampu memawa
petani-petani Jepang hidup sejahtera hingga tidak ada gap dengan masyarakat
sektor industri atau perkotaan.
Pemberdayaan petani merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan
kemampuan (power) dan wewenang (authority) kepada petani. Tanpa adanya
kelembagaan yang berperan menggerakkan dan mewadahi petani secara bersamasama yang tumbuh dari dan oleh petani sendiri, akan sulit bagi program-program
pemberdayaan petani untuk mencapai hasil yang berkesinambungan yang mengarah
kepada pertumbuhan.
Asosiasi pasar tani merupakan sebuah konsep kelembagaan petani yang
menggerakkan bisnis secara bekerja sama dengan kesamaan tujuan, koordinasi,
pembagian tugas dan evaluasi. Sebagai lembaga yang berbasis bisnis tentu terkait
dengan investasi, pemasaran, dan profit (keuntungan). Kerjasama dalam konsep
asosiasi pasar tani adalah untuk menjalankan fungsi asosiasi sebagai wadah
produksi, wadah belajar, wadah kerjasama, dan wadah bisnis.
Konsep asosiasi pasar tani ini, memiliki gagasan yang menekanankan kerjasama
sebagai alasan untuk mewujudkan “keinginan untuk sukses”. Lebih jauh lagi dapat
dideskripsikan bahwa untuk sukses diperlukan kekuatan, untuk dapat memiliki
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kekuatan diperperlukan persatuan, selanjutnya agar bisa bersatu diperlukan
silaturahmi dan kerjasama antar anggota asosiasi.
Kata kunci : asosiasi, bertumbuh, berkesinambungan

1. PENDAHULUAN
Sistem pembangunan pertanian merupakan serangkaian proses yang
bermula dari input hingga pascapemasaran. Sistem agribisnis sendiri
merupakan bagian dari sistem pembangunan pertanian yang berujung pada
fase pemasaran.
Pemasaran merupakan sebuah proses yang tidak jarang dilupakan oleh
produsen, pengolah ataupun pedagang perantara. Mereka sering
mengucapkan namun dalam realita mereka jauh dari konsep pemasaran.
Berdasarkan konsep yang disampaikan oleh Stanton (1989) yang juga
sejalan dengan konsep Kotler (2009) menyatakan bahwa pemasaran
merupakan serangkaian sistem yang berintikan tukar-menukar yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Kotler
mendefinisikan pemasaran sebagai sebuah sistem untuk memenuhi
kebutuhan manusia dan sosial dengan cara yang menguntungkan. Menurut
Stanton ada konsep yang membedakan antara penjualan dengan
pemasaran. Sistem pemasaran berusaha menghasilkan produk yang
memiliki kriteria atau kualitas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan
manusia, sedangkan penjualan berorientasi pada volume penjualan.
Berdasarkan orientasi tersebut, kita akan sadar bahwa masyarakat
petani, peternak, nelayan ataupun pedagang tidak sedikit yang terjebak
pada konsep penjualan sehingga mereka beroriantasi pada maksimalisasi
volume penjualan, dan mengesampingkan kualitas produk yang dipasarkan
yang seharusnya dapat memberikan kepuasan maksimal kepada konsumen
atau pelanggan. Hal inilah yang membuat bisnis sering tidak berkelanjutan
bahkan produk ekspor dapat mengalami automatical detention.
Sistem pemasaran produk-produk pertanian merupakan sistem yang
kompleks, yang tidak jarang berujung pada sistem pemasaran yang tidak
efisien dan dampak lebih luasnya adalah kegagalan pembangunan
pertanian. Permasalahan yang paling sering dijumpai adalah pembagian
share yang tidak berkeadilan yang dialami produsen produk-produk
pertanian dalam arti luas. Selain itu, adanya sistem ijon dalam pemasaran
produk pertanian primer karena kondisi petani produsen yang terdesak
kebutuhan hidup yang terjadi di daerah-daerah, bukan saja di daerahdaerah yang terpencil dan terisolir. Oleh karena itu, bahasan pada persoalan
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ini memerlukan fokus pemecahan yang khusus agar diperoleh hasil yang
lebih akurat.
Pemasaran produk pertanian, peternakan, dan perikanan merupakan
salah satu bagian yang menjadi dilema dalam kehidupan mata pencaharian
masyarakatnya. Mereka umumnya masih dalam keadaan penuh
keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik, maupun dalam
bidang pendidikan (Wahyono et al., 2001). Keterbatasan ekonomi
menurutnya nampak dari tingkat pendapatan yang umumnya rendah.
Keterbatasan sosial sendiri tidak didefinisikan dengan bentuk keterasingan
namun lebih terwujud pada ketidakmampuan masyarakat produsen dalam
mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan.
Hal ini ditunjukkan dari kelemahan mereka mengembangkan organisasi ke
luar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal (Boedhisantoso
dalam Wahyono et al., 2001).
Pendapatan yang rendah, akses yang terbatas terhadap pasar yang lebih
luas dan kemampuan yang terbatas dalam pemasaran merupakan gambaran
mengenai lemahnya sebagian petani, peternak dan nelayan Indonesia dari
sisi sosial-ekonomi, khususnya pemasaran. Hanafiah dan Saefuddin (2006)
menerangkan mengenai ciri-ciri tataniaga hasil pertanian, yaitu:
1. Sebagian hasil pertanian berupa bahan makanan yang dipasarkan
diserap oleh konsumen akhir secara relatif stabil sepanjang tahun
sedangkan penawarannya sangat tergantung kepada produksi yang
sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim.
2. Pedagang pengumpul umumnya memberi kredit (advanced payment)
kepada produsen (petani, peternak, nelayan dan petani ikan, ) sebagai
ikatan atau jaminan untuk dapat memperoleh bagian terbesar dari hasil
produksi dalam waktu tertentu.
3. Saluran tata niaga pertanian pada umumnya terdiri dari: produsen,
pedagang perantara sebagai pengumpul, wholesaler (grosir), pedagang
eceran dan konsumen (industri pengolahan dan konsumen akhir).
4. Kedudukan terpenting dalam tataniaga hasil pertanian terletak pada
pedagang pengumpul dalam fungsinya sebagai pengumpul hasil,
berhubung daerah produksi terpencar-pencar, skala produksi kecil-kecil
dan produksinya berlangsung musiman.
5. Tataniaga hasil pertanian dan perikanan tertentu pada umumnya
bersifat musiman dan hal ini jelas terlihat pada perikanan laut dan
produk buah-buahan.
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Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sifat produk pertanian yang
mudah rusak (perishable). Sifat ini perlu diperhatikan khususnya bagi
petani, nelayan, peternak, maupun pedagang yang memiliki orientasi
pemasaran, yaitu melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen.
Permasalahan kompleks yang dihadapi dalam pembangunan pertanian
berujung pada fase pemasaran. Secara lebih terperinci dapat digeneralisasikan bahwa pemasaran merupakan unjung tombak pembangunan
pertanian itu sendiri. Betapapun bagus dan unggulnya suatu produk
pertanian tanpa ditunjang dengan sistem pemasaran yang memadai, tidak
akan bermanfaat banyak dalam pembangunan pertanian di Indonesia yang
berkeadilan dan berdaulat bagi petani.
Munculnya beragam program ataupun gerakan pemberdayaan petani
yang dilakukan baik oleh Tim Pemberdayaan di peguruan tinggi yang
bersifat multispatial melalui program-program P2M (penelitian dan
pengabdian pada Masyarakat); program–program pemberdayaan yang
dilakukan oleh LSM yang bersifat spesifik lokasi; maupun program-program
pemberdayaan oleh pemerintah yang digulirkan(breakdown) sampai ke
tingkat pemerintahan kabupaten seperti gerakan FORIKAN (Forum
Peningkatan Konsumsi Ikan); bahkan sampai ke tingkat desa dengan
berbagai program kredit pertanian, masih kurang mampu mewujudkan
kesejahteraan yang berkeadilan di tataran petani secara merata dan
menyeluruh. Program-program pemberdayaan yang sudah dilakukan
kurang menjamin kesinambungan dalam hasilnya, sehingga masih jauh dari
terwujudnya sektor pertanian Indonesia yang terbangun dan burtumbuh.
Melihat negara Thailand, boleh jadi akan menimbulkan kecemburuan
dalam arti yang positif. Pemerintah Negara Thailand sadar bahwa kekuatan
sumberdaya-nya ada di sektor agraris (pertanian dan perikanan), maka
kebijakan pertaniannya ditekankan pada penelitian-penelitian di sektor
hulu dalam matra agribisnis, yaitu terus menggali keunggulan dan
mengembangkan plasma nutfah komoditasnya, sehingga komoditasnya
memiliki keunggulan kompetitif untuk mejadi komoditas ekspor andalan,
seperti durian, kelengkeng, kelapa, dan masih banyak lagi. Disamping itu, di
sektor hilir atau pemasaran, pemerintah memberikan banyak ruang pasar
potensial untuk pasar domestik dengan menekankan konsep pemasaran
yang benar dalam melayani pasar. Pasar domestik justru sangat
mengundang daya tarik wisatawan manca negara untuk berkunjung ke
Thailand. Sementara di pasar ekspor, komoditas pertanian Thailand sudah
banyak dikenal di manca negara dan memiliki segmen pasar yang luas.
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Berdasarkan paparan diatas, kecemburuan terhadap sektor pertanian
Thailand sudah sepantasnya dirasakan oleh sektor pertanian di Indonesia,
karena dengan potensi luas wilayah yang jauh lebih besar tentunya lebih
banyak jenis komoditas yang bisa lebih dikembangkan. Ditunjang dengan
potensi wisata yang jauh lebih unggul dan jumlah sumber daya manusianya
yang jauh lebih banyak, sungguh merupakan suatu potensi keunggulan
kompetitif sekaligus komparatif bagi pertanian Indonesia.
Melihat negara tetangga kita yang lain, katakanlah Jepang dengan luas
daratan yang jauh lebih kecil dibanding Indonesia. Akan tetapi, Jepang
begitu intens mengembangkan industri pertaniannya dengan berbagai
inovasi, sehingga ada “gayung bersambut” antara sektor hulu dengan hilir,
ada keterpaduan dan kerjasama yang erat antara sektor produksi dengan
pemasarannya. Hal ini memberikan jaminan kepada sektor hulu, yaitu
petani dan nelayan untuk mendapatkan penghargaan yang adil atas upaya
dan jerih payahnya di dalam memproduksi suatu komoditas. Atas alasan
tersebut petani-petani di Jepang menikmati kesejahteraan yang cukup
bagus dan tidak tertinggal dibandingkan dengan penduduk perkotaan yang
bekerja di sektor industri.
Belajar dari Negara Thailand dan Jepang maka patut diajukan
pertanyaan, mengapa di dalam pertanian Indonesia, sektor hulu (terutama
petani dan nelayan) bisa dikatakan selalu menjadi penyokong sektor hilir,
yaitu di tingkat distributor (pedagang) dan sektor industri perkotaan.
Permasalahan ini memerlukan fokus kajian dan pemecahan yang
substansial, karena permasalahan ini sudah berlangsung sejak masa
revolusi kemerdekaan yang menghalangi pertumbuhan dan kemajuan
sektor pertanian di Indonesia hingga saat ini. Perlu diingat pernyataan
tokoh koperasi Indonesia di jaman orde lama, Bung Hata yang menekankan
bahwa “Sesuatu yang sangat memprihatinkan bahwa produsen di negara
kita sangat timpang dengan perantara (middleman)”.
Gambaran kondisi sektor pertanian di Indonesia menunjukkan dengan
jelas bahwa permasalahan pemasaran merupakan prioritas yang harus
mendapatkan fokus perhatian. Peran kelembagaan yang kurang akurat atau
bisa dikatakan mandul, bahkan tidak jarang menjadi alat untuk
mengeksploitasi petani, katakanlah peran petugas penyuluh lapangan yang
tidak jarang memanfaatkan moment kunjungan di lapangan justru untuk
mempromosikan produk-produk bisnis pribadinya. Di sisi lain, esensi peran
mayoritas KUD yang sudah berubah fungsi menjadi ajang bisnis bagi
kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga tidak mampu mengantarkan
peningkatan taraf kesejahteraan kepada seluruh anggotanya secara merata.
Minar Ferichani
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Selain itu, peran aparat yang seharusnya mem-breakdown programprogram pembangunan yang bersifat topdown, tidak secara total
melakukan proses adopsi inovasi hingga tuntas, bahkan tidak jarang
perjalanan dinas aparat tersebut menjadi semacam survei pribadi untuk
secara tidak langsung merubah program menjadi kegiatan yang bersifat
eksploitasi di daerah.

1.1. Tujuan Penulisan
1. Melaporkan suatu temuan di lapangan tentang keberadaan “Asosiasi
Pasar Tani” yang memiliki tujuan bersama anggotanya untuk sukses.
2. Memaparkan suatu konsep kinerja sistem yang menekankan esensi
kebersamaan yang dapat menjadi modal sosial (social capital) yang
dapat diterapkan di dalam menjalankan suatu asosiasi pasar tani menuju
kepada penguatan dan perbaikan kinerja sistem asosiasi.
3. Menawarkan suatu konsep pemberdayaan petani yang muncul dari dan
oleh petani sendiri, sehingga beralasan untuk dijamin kesinambungannya.

2. PEMBAHASAN
2.1. Konsep Asosiasi Pasar Tani Penelitian Dilaksanakan di
Provinsi Jambi
Pemasaran produk-produk pertanian yang mengangkat konsep “Asosiasi
Pasar Tani” merupakan gagasan yang muncul dari bawah atau di tingkat
akar rumput yang didukung oleh peran perguruan tinggi dalam program
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis. Adanya konsep ini
yang muncul dari bawah, yaitu di tingkat petani dan produsen produkproduk pertanian, merupakan bentuk kekuatan kinerja yang terletak pada
modal sosial (social capital) yang dimiliki masyarakat anggotanya.
Masyarakat yang hidup bersama saling menguatkan adalah tipe-tipe social
capital yang terdapat di dalamnya, baik secara mikro maupun makro,
kelembagaan formal maupun informal, dan asosiasi horizontal maupun
vertikal (Dasgupta dan Serageldin, 2000).
Pemberdayaan petani merupakan kegiatan yang tujuannya memberikan
kemampuan (power) dan wewenang (authority) kepada petani (Ife dan
Tesoriero, 2008). Tanpa adanya kelembagaan yang berperan menggerakkan
dan mewadahi petani secara bersama-sama yang tumbuh dari dan oleh
petani sendiri, akan sulit bagi program-program pemberdayaan petani
untuk mencapai kesinambungan yang mengarah kepada pertumbuhan. Jika
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program-program pemberdayaan dilakukan tidak secara utuh, atau tanpa
disertai dengan menumbuhkan kelembagaan yang mendampingi dan
menumbuhkan authority (wewenang), bisa dikatakan program tersebut
pincang atau tidak utuh karena hanya memberikan kemampuan (power)
saja.

2.2. Ciri-Ciri Kerjasama Asosiasi
Ketergantungan sosial didefinisikan sebagai cara dimana tujuan
individu-individu saling terkait. Saling ketergantungan ada di dalam hati
setiap insan, dimana saling berinteraksi dan saling bekerjasama adalah
usaha dalam hati dari sekelompok kecil individu. Agar efektif, kelompok
harus menentukan serangkaian tujuan kelompok tersebut, dimana semua
anggota kelompok sepakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang
ditentukan (Johnson dan Johnson, 2000).
Suatu asosiasi merupakan sebuah sistem sosial. Sistem sosial disusun
dari hubungan berpola anggota-anggotanya, yang dibangun dari interaksi
pelaku-pelaku individu yang jamak yang saling berhubungan melalui
penjabaran dan perantaraan suatu pola dari simbol-simbol dan harapanharapan yang terbentuk dan disebarkan (Loomis, 1967).
Asosiasi dipahami sebagai suatu wadah yang menyatukan individuindividu yang memiliki kesamaan visi dan misi. Dalam sebuah asosiasi dapat
dipastikan adanya ciri-ciri tertentu yang mendasari berdirinya sebuah
asosiasi. Ciri pertama, adanya sejumlah anggota yang memiliki kesamaan
tujuan. Tujuan utama yang digagas dalam asosiasi pasar tani adalah
kesuksesan pada sisi ekonomi segenap anggotanya yang terdiri dari
produsen produk-produk pertanian khususnya pangan. Kesuksesan ini
terkait dengan titik berat anggotanya didalam menopang kehidupan mereka
untuk mengusahkan produk-produk pertanian pangan baik primer maupun
sekunder.
Ciri yang kedua menyangkut adanya kesamaan koordinasi, atau lebih
tepatnya kesatuan koordinasi dalam satu wadah asosiasi. Dalam hal
koordinasi, prinsip koperasi mengilhami gagasan mengenai makna kesatuan
koordinasi. Suatu gerakan yang terdiri dari sejumlah anggota yang memiliki
tujuan yang sama jika dikoordinasi secara rapi dan efisien, maka dapat
dijadikan jaminan tercapainya tujuan dari pergerakan, yaitu kesejahteraan
yang berdaulat dari segenap anggotanya.
Ciri yang ketiga memuat adanya pembagian tugas bersama. Tujuan
bersama yang sudah dipahami oleh segenap anggotanya dan sudah
dikoordinasikan secara bersama-sama tidak terlepas dari pembagian tugas
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bersama. Pembagian tugas bersama merupakan ciri yang mutlak ada dalam
suatu wadah asosiasi, karena pembagian tugas yang terdiskripsi dan
dipahami dengan baik oleh setiap anggotanya, akan sangat menentukan
keberhasilan tujuan dari keberadaan asosiassi.
Gagasan tentang asosiasi pasar tani ini muncul sebagai perwujudan rasa
jenuh terhadap program-program pemberdayaan yang bersifat topdown,
maka para produsen produk-produk pertanian primer maupun turunannya
memiliki gagasan pemberdayaan yang berbalik haluan. Program yang
digagas tidak lagi merupakan program yang ada keterikatan atau terkait
dengan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi program yang mereka
munculkan berupa wadah pergerakan bersama yang akan membawa visi
dan misi setiap anggotanya yang mereka persatukan, dan memiliki
authority untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan arah dan
keinginan mereka tanpa keterikatan ataupun keterikatan dengan pihak
manapun.
Ciri yang ke empat merupakan pelengkap, setelah ciri-ciri kebersamaan
tujuan, koordinasi dan pembagian tugas. Ciri yang terakhir ini adalah
evaluasi yang harus dilakukan bersama. Evaluasi adalah hal yang sangat
penting dilakukan di dalam sebuah program atau perencanaan kerja yang
matang, yang tujuannya adalah untuk kesuksesan dan kesempurnaan
program atau rencana kerja tersebut. Disamping itu, evaluasi diperlukan
untuk perencanaan kedepan yang merupakan tahapan rencana kerja
berikutnya. Tanpa evaluasi perencanaan kerja ke depan bagaikan sibuta
yang kehilangan tongkat saat berjalan.

2.3. Pentingnya Kerjasama Asosiasi
Terdapat contoh-contoh kerjasama, diantaranya yang digamarkan oleh
sekawanan semut dalam membawa dan memindahkan makanan yang
ukurannya jauh lebih besar dibandingkan ukuran tubuh mereka. Di sisi lain,
kerjasama antara satu kesatuan kelompok pemain dalam lomba tarik
tambang atau permainan apapun yang sifatnya beregu atau berkelompok,
sering kita mendengar kata pepatah “Bersatu kita teguh (kukuh), bercerai
kita runtuh (jatuh)”. Konsep asosiasi pasar tani sangat memegang filosofi
dari pepatah tersebut.
Ketika dalam suatu asosiasi setiap anggota kelompoknya masing-masing
mempunyai impian untuk mencapai kesuksesan yang sifatnya berkoloni,
maka yang harus dimiliki bersama adalah kekuatan koloni. Kekuatan ini
dapat dijabarkan dalam kemampuan masing-masing anggotanya didalam
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memproduksi suatu produk yang memiliki keunggulan disamping
pengetahuan yang selalu up date (terkini) mengenai produknya tersebut.
Keunggulan sendiri dapat dijelaskan sebagai keunggulan dalam (inside) dan
keunggulan luar (ouside) dari produk yang dibangun, yang intinya mampu
menumbuhkan daya tarik konsumen atau calon konsumen. Sedangkan
pengetahuan dapat di-update melalui bimbingan pihak luar (profit ataupun
non profit oriented), melalui pemberdaya dari perguruan tinggi yang
bertindak sebagai mediator, motivator maupun sekaligus aktifator. Salah
satu cara yang paling mudah adalah memperkenalkan Informational
technology (IT) dan pembudayaan penggunan internet dalam kegiatan
bisnis anggotanya.
Kekuatan yang dijabarkan diatas tidak terlepas dari adanya rasa
kesatuan yang utuh. Kesatuan dalam hal ini adalah kesadaran setiap
anggotanya yang merasakan bahwa mereka adalah unity (kesatuan), yang
harus saling berpegangan kuat satu sama lain dengan solid, sehingga
membentuk kekuatan bersama. Kesatuan yang dimaksudkan tentunya
bukan sekedar semboyan yang abstrak atau sulit untuk digambarkan, tetapi
kesatuan yang terbentuk karena kedekatan emosi setiap anggotanya yang
dengan pasti mereka sadar bahwa mereka harus saling menjaga ketulusan
untuk kepentingan bersama. Konsep kesatuan ini tentunya baru bisa
terwujud dengan dukungan silaturahmi yang kental yang harus selalu dijaga
antar anggotanya. Inilah kekuatan yang disebut dengan modal sosial (social
capital). Kekuatan modal sosial terletak pada hubungan antar individu di
dalam suatu koloni, dimana sanksi sosial bagi yang tidak tulus (fair) berlaku
secara otomatis dan dipegang teguh di dalam koloni.
Tujuan yang utama dari pembentukan asosiasi pasar tani adalah
business oriented, oleh sebab itu sanksi yang dikenakan kepada anggota
yang melukai makna kesatuan adalah dalam bentuk sanksi bisnis pula.
Dapat digaris bawahi bahwa untuk suksesnya asosiasi pasar tani, koloni
yang membentuk asosiasi perlu memiiliki kekuatan, kekuatan dapat
terbentuk jika ada kesatuan yang solid, dan kesatuan yang solid perlu
dukungan silaturahmi yang kental antar sesama anggotanya.

2.4. Kerjasama dalam Menjalankan Fungsi Asosiasi
Asosiasi yang dibentuk dengan konsep “Asosiasi Pasar Tani” merupakan
wadah kerjasama “bisnis” yang dibangun atas persamaan tujuan,
koordinasi, pembagian tugas dan evaluasi bersama. Kerjasama bisnis yang
terjalin diantara para anggotanya meliputi wadah kerjasama produksi,
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wadah belajar, wadah kerjasama, dan wadah bisnis. Asosiasi pasar tani
sebagai wadah produksi memiliki fungsi mewadai para produsen produkproduk pertanian primer maupun sekunder ke dalam suatu wadah
pergerakan bersama yang dikoordinir secara professional. Jadi dalam
wadah produksi ini ada upaya untuk menepis image bahwa produk
pertanian adalah jenis produk marginal atau jenis produk yang
terpinggirkan, sehingga tidak pantas untuk memperoleh penghargaan yang
tinggi.
Asosiasi pasar tani juga merupakan wadah belajar, hal ini perlu
dipahami bahwa di dalam kerjasama asosiasi ada proses pembelajaran
antar sesama anggotanya, yaitu adanya proses saling bertukar pengalaman,
pemikiran ataupun keterlampilan secara terbuka. Kondisi demikian secara
tidak langsung akan mengupgrade kemampuan setiap anggotanya untuk
bisa lebih mengembangkan bisnisnya. Sebagai wadah belajar, pada asosiasi
ini terdapat upaya untuk saling mengisi kelebihan dan kekurangan masingmasing anggota yang fokusnya untuk meningkatkan kinerja asosiasi, yang
berarti meningkatnya kapasitas masing-masing individu anggota asosiasi.
Asosiasi pasar tani sebagai wadah kerjasama memiliki makna yang
sangat kuat. Kerjasama dalam asosiasi merupakan jiwa yang mengilhami
asosiasi itu sendiri. Berangkat dari niat untuk bekerjasama dari beberapa
pelaku bisnis conventional yang awalnya sulit berkembang dan berdiri
sendiri-sendiri, dapat merubah bentuk bisnis yang konvensional menjadi
bentuk bisnis yang professional. Kuatnya kesadaran bekerjasama antar
anggotanya yang didukung oleh persatuan dan silaturahmi yang kuat akan
menumbuhkan budaya bisnis yang kental di dalam setiap diri individu
anggotanya. Pengertian budaya (culture) dalam istilah bisnis di sini
bermakna sebagai kegiatan yang secara konsisten dan berkesinambungan
karena terbentuk oleh kebiasaan yang terus dilakukan berulang-ulang. Jadi
dapat digaris bawahi, bahwa makna kerjasama di dalam asosiasi pasar tani
adalah merupakan pilar terbentuknya budaya bisnis di dalam jiwa setiap
individu anggota asosiasi.
Terakhir, asosiasi pasar tani sebagai wadah bisnis memiliki pemahaman
bahwa asosiasi ini merupakan tempat berkumpulnya individu-individu yang
melakukan kegiatan bisnis. Berbicara bisnis tentunya terkait dengan
investasi, pemasaran, dan profit atau keuntungan. Terkait investasi, kita
sangat paham bahwa di dalam investasi pasti ada korbanan yang berupa
sejumlah modal yang disisihkan atau ditanamkan dalam suatu kegiatan
bisnis. Modal yang ditanamkan tersebut dapat berupa asset (aktiva) tetap,
yaitu barang-barang modal seperti, tanah, rumah mobil dan lain sebagainya,
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sedangkan asset berjalan (lancar) lebih kepada bentuk uang tunai. Tujuan
dari penyisihan modal di dalam investasi ini sudah pasti adalah untuk
memperoleh keuntungan atau profit. Walaupun pada asosiasi pasar tani
sangat kental nuansa bersilaturahminya tetapi orientasi bisnis dan profit
merupakan tujuan utama semua anggota asosiasi.
Terkait profit, sudah pasti setiap unit bisnis memiliki perencanaan profit
yang jelas. Perencanaan profit berhubungan dengan penetapan harga. Di
dalam penetapan harga ada berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh seorang
pebisnis, antara lain penetapan harga sebagai upaya untuk menangkal
persaingan, untuk meraih jumlah omset tertentu, untuk menstabilkan harga,
mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar, atau sekedar mencapai
target laba investasi atau target penjualan bersih yang merupakan
presentase dari biaya total.
Terkait dengan pemasaran, sudah banyak diuraikan di atas, karena
pemasaran merupkan ujung dari semua fase di dalam system
agribisnis.Disamping itu kesuksesan pemasaran merupakan kunci sukses
dari sebuah bisnis, maka dapatdipahami bahwa pemahaman dan
pembahasan terkait pemasaran memerlukan keseriusan di dalam menjamin
kesuksesan pelaksanaannya.Perlu ditekankan kembali bahwa pengertian
pemasaran jelas berbeda dengan pengertian tentang penjualan.Dalam
sebuah manajemen perusahaan, bahkan kedua hal tersebut berbeda devisi.
Kalaupun dalam devisi yang sama, biasanya bagian penjualan berada di
bawah lini devisi pemasaran. Pengertian penjualan kajiannya lebih
ditekankan pada produknya, yaitu pada jumlah produk yang bisa dijual.
Sementara pemasaran lebih menekankan kajian pada konsumen, yaitu
bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk bisa memenuhi kebutuhan
dan keinginan konsumen.

2.5. Apa yang Perlu Dilakukan di dalam dan Oleh Asosiasi Pasar
Tani?
Hal-hal yang perlu dilakukan di dalam dan oleh asosiasi pasar tani
dikategorikan menjadi dua, yaitu dari sisi internal atau dari dalam sistem
asosiasi sendiri, dan dari luar sistem asosiasi tetapi merupakan hal yang
tidak kalah pentingnya dengan sisi internal, karena merupakan pelengkap
essential.
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2.5.1. Internal
Terdapat dua komponen sistem dari sisi internal asosiasi, yaitu dari sisi
per individu anggota dan antar individu anggota asosiasi yang masingmasing mempunyai penekanan yang berberda. Dari sisi individu per
anggota, dituntut setiap anggota asosiasi memiliki jiwa wirausaha sebagai
dasar motivasi yang secara kuat tertanam dalam setiap pribadi individu
anggotanya. Jiwa wirausaha ini dapat menumbuhkan motivasi untuk belajar
yang terus dipupuk melalui proses pembelajaran di dalam lingkup
komunitas asosiasi.
Disamping jiwa wirausaha dan motivasi untuk belajar setiap anggota
asosiasi juga dituntut untuk berani bersaing dan mandiri. Berani bersaing
diartikan bahwa di dalam menjalankan usahanya perlu terus melakukan
pengamatan yang konsisten dan melakukan inovasi-inovasi yang
diharapkan mampu menumbuhkan ciri keandalan produk yang
usahakannnya. Mandiri diartikan sebagai sikap kemandirian yang harus
dibangun agar bisnis yang ditekuninya tidak mudah dikendalikan atau
didikte oleh orang lain ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan
bisnisnya.
Antar anggota asosiasi perlu adanya saling komunikasi yang rutin,
sebagai bentuk koordinasi yang dinamis yang harus selalu dipahami dan
diikuti oleh setiap anggota asosiasi, agar memperkecil kemungkinan
terjadinya kesalahan komunikasi yang berujung pada perselisihan bahkan
perpecahan antar anggotanya. Komunikasi yang terus dijaga tersebut juga
dimaksudkan untuk menjaga agar kesatuan kerjasama antar anggota terus
terjaga untuk terus memutar roda usaha yang tergabung di dalam asosiasi
pasar tani.
2.5.2. Eksternal
Sisi eksternal yang merupakan pelengkap sistem, menekankan pada
pembahasan aspek teknis (technical aspect) yang merupakan penunjang
kinerja dari asosiasi itu sendiri. Asosiasi ini dibentuk bertujuan untuk
mensukseskan aspek pemasaran yang merupakan penghujung sistem
agribisnis yang dijalankan, sehingga teknis yang dipergunakan untuk
mensukseskan kinerja aspek pemasaran adalah perlunya pemahaman yang
lengkap akan konsep pemasaran itu sendiri.

2.6. Konsep Pemasaran dalam Asosiasi Pasar Tani
Sistem pembangunan pertanian merupakan serangkaian proses yang
bermula dari input hingga pascapemasaran. Sistem agribisnis sendiri
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merupakan bagian dari sistem pembangunan pertanian yang berujung pada
fase pemasaran. Perhatikan bagan alur konsep pembangunan pertanian
yang dimodifkasi dari konsep pembangunan ekonomi dari (Cohen and
Uphoff’s, 1977).
Phase of
agricultural
inputs

Phase of agroproducing

Agro- services:
Credit/Banking Facilities
Input
Institutions
Extension

Phase ofagroprocessing

Phase of agromarketing

Agricultural /Economic
Development

Gambar 1. Path of Agricultural Development1
Suksesnya pembangunan pertanian di Indonesia tidak terlepas dari
kesuksesan sistem pemasaran terkait. Sampai memasuki dasawarsa ke
enam dari statement Bung Hata tentang ketidakadilan sistem pemasaran
pertanian di Indonesia, belum banyak perubahan ke arah perbaikan nasib
petani.
Konsep pemasaran memaparkan tentang makna pemasaran di dalam
sebuah bisnis secara konseptual. Kotler mengatakan bahwa dalam konsep
pemasaran terdapat empat pilar pemasaran yang disebut dengan 4P. P yang
pertama menyangkut produk. Pemahaman produk sendiri berarti
memaknai produk dalam arti luas. Produk primer adalah sebuah bentuk
komoditi pertanian yang asli, dalam arti belum ada campur tangan atau
usaha manusia untuk mengubah bentuknya, isinya, rasanya dan wujudnya
atau tampilannya yang asli. Di dalam konsep pemasaran kondisi, tampilan
atau wujud asli yang kurang menarik disarankan untuk diubah dengan
tujuan untuk meningkatkan image produk dan lebih dapat menarik
konsumen. Upaya untuk meningkatkan image, produk harus dipahami oleh
seorang produsen sebagai sebuah produk yang memiliki dua sisi, yaitu sisi
dalam (inside of product) dan sisi luar (outside of produk) selain nama atau
1 Ferichani, M. dan Dani A. Prasetya. 2011. Satisfaction Measurement on Agribusiness Product
Marketing. Invited Paper dalam International Symposium on Minor Fruits and Medicinal Plants
for Health and Ecological Security.Desember 2011. India.
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brand. Inside of product dapat dijabarkan bahwa sebuah produk yang baik
pasti memiliki rasa yang enak, memiliki content bergizi, dan menarik atau
menggugah selera untuk mencicipinya. Dari sisi outside of produk, sebuah
produk yang baik adalah produk yang memiliki penampilan yang menarik,
mudah dilihat atau menarik perhatian (eye catching), dan mewakili
karakter produk itu sendiri. Mewakili karakter produk dapat diartikan
bahwa produk tersebut tampilannya sudah pasti menggambarkan isinya.
Sebagai contoh sebuah produk makanan organik, akan tepat jika tampilan
luarnya didominasi oleh warna hijau. Sedangkan dari sisi nama atau brand,
sebuah produk yang bagus memiliki brand yang simple dan ear catching.
Brand merupakan nama produk yang tidak sekedar nama, tetapi di dalam
penentuan nama sebuah produk, berbagai hal menjadi pertimbangan, baik
faktor internal maupun eksternal. Faktor internal sendiri adalah hal-hal
yang tekait dengan tujuan dasar mengapa sebuah nama diberikan kepada
suatu produk, dan faktor eksternal adalah hal-hal yang terkait dengan
pesaing (competitor).
P yang kedua adalah price (harga). Saat menentukan harga suatu
produk, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yang pertama
harga harus mewakili produk itu sendiri dari sisi inside dan outside. Kedua,
di dalam menentukan harga seorang produsen harus mempertimbangkan
harga yang dipasang oleh kompetitor, sehingga harga yang sudah
ditentukan tidak menjadi “boomerang” bagi produk itu sendiri. Ketiga harga
yang ditentukan sudah harus mencakup profit atau keuntungan bagi
produsen. Terdapat beberapa cara mementukan profit usaha, diantaranya
penetapan harga dengan Biaya-Tambah (Cost-Plus Pricing), yaitu
penambahan persentase tertentu dari biaya total sebuah produk. Analisis
Impas (Analisis Pulang Pokok atau Break Even Anaysis) juga dapat
dipergunakan sebagai salah satu metode penetapan harga (Suratiyah,
2008).
P yang ketiga adalah place. Place di dalam pemasaran dapat dimaknai
sebagai lokasi wilayah secara administratif, misalnya di desa atau di kota,
atau di wilayah administratif tertentu yang dekat dengan produsen, sumber
bahan baku, atau dekat dengan konsumen dalam arti pasar sasaran. Place
dapat juga dimaknai sebagai tempat usaha yang berarti konsep tata ruang.
Dalam konsep tata ruang tempat usaha, banyak pilihan bisa ditentukan, bisa
secara berkoloni sebagai satu kesatuan yang dikemas dengan konsep
tertentu, ataupun berdiri sendiri dengan konsep tertentu dan jelas.
Katakanlah dalam konsep berkoloni, tempat usaha yang dibangun bersama
harus menciptakan image yang kuat akan keandalan produk yang
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dipasarkan, katakanlah mirip dengan supermarket dengan atribut atau ciri
khusus.
Begitu juga untuk tempat usaha yang berdiri sendiri image tentang
produk yang kuat dapat dikombinasikan dengan lingkungan tempat usaha,
misalnya untuk jenis produk makanan siap saji, katakanlah yoghurt atau es
krim susu kambing missalnya, outlet yang dipilih adalah di dalam komplek
cucian mobil, sehingga orang yang datang dengan tujuan mencuci mobil
juga akan tertarik untuk mengunjungi outlet yang terdapat dalam satu
komplek dengan tempat cucian mobil. Sehingga outlet tersebut bisa di
kombinasi dengan menyediakan produk pelengkapnya, yaitu makanan
pokok, misalnya makanan yang temanya terkait dengan produk utamanya,
tetapi tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan orang yang sedang
mencucikan mobilnya, untuk bisa memenuhi kebutuhan makan besarnya
dengan menghemat waktu sambil mencucikan mobilnya. Baik tempat usaha
yang berkoloni maupun yang berdiri sendiri, apabila telah berhasil memiliki
image yang kuat karena kualitas dan keandalan produknya sudah terbukti,
maka akan sangat mudah bagi usaha tersebut untuk melakukan ekspansi ke
wilayah atau tempat lain, karena produk dan konsepnya tersebut sudah
menjadi kebutuhan orang atau mulai di cari orang.
P yang terakhir adalah promosi. Promosi adalah upaya untuk
memperkenalkan produk di pasar ataupun melakukan ekspansi pasar. Hal
yang penting di dalam melakukan promosi suatu produk adalah daya
kreatifitas yang ditujukan untuk membujuk konsumen ataupun calon
konsumen. Upaya-upaya promosi yang dapat disodorkan kepada calon
pembeli antara lain dengan memberikan rebate atau potongan harga,
memberikan bonus produk, ataupun hadiah-hadiah di dalam pembelian
yang dilakukan oleh konsumen.

3. PENUTUP
Dari kajian dan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna
pemberdayaan penekanannya adalah pada kepemilikan power (kekuatan)
dan authority (kewenangan). Permasalahan mendasar di tataran petani
adalah keterbatasan ekonomi, sosial (akses terhadap pasar atau komunitas
social untuk mengembangkan diri), politik dan pendidikan yang
menyebabkan petani tidak memiliki power dan authority. Akan tetapi, di sisi
lain kekuatan yang dimiliki petani adalah berupa modal sosial (social
capital) dalam kesatauan komunitas petani. Pemanfaatan secara optimal
akan modal sosial yang dimiliki petani dengan pendampingan yang tepat,
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yang dikuatkan dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh antar
masyarakat tani, seperti pepatah bersatu kita teguh bercerai kita runtuh,
akan mampu mengeliminir keterbatasan petani. Pendirian asosiasi pasar
tani merupakan bentuk solusi yang merupakan pendekatan terhadap
permasalahan keterbatasan petani yang selama ini dihadapi bangsa ini,
yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan pertanian di
Indonesia.
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ABSTRAK
Teh merupakan salah satu komoditas unggulan Jawa Barat yang saat ini sedang
mengalami keterpurukan. Keterpurukan ini dapat dilihat dari harga pucuk teh di
tingkat petani masih rendah, yaitu Rp6 000 sampai Rp8 000 per kilogram,
sedangkan teh hijau yang diproduksi oleh industri hilir sudah mencapai Rp10 000
sampai Rp70 000 per kilogram. Petani masih dihadapkan kepada permasalahan
bargaining position yang lemah sehingga tidak dapat menemukan harga sesuai
harapan mereka. Keadaan ini menjadikan teh memiliki struktur pasar tersendiri.
Struktur pasar yang melibatkan pembeli dan penjual akan mempengaruhi perilaku
para pelaku pemasaran dalam proses penemuan harga. Harga yang terjadi di tingkat
industri hilir cenderung tidak terintegrasikan dengan harga di tingkat petani, bahkan
cenderung terjadi adanya kesenjangan (gap) harga. Integrasi pasar merupakan
suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh perubahan harga yang terjadi di
pasar acuan akan menyebabkan terjadinya perubahan pada pasar pengikutnya
(pasar di tingkat petani). Integrasi pasar dapat terjadi jika terdapat informasi pasar
yang memadai dan informasi ini disalurkan dengan cepat dari satu pasar ke pasar
lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan integrasi pasar teh
di tingkat petani sampai industri hilir dengan menggunakan Index of Market
Connection (IMC) Analysis. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa struktur pasar yang
terjadi adalah monopsoni. Struktur pasar tersebut ditandai dengan adanya kegiatan
perdagangan yang dilakukan oleh satu pembeli dan banyak penjual, artinya hampir
semua petani (90 persen) menjual pucuk tehnya hanya kepada satu perusahaan
industri hilir sebagai pembeli tunggal. Selanjutnya, kondisi pasar antara petani
dengan industri hilir belum terintegrasi secara sempurna. Walaupun untuk jangka
panjang terjadi integrasi pasar, namun integrasi tersebut belum terlaksana secara
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sempurna. Sedangkan untuk jangka pendek, tidak terjadi integrasi pasar. Belum
terintegrasinya pasar teh antara petani dan industri hilir, disebabkan belum
optimalnya peran industri hilir sebagai mitra petani yang turut membantu dalam
pemasaran teh, sehingga persepsi lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam
pemasaran teh masih berbeda-beda, dan menghambat proses price discovery
sehingga outcomenya tidak sesuai dengan harapan.
Kata Kunci: struktur pasar, integrasi pasar, teh

1. PENDAHULUAN
Teh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki potensi
untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan di seluruh dunia
maupun di Indonesia. Teh menjadi salah satu komoditas unggulan
perkebunan yang menempati prioritas utama di Jawa Barat. Hal ini cukup
beralasan karena Jawa Barat merupakan penghasil teh terbesar di
Indonesia. Produksi teh dari provinsi ini memasok 60 persen dari total
produksi nasional (BPS, 2013). Sebagian besar produksi Teh di Jawa Barat
adalah dari perkebunan teh rakyat. Luas kebun teh rakyat mencapai kurang
lebih 48 000 hektar dari total lahan kebun teh di Jawa Barat. Sementara
kebun teh lainnya dimiliki swasta dan PT. Perkebunan Nusantara milik
negara (Dinas Perkebunan Provinsi Jabar, 2012).
Harga pucuk teh yang rendah kerap menimbulkan keengganan petani
untuk membudidayakan teh. Hal ini disebabkan karena petani menjual teh
hijau dalam bentuk pucuk dalam keadaan basah, atau dapat dikatakan
bahwa petani hanya mampu menjual teh hijau dalam bentuk produk primer,
belum melakukan pengolahan. Terbatasnya kemampuan petani dalam
pengembangan produk olahan teh hijau mengakibatkan petani hanya
mendapatkan keuntungan yang kecil dari hasil penjualan. Harga pada
umumnya ditentukan oleh pihak perusahaan, sehingga petani hanya
bertindak sebagai pihak penerima harga. Hal ini mengakibatkan petani
menjadi pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah.
Keterpurukan ini dapat dilihat dari harga pucuk teh di tingkat petani
masih rendah, yaitu Rp6 000 sampai Rp8 000 per kilogram, sedangkan teh
hijau yang diproduksi oleh industri hilir sudah mencapai Rp10 000 sampai
Rp70 000 per kilogram. Perbedaan harga yang besar antara harga pucuk
basah di tingkat petani dengan harga teh jadi ditingkat industri hilir menjadi
permasalahan tersendiri. Sedangkan, menurut Conforti (2004), integrasi
pasar terjadi pada pasar yang menganut prinsip law of one price yang
artinya jika harga pada suatu pasar mengalami peningkatan maka pasar

Analisis Struktur dan Integrasi Pasar…

Dini Rochdiani

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

321

yang menjual produk yang sama akan merespon perubahan harga tersebut
mengikuti harga yang terjadi di pasar.
Petani saat ini seringkali ditempatkan pada bargaining position atau
posisi tawar yang lemah, sehingga harga yang terbentuk dirasakan tidak
memberikan keuntungan yang optimal. Selama ini, penetapan harga
dilakukan pihak perusahaan, bukan oleh petani. Keadaan ini menjadikan teh
memiliki struktur pasar tersendiri. Struktur pasar yang melibatkan pembeli
dan penjual akan mempengaruhi perilaku para pelaku pemasaran dalam
proses penemuan harga. Harga yang terjadi di tingkat industri hilir
cenderung tidak terintegrasikan dengan harga di tingkat petani, bahkan
cenderung terjadi adanya kesenjangan (gap) harga yang sangat berbeda.
Integrasi pasar merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh
perubahan harga yang terjadi di pasar acuan akan menyebabkan terjadinya
perubahan pada pasar pengikutnya (pasar di tingkat petani). Integrasi pasar
dapat terjadi jika terdapat informasi pasar yang memadai dan informasi ini
disalurkan dengan cepat dari satu pasar ke pasar lainnya.

1.1. Tujuan Penulisan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan integrasi pasar
teh di tingkat petani sampai industri hilir dengan menggunakanIndex of

Market Connection (IMC) Analysis.

1.2. Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode survei yang merupakan suatu kasus
di Jawa Barat. Pemilihan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dilakukan dengan
Multy Stage Random Sampling berdasarkan aksesibilitas dan sentra
produksi teh perkebunan rakyat di Jawa Barat. Wilayah yang dijadikan
tempat penelitian adalah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dan
Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah penelitian umumnya
merupakan wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian tempat rata-rata
berkisar 1 200 mdpl (meter di atas permukaan laut) dengan suhu rata–rata
harian 280C. Kondisi tempat penelitian memiliki drainase baik dengan
tekstur tanah lempungan dan tanah berwarna merah dan tingkat
kemiringan tanah rata-rata 40 derajat.
Kecamatan Ciwidey memiliki batas wilayah yang strategis karena berada
pada jalur yang dekat dengan ibukota Kabupaten Bandung dan pusat
pemerintahan Propinsi Jawa Barat, sehingga dapat membentuk aksesibilitas
yang baik. Jarak lokasi budidaya teh hijau dengan pusat kota menjadi faktor
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penentu yang mempengaruhi kualitas produk, kelancaran dalam distribusi,
dan perolehan informasi mengenai pasar. Kecamatan Taraju merupakan
wilayah yang aksesibilitasnya rendah, karena jauh dari ibukota Kabupaten
Tasikmalaya dan jauh dari pusat Pemerintahan Propinsi Jawa Barat. Secara
umum, sebagian besar lahan di kedua wilayah penelitian banyak digunakan
untuk areal pertanian, salah satu tanaman yang banyak ditanam adalah teh
yang diolah menjadi teh hijau.
Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 54 orang petani. Dasar
penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin
(Handoyo dan Kurniawan, 2013), yaitu sebagai berikut:
n=

N
N. e + 1

dimana :
n = Jumlah sampel
N= Ukuran populasi
e = Batas kekeliruan (bound of error) yang dikehendaki tidak lebih dari 10%

Perhitungan:

54
[54(0.10) ] + 1
54
n=
= 35.1 ≈ 35
1,54
n=

Jadi, jumlah sampel petani yang dijadikan responden adalah 35 orang.
Selain petani, perusahaan teh hijau yang dijadikan responden adalah
perusahaan Kartini dan perusahaan teh hijau swasta Taraju.
Desain penelitian menggunakan Descriptive Quantitative Design.
Instrumen yang digunakan untuk menganalisis struktur pasar digunakan
Index Market Structure Analysis (IMS Analysis). Instrumen yang digunakan
untuk menganalisis integrasi pasar adalah Index of Market Connection
Analysis (IMC analysis) dengan pendekatan model Autoregressive
Distribution Lag, yang dikembangkan oleh Ravallion (1986) yang kemudian
dikembangkan lebih lanjut oleh Heytens (1986). Data yang digunakan
dalam penelitian ini diperoleh dari hasil di lapangan yang merupakan harga
bulanan komoditas teh hijau dan harga bulanan teh dandang dari bulan
Januari 2008 sampai bulan April 2013 dengan menggunakan SPSS versi 19.
Selanjutnya data tersebut dimasukan kedalam model ekonometrika
autoregresif distributed lag diduga dengan metode kuadrat terkecil atau
Ordinary Least Squares (OLS) yang formulasinya sebagai berikut:
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Pit = b1 Pit-1 +b2 (Pjt – Pjt-1) + b3 Pjt-1 + et …………………..…….. (1)
dimana Pit = Harga di pasar produsen (petani) waktu t (Rp/Kg); Pit -1 =
Harga di tingkat pasar produsen (petani) pada waktu t-1 (Rp/Kg); Pjt =
Harga di tingkat industri hilir ke-j pada waktu t (Rp/Kg); Pjt-1 = Harga di
tingkat industri hilir ke-j pada waktu t-1 (Rp/Kg); bi= Parameter estimasi
(bi= 1,2,3); et = error (galat). Secara matematik, indeks integrasi pasar atau
index of market connection (IMC) dapat dibangun sebagai berikut:
IMC =

………………… (2)

Kedua tingkat pasar terintegrasi secara sempurna jika IMC = 0 , jika IMC >
1 berarti tidak terjadi integrasi pasar jangka pendek dan jika IMC = ∞
berarti pasar mengalami segmentasi.
Pengujian hipotesis integrasi pasar dalam penelitian ini adalah :
1. Integrasi Jangka Panjang
H0 : b2 = 1
H1 : b2 1
Pengujian dengan t hitungnya adalah :
t hitung =

(

)

Jika thitung < ttabel, maka hipotesis nol diterima secara statistik. Artinya,
kedua pasar terintegrasi sempurna dalam jangka panjang. Sedangkan jika
thitung > ttabel, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima
secara statistik. Artinya, kedua pasar tidak terintegrasi secara sempurna
dalam jangka panjang atau informasi pada satu pasar tidak langsung
diteruskan ke pasar lainnya.
2. Integrasi Jangka Pendek
H0: b1/ b3 = 0
H1 : b1/ b3 0
Hipotesis b1/ b3 = 0 setara dengan b1 = 0 sehingga hipotesis di atas
dapat dituliskan sebagai berikut :
H0 : b1 = 0
H1 : b1 0
Pengujian dengan t hitungnya adalah :
t hitung =

(

)

Jika thitung < ttabel, terima H0, artinya kedua pasar terintegrasi kuat dalam
jangka pendek (variabel harga di tingkat Perusahaan Teh bulan ini dan
bulan lalu berpengaruh kuat pada pembentukan harga di tingkat petani
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bulan ini). Apabila thitung > ttabel, H0 tidak bisa diterima, maka artinya kedua
pasar tidak dalam jangka pendek (variabel harga di tingkat Perusahaan Teh
bulan ini dan bulan lalu tidak berpengaruh kuat pada pembentukan harga di
tingkat petani bulan ini).

2. PEMBAHASAN
Sistem pemasaran pada perkebunan teh rakyat masih rendah. Hal ini
dapat dilihat dari besarnya perbedaan harga yang diterima oleh petani
sebagai akibat kurang adanya transparansi harga dari pihak Perusahaan
Teh kepada pihak petani. Sistem penjualan yang dilakukan petani teh rakyat
adalah menjual hasil pemetikan pucuk teh 100 persen ke ketua gapoktan.
Selanjutnya, pihak Gapoktan akan menjualnya ke pabrik pengolahan milik
Perusahaan Teh untuk diolah menjadi teh hijau. Setelah menjadi teh hijau,
teh tersebut dibawa ke Pekalongan dan akan diolah menjadi teh wangi.
Berdasarkan IMS Analysis, diketahui bahwa struktur pasar yang terjadi
adalah monopsoni. Struktur pasar tersebut dicirikan dengan adanya
kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh satu pembeli dan banyak
penjual, artinya hampir semua petani (90 persen) menjual pucuk tehnya
hanya kepada satu perusahaan industri hilir sebagai pembeli tunggal.
Selanjutnya untuk integrasi pasar, diketahui bahwa 1 kg pucuk teh dari
petani dapat menghasilkan 0.2 kg teh hijau. Berdasarkan hasil perhitungan
dengan menggunakan SPSS versi 19, didapat hasil seperti yang ada pada
Tabel 1.
Tabel 1. Perhitungan Index of Market Connection (IMC)
Variabel
Konstanta (pit-1)/b1
(Pjt- Pjt-1)/b2
Koefisien 41.221
0.912
0.003
t-hitung
1.198
12.883
0.302
Se
50.189
0.071
0.009

(Pjt-1)/b3
0.005
1.138
0.005

IMC
182.4

Berdasarkan Tabel 1, didapat nilai b1, b2, dan b3. Variabel b1 merupakan
harga petani pada bulan sebelumnya, variabel b2 merupakan selisih harga di
Perusahaan Teh bulan ini dengan bulan sebelumnya, dan variabel b3
merupakan harga di Perusahaan Teh pada bulan sebelumnya, maka hasil
analisis integrasi pasar teh hijau menunjukkan hasil persamaan regresi
sebagai berikut:
Pit = 41.221 + 0.912 Pit-1 + 0.003 (Pjt– Pjt-1) + 0.005 Pjt-1
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Analisis integrasi pasar jangka panjang, berdasarkan dari hasil
perhitungan statistik menunjukkan bahwa ttabel (2.000) > dari thitung (0.302)
sehingga H0 diterima dengan hipotesis b2=1. Hal ini berarti terjadi integrasi
jangka panjang di tingkat Perusahaan Teh sampai di tingkat Petani atau
dengan kata lain bahwa perubahan harga teh hijau di Perusahaan Teh
diteruskan ke di tingkat petani. Selanjutnya, menurut kriteria b2 dimana
apabila variabel b2 = 1, maka integrasi pasar jangka panjang sempurna.
Apabila b2 < 1, maka pasar dalam kondisi tidak bersaing sempurna. Sesuai
dengan kriteria tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi integrasi jangka
panjang di tingkat Perusahaan Teh sampai di tingkat Petani. Meskipun
demikian, kedua pasar berada dalam kondisi tidak bersaing sempurna
karena perubahan harga di tingkat Perusahaan Teh diteruskan sangat kecil
ke tingkat petani yaitu sebesar 0.003. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap
kenaikan Rp1 000 di Perusahaan Teh, maka harga di tingkat petani akan
meningkat sebesar 3 persen. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Wyeth
(1992) yang menyatakan bahwa pasar yang bersaing sempurna mungkin
saja terintegrasi, tetapi pasar yang terintegrasi mungkin saja tidak bersaing
sempurna.
Analisis integrasi pasar jangka pendek, berdasarkan dari hasil
perhitungan statistik menunjukkan bahwa thitung(12.883) > ttabel(2.000)
sehingga H0 ditolak dengan hipotesis b1
0. Hal ini berarti bahwa tidak
terjadi integrasi pasar jangka pendek di tingkat Perusahaan Teh sampai di
tingkat Petani. Hal ini juga didukung oleh perhitungan IMC. Berdasarkan
perhitungan diatas bahwa nilai b1 > b3 dimana nilai b1 adalah 0.912 dan
nilai b3 adalah 0.005 maka didapat nilai IMC sebesar 182.4. Selanjutnya
menurut kriteria IMC, apabila IMC = 0, maka integrasi jangka pendek
sempurna. Apabila IMC < 1, maka integrasi jangka pendek masih cukup
kuat. Apabila IMC > 1 menunjukkan tidak terdapat hubungan integrasi
jangka pendek.
Sesuai dengan kriteria tersebut, dapat diketahui bahwa nilai IMC > 1 dan
dapat dikatakan tidak terdapat hubungan integrasi jangka pendek di tingkat
Perusahaan Teh sampai dengan di tingkat petani. Hal ini berarti bahwa
variabel harga di tingkat Perusahaan Teh bulan ini dan bulan lalu tidak
berpengaruh pada pembentukan harga di tingkat petani bulan ini. Hal ini
wajar saja terjadi mengingat secara jangka panjang perubahan harga yang
diteruskan sangat kecil dan belum bersaing sempurna. Secara singkat
output hasil perhitungan integrasi pasar dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Hasil Perhitungan Integrasi Pasar di Tingkat Produsen Industri Hilir
sampai dengan di Tingkat Petani
Variabel
Definisi
Koefisien
T
Probability VIF
Constant Konstanta
41,221
1,198
0,000
pit-1 /(b1) Harga petani pada
0,912 12,883
0,000
9
bulan sebelumnya
(Pjt- Pjt-1) Selisih harga di
0,003
0,302
0,000
1
/(b2)
Perusahaan Teh bulan
ini dengan bulan
sebelumnya
(PjtHarga di Perusahaan
0,005
1,138
0,000
9
Teh pada bulan
1)/(b3)
sebelumnya
F
= 593.149
R-Square
= 0.967
Adjusted R-Squ = 0.966
Durbin Watson = 2.021
Berdasarkan Tabel 2, diperoleh angka R2 sebesar 0.967 atau 96.7
persen. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh
variabel independen (b1, b2, dan b3) terhadap variabel dependen (Pit)
sebesar 96.7 persen. Arti lainnya adalah bahwa variasi variabel independen
yang digunakan dalam model (b1, b2, dan b3) mampu menjelaskan sebesar
96,7 persen variasi variabel dependen (Pit).
Harga yang terbentuk di lokasi penelitian terjadi karena interkasi antara
petani dengan Perusahaan Teh dan secara rata – rata harga pucuk teh
petani dan harga teh hijau berupa teh dandang di Perusahaan Teh dari
tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Harga Rata – Rata Pucuk Teh di Tingkat Petani dan Teh Dandang di
Perusahaan Teh Kartini Tahun 2008-2013
Tahun
Harga Petani (Rp)
Harga Teh Dandang (Rp)
2008
988
11.600
2009
1.008
12.600
2010
1.208
13.400
2011
1.567
18.400
2012
1.800
25.000
2013
1.840
25.000
Berdasarkan Tabel 3, harga di tingkat petani terlihat meningkat setiap
tahunnya, tetapi apabila dikaitkan dengan nilai mata uang rupiah maka
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harga di tingkat petani cenderung tetap. Selama 40 tahun terakhir, rupiah
mengalami penurunan nilai rata-rata 8 persen pertahun (Handoyo dan
Kurniawan, 2013). Hal ini berarti bahwa harga di tingkat petani naik tetapi
nilainya sama atau dapat dikatakan tidak ada peningkatan harga di petani.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat penurunan mutu yang
disebabkan karena petani belum memiliki pengetahuan mengenai
pemetikan pucuk teh yang baik. Penurunan mutu secara timbal balik juga
mengakibatkan penurunan harga jual. Keadaan mutu pucuk teh petani yang
tidak konsisten menjadi salah satu penyebab perolehan harga teh di tingkat
petani cenderung rendah. Standar petik teh ideal yang ditetapkan oleh
perusahaan adalah dua daun pucuk (2p+1) dan maksimal pucuk yang
diterima adalah empat daun pucuk (4p+1). Upaya mendapatkan berat yang
lebih, pemetik rata-rata mengambil lebih dari tiga pucuk. Padahal apabila
petani menjual pucuk teh dengan kualitas ideal yang diinginkan Perusahaan
Teh, maka kecil kemungkinan perusahaan mematok harga rendah.

3. KESIMPULAN
Hasil penelitian menjelaskan, bahwa struktur pasar yang terjadi adalah
monopsoni. Dalam struktur pasar tersebut kegiatan perdagangan dilakukan
oleh satu pembeli dan banyak penjual, artinya hampir semua petani (90
persen) menjual pucuk tehnya hanya kepada satu perusahaan industri hilir
sebagai pembeli tunggal.
Selanjutnya, kondisi pasar antara petani dengan industri hilir belum
terintegrasi secara sempurna. Walaupun untuk jangka panjang terjadi
integrasi pasar, namun integrasi tersebut belum terlaksana secara
sempurna. Sedangkan untuk jangka pendek, tidak terjadi integrasi pasar.
Belum terintegrasinya pasar teh antara petani dan industri hilir, disebabkan
belum optimalnya peran industri hilir sebagai mitra petani yang turut
membantu dalam pemasaran teh, sehingga persepsi lembaga-lembaga
pemasaran yang terlibat dalam pemasaran teh masih berbeda-beda, dan
menghambat proses price discovery sehingga outcomenya tidak sesuai
dengan harapan.
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STRATEGI PEMASARAN JAGUNG DI
KABUPATEN BANTAENG
Rahmawaty A. Nadja, Heliawaty C. H. Adiawan, dan Muhaimin

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Karbohidrat sebagai sumber energi dibutuhkan untuk melakukan
serangkaian aktifitas sehari-hari. Sumber karbohidrat di Indonesia antara
lain beras, singkong, umbi-umbian, jagung, dan kacang-kacangan. Jagung
sebagai penghasil karbohidrat terbesar ketiga setelah beras dan umbiumbian memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga dimanfaatkan
sebagai pangan, pakan, dan bahan baku indusri.
Penggunaan jagung setelah tahun 2002 bergeser dari pangan ke non
pangan, dan menjadi pengguna jagung terbesar di Indonesia. Besarnya
jumlah jagung yang dibutuhkan oleh indusri pakan dikarenakan tumbuhnya
industri pakan lokal untuk memenuhi permintaan pakan dan semakin
meningkatnya sistem peternakan Indonesia.
Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang cukup potensial
dikembangkan karena berbagai faktor, seperti jagung sebagai bahan pangan
sumber karbohidrat kedua setelah beras, jagung dimanfaatkan sebagai
bahan baku bagi industri dan pakan ternak. Di Negara maju seperti Amerika
serikat, jagung telah dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan etanol
untuk pengganti bahan bakar minyak bagi industri.
Pengguna jagung terbesar di Indonesia adalah pabrik pakan ternak.
Bertambahnya pengusaha yang mengelola industri pakan sebagai akibat
meningkatnya komsumsi daging yang mendorong permintaan jagung setiap
tahunnya. Banyaknya manfaat dan tingginya kebutuhan pabrik akan ternak
berakibat pada tingginya tingkat permintaan jagung.
Proporsi penggunaan jagung oleh industri pakan telah mencapai 50
persen dari total kebutuhan nasional mengingat jagung merupakan
komponen utama (60 persen) ransum pakan, 30 persen untuk konsumsi
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pangan dan selebihnya (20 persen) untuk kebutuhan industri lainnya dan
benih (Balitsereal, 2008). Proporsi tersebut terus meningkat setiap
tahunnya dikarenakan tumbuhnya usaha ternak di Indonesia, bahkan untuk
memenuhi kebutuhan jagung industri pakan dilakukan impor dengan alasan
jumlah jagung yang tersedia di dalam negeri.
Besarnya pasar dan kebutuhan jagung dalam industri pakan, menjadikan
Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah pengembangan jagung di
Indonesia dengan luas lahan mencapai 446 500 Ha. Salah satu kabupaten di
Sulawesi Selatan yang ditetapkan menjadi sentra pengembangan jagung
adalah kabupaten Bantaeng, yang daerah pengembangannya dilakukan
pada seluruh kecamatan yang ada diwilayah ini dengan potensi luas panen
dan produksi terbesar di kecamatan Bissappu, Eremerese, Pa’jukukang, dan
Gantarangkeke.
Ditetapkannya Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu sentra
pengembangan jagung, maka usaha tani jagung ikut meningkat. Tercatat
dalam data Badan Pusat Statistik (2013) menunjukkan bahwa potensi luas
panen jagung di Kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu lima tahun
terakhir (2004-2008) semakin menurun. Luas panen jagung tahun 2004
tercatat 38 091 Ha, hingga tahun 2008 menurun menjadi 32 929 Ha.
Meskipun terjadi penurunan luas panen setiap tahunnya, namun jumlah
produksi mengalami peningkatan dalam pada tahun 2007-2008. Jumlah
produski tahun 2007 meningkat menjadi 190 232 ton pada tahun 2008.
Peningkatan produktivitas usaha tani juga mengalami peningkatan pada
tahun 2006-2008, dimana tercatat produktivitas jagung tahun 2006
berkisar 5.2 ton/Ha meningkat menjadi 5.3 ton/Ha pada tahun 2007 dan
tahun 2008 mencapai 5.8 ton/Ha.
Pengembangan komoditi jagung di Bantaeng sangat potensial, dimana
jumlah produksi jagung yang terus meningkat diharapkan memberikan
dorongan terciptanya usaha baru dan pengembangan perekonomian daerah
setempat. Oleh sebab itu, dalam pengembangan komoditas jagung di
Kabupaten bantaeng perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam
bentuk perencanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten
Banteng yang tidak hanya menyangkut peningkatan produksi dan
produktivitas petani semata namun juga menyangkut pemasaran hasil
produksi. Hal ini dilakukan agar peningkatan pendapatan yang selama ini
hanya dinikmati oleh pedagang dapat pula dinikmati oleh petani yang pada
akhirnya kesejahteraan petani jagung dapat ditingkatkan. Oleh karenanya
dilakukan penelitian ini untuk mengetahui langkah strategis apa yang akan
dilakukan dalam bidang pemasaran jagung.
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1.2. Rumusan Masalah
Berangkat dari uraian latar belakang penelitian maka fokus
permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah kebijakan apa
yang akan dilakukan dan bagaiamana sistem pemasaran jagung di
Kabupaten Bantaeng.

1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan
dicapai adalah menganalisis kebijakan yang sesuai dengan pengembangan
pemasaran jagung Kabupaten Bantaeng, serta merumuskan strategi
pemasaran jagung.

1.4. Kerangka Pikir
Strategi pemasaran yang dimaksud adalah langkah yang dapat diambil
oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam bentuk perencanaan kebijakan
sebagai upaya untuk pengembangan komoditas jagung. Sasarannya adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat didalamnya,
terutama petani jagung. Perumusan strategi pemasaran jagung di
Kabupaten Bantaeng memerlukan kajian dari aspek lingkungan baik yang
berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, yang memperngaruhi
pola strategi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mencapai tujuannya.

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian
Rahmawaty A. Nadja, Heliawaty C. H. Adiawan, dan Muhaimin

Strategi Pemasaran Jagung…

332

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

Seluruh strategi dan tindakan prioritas yag dihasilkan akan diperoleh
gambaran yang lebih komprehensif untuk merumuskan visi dan misi
pemasaran jagung di Bantaeng, sehingga menjadi acuan dalam menyusun
perencanaan terkait dengan kebijakan pengembangan komoditas jagung
khususnya pemasaran jagung. Secara skematis kerangka pikir
tergambarkan sebagaimana Gambar 1.

2. METODE PENELITIAN
2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi
Selatan yang berlangsung di bulan juli 2010 dan juli 2012. Penentuan lokasi
penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan
bahwa Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu dari beberapa kabupaten
di Propinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan sebagai daerah pengembangan
komoditas jagung.

2.2. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif yang
berusaha untuk mengungkapkan data yang bersifat deskriptif, gambaran
yang sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diamati. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan studi kasus terkait pemasaran jagung di
Kabupaten Bantaeng.
Pemilihan informan dilakukan dengan teknik non-probability (sampel
non-peluang), yakni memilih sampel secara sengaja (purposive sampling)
dengan menggunakan pertimbangan bahwa mereka adalah pihak yang
mengetahui informasi dan terlibat secara langsung dalam aktifitas
pemasaran jagung.

2.3. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber perolehan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
adalah: Data primer, yakni data yang merupakan hasil wawancara dan
diperoleh melalui wawancara dengan informan. Informan yang dipilih
adalah pihak yang terkait dengan pemasaran jagung di Kabupaten,
diantaranya petani, pengurus kelompok tani/gabungan kelompok tani
jagung dan pedagang pengumpul di Kabupaten.
Data sekunder, yakni data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh
peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengar. Sumber data
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sekunder berupa data statistik Badan Pusat Statistik, Laporan Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura, Badan Ketahanan pangan,
Dinas perindustrian dan perdagangan, laporan hasil penelitian perguran
tinggi dan lembaga penelitian.

2.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara
wawancara, dokumentasi, observasi. Sedangkan data yang diperoleh di
analisis dengan cara kualitatif, analisis internal dan analisis eksternal serta
analisis SWOT.
SWOT digunakan sebagai alat analisis dikarenakan SWOT merupakan
salah satu alat analisis yang melibatkan penentuan tujuan spesifik dari
spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan
eksternal pendukung dan penghambat dalam mencapai tujuan tersebut.
Analisis SWOT mampu menganalisis secara kompleks faktor internal dan
eksternal situasi pemasaran jagung di Kabupaten Bantaeng, serta bersifat
fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi dan waktu yang berjalan. SWOT
menganalisis situasi dan kondisi secara deskriptif yang memberikan
gambaran sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan
perumusan stragei pemasaran jagung yang di Kabupaten Bantaeng.

3. PEMBAHASAN
3.1. Keadaan Pertanian
Berdasarkan keadaan iklim dan topografi, Bantaeng merupakan
wilayah yang potensil untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian.
Sencara umum perekonomian daerah Bantaeng didominasi oleh pertanian,
khususnya tanaman pangan selanjutnya tanaman perkebunan, peternakan
dan perikanan. Hal ini juga dapat dilihat dari pola penggunaan lahan
pertanian (> 65 persen), selebihnya sebanyak 25 persen dimanfaatkan
sebagai kawasan hutan dan semak belukar, dan tersisa 10 persen dari luas
lahan masi bisa dimanfaatkan untuk keperluan pemukiman dan kawasan
budidaya.
Tabel 1 menunjukkan bahwa dari delapan Kecamatan yang ada di
Bantaeng, seluruhnya memiliki potensi untuk pengembangan komoditas
jagung. Meskipun semua kecamatan memiliki potensi, namun bebera
kecamatan yakni Gantarang keke, Eremeres, Pa’jukukang, dan Bissappu
yang memiliki kontribusi terbesar dalam luas lahan dan jumlah produksi
dibandingkan dengan kecamatan lainnya.
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Tabel 1. Potensi Pertanaman Jagung di Kabupaten Bantaeng Berdasarkan
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tahun 2008
Produktivitas
Kecamatan
Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)
(Kw/Ha)
Bissappu
5 159
30 134
58.41
Uluere
2 930
16 889
57.64
Sinoa
3 792
21 368
56.35
Bantaeng
1 687
9 861
58.45
Eremerese
5 522
31 983
57.92
Tompobulu
2 175
12 474
57.35
Pa’jukukang
5 474
31 536
57.61
Gantarangkeke
6 190
35 989
58.14
Jumlah
32 929
190 232
57.73

3.2. Visi, Misi dan Nilai Dasar Pembangunan Kabupaten
Bantaeng
Visi dan misi serta nilai-nilai dasar merupakan unsur pokok identitas
pembangunan daerah dalam konteks perencanaan dan pembangunan
wilayah. Visi dan misi serta nilai-nilai dasar berbeda setiap daerahnya.
Berdasarkan peraturan daerah nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng tahun
2008-2013, Bantaeng memiliki visi untuk menjadi “Wilayah Terkemuka
Berbasis Desa Mandiri”.
Sejalan dengan Visi Bantaeng menjadi wilayah terkemuka berbasiskan
desa mandiri maka misi pembangunan daerah berdasarkan peraturan
daerah No.7 Tahun 2009 dirumuskan sebagai berikut:
1. Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk Bantaeng agar
mampu meningatkan produktivitasnya secara berkesinambungan serta
mampu menyalurkan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara
bebas dan mandiri.
2. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan
masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan
perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang
memicu pertumbuhan kesempatan berusahan dan kesempatan kerja.
3. Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya
kabupaten sedemikian rupa sehingga secara langsung maupun tidak
langsung memberikan kontribusi terhadap pembangunan Propinsi
Sulawesi Selatan, serta berdampak positif terhadap kawasan sekitar.
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Sesuai kaitannya dengan fokus penelitian, setidaknya visi, misi, dan nilai
dasar pembangunan Bantaeng yang telah dirumuskan melalui RPJMD tahun
2008-2013 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.7 tahun 2009
dapat menjadi pedoman dalam merumuskan strategi dalam pemasaran
jagung di Bantaeng.

3.3. Gambaran Umum Pemasaran Jagung di Bantaeng
Petani jagung di Bantaeng sebagian besar mengusahakan jagung jenis
hibrida dengan berbagai macam varietas. Banyaknya varietas yang
ditawarkan oleh distributor benih memungkinkan petani untuk memilih
benih yang dianggap dapat menghasilkan produksi jagung yang maksimal
dan menguntungkan. Jenis benih yang umum digunakan antara lain Pioner
varietas P4, P8, P22, dan P126 serta Bisi varietas Bisi 2 dan Bisi 16.
Pertanaman jagung di Kabupaten Bantaeng dilakukan berdasarkan jenis
lahan yang digunakan, yakni lahan tegalan dan lahan sawah. Sebelum tahun
2010, jadwal pola tanam jagung pada lahan tegalan Kabupaten Bantaeng
hanya terdiri dari dua musim tanam, yakni tanam periode Oktober-Maret
(OKMAR) dan musim tanam periode April-September (APSEP). Namun
sejak tahun 2010, jadwal pola tanam berubah menjadi empat musim tanam,
yaitu musim tanam Oktober-Desember, Januari-Maret, April-Juni, serta JuliSeptember.
Penggunaan lahan sawah untuk pertanaman jagung mengikuti pola
tanam padi, karena pola pertanaman pada lahan sawah menggunakan pola
padi-padi-palawija. Penggunaan lahan sawah untuk jagung dilakukan pada
masa tanam Agustus-Januari.
Tingkat harga jagung yang berlaku di Kabupaten Bantaeng berkisar Rp1
500 hingga Rp2 100 per Kg. Harga terendah terjadi pada saat musim tanam
I, dikarenakan kualiatas jagung yang rendah akibat tingginya kadar air
jagung. Harga tertinggi terjadi pada saat musim tanam II, karena mutu
jagung yang baik akibat dari rendahnya kadar air. Untuk musim tanam III,
harga jagung terbilang tinggi dikarenakan musim hujan dan kurangnya
jagung dikarenakan bertepatan dengan musim tanam padi.
Tingginya permintaan jagung dan persaingan di antara pedagang untuk
mendapatkan pasokan jagung– menyebabkan pedagang menggunakan jasa
tengkulak untuk mengumpulkan jagung di tingkat petani. Jagung yang
dikumpulkan kolektor selanjutnya disalurkan ke pedagang pengumpul di
tingkat Kabupaten. Penanganan dilakukan oleh pedagang ditingkat
kabupaten agar mutu yang diinginkan industrig sesuai dengan standar yang
telah ditentukan. Penanganan yang dilakukan antara lain, seperti
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penjemuran kembali, sortasi mutu dan ukuran. Setelah dilakukan
penanganan oleh para pedagang, selanjutnya dilakukan distribusi ke
industri pangan dan pakan yang ada di Kabupaten Sidrap, Kota Makasssar,
Kabupaten Gowa, dan Takalar.
Sebelum melakukan pembayaran kepada pedagang pengumpul ditingkat
kabupaten, pedagang besar/industri melakukan perhitungan untuk
menentukan nilai pembelian yang harus dibayarkan. Tidak mutlak bahwa
pedagang besar atau industri membeli jagung dengan sistem pembayaran
langsung. Nilai penjualan yang diterima ditentukan dengan perhitungan
berat bersih yang dibayarkan (kg), yaitu jumlah jagung yang dipasok (Kg) –
potongan karung (kg)-tingkat refraksi/potongan (%). Nilai yang dibayarkan
adalah berat bersih yang dibayarkan dikali dengan tingkat harga yang
berlaku (Rp/Kg). Sedangkan nilai refraksi/potongan (%) adalah jumlah dari
hasil uji mutu (kadar air, jamur, kotoran, biji putih dan biji mati).
Berdasarkan uraian pemasaran jagung dari petani sebagai produsen
hingga ke pemakai akhir, dapat digambarkan sebagai berikut:

Keterangan:
_____________ = Menyalurkan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ = Mendatangi

Gambar 2. Rantai Pemasaran Jagung di Kabupaten Bantaeng
Rantai pemasaran jagung yang terjadi di Bantaeng seperti pada Gambar
2 menunjukkan bahwa terdapat tiga pola saluran pemasaran yang terjadi
yaitu:
1. Petani  Kolektor  Pedagang pengumpul kabupaten 
Pedagang Besar  Industri Pakan ternak/Peternak.
2.

Petani  Pedagang pengumpul kabupaten  Pedagang Besar 
Industri pakan ternak/peternak.
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Petani  Pedangang pengumpul kabupaten  Industri pakan
ternak/peternak.

Jika dibandingkan diantara ke tiga pola saluran pemasaran jagung yang
terbentuk di Kabupaten Bantaeng, maka dapat dikatakan bahwa rantai ke
tiga, merupakan rantai yang menguntungkan karena dalam distribusi
jagung hanya melibatkan satu lembaga pemasaran, yaitu pedagang
pengumpul kabupaten hingga jagung yang diperoleh dari petani dapat
diterima oleh industri ternak. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh
Kotler (1997) bahwa keuntungan pemasaran adalah selisih antara
penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan
pemasaran dari proses pengalihan barang ke konsumen atau dengan kata
lain margin setelah dikurangi biaya pemasaran. Semakin pendek rantai
pemasaran, semakin rendah biaya pemasaran yang dikeluarkan. Rantai ke
tiga merupakan ranta pemasaran yang terpendek jika dibandingkan dengan
rantai pertama dan kedua.

3.4. Analisis Faktor Internal dan Eksternal
Strategi pemasaran jagung di Bantaeng dilakukan dengan memadukan
faktor pada lingkungan eksternal dan lingkungan internal melalui analisis
SWOT. Analisis faktor eksternal dilakukan diluar kewenangan pemerintah
Bantaeng terkait dengan peluang dan ancaman yang ada, sedangkan analisis
internal dilakukan untuk mengetahui internal Kabupaten Bantaeng terkait
dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

3.5. Analisis Faktor Internal
Analisis Faktor Internal betujuan untuk menemukan berbagai kekuatan
yang dimiliki pada berbagai aspek terkait dengan komoditas jagung
khususnya dalam pemasaran jagung yang menjadi kekuaannya. Selain itu
menemukan kelemahan pemasaran komoditi jagung, agar segera dibenahi.
3.5.1. Kekuatan
Kekuatan yang dimaksudkan adalah sumber daya dan kondisi yang
dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng dengan pengembangan komoditas
jagung, yan dijadikan sebagai modal dasar dalam pemasaran jagung.
Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng adalah:
1. Letak wilayah yang strategis.
2. Program pembangunan Bantaeng berbasis desa mandiri.
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Tingginya tingkat produktifitas jagung.
Banyaknya jumlah petani yang berusahatani jagung.
Besarnya potensi kelembagaan di tingkat petani.
Banyaknya pedagang yang bergerak dibidang pemasaran jagung.
Tersedianya pelabuhan laut sebagai sarana penghubung.

3.5.2. Kelemahan
Kelemahan yang dimiliki merupakan keterbatasan sumber daya dan
kondisi yang dimiliki terkait dengan pengembangan komoditas jagung yang
dapat menghambat pemasaran jagung. Adapun kelemahan yang dimiliki
adalah:
1. Potensi luas jagung yang semakin menurun.
2. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani
dalam menerapkan teknologi budidaya dan pascapanen.
3. Rendahnya mutu jagung hasil produksi petani.
4. Keterbatasan modal yang dimiliki petani.
5. Keterbatasan ketersedian sarana dan prasaran produksi di sekitar lokasi
usaha tani jagung.
6. Keterbatasan jenis dan jumlah sarana teknologi pengolahan hasil.
7. Prasarana jalan desa yang kurang memadai.

3.6. Analisis Faktor Eksternal
Analisis faktor eksternal bertujuan untuk menemukan berbagai peluang
yang dapat diraih oleh Kabupaten Bantaeng pada berbagai aspek yang
terkait dengan pengembangan komoditas jagung khususnya pemasaran.
Selain itu analisis faktor eksternal dilakukan untuk mengetahui ancaman
penghambat pemasaran jagung.
3.6.1. Peluang
Perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar memberikan peluang.
Peluang dapat bersumber dari ketakterdugaan, ketidakserasian, kebutuhan
proses, struktur pasar dan industri, demografi, perubahan dalam persepsi
dan pengetahuan baru. Beberapa peluang yang diperoleh Kabupaten
Bantaeng dalam memasarkan jagung adalah:
1. Penetapan jagung sebagai salah satu komoditi unggulan Sulawesi
Selatan.
2. Tersedianya lembaga pendukung usahatani jagung.
3. Tingginya permintaan dan tingkat harga jagung untuk ekspor.
4. Banyaknya pemasok sarana produksi jagung.
Strategi Pemasaran Jagung…

Rahmawaty A. Nadja, Heliawaty C. H. Adiawan, dan Muhaimin

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

339

3.6.2. Ancaman
Pelaksanaan serangkaian kegiatan pemasaran jagung, tidak selamanya
berjalan mulus dan sesuai dengan harapan. Terdapat beberapa ancaman
yang dapat menjadikan pasaran jagung Bantaeng menjadi rusak. Adapun
beberapa ancaman yang dimiliki adalah:
1. Penetapan standar kualitas yang ketat oleh industri atau pedagang.
2. Harga komoditas jagung yang berfluktuasi.
3. Tingginya biaya pungutan dalam pengangkutan.
4. Persaingan dengan pedagang pengumpul dari Kabupaten tetangga untuk
memperoleh komoditas jagung.
5. Terancamnya kelestarian lingkungan akibat perambahan hutan untuk
lahan pengembangan jagung.

3.7. Analisis Strategi Pemasaran Jagung
Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal sebagaimana telah
diuraikan, maka faktor tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan
matriks SWOT untuk merumuskan strategi pemasaran jagung di Kabupaten
Bantaeng. Berdasarkan analisis SWOT diperoleh sebanyak 20 strategi yang
dapat dilakukan untuk pengembangan pemasaran jagung. Strategi tersebut
di kelompokkan berdasarkan strategi SO, WO, ST dan WT sebagaiman
uraian berikut:
3.7.1. Strategi SO
- SO-1. Letak wilayah yang strategis, memungkinkan untuk mengembangkan pelayanan yang berskala kawasan (Bajenbassi) untk
memberikan kesempatan bagi petani/pedagang dari kabupaten tetangga
untk menjual jagung ke Kabupaten Bantaeng.
- SO-2. Letak wilayah yang strategis, tingginya produktivitas usahatani
jagung, besarnya potensi petani dan kelembagaannya serta tersedianya
pelabuhan laut memungkinkan untuk menarik investor yang ingin
berinvestasi dalam pengembangan komoditas jagung di Bantaeng.
- SO-3. Program pembangunan yang berbasis desa mandiri (terutama
sentra jagung) dapat diusulkan untuk memperoleh anggaran pengembangan komoditas jagung yang bersumber dari APBD I Sulawesi Selatan
dan APBN.
- SO-4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendukung usahatani untuk
memberikan bantuan (pembinaan teknis/manajemen dan permodalan)
kepada petani jagung melalui kelompok tani/Gapoktan.
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SO-5. Memanfaatkan pelabuhan laut yang ada sebagai sarana
pengangkutan jagung untuk memenuhi permintaan ekspor dan antarpulau.

3.7.2. Strategi WO
- WO-1. Meningkatkan potensi luas panen, pengetahuan, dan
keterampilan petani serta memperbaiki kualitas jagung hasil produksi
petani untuk memenuhi permintaan ekspor.
- WO-2. Memberikan penjaminan kepada petani dalam mengakses
fasilitas permodalan dan lembaga permodalan bank dan non bank.
- WO-3. Menyediakan sarana produksi yang mudah diakses oleh petani
dengan membentuk kemitraan dengan pemasok sarana produksi.
- WO-4. Menyediakan sarana dan prasarana teknologi pengolahan hasil
bagi petani/kelompok tani untuk meningkatkan kualitas jagung dalam
upaya memperoleh tingkat harga yang memadai dan untuk memenuhi
permintaan eskpor.
- WO-5. Memperbaiki prasarana jalan desa untuk memudahkan akses
pihak-pihak terkait dengan pengembangan komoditas jagung ke
pedagang dalam rangka memenuhi permintaan ekspor.
3.7.3. Strategi ST
- ST-1. Memanfaatkan letak wilayah yang strategis dengan tersedianya
pelabuhan laut untuk memotong jarak distribusi pemasaran jagung
sehingga besarnya biaya akibat pungutan dalam pengangkutan dapat
dihindari.
- ST-2. Mengembangkan desa-desa sentra komoditas jagung sebagai desa
mandiri yang penduli lingkungan.
- ST-3. Memanfaatkan potensi kelembagaan petani untuk melatih petani
dalam penanganan pascapanen agar kualitas jagung yang ditetapkan
pedagang/industri dapat terpenuhi sehingga petani dapat menerima
harga yang layak.
- ST-4. Mendorong petani melalui kelembagaan di tingkat petani untuk
menggunakan benih unggul yang tahan terhadap genangan akibat curah
hujan yang tinggi.
- ST-5. Memanfaatkan potensi kelembagaan petani sebagai lembaga
pemasaran yang membeli jagung dari petani dengan menjamin tingkat
harga yang layak sehingga dapat pula menarik petani/pedagang
pengumpul dari kabupaten tetangga uuntuk menjual jagung ke lembaga
petani tersebut.
Strategi Pemasaran Jagung…
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-

ST-6. Memfasiltasi pedagang yang ada di Kabupaten Bantaeng untuk
membeli jagung di kabupaten tetangga.

3.7.4. Strategi WT
- WT-1. Meningkatkan areal luas panen serta meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi budidaya untuk
meningkatkan jumlah produksi agar dapat mengurangi tingkat
persaingan dalam memperoleh pasokan dengan pedagang pengumpul
dari kabupaten tetangga.
- WT-2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam
menerapkan teknologi budidaya untuk mengurangi risiko kegagalan
panen akibat curah hujan yang tinggi serta terjadinya kerusakan
lingkungan akibat usahatani yang mengabaikan konversi lahan.
- WT-3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam
menerapkan teknologi pascapanen untuk peningkatan kualitas jagung
agar mengurangi risiko yang timbul karena penetapan standart kualitas
jagung yang ketat oleh pedagang/industri.
- WT-4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam
menerapkan teknologi pascapanen untuk peningkatan kualitas jagung
agar mengurangi risiko yang timbul karena persaingan dengan pedagang
dari kabupaten tetangga.

3.8. Tindakan Prioritas dalam Strategi Pemasaran Jagung
Strategi pemasaran jagung di Kabupaten Bantaeng yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT perlu dikongkritkan dalam bentuk tindakan
strategis sebagai langkah prioritas yang harus dilaksanakan oleh
pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan dukungan oleh stakeholder yang
terlibat dalam aktifitas pemasaran jagung.
Identifikasi masalah yang dihadapi oleh pemasaran jagung di Kabupaten
Bantaeng dilakukan sebelum merumuskan tindakan prioritas. Hal ini
sebagaimana yang dikemukakan oleh Bulqis dan Rusli (2009) bahwa
identifikasi masalah merupakan dasar untuk menentukan tindakan yang
akan dilaksanakan dengan berdasarkan pada apakah terdapat indikasi
kelemahan, kekurangan atau ketidakpuasan terhadap situasi yang terjadi.
Berikut tergambarkan pohon masalah pemasaran jagung di Bantaeng
(Gambar 3).
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Gambar 3. Struktur Pohon Masalah Pemasaran Jagung
di Kabupaten Bantaeng
Berangkat dari permasalah yang digambarkan, maka dapat dirumuskan
sasaran yang perlu dicapai dalam pemasaran jagung di Kabupaten
Bantaeng. Sasaran adalah harapan yang ingin dicapai atau dengan kata lain
pernyataan positif dari masalah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan
oleh Bulkis dan Rusli (2009) bahwa jika mengacu pada munculnya masalah
karena adanya kekurangan, kelemahan atau sesuatu yang diharapkan tidak
terwujud. Adapun sasaran pemasaran jagung di bantaeng tersaji pada
Gambar 4.
Berdasarkan permasalahan dan sasaran pemasaran jagung, maka
ditetapkan Sembilan tindakan yang perlu diprioritaskan terkait dengan
strategi pemasaran jagung di Kabupaten Bantaeng. Tindakan prioritas
tersebut adalah:
1. Memberikan jaminan harga dasar pembelian.
2. Memberikan prasarana jalan desa.
3. Mengadakan resi gudang yang dapat menampung hasil produksi petani.
4. Menyediakan sarana teknologi pengolahan hasil.
5. Memfasilitasi petani agar mampu mengakses kredit perbankan.
6. Memfasilitasi petani agar mampu memperoleh sarana produksi.
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7. Melaksanakan pembinaan teknologi budidaya dan penanganan
pascapanen.
8. Mencanankan sentra produksi jagung sebagai desa mandiri yang peduli
terhadap lingkungan.
9. Menganjurkan penerapan teknologi budidaya jagung sesuai dengan
kondisi iklim.

Gambar 4. Sasaran Pemasaran Jagung di Kabupaten Bantaeng
Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan dari hasil analisis SWOT
serta tindakan prioritas yang perlu segera dilaksanakan maka dapat
diperoleh gambaran umum mengenai kondisi pemasaran jagung saat ini.
Gambaran ini digunakan untuk merumuskan arah serta program yang perlu
ditetapkan dalam pemasaram jagung di Kabupaten Bantaeng dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Bantaeng.
Arah pemasaran jagung dalam mendukung visi pembangunan
Kabupaten Bantaeng sebagaimana yang telah dirumuskan akan dituangkan
cara yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan
difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mencapainya yang
secara konseptual dalam pencapaian:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani jagung agar mampu
menghasilkan jagung dengan kuantitas, kualitas serta kontinuitas yang
terjamin.
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2. Pengembangan kelembagaan di tingkat petani agar mampu menjadi
lembaga ekonomi di perdesaan.
3. Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung
pemasaran jagung.
Penciptaan iklim yang kondusif untuk meningkatkan daya tarik
Kabupaten Bantaeng sebagai daerah dengan tujuan investasi bagi para calon
investor, baik yang berasal dari dalam negeri (domestik) maupun yang
berasal dari luar (asing) yang akan bergerak dalam komoditas jagung.

4. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan tujuan dan uraian hasil penelitian, maka kesimpulan dari
penelitian ini adalah:
1. Kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng
dalam wujud tindakan prioritas untuk mendukung strategi pemasaran
jagung adalah jaminan harga dasar, perbaikan sarana dan prasarana jalan
desa, pengadaan resi gudang, penyediaan sarana teknologi pegolahan hasil,
kemudahan petani mengakses kredit perbankan dan sarana produksi,
pembinaan teknologi budidaya dan penanganan pascapanen, serta
perencananna sentra produksi sebagai desa mandiri peduli lingkungan.
2. Pemasaran jagung dilakukan dengan cara peningkatan kualitas sumber
daya petani, pengembangan kelembagaan petani, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana pendukung.

4.2. Saran
Saran yang diberikan terkait dengan penelitian yang dilakukan, yaitu
perlunya menetapkan PERDA mengenai jaminan terhdap harga dasar
pembelian jagung, untuk menjamin pendapatan pelaku pemasaran
khususnya petani.

DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2013. Kabupaten Bantaeng Dalam Angka. Badan Pusat
Statistik Kabupaten Bantaeng.

Strategi Pemasaran Jagung…

Rahmawaty A. Nadja, Heliawaty C. H. Adiawan, dan Muhaimin

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

345

Bulkis, S dan Rusli M. 2009. Analisis Perencanaan dan Pengembangan Agrosistem:
Buku Kerja Dalam Delapan Modul Pembelajaran. Laporan Modul
Pembelajaran Berbasis SCL. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas
Pertanian, UNHAS.
Kotler. 1997. Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan
Kontrol. Edisi Bahasa Indonesia-Jilid 1. PT.Prenhallindo. Jakarta.

Rahmawaty A. Nadja, Heliawaty C. H. Adiawan, dan Muhaimin

Strategi Pemasaran Jagung…

346

Strategi Pemasaran Jagung…

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

Rahmawaty A. Nadja, Heliawaty C. H. Adiawan, dan Muhaimin

SUPERMARKET DEVELOPMENT IN
INDONESIA: WHAT TYPES OF SMALL
FARMERS CAN SUPPLY IN THE
SUPERMARKET CHANNELS?
Sahara

Lecturer in Department of Economics, Faculty of Economics and Management,
and Deputy Director of International Center for Applied Finance and Economics,
Bogor Agricultural University.
E-mail: sahara_ipb@yahoo.com

ABSTRACT
Supermarkets are spreading rapidly and making a significant contribution to
national retail food sales in Indonesia. In contrast to traditional markets,
supermarkets impose modern procurement systems in terms of quality, quality and
continuity. For small farmers meeting the requirements creates significant
challenges which in turn can exclude them from supermarket channels. This paper
identifies the types of farmers selling to traditional and supermarket channels by
using a survey data of 602 chilli farmers in West Java Province, Indonesia. The
results demonstrate that households in the supermarket channel have higher levels
of human capital, more capitalized on non-land assets, and are more specialized in
chili production than those in the traditional channels. They participate in the
supermarket channels through middlemen, particularly farmer groups. This study
also shows that the income from chili production for supermarket farmers is higher
compared to traditional channel farmers. The results can be used by policy makers
and traders to develop some strategies for facilitating farmers to participate in
supermarket channels.
Keywords: modern procurement system, chili, traditional channel

1. INTRODUCTION
Increasing income, change in dietary habit and liberalization of foreign
direct investment (FDI) are changing supply chain of agri-food industry in
developing countries (Reardon et al., 2009). Supermarkets have increased
rapidly in developing countries starting in the early 1980s and continuing
today (Reardon et al., 2009). In contrast to traditional markets,
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supermarkets impose new procurement practices including increasing
chain coordination through contracts with wholesalers and growers, and
requiring specific requirements in terms of quality, quantity, and food
safety.
For small farmers, the presence of supermarkets can be associated with
new market opportunities that potentially increase their income. However,
participation in supermarket chains provide several challenges for them
since they need to provide new investments to meet specific requirements
posed by supermarkets (Reardon et.al., 2009).This can exclude them from
participation in the supermarket chains. In fact, participation in the
supermarket chains has important consequences for agricultural
development and poverty reduction strategies in developing countries
including Indonesia (Reardon and Berdegué, 2002). In 2010 the rural
population accounted for about 54.7 Percent of the total population in
developing countries, and about 48.2 Percent of the total economically
active population of developing countries was employed in the agricultural
sector (FAO, 2011). According to IFAD (2010), of the 1.4 billion poor people
living on less than US$1.25 a day, about 70 Percent live in rural areas and
rely mostly on agricultural activities.
Previous studies have examined factors that determine the inclusion of
small farmers to participate in the supermarket chains. The impact of the
participation on their income has also been examined by previous studies.
Previous studies, however, provide no clear conclusions about similarities
and differences between farmers supply to supermarket and traditional
chains. Addressing differences and similarities help to identify the types of
farmers selling to traditional and supermarket channels and will in turn
help policy makers to develop some strategies for facilitating farmers to
participate in supermarket channels. This paper examines the differences
and similarities between farmers in the traditional and the supermarket
channels in terms of household and farm assets, production characteristics,
income activities, sources of information, and marketing characteristics.

2. DATA AND METHOD
As explained previously, this paper examines the differences and
similarities between farmers in the traditional and the supermarket
channels smallholder. To explore these research focuses, this study utilizes
the samples of farmers that sell into supermarket channels and those selling
into traditional channels as a comparison group. The sample consists of 602
chili producers in West Java Province, Indonesia (see Sahara, 2012). Three
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districts in West Java were selected; Garut represents the main production
zone of chili in this province and Ciamis and Tasikmalaya are the chili
producers with numerous supermarket buyers. After cleaning process, this
study contains data set of 485 traditional channel farmers and 112
supermarket farmers (see Sahara, 2012).
Two tests are conducted in this paper, t-test and chi-square-test. T-test
is used to determine whether there is a difference between sample means of
farmers in the traditional and supermarket channels with respect to the
selected variables focused in the study. Meanwhile, to test differences
between two sample groups with respect to variables containing more than
two categories, this study uses the chi-square test.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Household Characteristics
Previous studies show ambiguity in household characteristics between
farmers supplying to traditional modern market channels and traditional
channels. Some studies find significant differences between the two groups
in terms of education level (Neven et al., 2009; Rao and Qaim, 2011;
Schipmann and Qaim, 2010) and age (Blandon et al., 2010; Schipmann and
Qaim, 2010). In these studies, supermarket farmers have better education
level and are younger. However, other studies find that education (Blandon
et al., 2010; Hernández et al., 2007; Miyata et al., 2009; Natawidjaja et al.,
2007) and age (Hernández et al., 2007; Miyata et al., 2009; Rao and Qaim,
2011) do not vary significantly between traditional and supermarket
channels. Other variables of household characteristics tend to be similar
between farmers selling to modern and traditional channels. These
variables include household size (Blandon et al., 2010; Hernández et al.,
2007; Miyata et al., 2009; Natawidjaja et al., 2007; Rao and Qaim, 2011),
proportion of household members between 15 and 65 years, proportion of
household members over 65 years (Miyata et al., 2009), farming time
(Natawidjaja et al., 2007), education of spouse (Miyata et al., 2009), distance
to main roads (Hernández et al., 2007; Rao and Qaim, 2011), and house area
(Miyata et al., 2009).
In this study, the means and standard deviations of several household
characteristics of chili farmers participating in the traditional and
supermarket channels are presented in Table 1. Household characteristics
that are significant (at the α = 0.05 level) between the two groups are age,
education of the head of household, the household’s number of years of
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growing chilies, the education of the spouse, the literacy levels of the
household head, and the distance from house to an asphalt road. On average,
supermarket channel farmers are younger, but have more formal education.
All respondents in the supermarket channel are literate. The education
levels of spouses for the supermarket farmers are higher than those in the
traditional channel. The result that supermarket farmers have higher
education levels is similar to Neven et al. (2009), Rao and Qaim, (2011),
Schipmann and Qaim (2010). The fact that supermarket farmers are
younger is similar to previous studies by Blandon et al. (2010) and
Schipmann and Qaim (2010).
Table 1. Household Characteristics of Respondents in The Traditional and
Supermarket Channels
Variable

Household member
(person/s)
Age of household head
(years)
Education of household head
(years)
Farming time (years)
Marital status of household
head (1 = married, 0 = no)
Age of spouse (years)
Education of spouse (years)
Household head can read
(1= yes, 0 = no)
Spouse can read
(1= yes, 0 = no)
Proportion of household
members between 15 and 65
years (Percent)
Proportion of household
members over 65 years
(Percent)
Area of house, including yard
area (m2)
Distance from house to
asphalt road (km)

Traditional
channel
(n=485)
Mean
Std.
Dev.

Supermarket
channel (n=112)
Mean

Std. Dev.

Significance1

4.55

1.59

4.34

1.44

1.26

46.26

11.21

43.86

10.16

2.08**

6.46

2.91

7.96

3.21

-4.85***

9.42

6.97

6.74

5.16

3.83***

0.97

0.16

0.98

0.13

-0.54

39.98
6.60

10.57
2.61

38.02
7.81

10.77
2.83

1.74
-4.26***

0.95

0.21

1.00

0.00

-2.36**

0.96

0.20

0.99

0.10

-1.61

69.10

19.76

66.56

18.71

1.24

2.40

9.57

3.92

10.91

-1.48

249.68

322.20

255.37

253.15

-0.17

0.30

0.65

0.11

0.15

2.94***

Note: 1Based on t-test: *** significant at the 1 Percent level, ** significant at the 5 Percent level,
* significant at the 10 Percent level. Std.Dev = standard deviation
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In contrast to Natawidjaja et al. (2007) who find no significance
difference in years of doing farming between farmers in the traditional and
supermarket channels, in this chapter a significant difference with respect
to this variable is shown. In this case, the traditional market farmers have
more numbers of years of growing chilies, perhaps because they tend to be
older. Chili farmers supplying to supermarket farmers live relatively close to
an asphalt road. This supports the results of Hernández et al. (2007) who
find supermarket farmers live closer to paved highways compared to
farmers participating only in the traditional channels.
Similar to previous studies, there are not significant differences in the
case of household members, the proportion of household members between
15 and 65 years, the proportion of household members over 65 years and
house area.

3.2. Household and Farm Assets
To participate in supermarket channels, farmers need to invest in
various forms of physical capital such as land, irrigation equipment, farm
equipment, and new buildings (e.g., storage space, green house) (Reardon et
al., 2005). Previous studies have shown similarities and differences between
farmers supplying to modern markets and those supplying to traditional
channels regarding physical capital assets (e.g., Blandon et al., 2010;
Hernández et al., 2007; Natawidjaja et al., 2007; Neven et al., 2009; Miyata et
al., 2009; Rao and Qaim, 2011; Schipmann and Qaim, 2010).
In this study, the information about current and lagged agricultural
assets was collected during the survey (Table 2). Current assets refer to
assets owned by households during the period of survey (in 2010), while lag
assets refer to assets owned by households the five years before the survey
(2005). In 2010, the traditional channel farm was on average 0.70 ha and
the supermarket channel average farm was larger 0.80 ha. Farmers in both
channels can be considered small farmers as indicated by the average farm
size of less than one ha. The size of land in this study is similar to the
average farm size in Indonesia as reported in the agricultural censuses of
2003. According to the census, farms considered small farms are about 0.79
ha (Statistic Agency, 2004). The size of land is not statistically different
between farmers in the supermarket and traditional channels. This finding
is in contrast to the results from Natawidjaja et al. (2007), Neven et al.
(2009), Rao and Qaim (2011), and Schipmann and Qaim (2010). However,
the results are similar to Miyata et al. (2009) who find no significant
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differences between independent farmers and contracted farmers
cultivating apples and green onions in China. Although there is not a
significant difference in terms of farm size between these two groups,
farmers in the supermarket channels have significantly larger areas planted
with chilies.
Table 2. Current and Lag Assets of Respondents in The Traditional and
Supermarket Channels
Variable
Current assets (in 2010)
Land size (ha)
Irrigated land (ha)
Area planted with chili (ha)
Mobile phone ownership (unit)
Motor bike ownership (unit)
Water pump ownership (unit)
Mist blower ownership (unit)
Power tiller ownership (unit)
Storage house ownership (unit)
Lag assets (in 2005)
Land size owned (ha)
Irrigated land owned (ha)
Mobile phone ownership (unit)
Motor bike ownership (unit)
Water pump ownership (unit)
Mist blower ownership (unit)
Power tiller ownership (unit)
Storage house ownership (unit)

Traditional
channel (n=485)
Mean Std. Dev.

Supermarket
channel (n=112)
Mean Std. Dev.

Significance1

0.70
0.28
0.34
1.19
0.63
0.28
1.12
0.01
0.19

0.77
0.42
0.44
1.10
0.74
0.50
0.83
0.14
0.40

0.80
0.32
0.48
1.54
0.72
0.31
1.36
0.03
0.40

0.93
0.41
0.72
1.25
0.65
0.50
0.90
0.21
0.61

-1.12
-0.99
-2.70***
-3.03***
-1.19
-0.61
-2.69***
-0.88
-4.44***

0.42
0.21
0.53
0.42
0.25
0.96
0.01
0.15

0.62
0.41
0.90
0.64
0.71
1.00
0.12
0.36

0.41
0.17
0.63
0.56
0.28
0.96
0.03
0.27

1.02
0.31
0.98
0.70
0.49
0.91
0.21
0.50

0.16
1.05
-1.02
-2.14**
-0.39
0.05
-0.84
-2.88**

Note: 1Based on t-test: *** significant at the 1 Percent level, ** significant at the 5 Percent level,
* significant at the 10 Percent level. Std. Dev = standard deviation

Farmers selling to supermarkets have more non-land assets than those
in the traditional channel. In 2005, a significantly higher share of storage
houses and motorbike ownership was found between the two groups of
farmers. In 2010, a significantly higher share of supermarket farmers owned
mobile phones, storage houses and motorbikes. This result is similar to
previous studies that find a higher share of supermarket farmers own
vehicles (Hernández et al., 2007; Neven et al., 2009; Rao and Qaim, 2011;
Schipmann and Qaim, 2010), mobile phones and storage facilities (Neven et
al., 2009).
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Table 3 shows the landholdings of households in the traditional and
supermarket channels in 2010. In this study, the household landholdings
can be classified into ten categories as follow:
1. Owned and farmed: the household owns the land and grows crops on it.
2. Owned and rent it out: the household owns the land, but they let others
farm it in exchange for a fixed payment each month, season, or year.
3. Owned and pawned: the household owns the land but allows others to
farm it in exchange for a loan. When the loan is repaid, the household
regains the right to farm it.
4. Owned and sharecropped: defined as the household owns the land, but
allows others to farm it in exchange for a Percentage of the harvest.
5. Owned and not planted: the household owns the land, but it is fallow.
6. Owned and lent: the household owns the land, but offers it to someone
else free of charge.
7. Pawned from owner: the household does not own the land, but is using
the land in exchange for offering the owner a loan.
8. Rented from owner: the household does not own the land, but is renting
land from the owner, paying by the month, season, or year.
9. Sharecropped from owner: the household does not own the land, but is
farming land owned by someone else in exchange for giving them a
Percentage of the harvest.
10. Borrowed from owner: the household does not own the land, but is
farming land owned by someone, but not paying for it. This includes land
owned by the local government.
Table 3. Landholdings of Respondents in The Traditional and Supermarket
Channels In 2010 (Ha)
Variable
Owned and farmed
Owned and rented
Owned and pawned
Owned and sharecropped
Owned and not planted
Owned and lent out
Pawned from owner
Rented from owner
Sharecropped from owner
Borrowed from owner

Traditional
channel (n=485)
Mean Std. Dev.
0.42
0.65
0.01
0.06
0.00
0.04
0.00
0.04
0.01
0.09
0.01
0.12
0.01
0.06
0.12
0.26
0.03
0.20
0.08
0.23

Supermarket
channel (n=112)
Mean Std. Dev.
0.35
0.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.06
0.01
0.07
0.01
0.05
0.01
0.05
0.26
0.49
0.03
0.15
0.12
0.59

SignifiCance1
1.05
1.48
1.20
-1.08
0.59
0.36
1.07
-4.30***
0.03
-1.32

Note: 1Based on t-test: *** significant at the 1 Percent level, ** significant at the 5 Percent level,
* significant at the 10 Percent level. Std.Dev = standard deviation
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As shown in Table 3, this study finds that of the 0.70 ha of respondents’
land in the traditional channel, around 0.42 ha (60 Percent) was owned and
farmed by the respondents and about 0.12 ha (17 Percent) was obtained
from renting. Supermarket farmers are more engaged in the land rental
market as indicated by the significantly larger proportion of land rental than
respondents in the traditional channel (26 Percent versus 12 Percent). The
fact that supermarket farmers rent more land is in line with Hernández et al.
(2007) and Natawidjaja et al. (2007).
Table 4. Investment in Chili Production Activities as Reported by
Respondents in The Traditional and Supermarket Channels (dummy
variable: 1 = yes, 0 = no)
Traditional
channel (n=485)
Mean Std. Dev.
Buy or rent land for chili growing 0.14
0.35
Storage room or building
0.05
0.23
Water pump
0.06
0.23
Irrigation well
0.05
0.21
Other irrigation facilities
0.08
0.27
Power tiller or tractor
0.01
0.09
Spraying equipment
0.44
0.50
Other farm equipment
0.16
0.37
Variable

Supermarket
channel (n=112)
Mean
Std. Dev.
0.15
0.36
0.33
0.47
0.08
0.27
0.18
0.38
0.50
0.50
00.0
00.0
0.63
0.48
0.39
0.50

Significance1
-0.37
-9.16***
-0.99
-5.07***
-12.22***
0.83
-3.84***
-5.70

Note: 1Based on t-test: *** significant at the 1 Percent level, ** significant at the 5 Percent level,
* significant at the 10 Percent level. Std.Dev = standard deviation

Table 4 provides a summary of the key differences in investments made
in chili production. It appears that supermarket farmers are more likely to
invest in key assets to support their chili production activities. Around 33
Percent of respondents in the supermarket channel own storage rooms
versus 5 Percent of traditional channel farmers. About 18 Percent and 50
Percent of supermarket farmers invested in irrigation wells and other
irrigation facilities, respectively, whereas only 5 Percent and 8 Percent of
traditional farmers have invested in such assets. More than half of the
supermarket respondents own spraying equipment. There are no
statistically significant differences in ownership of water pumps, power
tillers, tractors, and other farm equipment. Buying or renting land for chili
growing is also not statistically significant.

3.3. Production Characteristics
Some studies have examined the differences and similarities between
farmers selling to modern market channels and those selling to traditional
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channels in terms of production characteristics (Hernández et al., 2007;
Miyata et al., 2009). Again, there is no clear conclusion whether farmers in
modern market channel have a higher production level compared to
traditional channel farmers.
Table 5 shows the differences across the two groups with respect to the
production characteristics of chilies. Supermarket farmers have significantly
higher levels of chili production compared to farmers in the traditional
channel. This supports the results of Hernández et al. (2007) in the case of
tomatoes in Guatemala, and Miyata et al., (2009) in the case of apples. No
significant difference is found in terms of chili productivity between these
two groups.
Table 5. Production Characteristics of Respondents in The Traditional and
Supermarket Channels
Variable
Production (ton)
Productivity (ton/ha)
Area planted with chilies in
dry season 1 (April) (ha)
Area planted with chilies in
dry season 2(July) (ha)
Area planted with chilies in
rainy season (September)
(ha)
Grow chilies more than one
season in a year
(1= yes, 0 = no)
Planted only one variety of
chili (1= yes, 0 = no)

Traditional
channel (n=485)
Mean Std. Dev.
2.66
3.97
10.02
11.09

Supermarket
channel (n=112)
Mean
Std. Dev.
4.42
7.21
10.10
7.05

Significance1
-3.54***
-0.07

0.11

0.21

0.20

0.53

-2.99***

0.06

0.18

0.14

0.25

-3.62***

0.17

0.37

0.14

0.22

0.70

0.21

0.41

0.54

0.50

-7.47***

0.86

0.35

0.67

0.47

4.78***

The first crop of chilies is planted around April (dry season 1). Farmers
in these two channels who are less risk averse and want to supply chilies
continuously for the whole year plant a second and third crop of chilies in
July and September. About 54 Percent of supermarket farmers have
multiple production cycles in which they grow chilies more than one season
in a year. The fact that a significantly higher share of supermarket farmers
has multiple cropping of chilies in a year is similar to the case of tomatoes in
Guatemala (Hernández et al., 2007).
A significantly higher share (86 Percent) of farmers in the traditional
channel grows only one variety of chilies. Yet, about 67 Percent of
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supermarket farmers indicate that they plant one variety of chilies. Among
the varieties of chilies planted by farmers, hot beauty, hot chili, curly, and
tanjung are the most common. The main varieties grown by farmers in the
traditional channel are curly, hot chili and tanjung. Supermarket farmers
grow mainly hot chili and curly varieties. Based on the scoping study
interview, supermarkets sell all varieties, particularly hot chili, curly and
small chilies, but not tanjung.

3.4. Income Activities
Previous studies only provide very general information about traditional
channel and supermarket channel respondent-farmers’ income sources. For
example, some studies only present aggregate income from the crop under
consideration (Hernández et al., 2007) and aggregate household income
(Rao and Qaim, 2011). Only a few studies have distinguished the sources of
household incomes based on their activities. Neven et. al. (2009) classify the
sources of household income of traditional and supermarket channel
farmers into farm and non-farm income. In these two channels, farm income
has a higher contribution to household income than non farm income.
Miyata et al. (2009) classify the sources of household income more
specifically as income from the specific crop under consideration, income
from livestock and non-farm income. This study provides more details on
the income structures of chili farmers in the two channels compared to
previous studies.
Respondents in the traditional and supermarket channels derive income
from sources that include farm and non-farm activities (Table 6). In this
study farm activities include income from planting agricultural products
(chili and other food crops), livestock activities, and aquaculture activities.
Non-farm activities include all the activities in Table 6 after excluding farm
activities. Income is measured over a year. Overall, the net household
income is significantly greater for farmers in the supermarket channel than
for farmers in the traditional channel. There are 18 farmers who had a
negative income, including 15 farmers from the traditional channel and
three farmers from the supermarket channel.
The chili crop is the main income source for supermarket farmers in that
its net income contributes around 41 Percent of net household income
(13.18 million of net chili income, divided by 32.54 million of net household
income, times 100), this is compared to 25 Percent for traditional channel
farmers (5.72 million of net chili income, divided by 22.75 million of net
household income, times 100). The net chili income is significantly greater
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for farmers in the supermarket channel than those in the traditional channel
(IDR 13.18 million versus IDR 5.72 million). About 89 Percent of
supermarket respondents stated that chili production has become a more
important share of household income over the five year period versus 69
Percent of traditional channel farmers.
Table 6. Net Income Activities of Respondents in The Traditional and
Supermarket Channels (million IDR)
Variables
Net household income
Chili production
Other agricultural production
Livestock and animal
production sales
Aquaculture
Agricultural trading
Other trading
Rice milling business
Food processing business
Other business
Agricultural wage labor
Non-agricultural employment
Pension
Remittances from family
members
Other assistance programs
Other incomes
Chili production become more
important as share of household
income over the last five years
(1= yes, 0 = no)

Traditional
channel (n=485)
Mean Std. Dev.
22.75
26.45
5.72
12.08
6.77
11.00

Supermarket
channel (n=112)
Mean Std. Dev.
32.54
46.53
13.18
24.88
6.21
15.18

0.71

2.72

0.53

2.14

0.64

0.08
1.32
2.06
0.27
0.14
1.67
0.78
2.45
0.21

0.64
6.29
10.03
3.48
1.13
7.35
2.90
6.60
2.28

0.23
1.53
3.62
0.00
0.26
2.27
0.74
2.88
0.39

0.78
13.70
11.02
0.00
1.60
10.43
2.08
9.16
2.82

-2.14**
-0.25
-1.45
0.82
-0.99
-0.72
0.13
-0.58
-0.72

0.37

1.61

0.52

1.63

-0.84

0.01
0.20

0.15
1.85

0.08
0.10

0.31
0.65

-3.70***
0.57

0.69

0.46

0.89

0.31

-4.25***

Significance1
-3.00***
-4.65***
0.45

Note: 1Based on t-test: *** significant at the 1 Percent level, ** significant at the 5 Percent level,
* significant at the 10 Percent level. Std. Dev = standard deviation

Earning derived from the cultivation of other agricultural products such
as rice, maize, cabbage, cucumber, and tomato are important sources to
farm household income for both groups, particularly for those in the
traditional channel (IDR 6.77 million versus IDR 6.21 million). However, no
significant difference is found in net income from the cultivation of other
agricultural products between these two groups. Other farm activities
(livestock and animal production sales) have small share of household
income for both groups. However, supermarket farmers generate
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significantly higher income from aquaculture than traditional channel
farmers (IDR 0.23 million versus IDR 0.08 million). Overall, farm activities
contribute around 60 Percent to the household income of supermarket
farmers and around 58 Percent to the household income of traditional
channel farmers. Based on Indonesian Agricultural Census in Indonesia in
2003 (Statistic Agency, 2004), incomes from farm activities (food crops,
estate crops, livestock, fishery and forestry) contribute around 50 Percent of
total household income. Thus the contributions of farm incomes to
household income in the two channels are a bit larger than the average farm
income in Indonesia.
Both farmer groups also generate income from non-farm activities:
agricultural trading, other trading, rice milling business, other business,
agricultural wage labor, non-agricultural employment, pension, remittances
from family members, other assistance programs, and other incomes.
Overall, the income from these activities do not vary much across the two
channels.

3.5. Sources of Information
Studies examining producers’ information sources for production, price
and market information are limited. Understanding of information sources
regarding these issues can help to assist small farmers’ participation in
supermarkets, particularly how to fulfill the specific requirements.
Additionally, it is important to identify the main information sources in
order to understand the role of institutions such as farmer group and
extension office available in providing the information required by farmers.
As shown in Table 7, farmers in both channels obtain information about
chili production methods and chili prices and markets from multiple
sources. About 94 Percent and 36 Percent of traditional channel farmers
obtain information about chili production methods from other farmers and
traders, respectively, whereas 71 Percent and 8 Percent of supermarket
channels obtain the information from such sources. Supermarket farmers
obtain information about chili production methods from more formal
sources compared to traditional channel farmers. Formal sources refer to
information provided by government agencies through extension officers
and farmer groups. Table 7 shows that extension workers and farmer
groups play an important role in providing information about chili
production methods for supermarket farmers (60 Percent and 54 Percent),
this is compared to only 40 Percent and 12 Percent of traditional channel
farmers. Interestingly, about 8 Percent and 21 Percent of farmers in the
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traditional and supermarket channels obtain information of chili production
methods from input companies.
Extension workers only play a small role in providing information about
chili prices and markets: 4 Percent for traditional channel farmers and zero
for supermarket channel farmers. Compared to traditional channel farmers,
farmer groups have a significant role in providing information about chili
prices and markets for supermarket channel farmers (36 Percent versus 4
Percent). For traditional channel farmers, other farmers play more
important role in providing information about chili markets and prices than
supermarket channel farmers (56 Percent versus 31 Percent).
Table 7. Main of Information Sources About Chili Production Methods and
Chili Prices and Markets (dummy variable: 1 = yes, 0 = no)
Variables
Chili production methods
Traders
Extension workers
Farmer groups
Farmers/relatives/neighbors
Input companies
Chili prices and markets
Traders
Extension workers
Farmer groups
Farmers/relatives/neighbors
Input companies

Traditional
Supermarket
channel
channel
(n=485)
(n=112)
Mean Std. Dev. Mean Std. Dev.

Significance1

0.36
0.40
0.12
0.94
0.08

0.48
0.49
0.33
0.24
0.27

0.08
0.60
0.54
0.71
0.21

0.27
0.49
0.50
0.45
0.41

5.95***
-3.94***
-10.93***
7.42***
-4.41***

0.99
0.04
0.04
0.56
0.00

0.09
0.17
0.18
0.50
0.00

0.99
0.00
0.36
0.31
0.00

0.09
0.00
0.48
0.47
0.00

0.07
1.89
-11.55***
4.74***
0.00

Note: 1Based on t-test: *** significant at the 1 Percent level, ** significant at the 5 Percent level,
* significant at the 10 Percent level. Std.Dev = standard deviation

3.6. Marketing Characteristics
Similar to many other countries, the majority of chili farmers in
Indonesia participate in supermarket channels via supermarket agents or
specialized wholesalers (e.g., Alvarado and Charmel, 2002; Balsevich, et al.,
2003; Hernández et al., 2007; Kaganzi et al., 2009; Moustier et al., 2010; Rao
and Qaim, 2011). The specialized wholesalers organize teams of traders
who are the ‘knowledge’ links to small farmers. For example, based on the
interviews during the scoping studies in the study area, Carrefour (one of
the largest supermarket chains operating in Indonesia) contracts with
Bimandiri, a specialized wholesaler. Bimandiri organizes local traders and
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links to farmer groups providing access to hundreds of small chili farmers.
Table 8 shows that about 44 Percent of farmers in the supermarket channel
sell chilies to traders and 55 Percent sell to farmer groups, while in the
traditional channel, almost all farmers sell to traders (98 Percent).
Table 8. Main Buyers of Chilies as Reported by Respondents in The
Traditional and Supermarket Channel (Percentage)
Traditional
Supermarket
Main buyers
Significance1
channel (n=485) channel (n=112)
Farmer
0.82
0.00
Trader
97.73
43.75
Cooperative
0.00
0.00
Farmer group
0.21
55.36
Processor
0.00
0.00
Supermarket
0.00
0.89
Consumer
0.62
0.00
Other
0.62
0.00
Total
100.00
100.00
299.16***
Note: 1Based on Pearson chi-square test: ***Significant at the 1 Percent level

Producers in the traditional market channel tend to sell to more buyers
than the supermarket channel producers. Over the five year period, 66
Percent of the traditional channel group sold chilies to more than one buyer,
the other 34 Percent sold to the same buyer (Table 9). In the supermarket
channel, 56 Percent sold to more than one buyer over the five year period.
However, over the last year of the survey, the numbers of producers who
sold to more buyers in both channels reduced to about 30 Percent.
As shown in Table 9, supermarket farmers receive higher chili prices per
kg than traditional channel farmers (IDR 8,332 per kg versus IDR 6,200 per
kg). The higher prices might be associated with rewarding quality.
Compared to traditional channel farmers, supermarket farmers are
significantly more likely to sort their chilies by size (40 Percent versus 8
Percent), color (55 Percent versus 15 Percent), and quality (55 Percent
versus 16 Percent), as well as being more likely to pack them in bags or
boxes (94 Percent versus 78 Percent) and to remove small or bad chilies
(93 Percent versus 80 Percent).
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Table 9. Marketing Characteristics in The Traditional and Supermarket
Channel
Variables

Traditional
channel (n=485)
Mean Std. Dev.

Buyers and chili prices
Sold to more than one buyer in
0.66
the last 5 years (1 = yes, 0 = no)
Sold to more than one buyer in
0.33
the last year (1 = yes, 0 = no)
Chili price (IDR per kg)
6,200
Sorting (1 = yes, 0 = no)
Remove debris or foreign
0.61
materials
Remove small or bad chili
0.80
Sort into different groups by size 0.08
Sort into different groups by
0.15
color
Sort into different groups by
0.16
quality
Put into bags or boxes
0.78
Keeping records
(1 = yes, 0 = no)
Keep record on the amount of
0.12
pesticides
Keep record on the dates of
0.06
pesticide application
Keep record on the chili prices
0.22
Keep record on the chili
0.21
quantities
Credit access from buyer
(1 = yes, 0 = no)
Deliver good quality seed
0.02
Deliver pesticides
0.02
Deliver other agricultural
0.02
chemical
Provideg inputs on credit
0.02

Supermarket
channel (n=112)
Mean Std. Dev.

Significance1

0.47

0.56

0.50

1.98**

0.47

0.31

0.46

0.58

3,560

8,332

3,854

-5.14***

0.49

0.68

0.47

-1.34

0.40
0.27

0.93
0.40

0.26
0.49

-3.16**
-9.44***

0.35

0.55

0.50

-9.86***

0.37

0.55

0.50

-9.38***

0.42

0.94

0.24

-3.92***

0.32

0.46

0.50

-8.90***

0.24

0.14

0.35

-3.02***

0.42

0.81

0.39

-13.74***

0.41

0.80

0.40

-13.84***

0.14
0.16

0.22
0.23

0.42
0.42

-8.96***
-8.58***

0.16

0.25

0.43

-9.17***

0.15

0.23

0.42

-8.79***

Note: 1Based on t-test: *** significant at the 1 Percent level, ** significant at the 5 Percent level,
* significant at the 10 Percent level. Std.Dev = standard deviation

A significantly higher share of supermarket farmers keep written
records on some aspects compared to traditional channel farmers, including
chili prices received (81 Percent versus 22 Percent), quantities sold (80
Percent versus 21 Percent), and the amounts of pesticide applications (46
Percent versus 12 Percent) and the dates of pesticide applications (14
Percent versus 6 Percent). The buyers in the supermarket channel are
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significantly more likely to provide credit access to farmers: certified seed
(22 Percent), pesticides (23 Percent), agricultural chemical (25 Percent),
and credits (23 Percent). In each category of credit access, only about 2
Percent of traditional channel farmers report that they obtain such credits
from their buyers.

4. SUMMARY AND POLICY IMPLICATIONS
The study shows that households participating in the supermarket
channels have higher levels of human capital compared to households in the
traditional channel: higher education levels of household heads and
spouses, and higher literacy levels of household heads. In such situation, it is
important to increase knowledge of farmers through informal education
(e.g., training) since higher levels of human capital can improve managerial
and negotiation skills of small farmers to deal supermarket buyers. As
reported in this study, supermarket channels have better managerial skills
indicated by a significantly higher share keeping of written records on chili
prices received, quantity sold, and the amounts and dates of pesticide
applications.
The results of household characteristics also indicate that supermarket
farmers are younger than traditional channel farmers. The fact that
supermarket farmers have better access to asphalt roads compared to
traditional channel farmers indicates that policy makers should provide
better road infrastructure in order to increase farmers’ opportunities to
participate in supermarket channels as supermarket buyers are very
sensitive to transaction costs.
By examining current and lagged household assets the study finds
similarities and differences with respect to some variables. No significant
difference between the two groups of farmers regarding current and lagged
values of land size. However, supermarket farmers are more active in land
rental markets as indicated by a significantly higher share of rented land
compared to traditional channel farmers. No differences in irrigated land
between farmers in the two groups are found. This is also true in the case of
land allocated for chili cultivation. The results indicate that small farmers
with small landholding can participate in the supermarket channels.
Regarding non-land assets, in 2005 the differences between the two
channel samples only emerge in motorbike ownerships and storage houses.
In 2010, the storage house ownership still differs among the farmers, but in
this period mobile phone ownership, and mist blower ownership also differ
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between farmers in the two groups. A significantly higher share of
supermarket farmers have invested in chili production activities,
particularly for non-land assets (storage room, irrigation equipment and
spraying equipment). The findings of the farm and household assets suggest
that non-land assets have important role in facilitating farmers participation
in supermarket channels compared to land assets.
Supply consistency is a typical supermarket requirement. Hence it is
important for farmers to fulfill volume consistency. The study shows that
the majority of chili farmers in the supermarket channels grow chilies in
more than one season per year suggesting that they are much more
specialized in chili production than traditional channel farmers. The fact
that supermarket farmers are more specialized in chili production is also
shown by the significant difference in land dedicated to chili production in
2010. While only a few of the traditional channel farmers do multiple
production cycles. Although the size of land is not significant between
farmers in the two groups, supermarket farmers have a higher land area
allocated for chili cultivation, particularly in the first dry season (around
April) and the second dry season (around July). A higher share of
supermarket farmers has increased area planted with chilies over the five
year period. This information can explain the significant difference of chili
production between farmers in the supermarket and traditional channels.
The fact that supermarket farmers are much more specialized in chili
production can also be demonstrated by the contribution of chili income to
household income. This paper demonstrates that the contribution of income
from chili production for supermarket farmers is higher compared to
traditional channel farmers.
Information about chili production methods is needed to help farmers to
improve the quality of their products. For supermarket farmers, farmer
groups and extension workers are important sources of information about
chili production methods. While for traditional channel farmers, other
farmers/relatives/neighbors and traders are important sources of
information about chili production methods.
Farmer groups also have an important role in linking chili farmers to
supermarket channels. More than a half of chili farmers participate in
supermarket channels through farmer groups. The rest participate in
supermarket channels through traders. Only a few farmers in the
supermarket channel sell directly to supermarkets.. In this study, farmer
groups organize their members to supply chilies consistently to
supermarkets as well as providing information about specific guidelines of
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chilies required by supermarkets. The requirements include color, size,
length and variety of chilies. Hence, it is important for policy makers to
support farmer groups.
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Staf Pengajar Pada Jurusan Agribisnis Universitas Tadulako

ABSTRAK

Propinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi
perikanan yang sangat besar, dengan potensi sebesar 1 593 796 ton per tahun
(Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2008). Saat ini, Sulawesi Tengah memiliki
potensi perikanan tangkap sebesar 428 000 ton/tahun yang artinya setiap bulannya
perikanan tangkap yang diperoleh sebesar 35 666.66 ton/bulan (BKPM, 2011 dalam
Kalaba et al., 2013). Yulianti-Kalaba et al (2013) menyebutkan bahwa Ikan Teri
merupakan salah satu potensi lokal perikanan di Teluk Palu dengan produksi
sebesar 32 335.75 ton/bulan yang memiliki nilai gizi kalsium, fosfor dan protein
yang tinggi (Wikipedia, 2014). Potensi lokal tersebut dikembangkan kelompok
wanita nelayan di Desa Lero Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala menjadi
berbagai aneka produk olahan yaitu, stik ikan, sambel ikan Teri, perkedel ikan Teri,
rempeyek ikan Teri, kerupuk ikan Teri dan lain sebagainya menjadi salah satu
variasi pilihan panganan di Sulawesi Tengah. Namun, mengingat ikan Teri bersifat
mudah rusak dan musiman keberadaanya, terkait kontinuitas usaha pengolahan dan
ketersedian produk ikan Teri, maka diperlukan pola penangan terpadu dalam
pengembangan agribisnis ikan Teri. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini
adalah merancang pola pengembangan agribisnis ikan berbasis supply chain
management (SCM) yang berhubungan dengan biaya dan keuntungan antara
berbagai pelaku pasar dalam rantai pasok. Metode yang digunakan adalah analisis
deskriptif dengan pendekatan supply chain management (SCM). Responden pada
kajian adalah nelayan ikan Teri, pelaku dalam rantai pasok, dan konsumen akhir.
Hasil dari kajian akan meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya pemasaran,
memperbesar skala usaha dan memberikan kepuasan kepada konsumen.
Kata Kunci : supply chain manajement (SCM), ikan teri

1. PENDAHULUAN
Perairan laut Indonesia seluas 5.9 juta km2 terdiri dari 3.2 juta km2
perairan territorial dan 2.7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), terluas
di kawasan Asia, dengan garis pantai sepanjang 95 181 km atau terpanjang
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di dunia dan 13 000 buah pulau. Indonesia memiliki potensi sumberdaya
ikan sebanyak 6.4 juta ton/tahun produksi maksimum lestari dengan
jumlah tangkapan yang diperoleh sebanyak 5.2 juta ton (Dirjen Perikanan
Tangkap, 2009 dalam Kalatanan, 2012).
Keberadaan sumberdaya perikanan laut yang melimpah perlu
dimanfaatkan secara optimal dan lestari untuk kemakmuran rakyat,
terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemenuhan
kebutuhan gizi masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan
berusaha, serta peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa Negara.
Pemanfaatan potensi perikanan laut di Indonesia mengalami peningkatan
terlihat dari data volume produksi perikanan tangkap di laut periode 19992009 meningkat rata-rata 2.74 persen pertahun, yaitu 3 682 444 ton pada
tahun 1999 menjadi 4 812 235 ton pada tahun 2009. Jumlah Rumah Tangga
Perikanan (RTP) di Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 2.14
persen per tahun, yaitu 499 704 buah pada tahun 1999 menjadi 603 856
buah pada tahun 2009 (Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2010).
Meskipun pemanfaatan potensi perikanan laut Indonesia ini telah
mengalami peningkatan pada beberapa aspek, namun secara signifikan
belum dapat memberi kekuatan dan peran yang lebih besar terhadap
pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat
nelayan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya nelayan
dan pembudidayaan ikan tergolong penduduk miskin. Selain itu, perolehan
devisa dan sumbangan terhadap PDB nasional yang masih relatif kecil
(Mulyadi, 2005).
Propinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu propinsi di Pulau Sulawesi
memiliki luas wilayah darat seluas 68 033 km2 dan wilayah lautan sebesar
193 923.75 km2 yang secara geografis berada pada posisi 2o 22” LU, 3o 48”
LS dan 119o 22” 124o 22” BT dan dilalui garis khatulistiwa. Propinsi
Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi
perikanan yang sangat besar, yaitu sebesar 1 593 796 ton per tahun
(Bappeda provinsi Sulawesi Tengah, 2008). Saat ini Sulawesi Tengah
memiliki potensi perikanan tangkap sebesar 428 000 ton/tahun yang
artinya setiap bulannya perikanan tangkap yang diperoleh sebesar 35
666.66 ton/bulan (BKPM, 2011).
Salah satu perikanan tangkap yang memiliki nilai gizi kalium dan fospor
yang tinggi yaitu, ikan Teri. Ikan Teri juga memiliki nilai ekonomi yang
tinggi karena pada proses perolehan tidak mengeluarkan biaya yang besar
serta merupakan jenis hasil laut yang khas diperairan Teluk Palu Sulawesi
Tengah. Produksi yang dihasilkan sebesar 32 35.75 ton/bulan merupakan
Pola Pengembangan Agribisnis Ikan…
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potensi yang perlu diupayakan perkembangannya. Potensi ini dimanfaatkan
oleh masyarakat nelayan khususnya para wanita nelayan dengan
mengembangkan produk primer menjadi aneka produk olahan yaitu, stik
ikan, sambel ikan Teri, perkedel ikan Teri, rempeyek ikan Teri, kerupuk ikan
Teri dan lain sebagainya menjadi salah satu variasi pilihan panganan di
Sulawesi Tengah.
Besarnya potensi yang dimiliki memberi peluang akan terjadinya
peningkatan permintaan ikan Teri sebagai bahan baku olahan panganan
ikan Teri. Namun, mengingat ikan Teri bersifat mudah rusak dan bersifat
musiman keberadaanya, terkait kontinuitas usaha pengolahan dan
ketersedian produk ikan Teri maka diperlukan pola penangan terpadu
dalam pengembangan agribisnis ikan Teri. Berdasarkan hal tersebut tujuan
penelitian ini adalah merancang pola pengembangan agribisnis ikan
berbasis supply chain management (SCM) yang berhubungan dengan biaya
dan keuntungan antara berbagai pelaku pasar dalam rantai pasok.
Berdasarkan permasalahan yang dihadapai nelayan tersebut maka
tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pola pengembangan agribisnis
ikan berbasis supply chain management di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. METODE
2.1. Batasan dan Ruang Lingkup
Pemberdayaan petani merupakan kegiatan yang tujuannya memberikan
kemampuan (power) dan wewenang (authority) kepada petani (Ife dan
Tesoriero, 2008). Tanpa adanya kelembagaan yang berperan menggerakkan
dan mewadahi petani secara bersama-sama yang tumbuh dari dan oleh
petani sendiri, akan sulit bagi program-program pemberdayaan petani
untuk mencapai kesinambungan yang mengarah kepada pertumbuhan. Jika
program-program pemberdayaan dilakukan tidak secara utuh, atau tanpa
disertai dengan menumbuhkan kelembagaan yang mendampingi dan
menumbuhkan authority (wewenang), bisa dikatakan program tersebut
pincang atau tidak utuh karena hanya memberikan kemampuan (power)
saja.

3. PEMBAHASAN
3.1. Supply Chain Management (SCM)
Sejauh ini kegiatan dan tanggung jawab perusahaan sebatas sampai pada
keluarnya produk dari gudang, Hal ini merupakan pandangan yang keliru,
seharusnya perusahaan harus bertanggung jawab terhadap seluruh
Yulianti Kalaba, Lien Damayanti, dan Erny
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rangkaian proses mulai dari perencanaan produk, peramalan produk,
pengetahuan bahan baku, produksi, pengendalian persediaan,
penyimpanan, distribusi dan distributor, wholesaler, pedagang kecil,
retailer, pelayanan pelanggan, proses pembayaran, sampai pada konsumen
akhir (Yusuf, 2011).
Supply chain adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang
produksi dan jasanya kepada para pelanggannya (Indrajit dan
Djokopranoto, 2002). Konsep supply chain merupakan konsep baru dalam
melihat persoalan logistik. Konsep lama melihat logistik sebagai persoalan
internal masing-masing perusahaan, dan pemecahannya secara interen.
Konsep baru tentang logistik memandannya lebih luas, dari bahan dasar
sampai barang jadi yang digunakan konsumen akhir. Supply chain adalah
jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan
dan menghantarkan produk ke pemakai akhir (Pujawan, 2005).
Supply Chain atau rantai pasok merupakan suatu konsep dimana
terdapat sistem pengaturan yang berkaitan dengan aliran produk, aliran
informasi, maupun aliran keuangan/finansial (Emhar et al., 2014).
Pengaturan ini penting untuk dilakukan terkait banyaknya mata rantai yang
terlibat dalam rantai pasok perikanan dan melihat karakteristik produk
yang mudah rusak dan harganya relatif rendah jika dibanding dengan
produk lainnya. Kegiatan dalam rantai pasokan merupakan proses
penyampaian produk dari tempat pelelangan ikan sampai pada konsumen
akhir.
Usaha agribisnis ikan telah dikembangkan di Provinsi Sulawesi Tengah,
hal ini disebabkan karena potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Sulawesi
Tengah yang pada umumnya di usahakan oleh sebagai besar masyarakat
nelayan. Usaha ikan Teri harus lebih memperhatikan proses rantai
pasoknya, sehingga tidak terfokus pada produksinya saja, karena pada
dasarnya aktivitas dimulai dari bagaimana produksi produk tersebut
sampai pada konsumen akhir.
Ikan Teri merupakan produk yang mudah rusak sehingga mengalami
perubahan secara fisik yang dapat mempengaruhi umur hidupnya baik
tetap maupun acak, dan menjadi kadaluwarsa ketika nilai ekonomisnya
turun pada saat sampai ke konsumen. Hal ini berhubungan dengan waktu
yang berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh nelayan. Ketika
produk mengalami keterlambatan sampai pada konsumen akhir maka akan
menyebabkan penurunan nilai ekonomi dari ikan Teri tersebut. Oleh karena
sifatnya yang mudah rusak maka untuk mempertahankan agar kualitas ikan
Teri tetap terjaga sampai pada konsumen akhir maka diperlukan satu pola
Pola Pengembangan Agribisnis Ikan…
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pengembangan agribisnis ikan Teri sehingga nelayan tidak lagi mengalami
kendala dalam pemasaran dan pendapatan mengalami peningkatan. Ikan
Teri selain dapat dijual dalam bentuk mentah dapat pula dijual dalam
bentuk produk olahan yang dapat langsung dikomsumsi oleh konsumen
akhir dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan berbagai kemasan
yang dapat dirancang dengan mengutamakan kualitas yang tetap terjaga.
Banyak nelayan mengalami kerugian yang cukup besar karena tidak
terintegrasinya masalah logistic. Indikasinya adalah terjadinya kelebihan
atau kekurangan persediaan, kerusakan, dan lain sebagainya. Pendekatan
SCM mempunyai intersepsi dengan sistem agribisnis. Pendekatan budidaya
untuk menghasilkan produk mempunyai intersepsi dengan sistem
agroinput dan subsistem agroproduksi. Pendekatan mentransformasi
bahan mentah (panen dan pasca panen) mempunyai intersepsi dengan
subsistem agroindustri. Pendekatan pengiriman produk ke konsumen
melalui sistem distribusi mempunyai intersepsi dengan subsistem
agroniaga. Berikut gambar struktur supply chain yang disederhanakan
sebagai berikut :

Keterangan :
Aliran Produk Material/Produk, Pengembalian
Aliran Biaya Uang, Invoice, pricing, credit terms flows
Aliran Informasi Kapasitas, jadwal pengiriman, order, data penjualan

Gambar 1. Struktur Supply Chain yang Disederhanakan
Sumber : Zabidin, 2001

Beberapa industri perikanan besar telah mengembangkan jaringan dari
hulu ke hilir dengan memiliki seluruh rantai produksi seperti: armada
penangkapan, logistik penyimpanan dan transportasi, serta industri
pengolahan. Bahkan seringkali dijumpai industri ini mempunyai pelabuhan
perikanan untuk mempersingkat distribusi bahan bakunya. Meskipun ada
petugas pencatat dari dinas kelautan dan perikanan atau petugas UPT
pelabuhan terdekat, tetapi kemungkinan tidak tercatat stok ikan akan
menjadi dalam perencana SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional) ke depan.
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang seharusnya dapat menjadi alat
monitoring dan evaluasi stok sumber daya ikan tidak berkembang karena
nelayan atau pemilik kapal sebagai produsen telah mempunyai pelanggan
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masing-masing (Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah, 2013).
Nelayan yang menangkap ikan Teri di Sulawesi Tengah yang tidak
mempunyai keterikatan dengan perantara selain memenuhi kebutuhan
industri pengolahan ikan di Sulawesi Tengah juga melayani agen pembeli
dari sentra industri pengolahan ikan Teri di luar Sulawesi Tengah. Hal ini
menyebabkan tidak Terisinya kapasitas ruang penyimpanan industri
logistik di Sulawesi Tengah. Dalam pengembangan SLIN nelayan yang
merupakan produsen dengan keahlian khusus sebagai penangkap ikan tidak
memungkinkan atau terkendala untuk mengembangkan peran dan
mempelajari sistem logistik sehingga sering mempunyai posisi tawar yang
rendah karena belum menyadari pentingnya informasi.
Kenaikan harga Ikan Teri dengan cepat mengindikasikan terjadinya
kelangkaan ikan. Harga ikan menjadi salah satu kendala dalam menentukan
harga pada setiap tingkat distribusi. Kajian Dinas Kelautan dan Perikanan
Sulawesi Tengah, harga ikan pada saat musim puncak panen Ikan Teri di
tingkat nelayan berkisar Rp10 000/ember (5 kg), distributor Rp16
000/ember (5 kg), pengecer Rp20 000/ember (5 kg). Pada musim paceklik
harga Ikan Teri di tingkat nelayan sebesar Rp18 000/ember, distributor
Rp20 000/ember dan pengecer Rp24 000/ember. Perbedaan harga yang
dapat tolerir antara musim panen dan paceklik tidak terlalu jauh dan
disinilah peran SLIN untuk dapat meminimalkan perbedaan. Perbedaan
harga yang ditawarkan jika SLIN dilaksanakan adalah harga ikan ditingkat
nelayan sekitar Rp12 000/ember, distributor Rp18 500/ember dan
pengecer Rp20 000/ember pada saat puncak panen ikan Teri. Sebaliknya
pada saat paceklik harga ikan Teri di tingkat nelayan sebesar Rp16
000/ember, distributor Rp20 000/ember dan pengecer Rp24 000/ ember.
Sebagai cadangan maka sistem penyangga atau gudang penyangga yang
direncanakan berlokasi di salah satu TPI menjual dengan harga ditingkat
nelayan sekitar Rp12 500/ember pada saat puncak panen Ikan Teri dan
menjual ikan Rp16 500/ember pada saat paceklik. Simulasi harga belum
disepakati sehingga perlu dicari formulasi harga yang dapat di terima
semua pihak yang terlibat dalam industri perikanan.
Kelancaran komunikasi dan informasi di tingkat nelayan dan pelaku
pasar merupakan prasyarat penting dalam operasional konsep SCM.
Jaringan komunikasi dan informasi yang utuh akan membantu dalam
pembentukan dan distribusi profit margin. Jaringan informasi yang baik
diharapkan dapat membantu setiap pelaku pasar untuk mengetahui
informasi di setiap level pedagang. Misalnya, nelayan dapat mengakses
Pola Pengembangan Agribisnis Ikan…
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informasi harga di konsumen akhir, di pengecer, maupun di pengumpul dan
pedagang besar secara transparan. Rancang bangun jejaring komunikasi
dan informasi dapat diilustrasikan pada Gambar 2 sebagai berikut :

Pengumpul

Petani

Pengecer
Kab/Kota

Kab/Kota

Agroklinik

Gapoktan
Distributor
wilayah
Sulawesi
Tengah

Pengecer
Sulawesi
Tengah

Konsumen
Sulawesi
Tengah

Gambar 2. Rancangan Pola Jejaring Komunikasi dan Informasi
Mendukung Implementasi SCM Ikan Teri
di Provinsi Sulawesi Tengah
(dimodifikasi dari Suprianto dan Musyafak, 2006 dalam Yusuf, 2011)

3.2. Pola Penyaluran Logistik
Kotler (2002) membedakan saluran distribusi barang industri dan
konsumsi. Tingkat saluran distribusi dibagi dalam empat jenis yaitu :
1. Saluran tingkat nol (produsen-konsumen)
2. Saluran tingkat satu (produsen-pengecer-konsumen)
3. Saluran tingkat dua (produsen-grosir-pengecer-konsumen)
4. Saluran tingkat tiga (produsen-grosir-distributor-pengecer-konsumen)
Melalui pengembangan produksi Ikan Teri dapat diformulasikan pola
pengembangan penyaluran logistik hanya pada saluran tingkat nol sampai
pada saluran tingkat dua, karena sifat Ikan Teri yang mudah rusak sehingga
Ikan Teri dapat langsung sampai di tangan konsumen tanpa mengurangi
kualitas Ikan Teri, tetapi jika Ikan Teri di distribusi dalam bentuk olahan
makanan maka pola penyaluran dapat lebih berkembang sampai pada pola
penyaluran tingkat tiga. Rancangan pola penyaluran dapat dilihat pada
gambar berikut :
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Level 0

Level 1

Level 2

Level 3

Produsen

Produsen

Produsen

Produsen

Grosir

Grosir

Pengecer

Pengecer

Distributor

Konsumen

Konsumen

Pengecer

Konsumen

Konsumen
Gambar 3. Rancangan Pola Saluran Barang Konsumsi
dalam Bentuk Bahan Mentah (Kotler, 2002)
Rancangan pola penyaluran barang menurut Kotler (2002) kemudian
disesuaikan pada daerah penelitian dan sifat dari komoditi yang dikaji. Ikan
Teri yang mudah rusak, tidak tahan lama dan musiman, memerlukan
manajemen penangan dalam hal pemasaran hasil dengan tujuan
menyelaraskan permintaan dan penawaran seefektif dan seefisien mungkin,
baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi
rantai pasokan. Hal tersebut berguna untuk meminimkan resiko dan
menjaga ketersediaan posakan bahan baku. Untuk mencapai apa yang
dimaksudkan, sebaiknya produk tersebut diolah lebih lanjut dalam berbagai
aneka olahan makanan siap saji, sehingga nelayan dapat memperoleh nilai
tambah dan keuntungan dari usahanya. Selain keuntungan yang diperoleh
dalam bentuk primer, keuntungan dapat diperoleh dari aneka olahan yang
dihasilkan. Desain pola pengembangan diperoleh 3 (tiga) model saluran,
yaitu 1) Produsen dalam hal ini nelayan ikan Teri yang selanjutnya produk
tersebut langsung dijual kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai
konsumen akhir; 2) UKM sebagai produsen dari aneka olahan ikan Teri
yang produk tersebut dijual langsung ke konsumen akhir; 3) UKM menjual
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produk ke pengecer yang menjual oleh-oleh khas Palu kemudian ke
konsumen akhir. Desain pola dapat dilihat pada Gambar 4.
Usaha Kecil Menegah
(UKM)

Nelayan
Ikan Teri

Pedagang
Pengecer

Konsumen
Keterangan:
Saluran 1
Saluran 2
Saluran 3

Gambar 4. Rancangan Pola Saluran Barang Industri Ikan Teri
pada Daerah Penelitian
A. Pasar
Tantangan pengembangan ikan Teri di Provinsi Sulawesi Tengah adalah
kurangnya pengetahuan tentang pola-pola pengembangan Ikan Teri
termasuk di dalamnya rantai pasok Ikan Teri hingga sampai pada konsumen
akhir. Ikan Teri merupakan bahan baku yang mudah rusak sehingga dalam
penyalurannya tidak membutuhkan saluran yang panjang, tetapi jika Ikan
Teri diolah lebih lanjut menjadi bahan makanan siap saji yaitu, Rono Tapa
atau Ikan Teri yang diasap dan bentuk panganan lainnya, maka dapat
melalui rantai pasok yang panjang. Pasar Ikan Teri adalah pasar tradisional
yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang tersebar di beberapa Kabupaten
dan Kota Palu penghasil Ikan Teri. Salah satu Kabupaten penghasil ikan Teri
adalah Kabupaten Donggala yakni di Desa Enu.
B. Bahan Baku Ikan Teri
Pengolahan makanan berbahan dasar Ikan Teri diperoleh dari nelayan
yang berada di sepanjang Teluk Palu dalam hal ini Desa Enu merupakan
sentra produksi Ikan Teri., Harga Ikan Teri dalam bentuk basah bekisar
Rp15 000/kg dan untuk ikan Teri dalam bentuk kering bervariasi
tergantung besar dan jenis Ikan Teri berkisar Rp60 000/kg sampai Rp100
000/kg.
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C. Nelayan
Nelayan dan pemilik alat tangkap yang tidak memiliki keterkaitan
dengan perantara selain memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan di
Sulawesi Tengah juga melayani agen pembelian dan sentra industri
pengolahan ikan di sekitar Sulawesi Tengah. Selain sebagai nelayan
tangkap, rumahtangga nelayan juga sebagai pengolah ikan Teri menjadi
produk ikan Teri siap saji dalam bentuk “Rono Tapa”. Rono tapa merupakan
makanan makanan olahan ikan Teri khas Sulawesi Tengah yang banyak
diminati masyarakat secara umum.
Nelayan tangkap ikan Teri tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam
memproduksi ikan Teri. Ikan Teri berada pada pesisir atau peninggiran
pantai yang dalam pengambilannya nelayan hanya membutuhkan serok
atau jala. Hanya saja nelayan terkadang terkendala dengan penjualan pada
saat panen raya ikan Teri sehingga terkadang nelayan hanya menjual
dengan harga yang murah, sehingga alternative yang perlu nelayan lakukan
adalah mengolah menjadi rono tapa.
D. Perilaku Biaya dan Harga Rantai Pasok
Perilaku biaya dan harga untuk pengiriman ke konsumen dalam daerah
pada kondisi awal terlihat bahwa untuk proses distribusi Ikan Teri ke
konsumen dalam daerah masih terdapat selisih yang cukup besar antara
harga dan biaya. Artinya masih terdapat potensi keuntungan rantai pasok.
Berdasarkan hasil kajian terlihat bahwa transportasi yang digunakan,
menggunakan kemasan yang menarik sampai pada konsumen memberikan
selisih yang negatif antara harga dan biaya, artinya biaya yang dikeluarkan
untuk transportasi dan kemasan melebihi harga jual yang berlaku, sehingga
untuk diterapkan pada produk Ikan Teri tidak dapat dianjurkan kepada
nelayan.

4. PENUTUP
Desain pola yang dihasilkan untuk pengembangan Ikan Teri diperoleh 3
(tiga) model distribusi yaitu, 1) Produsen dalam hal ini nelayan Ikan Teri
menjual langsung produk tersebut kepada Usaha Kecil Menengah (UKM)
sebagai konsumen akhir; 2) UKM sebagai produsen dari aneka olahan Ikan
Teri menjual langsung ke konsumen akhir; 3) UKM menjual produk ke
pengecer penjual oleh-oleh khas Palu kemudian ke konsumen akhir.
Desain pola pengembangan ikan Teri yang dihasilkan akan memberikan
keuntungan antar berbagai pelaku pasar dalam rantai pasok, dapat
Pola Pengembangan Agribisnis Ikan…
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meminimalisasi biaya pemasaran pada proses pendistribusian bahan baku
ikan Teri, dan keberlanjutan usaha perikanan khususnya ikan Teri. oleh
sebab itu, diharapkan pemerintah dapat mendukung kebijakan
pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy) terkait peningkatan
sumber daya nelayan dalam hal pengolahan usaha dan menumbuh
kembangkan usaha industri pengolahan Ikan Teri.
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ASOSIASI PASAR TANI SEBAGAI PINTU
GERBANG BAGI KESEJAHTERAAN DAN
KEDAULATAN PETANI
Rustam Abd. Rauf, dan Rosida P. Adam
Staf Pengajar Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako

ABSTRAK

Pengembangan telur ayam memiliki potensi pasar yang besar di Provinsi Sulawesi
Tengah, hal ini didukung oleh jumlah penduduk Tahun 2011 mencapai 2 635 009
orang dan 620 572 rumah tangga, serta 244 rumah makan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kebutuhan dan ketersediaan telur ayam dan menganalisis
kebutuhan pakan ternak ayam petelur di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa total kebutuhan telur ayam di Provinsi Sulawesi Tengah
sebanyak 1 514 689.03 kg/bulan atau rata-rata kabupaten 137 699 kg/bulan atau
setara dengan 2 478 582.05 butir/bulan. Kekurangan persediaan untuk telur ayam
sebanyak 1 492 248.20 kg/bulan atau rata-rata Sulawesi Tengah kekurangan
persediaan sebanyak 135 658.93 kg/bulan yang setara dengan 2 441 860.69
butir/bulan. Total kebutuhan pakan (pabrik, jagung, dan dedak) untuk ayam petelur
di Sulawesi Tengah sebanyak 57 915.94 kg/bulan atau rata-rata Sulawesi Tengah
setara dengan 6 435.10 kg/bulan. Total kebutuhan jagung untuk usaha ayam
petelur adalah 35 759.18 kg atau rata-rata 3 250.83 kg/bulan untuk kebutuhan total
Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk pakan dedak total kebutuhan sebanyak 13
413.20 kg/bulan atau rata-rata Sulawesi Tengah sebanyak 1 219.38 kg/bulan.
Kata kunci : pasar, telur ayam, dan pakan

1. PENDAHULUAN
Sub sektor peternakan memiliki peran yang besar dalam menopang
perekonomian, baik regional maupun nasional untuk menentukan
kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa (Saragih, 2008). Lebih lanjut
Saragih (2004) mengemukakan pembangunan sub sektor peternakan
merupakan bagian dari pembangunan pertanian yang bertujuan untuk
menyediakan pangan hewani berupa daging, susu, serta telur yang bernilai
gizi tinggi, meningkatkan pendapatan peternak dan meningkatkan devisa
serta memperluas kesempatan kerja di pedesaan. Kondisi tersebut akan
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mendorong pembangunan sub sektor peternakan, sehingga pada masa yang
akan datang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam
pembangunan. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang akan mewarnai
pembangunan sub sektor peternakan dalam era reformasi, yaitu pendekatan agribisnis, pendekatan keterpaduan, dan pendekatan sumberdaya
wilayah.
Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk 2 635 009 orang,
memiliki peluang pasar telur ayam yang besar. Peluang tersebut juga
tercermin dari data BPS (2011), konsumsi telur di Provinsi Sulawesi Tengah
sebanyak 8.06 kg/kapita/tahun atau setara dengan 155 butir/kapita/tahun,
jika dihitung kebutuhan telur saat ini maka disediakan 22 671.6 ton (8.604
kg/kapita/tahun X 2 635 009 penduduk), sedangkan produksi telur saat
ini 4 445.10 ton, sehingga kekurangan stok sebanyak 18 226.52 ton.
Konsumsi protein telur di tingkat rumahtangga akan terus meningkat
seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang gizi dan peningkatan
pendapatan.
Mengacu dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa penyediaan
telur ayam mempunyai prospek pasar yang cerah jika dikelola dengan
manajemen yang baik, namun berlaku pula sebaliknya jika tidak tidak
dikelola dengan baik. Setyowati (2011) mengemukakan bahwa prospek
tersebut tidak akan memberikan kontribusi yang berarti jika tidak
diimbangi dengan pangsa pasar yang luas.
Disisi lain, kemampuan memasok produksi telur ayam belum diikuti oleh
kemampuan meningkatkan laba usaha yang diperoleh. Hal ini disebabkan
karena pada usaha sub sektor peternakan khususnya ayam petelur yang
memproduksi telur masih bergelut dengan harga input produksi yang
cenderung tidak stabil dan memiliki resiko ketidakpastian yang cukup
tinggi, sehingga berakibat pada pendapatan usaha peternakan yang relatif
kecil atau bahkan bisa menyebabkan kerugian bagi peternaknya.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka
permasalahan dari penelitian ini adalah penyediaan telur ayam di Propinsi
Sulawesi Tengah belum maksimal dan ketidakmampuan peternak di
wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyediakan kebutuhan pakan
ayam petelur. Kondisi lain juga sangat terkait dengan harga bibit dan pakan
ternak pabrikan yang relatif mahal, sehingga berakibat pada rendahnya
pendapatan usaha ternak.
Merujuk permasalahan diatas maka rumusan masalah penelitian ini
adalah :
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1. Berapa besar kebutuhan dan ketersediaan telur ayam di Provinsi
Sulawesi Tengah ?
2. Berapa besar kebutuhan pakan ternak ayam petelur di Provinsi Sulawesi
Tengah ?
3. Berapa besar kebutuhan bahan baku lokal pakan ternak unggas ?
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui dan menganalisis kebutuhan dan ketersediaan telur ayam di
Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Mengetahui dan menganalisis kebutuhan pakan ternak unggas (ayam
petelur) di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Mengetahui dan menganalisis kebutuhan bahan baku lokal pakan ternak
unggas.

2. PEMBAHASAN
2.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian survei. Menurut Sugiono (2009)
penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar dan
kecil, namun data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari
populasi. dikatakan program tersebut pincang atau tidak utuh karena hanya
memberikan kemampuan (power) saja.

2.2. Lokasi Penelitian, Populasi, Sampel, dan Teknik
Pengambilan Sampel
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki
10 Kabupaten dan satu Kota. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah
620 572 rumah tangga dan rumah makan sebanyak 244 unit (BPS, 2011).
Besarnya sampel rumah tangga ditentukan berdasarkan rumus Slovin
dalam Suliyanto (2006) sebagai berikut:
=

1+(

)

Keterangan :
n = jumlah sampel minimal
N = jumlah populasi
e = persentase kelonggaran ketelitian karen kesalahan pengambilan sampel (5 – 10 persen)

Dengan rumus tersebut maka diperoleh sampel minimal sebagai
berikut:
620.572
ℎ
=
(620.572)
1+
(0,5)
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=

620.572
ℎ
1 + (620.572) (0,0025)
=

620.572
1 + 1.551,42

=

620.572
1 + 1.552,42
= 400

= 399,742

ℎ

sedangkan untuk jumlah sampel rumah makan dapat dihitung sebagai
berikut:
=

244
ℎ
1 + (244) (0,5)

=

244
ℎ
1 + (244) (0,0025)
=

244
1 + (0,61)
244
1,61
= 152

=
= 151,55

ℎ

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel rumah tangga dan rumah
makan maka perhitungan dibagi secara proporsional sampling ke masingmasing kabupaten/kota (Tabel 1 dan Tabel 2).
Mencermati ukuran sampel yang diuraikan di atas, maka teknik
penarikan sampel untuk rumah tangga, dilakukan dengan teknik stratified
sampling yaitu teknik penarikan sampel dengan dengan pembagian strata
wilayah yang bermukim di kota dan pinggiran kota (tengah) serta yang
bermukim di desa (Sugiono, 2009). Penarikan sampel usaha rumah makan
dengan menggunakan teknis cluster sampling, yaitu berdasarkan
kelompok/golongan usaha restoran, rumah makan, atau warung makan
yang berlokasi di ibu kota kecamatan/kabupaten.
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Tabel 1. Jumlah Penduduk, Rumahtangga, dan Ukuran Sampel Proporsional
pada Masing-masing Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kabupaten/Kota
Banggai Kepulauan
Banggai
Tojo Una-Una
Morowali
Poso
Parimo
Toli-Toli
Buol
Donggala
Sigi
Palu
Jumlah

Penduduk
171.627
323.626
137.810
206.322
209.228
413.588
211.296
132.330
277.620
215.030
336.532
2.635.009

Rumah Tangga
43.299
81.238
30.919
49.197
49.911
94.474
49.605
29.650
62.429
50.595
79.255
620.572

Ukuran Sampel
29
52
20
32
32
61
31
20
40
32
51
400

Sumber : BPS, 2011

Tabel 2. Jumlah Rumah Makan dan Ukuran Sampel Proporsional pada
Masing-masing Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kabupaten/Kota
Banggai Kepulauan
Banggai
Tojo Una-Una
Morowali
Poso
Parimo
Toli-Toli
Buol
Donggala
Sigi
Palu
Jumlah

Rumah Makan
7
41
6
49
25
29
5
6
4
72
244

Ukuran Sampel
4
25
4
30
16
18
3
4
3
45
152

Sumber : BPS, 2011

2.2. Metode Pengumpulan Data
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Mengajukan pertanyaan yang ditujukan bagi responden melalui petunjuk
dan pertanyaan yang ada pada kuisioner.
2. Melakukan pengamatan atau observasi tentang kejadian yang berkaitan
dengan objek penelitian.
3. Melakukan pencarian dokumen penelitian yang telah dilakukan sebelum
penelitian ini dan digunakan sebagai data sekunder.
Rustam Abd. Rauf, dan Rosida P. Adam
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2.4. Batasan Analisis
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif yang
menghitung jumlah produksi dan konsumsi telur ayam sehingga diperoleh
gambaran umum tentang kebutuhan telur ayam yang perlu disediakan oleh
peternak ayam petelur di Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi yang sama juga
dilakukan dalam perhitungan jumlah pakan ayam petelur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Telur Ayam di
Provinsi Sulawesi Tengah
3.1.1. Kebutuhan telur ayam
Total kebutuhan telur ayam di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 1
514 689.03 kg/bulan atau rata-rata kabupaten 137 699 kg/bulan atau
setara dengan 2 478 582.05 butir/bulan. Besarnya kebutuhan tersebut
dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan rumah
makan. Kebutuhan telur ayam di tingkat rumah tangga di Provinsi Sulawesi
Tengah sebanyak 1 507 648.12 kg/bulan atau rata-rata Sulawesi Tengah
137 058.92 kg/bulan yang setara dengan 2 467 060.56 butir/bulan,
sedangkan kebutuhan rumah makan sebanyak 7 040.91 kg/bulan atau ratarata di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 640.08 kg/bulan yang setara
dengan 11 521.49 butir/bulan.
Jika dilihat per Kabupaten maka kabupaten Banggai membutuhkan telur
ayam yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, seperti
terlihat Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Buol
membutuhkan telur ayam paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya di
Provinsi Sulawesi Tengah. Kebutuhan telur ayam di Kabupaten Buol adalah
35 694 kg/bulan sedangkan kabupaten yang memiliki kebutuhan telur
tertinggi adalah Kabupaten Banggai dengan jumlah 338 351.71 kg/bulan
kemudian diikuti Kota Palu dengan jumlah 240 789 kg/bulan. Selanjutnya,
dari hasil wawancara pada responden diperoleh informasi bahwa konsumsi
telur ayam di tingkat rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak
25.41 kg/bulan atau rata-rata Sulawesi Tengah 2.31 kg/bulan/rumah
tangga yang setara dengan 41.58 butir/bulan/rumah tangga. Selain itu,
konsumsi telur ayam ditingkat rumah makan sebanyak 265.37 kg/bulan
atau rata-rata Sulawesi Tengah sebanyak 24.12 kg/bulan yang setara
dengan 434.24 butir/bulan/rumahtangga.
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Total Kebutuhan Telur Ayam per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2013
66,440.67
Banggai Kepulauan
Banggai
Tojo Una-una

68,726.46

Poso

153,027.30

Parigi Moutong

151,648.50
101,290.00

Sigi
Buol
Toli-Toli
Donggala
Palu

338,351.71

107,095.09

Morowali

35,694.00
114,206.50
137,419.80
240,789.00

Gambar 1. Kebutuhan Telur Ayam per Kabupaten
di Sulawesi Tengah (kg/bulan)
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya
kebutuhan telur ayam di masing-masing kabupaten pada wilayah Provinsi
Sulawesi Tengah, dipengaruhi oleh banyaknya rumahtangga dan rata-rata
konsumsi baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat rumah makan.
Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya perubahan selera konsumen,
peningkatan pendapatan masyarakat, dan semakin mudah konsumen
memperoleh menu makanan (telur) yang disajikan di setiap rumah makan,
warung makan, dan restoran.
3.1.2. Ketersediaan telur ayam di Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan hasil analisis, secara umum Provinsi Sulawesi Tengah
kekurangan persediaan untuk telur ayam sebanyak 1 492 248.20 kg/bulan
atau rata-rata Sulawesi Tengah kekurangan persediaan sebanyak 135
658.93 kg/bulan setara 2 441 860,69 butir/bulan.
Kekurangan persediaan telur ayam di Provinsi Sulawesi Tengah,
disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2 menunjukkan bahwa kekurangan persediaan untuk telur
ayam tertinggi di Kabupaten Banggai sebanyak 337 976.35 dan Kota Palu
sebanyak 231 047.68 kg/bulan. Fenomena yang berkembang didaerah
penelitian, bahwa masyarakat kurang tertarik mengembangkan usaha
peternakan, karena mengingat usaha peternakan memiliki tingkat resiko
yang cukup tinggi dan biaya produksi juga tinggi.
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(337,976)

(66,050)
Banggai Kepulauan

Banggai

(106,779)
Morowali

(152,436)

Kebutuhan telur ayam

(68,596)
Tojo Una-una

Poso

(96,909)

(151,052)
Parigi Moutong

Sigi

Produksi telur Ayam

(33,832)
Buol

(400,000.00)

(231,048)

(300,000.00)

(111,937)
Toli-Toli

(200,000.00)

(135,633)
Donggala

Palu

(100,000.00)

kekurangan/kelebihan

Gambar 2. Ketersediaan Telur Ayam Setiap Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Tengah (Kg/Bulan)
Permintaan telur ayam di semua kabupaten juga mengalami
peningkatan. Hal ini antara lain berkaitan dengan makin banyaknya rumah
makan sebagai cerminan dari membaiknya perekonomian daerah dan
kondisi ini dapat ditemui hampir di setiap tempat, terutama kota-kota besar
seperti Kabupaten Banggai (Kota Luwuk) dan Kota Palu. Kekurangan
persediaan telur ayam ini pada umumnya dipasok dari provinsi lain
misalnya, Gorontalo dan Makassar.

3.2. Analisis Kebutuhan Pakan Ternak Unggas (Ayam Petelur) di
Provinsi Sulawesi Tengah
Total kebutuhan pakan ternak ayam petelur di Provinsi Sulawesi Tengah
adalah 57 915.94 kg/bulan atau rata-rata Sulawesi Tengah sebanyak
6.435,10 kg/bln. Selain itu, rata-rata konsumsi pakan pabrikan sebanyak
0.99 kg/ekor/bulan, jagung sebanyak 1.67 kg/ekor/bulan, dan pakan dedak
0.74 kg/ekor/bulan, sehingga total pakan yang dibutuhkan sebanyak 3.40
kg/ekor/bulan.
Uraian tersebut di atas memberi gambaran bahwa penggunaan pakan
yang relatif tinggi untuk usaha ayam petelur adalah jagung dengan porsi
49.20 persen dari total kebutuhan pakan, pakan pabrik 29.12 persen dan
pakan dedak sebanyak 21.67 persen. Jika dilihat per Kabupaten/Kota maka
Kota Palu membutuhkan pakan ternak ayam petelur paling besar
dibandingkan dengan kabupaten lainnya, seperti terlihat pada Gambar 3.
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Banggai Kepulauan
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Morowali
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-
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Donggala

6,126.44
4,931.90

27,762.77

Palu

Gambar 3. Rata-rata Kebutuhan Pakan Ternak Ayam Petelur per Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Tengah (kg/ekor/bln)
Total kebutuhan pakan ternak ayam petelur di Kota Palu berjumlah 27
762.77 kg/bulan, kemudian diikuti kabupaten Sigi dengan kebutuhan pakan
10 514.83 kg/bulan. Sedangkan kabupaten yang membutuhkan pakan yang
paling rendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Buol.

3.3. Analisis Kebutuhan Bahan Baku Lokal Pakan Ternak Unggas
(Ayam Petelur) di Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan hasil analisis total kebutuhan bahan baku lokal di Provinsi
Sulawesi Tengah untuk komoditas Jagung sebesar 695 563.32 kg/bulan atau
rata-rata Sulawesi Tengah sebesar 63 233.03 kg/bulan. Kebutuhan bahan
baku lokal (jagung) tertinggi di Kota Palu, yaitu 589 127.85 kg/bulan atau
85 persen dari kebutuhan Sulawesi Tengah, sedangkan yang terendah
adalah Kabupaten Donggala sebanyak 647.67 kg/bulan atau hanya sebesar
0.1 persen. Selanjutnya, total kebutuhan pakan lokal untuk usaha ayam
petelur di Provinsi Sulawesi Tengah, untuk komoditas jagung sebanyak 35
759.18 kg/bulan atau rata-rata Sulawesi Tengah sebanyak 3 250.83
kg/bulan, sedangkan dedak dibutuhkan sebanyak 13 413.20 kg/bulan atau
rata-rata Sulawesi Tenggara 1 219.38 kg/bulan. Kebutuhan bahan baku
lokal (jagung) tertinggi masih didominasi oleh Kota Palu yaitu 15 780.95
atau 44 persen dari total kebutuhan Sulawesi Tengah dan terendah adalah
Kabupaten Buol, yaitu 726 kg/bln atau hanya 2.03 %.
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3.4. Analisis Ketersediaan Bahan Baku Lokal Pakan Ternak
Unggas (Ayam Petelur) di Provinsi Sulawesi Tengah
Ketersediaan bahan baku lokal pakan ternak unggas di Provinsi
Sulawesi Tengah, untuk pakan jagung telah terpenuhi bahkan mengalami
surplus sebanyak 12 199 506.93 kg/bulan atau rata-rata Sulawesi Tengah
surplus 1 163 122.20 kg/bulan, selain itu pakan dedak juga mengalami
surplus sebanyak 79 473 626.15 kg/bulan atau rata-rata Sulawesi Tengah
surplus sebanyak 7 224 875.10 kg/bulan. Akan tetapi, untuk Kota Palu baik
pakan jagung maupun dedak masih mengalami kekurangan, yaitu masingmasing Jagung sebanyak 326 575.46 (2.55 persen) kg/bulan atau 326.57
ton/bulan, sedangkan Dedak kekurangan sebesar 47 778.01 (0,06 persen)
kg/bulan atau 47.78 ton/bulan. Kekurangan Jagung maupun Dedak di Kota
Palu tersebut tidaklah terlalu meresahkan peternak karena Kota Palu
sebagai market center dari sentra produksi yang ada di wilayah Sulawesi
Tengah, misalnya kelebihan stok dari Kabupaten Tojo Una-una dan
Kabupaten Sigi dijual ke Palu, bahkan waktu-waktu tertentu jika Kota Palu
kekurangan akan di supply oleh Provinsi Gorontalo dan Makassar.

4. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka kesimpulan dalam
penelitian ini sebagai berikut :
1. Kebutuhan telur ayam di Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat besar,
ini terlihat dari total yang dibutuhkan oleh rumah tangga sebesar 137
699.00 kg/bulan sementara yang tersedia masih sangat kecil (22 440.83
kg/bulan)
2. Tinggi rendahnya kebutuhan telur ayam di masing-masing kabupaten
pada wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dipengaruhi oleh banyaknya
rumah tangga dan rata-rata konsumsi baik ditingkat rumah tangga
maupun di tingkat rumah makan. Selain itu, juga dipengaruhi antara
lain faktor
adanya perubahan selera konsumen, peningkatan
pendapatan masyarakat
3. Ketersediaan bahan baku lokal pakan ternak unggas di Sulawesi Tengah,
cukup tinggi bahkan telah mengalami surplus terutama komoditas
jagung dan dedak.
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4.2. Implikasi Kebijakan
Upaya untuk meningkatkan penyediaan telur ayam dan pakan ayam
petelur, dengan mengacu dari hasil penelitian ini maka kebijakan yang
dipandang penting dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu :
1. Kebijakan pembinaan baik dari sisi manajemen maupun permodalan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah
kepada pelaku usaha peternak karena potensi pasar telur ayam yang
sangat besar.
2. Kebijakan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM)
untuk menghasilkan produk pakan lokal, karena potensi ketersediaan
bahan baku pangan lokal baik jagung maupun dedak banyak tersedia di
Sulawesi Tengah dan mengembangkannya secara terintegrasi dengan
usahatani jagung dan padi (dedak) ditingkat petani.
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ABSTRAK
Kata “Gayo” disebutkan karena komoditi kopi ini ditanam dan berasal dari dataran
tinggi Gayo di Provinsi Aceh, Indonesia. Pasca Perjanjian Helsinki 2005, rehabilitasi
terhadap kebun dan usahatani kopi menjadi prioritas pembangunan ekonomi pasca
konflik dengan tujuan mengembalikan petani kopi kembali aktif di lahan dan
diharapkan hasil panen mendatangkan kesejahteraan. Program rehabilitasi
usahatani difokuskan pada perbaikan sistem agribisnis dimana terdapat peran
koperasi sebagai wadah petani dalam berorganisasi bisnis dan sebagai mitra bagi
eksportir. Namun, penelitian kinerja rantai nilai komoditi kopi memperlihatkan
terjadi ketidakefisienan pada setiap pelaku. Metode penelitian studi kasus pada
Koperasi XYZ beserta semua pelaku yang terlibat (petani, pengumpul, pedagang
pengumpul, dan importir). Pengukuran kinerja menggunakan metode SCOR (Supply
Chain Operation Reference) dan menganalisisnya dengan analisis praktek terbaik
dengan bantuan diagram fishbone. Penyebab ketidakefisienan adalah manajemen
pesanan yang lemah, data yang tidak terintegrasi diantara pelaku, produksi kopi
yang tidak sesuai target, distribusi yang tidak optimal, manajemen pemasok yang
lemah, dan posisi tawar yang lemah. Solusi yang ditawarkan perlu disiapkan dalam
rekomendasi kebijakan yang siap pakai bagi setiap pelaku di dalam rantai nilai Kopi
Gayo.
Kata Kunci : kopi organik gayo, pengukuran kinerja

1. PENDAHULUAN
Kopi Gayo termasuk kopi jenis Arabika. Jenis kopi ini memiliki harga jual
lebih baik di luar negeri dibandingkan dalam negeri. Harga yang tinggi
dicapai dikarenakan keberadaan komoditi spesifik (speciallity commodity)
dengan nilai tambah (added value) yang tidak bisa digantikan oleh komoditi
sejenis dari tempat yang berbeda dan proses multiple certification sehingga
standarisasi harga bisa disesuaikan dengan pasar ekspor, yaitu adanya
sertifikasi organik, fair trade, coffea practice.
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Produksi Kopi Gayo diperuntukan bagi pasar ekspor sebesar 99 persen.
Tahun 2007 produksi kopi Aceh sebesar 40 000 ton per tahun tetapi hanya
diekspor 4 500 ton per tahun. Pada tahun yang sama, Sumatera Utara
menghasilkan produksi kopi 25 000 ton per tahun namun mampu
mengekpor sebesar 40 000 ton per tahun. Hal ini menunjukkan terjadi
pengalihan kopi Aceh untuk diekspor melalui Medan. Sehingga Aceh
kehilangan devisa ekspor Kopi.
Kopi Gayo merupakan Kopi Arabika terbaik di dunia. Kondisi ini
dikarenakan proses pembentukan kualitas rasa (taste) diciptakan oleh alam
dan letak geografis dataran tinggi Gayo sehingga kemungkinan terciptanya
pesaing di tempat berbeda mustahil terjadi.
Perjanjian Helsinki Tahun 2005 sebagai babak baru perdamaian pasca
konflik memberikan harapan dengan adanya prioritas pembangunan
ekonomi bagi pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Salah
satunya adalah pengembangan Kopi Gayo pada wilayah terkena dampak
konflik. Keunggulan Kopi Gayo dapat menjadi faktor pendorong
peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang pernah terkena dampak
konflik sehingga dalam jangka panjang berperan penting dalam menjaga
perdamaian sekaligus pembangunan ekonomi daerah.
Indikator kesejahteraan pelaku pengembangan Kopi Gayo adalah kunci
keberhasilan pembangunan ekonomi pasca perdamaian. Peningkatan
kesejahteraan tersebut dapat dicapai apabila setiap pelaku rantai nilai Kopi
Gayo dapat menikmati setiap pertambahan nilai pada aliran material Kopi
Gayo. Tentunya peran pelaku rantai nilai hilir dalam hal ini Koperasi
menjadi strategis karena posisinya berperan ganda. Peran mengorganisasi
petani dan peran membangun kerjasama dengan importir. Tetapi dengan
dualitas peran inilah dapat memunculkan permasalahan pada aliran
material dan informasi rantai nilai Kopi Gayo. Oleh karena itu, diperlukan
suatu solusi terhadap permasalahan yang muncul melalui penilaian secara
objektif dan terukur. Pendekatan yang digunakan adalah dengan melakukan
penelitian pengukuran terhadap kinerja rantai nilai Kopi Gayo pada salah
satu pelaku rantai nilai hilir di dataran tinggi Gayo, dalam hal ini pada
sebuah Koperasi.

2. METODOLOGI
Pengukuran kinerja SCOR bermanfaat untuk memetakan kinerja rantai
pasok secara terintegrasi dan menyeluruh. Tahapan pengukuran dimulai
dengan menganalisis kinerja rantai pasok yang berlangsung saat ini
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(existing condition), mengidentifikasi target peningkatan, serta
menganalisis praktek terbaik (best practice) (Marimin dan Maghfiroh,
2010).
Pengukuran kinerja terhadap kondisi rantai pasok ditabulasikan dalam
bentuk kartu SCOR berdasarkan atribut-atribut keterjangkauan rantai
pasok, tingkat responsifitas dan fleksibilitas terhadap pesanan, biaya rantai
pasok dan aset pelaku rantai pasok. Penentuan nilai kinerja pada masingmasing atribut dilakukan pada saat rentang waktu panen raya.
Identifikasi peningkatan kinerja rantai pasok dilakukan berdasarkan
target perusahaan yang ingin dicapai. Target pencapaian tersebut, yaitu
keterjangkauan rantai pasok memenuhi pesanan importir, kemampuan
merespon order fulfillment, fleksibel terhadap pesanan rantai pasok atas
dan kemampuan menyesuaikan rantai pasok atas dan bawah, pengurangan
biaya total manajemen dan biaya pokok produk dan pengurangan siklus
pembayaran cash to cash.
Analisis praktek terbaik dirumuskan berdasarkan faktor-faktor
inefisiensi pada jalur aliran material SCOR. Faktor-faktor inefisiensi dikaji
menggunakan alat bantu diagram fishbone.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pembelian Kopi Gayo pada koperasi XYZ dilaksanakan menurut
mekanisme kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Tabel 1 tentang
rekapitulasi penilaian kondisi yang berlangsung saat ini menunjukkan
kinerja dalam memenuhi pesanan sangat rendah sekali, yaitu 50 persen.
Faktor penyebab utama karena rendahnya kuantitas dan kualitas pasokan
dari pelaku rantai pasok sebelumnya (pedagang pengumpul, pengumpul,
dan petani). Berdasarkan wawancara kepada petani, kinerja yang rendah ini
dikarenakan petani masih menjual hasil panennya kepada pelaku rantai
pasok lain yang membeli harga kopi lebih tinggi. Petani merasa tidak ada
transparansi informasi harga dan implementasi kontrak yang mengikat
dalam pembagian laba yang adil dan proporsional masih belum sesuai
harapan. Sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan koperasi XYZ
memenuhi permintaan importir sebesar 5 persen dengan durasi waktu
selama 22 hari.
Ikatan kontrak antara koperasi XYZ dan importir yang bersifat mengikat
berdampak kepada nilai matrik penyesuaian rantai pasok bawah sebesar
100 persen. Artinya, koperasi tidak bisa menurunkan kapasitas produksi
karena sudah terikat kontrak dengan importir.
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Matrik pada Kartu SCOR pembanding (kolom Target pada Tabel 1)
menggambarkan tujuan pencapaian perusahaan yang disusun berdasarkan
kemampuan yang bersifat realistis dari keadaan saat ini (kolom Kondisi
Berlangsung pada Tabel 1). Perbedaan ini disebabkan kompleksitas
permasalahan (inefisiensi) pada rantai pasok Kopi Gayo.
Tabel 1. Kartu SCOR Pengukuran Kinerja Rantai Pasok

Internal

Eksternal

Tinjauan metrik
Keterjangkauan
rantai pasok
Tingkat
responsifitas

Fleksibilitas

Biaya

Asset

Metrik SCOR
Pemenuhan pesanan
sempurna

Order Fullfilment
Fleksibilitas rantai
pasok atas
Penyesuaian rantai
pasok atas
Penyesuaian rantai
pasok bawah
Biaya total manajemen
rantai pasok
Biaya pokok produk
Siklus cash to cash

Return on Fixed Asset

Kondisi
Berlangsung
50 persen
20 hari
22 hari
5 persen
100 persen

Target
70
persen
18
hari
20
hari
25
persen
100
persen

10 persen

-

60 persen

10
hari
-

14 hari
-

Sumber : Data Penelitian

Analisis praktek terbaik dirumuskan berdasarkan faktor-faktor
inefisiensi pada jalur aliran material SCOR. Faktor-faktor inefisiensi dikaji
menggunakan alat bantu diagram fishbone. Perumusan faktor-faktor
inefisiensi diperoleh melalui pengamatan pada setiap proses pada aliran
material serta umpan balik dari pelaku (aktor) rantai pasok. Melalui
penjabaran inefisiensi pada masing-masing proses Plan (P), Make (M),
Source (S) dan Return (R) pada Gambar 1 diperoleh cabang-cabang pada
diagram fishbone.
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Keterangan
P2
P3
P4
S1, S2

:
:
:
:

M1, M2

:

D1, D2

:

SR1, DR1

:

SR2, DR2

:

perencanaan pada level 2 untuk proses pengadaan
perencanaan pada level 2 untuk proses pembuatan
perencanaan pada level 2 untuk proses pendistribusian
aktivitas pengadaan pada level 3 berdasarkan stok (S1) dan
permintaan atau order (S2)
aktifitas pembuatan pada level 3 berdasarkan stok (S1) dan
permintaan atau order (S2)
aktifitas pengiriman pada level 3 berdasarkan stok (S1) dan
permintaan atau order (S2)
aktivitas pengembalian pasokan (SR) dan permintaan (DR1)
berdasarkan stok
aktivitas pengembalian pasokan (SR2) dan permintaan (DR2)
berdasarkan order

Gambar 1. Desain Aliran Material SCOR pada Rantai Pasok Kopi Gayo
di Koperasi XYZ
Diagram fishbone merupakan faktor-faktor yang mewakili lemahnya
(inefisien) pada setiap level proses aliran material rantai pasok (Gambar 2).
Manajemen pesanan yang lemah terindikasi dari parameter belum
terpetakan dan terkoodinasi dengan baik pelaku kunci dalam distribusi
pasokan rantai pasok, yaitu petani dan diikuti dengan pengumpul dan
pedagang pengumpul. Sehingga, distribusi dari sisi pasokan serta sisi
pemenuhan permintaan tidak optimal. Jumlah distribusi yang tidak optimal
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berakibat terhadap capaian target produksi jauh dari yang disepakati dan
diinginkan antara koperasi dengan importir.
Lemahnya manajemen pasokan (supplier) dalam bentuk kontrak yang
jelas dan berimbang baik antara pemasok (petani, pengumpul dan pedagang
pengumpul) dengan koperasi maupun antara koperasi dengan importir
berdampak terhadap kualitas dan kuantitas pasokan kopi. Kesatuan dan
transparansi informasi di setiap level pelaku rantai pasok menjadi bias dan
kabur sehingga memperburuk lemahnya manajemen pasokan (supplier)
pada masing-masing level rantai pasok. Secara keseluruhan, faktor-faktor
ini memperlemah posisi tawar (bargaining position) baik antara koperasi
dengan importir maupun dengan petani, pengumpul dan pedagang
pengumpul. Hal ini berakibat pada kualitas dan kuantitas produk tidak
sesuai dengan standar yang diinginkan.

Gambar 2. Diagram Fishbone Faktor Inefisiensi Rantai Pasok Kopi Gayo di
Koperasi XYZ
Penyelesaian inefisiensi rantai pasok dapat diselesaikan dengan usulan
Praktek Terbaik (PT) dengan tujuan peningkatan kinerja rantai pasok.
Usulan tersebut meliputi (1) kolaborasi perencanaan; (2) membangun
kemitraan melalui ikatan kontrak yang terukur indikator pencapaiannya;
(3) menerapkan manajemen informasi yang jelas dan terintegrasi pada
setiap level rantai pasok serta konsep menyeluruh untuk semua level rantai
pasok; (4) menerapkan customer relationship management melalui divisi
kemitraan. Praktek terbaik menekankan kepada kolaborasi perencanaan
(planning) antar tim operasi strategi di setiap level pelaku rantai pasok.
Penekanan pada prinsip membangun hubungan jangka panjang yang
dilandasi prinsip saling percaya (trust building) dapat meningkatkan
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kinerja rantai pasok serta meminimalisir konflik vertikal antar pelaku rantai
pasok. Ketelusuran (traceability) pelaksanaan Praktek Terbaik dengan
menciptakan hubungan kemitraan (partnership) di setiap level pelaku
rantai pasok dapat dilihat pada rancangan aliran material SCOR di masa
yang akan datang (Gambar 3).

Gambar 3. Rancangan Desain Aliran Material SCOR Mendatang
Pendekatan rantai pasok Kopi Gayo dengan menerapkan prinsip
kemitraan yang menyeluruh serta transparan dapat membangun perluasan
pasar. Penyelesaian permasalahan dengan adanya transparansi informasi
dan manajemen pasokan (supplier) yang baik dan adil menciptakan kualitas
dan kuantitas pasokan Kopi Gayo yang dibutuhkan oleh pasar. Kualitas
sangat erat sekali kaitannya dengan aturan pencapaian standarisasi mutu
produk berdasarkan sertifikasi. Tanpa prinsip kemitraan yang jelas dan
terintegrasi maka permasalahan pada hilir rantai pasok (pada tingkat
koperasi) tidak akan terselesaikan. Parameter akhir yang ingin dicapai
melalui proses ini adalah perbaikan posisi tawar (bargaining position) pada
semua pelaku rantai pasok Kopi Gayo.

4. KESIMPULAN
Implikasi perbaikan kinerja berbasis kepada hubungan kemitraan
dengan meningkatkan transparansi dan mengintegrasikan informasi pada
Rahmat Pramulya, dan Devi Agustia
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setiap pelaku aliran rantai pasok Kopi Gayo. Perbaikan menyeluruh
membutuhkan perencanaan kolaboratif di bawah koordinasi koperasi yang
melibatkan semua pelaku. Oleh karena itu rekomendasi yang perlu
dijalankan oleh para pihak, yaitu:
1. Pemerintah daerah (di tingkat Provinsi dan kabupaten) perlu
memprioritaskan infrastruktur dan sarana pengembangan rantai pasok
Kopi Gayo ke negara tujuan ekspor secara mandiri dan langsung.
Pengiriman langsung Kopi Gayo ke negara tujuan ekspor melalui
pelabuhan di Provinsi Aceh dapat meningkatkan devisa. Pemerintah
daerah perlu membangun kemandirian dengan melibatkan pelaku rantai
pasok di tingkat lokal dan daerah.
2. Koperasi dan Lembaga Penjamin Sertifikasi Kopi perlu bekerjasama dan
saling koordinasi mendampingi petani secara rutin dan terjadwal serta
menciptakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga
terciptanya keterikatan emosional petani.
3. Koperasi dan Petani perlu menyusun kembali kontrak pertanian yang
ada dengan mempertimbangkan atribut rantai pasok Kopi Gayo
keseluruhan, yaitu berdasarkan keterjangkauan rantai pasok, tingkat
responsifitas dan fleksibilitas terhadap pesanan, biaya rantai pasok dan
aset pelaku rantai pasok.
4. Kontrak pertanian yang baru menjamin bahwa adanya transparansi
informasi harga dan risiko yang akan menjadi pertimbangan dalam
keputusan pembelian.
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ABSTRAK
Penyuluh Pertanian Swadaya merupakan pelaku utama yang dinilai berhasil dalam
usahanya dan dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
Pelibatan Penyuluh Pertanian Swadaya diharapkan dapat menumbuh-kembangkan
kemampuan kemandirian petani, karena kondisi sosio budaya yang sama (homofili).
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Penyuluh Pertanian Swadaya dalam
memberdayakan petani, ditinjau dari persepektif petani. Tulisan ini merupakan hasil
penelitian yang dilakukan pada tahun 2013. Lokasi penelitian mencakup wilayah Jawa
(Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Tengah) dan Luar Jawa (Propinsi Kalimantan
Selatan). Total responden sebanyak 202 orang petani dan Penyuluh Pertanian
Swadaya berjumlah 32 orang. Analisis data dilakukan secara deskriptif eksplanatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran Penyuluh Pertanian Swadaya dalam
mengidentifikasi masalah dan kebutuhan petani pada tanaman pangan/perkebunan/
hortikultura di lokasi Jawa Barat dan Kalimantan Selatan tergolong sedang, untuk
Jawa Tengah tergolong rendah; (2) peran Penyuluh Pertanian Swadaya terhadap
peningkatan pengetahuan petani secara umum baru pada aspek teknik budidaya.
Aspek lain yang terkait dengan penanganan pascapanen, pengolahan hasil, pemasaran
hasil, penambahan komoditas yang ditanam, pengembangan skala usaha, dan
kemitraan usaha relatif belum ada perubahan yang berarti.
Kata Kunci: layanan penyuluhan pertanian, petani

1. PENDAHULUAN
Penyuluhan pertanian diharapkan dapat mengantar petani Indonesia
berproduksi secara mandiri (tanpa subsidi atau dengan subsidi minimal) dan
sekaligus membuat tingkat kesejahteraan petani meningkat dengan lebih
nyata dalam konteks pembangunan nasional dan mendukung empat suskes
pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian tidak lagi hanya dilihat
sebagai suatu delivery system bagi informasi dan teknologi pertanian, tetapi
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harus dikembangkan menjadi sistem yang berfungsi menciptakan pertanian
sebagai suatu usahatani yang menguntungkan bagi petani. Dalam arti
menguntungkan secara ekonomik rasional, dan bukan menguntungkan
secara tradisional (Slamet, 2003).
Wilayah kerja penyuluh pertanian tergolong relatif luas dan jumlah
individu/kelompok petani yang harus dilayani relatif banyak. Kondisi
tersebut membutuhkan rasio yang ideal antara penyuluh dan petani serta
terpenuhinya sarana tranportasi, komunikasi, alat peraga, maupun biaya
operasional pembinaan yang memadai. Dalam memenuhi kebutuhan
penyuluh pertanian untuk pembangunan pertanian dan ketahanan pangan,
tidak hanya ditugaskan penyuluh berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi
harus melibatkan Penyuluh Swadaya dari masyarakat secara partisipatif dan
sukarela (Kementerian Pertanian, 2010). Hal ini sejalan dengan pendapat
Issa (2010) dalam Issa dan Issa (2013) tentang agenda transformasi
pertanian di Nigeria membutuhkan tenaga penyuluh dengan kemampuan
mental dan fisik yang baik untuk memberikan output maksimum. Penyuluh
harus terampil dalam hal materi teknis, administrasi penyuluhan dan
operasional, pengembangan sumberdaya manusia, proses pengembangan
program, keterampilan pedagogis, strategi komunikasi, dan teknik evaluasi
di wilayah kerjanya. Kondisi ini untuk memastikan tingkat kompetensi yang
tinggi, sehingga penyuluh dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.
Keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) pada pasal 20 dan diatur dalam
Peraturan Menteri Pertanian/Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/
11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan
Penyuluh Swasta. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang
berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan
kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Pelaku utama
untuk kegiatan pertanian adalah petani tanaman pangan, petani hortikultura,
pekebun dan peternak beserta keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar dalam
pembangunan pertanian tercipta kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara
profesional untuk menumbuh-kembangkan kemampuan kemandirian
petani. Pembinaan penyuluhan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah,
pemerintah daerah maupun swadaya atau swasta merupakan amanat UU No.
16/2006.
Satu tenaga Penyuluh Pertanian Pemerintah (PNS) di beberapa lokasi
harus membina 3-6 desa, ditambah tugas-tugas administratif (Indraningsih
et al., 2010). Kementerian Pertanian telah mencanangkan kebijakan yang
Peran Penyuluh Swadaya…

Kurnia Suci Indraningsih

403

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

menetapkan satu desa satu penyuluh pertanian. Untuk pencapaian target
tersebut, alternatif yang dipandang sejalan dengan UU RI Nomor 16 Tahun
2006 adalah mengefektifkan peran Penyuluh Swadaya yang bertugas
mendampingi Penyuluh Pertanian Pemerintah.
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Penyuluh Pertanian
Swadaya dalam memberdayakan petani, ditinjau dari persepektif petani.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2013.
Lokasi penelitian mencakup wilayah Jawa (Provinsi Jawa Barat dan Provinsi
Jawa Tengah) dan Luar Jawa (Provinsi Kalimantan Selatan). Beberapa
kabupaten dipilih secara purposif yang dinilai representatif untuk dilakukan
kajian tentang peran Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai pendamping
Penyuluh Pertanian Pemerintah (PNS). Untuk Provinsi Jawa Barat dipilih
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Tengah dipilih Kabupaten Temanggung
dan Magelang, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan dipilih Kabupaten
Hulu Sungai Tengah. Total responden sebanyak 202 orang petani dan
Penyuluh Pertanian Swadaya berjumlah 32 orang. Analisis data dilakukan
secara deskriptif eksplanatif.

1.1. Karakteristik Sosio Demografi Petani Sasaran Kegiatan
Penyuluhan Pertanian
Khalayak sasaran kegiatan penyuluhan pertanian adalah para petani dan
dalam penyelenggaraan penyuluhan yang dinilai efisien ditujukan pada
kelompok tani. Keterbatasan jumlah penyuluh (PNS maupun Tenaga Harian
Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian/THL-TBPP dan swadaya)
dibandingkan dengan jumlah petani, maka kecil kemungkinan penyuluhan
ditujukan kepada petani secara individual. Organisasi petani yang ada di
lokasi penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Cirebon jumlah
kelompok tani dan gapoktan relatif lebih banyak dibandingkan lokasi lain
dengan cakupan jumlah desa/kelurahan juga lebih banyak (Tabel 1). Secara
konsep kelompok tani berpotensi untuk menumbuhkan kegiatan kolektif
yang mampu memberikan manfaat, baik untuk tujuan ekonomi (kolektivitas
kegiatan), tujuan partisipatif (keterwakilan), tujuan politis (mengatasi
masalah sengketa, misal pembagian air irigasi, sengketa lahan), tujuan
administratif (penyaluran bantuan, ada tempat pengecapan/stempel), tujuan
komunikatif (pengambilan keputusan, penyampaian informasi).
Permentan No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan
Kelembagaan Petani, tercantum fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar,
wahana kerjasama, dan unit produksi. Beberapa kelompok tani bergabung
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ke dalam Gapoktan. Penggabungan tersebut dilakukan oleh kelompok tani
yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan (desa) untuk
menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Pada Tabel 1 tampak
bahwa rasio antara kelompok tani dengan desa di Kabupaten Cirebon sebesar
7.6 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Temanggung (3.2), Kabupaten
Magelang (6.6), dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (5.6). Namun demikian
kondisi tersebut tidak mencerminkan bahwa petani di Kabupaten Cirebon
lebih banyak mendapatkan manfaat dalam berkelompok, dibandingkan tiga
kabupaten lain. Mengingat fungsi kelompok tani secara umum lebih banyak
untuk tujuan administratif, terutama yang terkait dengan penyaluran
bantuan dari suatu program pemerintah.
Tabel 1. Jumlah Organisasi Petani di Lokasi Penelitian, Tahun 2013
No.

Lokasi

1.
2.

Kab Cirebon, Jawa Barat
Kab Temanggung, Jawa
Tengah
Kab Magelang, Jawa Tengah
Kab Hulu Sungai Tengah,
Kalimantan Selatan

3.
4.

Jumlah Desa/
Kelurahan
424
289
372
168

Organisasi Petani
Kelompok Tani Gapoktan
3 214
419
930
228
2 449
988

369
156

Sumber: Programa Kabupaten

Umur rata-rata petani responden di lokasi penelitian berada pada rentang
usia produktif (41-44 tahun) dengan pendidikan rata-rata SLTP dan ratarata lama bertani di atas 10 tahun atau pada rentang 12-18 tahun (Tabel 2).
Ini memberikan gambaran bahwa petani responden telah berpengalaman
dalam berusahatani dan masih dalam kategori usia produktif, sehingga
persepsi atau pandangan terhadap Penyuluh Pertanian Swadaya dapat dinilai
representatif.
Tabel 2. Karakteristik Petani di Lokasi Penelitian, Tahun 2013
No.
1.
2.
3.
4.

Uraian
Umur rata-rata (tahun)
Pendidikan rata-rata (tahun)
Rata-rata lama bertani (tahun)
Jenis Kelamin
a. Laki-laki (%)
b. Perempuan (%)

Peran Penyuluh Swadaya…

Jawa
Barat
40.6
8.9
12.1

Lokasi
Jawa
Tengah
45.3
9.4
17.2

Kalimantan
Selatan
41.7
9.3
18.3

88.7
11.3

91.4
8.6

77.1
22.7
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1.2. Proses Penetapan Sebagai Penyuluh Swadaya
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/ OT.140/
11/2008 Penyuluh Pertanian Swadaya tidak otomatis, namun harus diakui
dan dilatih oleh Pemerintah melalui proses berikut: (1) Pelaku utama yang
merasa memenuhi persyaratan tersebut di atas dan berminat, dapat
mengajukan diri sebagai calon Penyuluh Pertanian Swadaya ke Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) atau Balai Penyuluhan di Kecamatan setempat;
(2) Penyuluh Pertanian PNS bersama dengan aparat desa/kelurahan
melakukan identifikasi pelaku utama dan masyarakat lain yang memenuhi
syarat sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya; (3) Hasil identifikasi dilaporkan
sebagai calon Penyuluh Pertanian Swadaya ke BPP; (4) BPP merekapitulasi
calon-calon Penyuluh Pertanian Swadaya dan mengirimkan ke Badan
Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan pertanian
di kabupaten/kota; (5) Badan Pelaksana Penyuluhan di kabupaten/kota
melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon Penyuluh Pertanian
Swadaya, dan yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Penyuluh Pertanian
Swadaya oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan; (6) Selanjutnya daftar
calon Penyuluh Pertanian Swadaya dikirim ke Badan Koordinasi Penyuluhan
atau lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di provinsi dengan
tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai bahan
perencanaan pelatihan dan pembinaan; (7) Calon Penyuluh Pertanian
Swadaya yang telah mengikuti pelatihan dan lulus diberi sertifikat; (8)
Dinyatakan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya apabila telah
menandatangani surat pernyataan sebagai penyuluh dan terikat dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; (9) Penyuluh Pertanian
Swadaya bila ingin memperoleh sertifikat kompetensi profesi dari lembaga
sertifikasi profesi penyuluh, harus mengikuti uji kompetensi.

1.3. Persepsi Petani terhadap Peran Penyuluh Pertanian
Swadaya
UU No. 16/2006 menyebutkan bahwa penyuluhan dilakukan oleh
Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swasta, dan/atau Penyuluh Pertanian
Swadaya; dan keberadaan Penyuluh Swasta serta Penyuluh Pertanian
Swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan
pelaku usaha. Penyuluh Swasta dan Penyuluh Pertanian Swadaya dalam
melaksanakan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dapat
berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian PNS. Penyuluh Swasta adalah
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penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai
kompetensi dalam bidang penyuluhan; sedangkan Penyuluh Pertanian
Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga
masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu
menjadi penyuluh. Mencermati makna eksplisit yang tertuang dalam UU
tersebut Penyuluh Pertanian Swadaya dalam melakukan kegiatan
penyuluhan dapat bekerjasama dengan Penyuluh Pertanian PNS.
Proses komunikasi timbul karena penyuluh berusaha mengadakan
hubungan dengan para petani. Proses adopsi timbul pada diri petani itu
sendiri setelah adanya interaksi dan komunikasi dengan penyuluh.
Perkembangan proses adopsi dapat diperkirakan dari gejolak atau tingkah
laku petani yang bersangkutan (Wiriatmaja,1983). Penyuluhan pertanian
sebagai pendidikan nonformal membawa dua tujuan utama yang diharapkan
untuk jangka pendek adalah menciptakan perubahan perilaku termasuk di
dalamnya sikap, tindakan dan pengetahuan serta untuk jangka panjang
adalah meningkatkan taraf hidup petani (Sastraadmadja, 1993).
Temuan penelitian Rosnita et al. (2013) mengungkapkan bahwa kegiatan
penyuluhan dalam memberdayakan petani sawit di Kabupaten Kampar
dinilai berperan dilihat dari aspek edukasi. Cakupan aspek tersebut adalah
penilaian terhadap relevansi materi dengan kebutuhan petani, peningkatan
pengetahuan petani, peningkatan keterampilan petani, waktu bimbingan dan
kunjungan. Pada aspek konsultasi, penyuluhan juga dinilai berperan,
terutama dalam hal membantu pemecahan masalah petani, memberikan
sarana dan prasarana dalam memecahkan permasalahan bersama,
memberikan pemahaman tentang teknologi terbaru, serta menjadwalkan
waktu konsultasi secara rutin.
Rincian persepsi petani terhadap peran Penyuluh Pertanian Swadaya
tertera pada Tabel 3. Menurut persepsi petani peran Penyuluh Pertanian
Swadaya dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan petani pada
tanaman pangan/perkebunan/hortikultura di lokasi Jawa Barat dan
Kalimantan Selatan tergolong sedang, untuk Jawa Tengah tergolong rendah.
Di Desa Karangsari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Penyuluh Swadaya
menanyakan masalah dan kebutuhan terhadap benih Mekongga (varietas
sebelumnya Ciherang, Apu Burui), pupuk organik, dan pestisida nabati. Di
Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, peralatan pertanian
seperti traktor, mesin air, dan pencacah jerami, tidak menjadi masalah
karena telah dimiliki kelompok tani dan ditempatkan di rumah Penyuluh
Pertanian Swadaya untuk membuat pupuk organik, sehingga petani
mempunyai akses untuk menggunakannya. Komoditas pertanian tanaman
Peran Penyuluh Swadaya…
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pangan, perkebunan, dan hortikultura relatif dominan diusahakan petani di
Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, dibandingkan komoditas peternakan dan
pengolahan hasil pertanian, sehingga perhatian Penyuluh Pertanian Swadaya
relatif lebih intensif.
Hasil penelitian Indraningsih (2010) mengungkapkan bahwa sebagian
besar petani menilai bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi
petani tidak semuanya dapat diatasi penyuluh. Penyuluh dinilai petani belum
berperan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam kegiatan berusahatani, termasuk juga mengidentifikasi kebutuhan petani. Dalam hal
pemasaran, petani membutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk
menampung produk pertanian yang telah diolah sehingga petani
mendapatkan nilai tambah (seperti minyak atsiri dari daun nilam). Dinas
teknis seperti Dinas Perindustrian telah memberikan bantuan alat pengolah
produk pertanian, namun demikian dalam operasionalnya dibutuhkan modal
yang relatif besar.
Peran Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai fasilitator menurut persepsi
petani tergolong rendah untuk semua lokasi penelitian, terutama yang terkait
fasilitasi untuk membangun kerjasama antara petani dengan pedagang
saprodi dan pedagang hasil, perusahaan pengolahan, supermarket, serta
akses terhadap program pemerintah. Namun demikian beberapa upaya telah
dilakukan Penyuluh Pertanian Swadaya di Desa Kubang Kecamatan Talun
Kabupaten Cirebon telah membantu petani untuk akses ke permodalan/
perbankan (BRI), memfasilitasi petani untuk magang di peternak yang
berhasil di Kabupaten Brebes. Di Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan
Kabupaten Cirebon Penyuluh Pertanian Swadaya telah membantu mengatasi
masalah permodalan/ pembiayaan.
Jamur yang diproduksi petani dijual ke Koperasi Tunas Kencana, iuran
pokok Koperasi sebesar Rp100 ribu, uang jasa untuk mengambil saprodi
sebesar Rp30 ribu dan mendapatkan kapas sebanyak 0.8-1.0 ton dengan
harga Rp600/kg dan dibayar setelah panen, kebutuhan bibit 50 log dengan
harga Rp3 000/log, kapur 25 kg dengan harga Rp10 ribu/kg. Harga
Magnesium sulfat di Koperasi sebesar Rp15 ribu, sedangkan di luar Koperasi
Rp12 ribu, untuk saprodi lain sama (kapas, bibit). Harga jual jamur merang
di Koperasi lebih tinggi dibanding harga di bandar (tengkulak), selisih harga
berkisar antara Rp500- Rp1 000/kg.
Penyuluh Pertanian Swadaya di Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan
Kabupaten Cirebon telah memfasilitasi petani untuk akses terhadap bantuan
dari Dinas Pertanian sebesar Rp60 juta pada tahun 2012 untuk pembuatan
kumbung. Penyuluh Pertanian Swadaya di Desa Matang Aji Kecamatan
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Sumber Kabupaten Cirebon sebagai petani yang merangkap pedagang
padi/gabah menjalin kerjasama dengan petani dalam hal pemasaran hasil
dan penyediaan saprodi (Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai pemilik kios).
Di Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon sebagai
fasilitator Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) senilai Rp165 juta
dari BRI Cabang Cirebon justru bukan Penyuluh Pertanian Swadaya,
melainkan Ketua Kelompok Tani Randu yang merangkap sebagai Ketua
Gapoktan Berkah Jaya. Agunan berupa akte jual beli tanah (belum sertifikat)
milik 7 orang petani. Alokasi dana KKPE terendah sebesar Rp8 juta dan
tertinggi Rp40 juta dengan suku bunga 4 persen/tahun dalam jangka waktu
pengembalian satu tahun. Terdapat juga petani yang langsung meminjam
uang Rp50 juta ke BRI sebagai modal usahatani bawang merah dan jagung
manis dengan agunan berupa sertifikat tanah, jangka waktu pengembalian 8
bulan (dua kali masa tanam).
Tabel 3. Persepsi Petani terhadap Peran Penyuluh Pertanian Swadaya
No.

Uraian

1.

Pengidentifikasi masalah dan
kebutuhan pada tanaman
pangan/perkebunan/horti
Pengidentifikasi masalah dan
kebutuhan pada usaha peternakan
Pengidentifikasi masalah dan
kebutuhan pada usaha pengolahan
hasil pertanian
Fasilitator
Pentransfer teknologi dan informasi
pada tanaman pangan/
perkebunan/horti
Pentransfer teknologi dan informasi
usaha peternakan
Pentransfer teknologi dan informasi
pada usaha pengolahan hasil
pertanian

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jawa
Barat
2.35

Lokasi
Jawa
Kalimantan
Tengah
Selatan
1.87
2.1

1.75

1.75

1.04

1.09

1.4

1.22

1.83
2.25

1.75
1.81

1.45
2.24

1.74

1.74

1.08

1.09

1.38

1.14

Keterangan: PS = Penyuluh Swadaya; UT = Usahatani; Rentang skor: 1.00-4.00
Kategori Rendah = Skor 1.00-2.00; Sedang = Skor 2.01-3.00; Tinggi = Skor 3.01-4.00

Penyuluh Pertanian Swadaya di Desa Tegallurung Kecamatan Bulu
Kabupaten Temanggung telah memfasilitasi petani untuk akses ke Proyek
Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi (P4MI) yang memfasilitasi
bantuan pinjaman sebesar Rp2 juta untuk Kelompok Wanita Tani (KWT)
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kelompok I dan kelompok II masing-masing sebesar Rp1 juta yang diangsur
selama 12 kali (setahun) dengan suku bunga sebesar 10 persen.
Pengembalian dana tersebut relatif sulit tercapai, termasuk bagi yang diberi
kelonggaran untuk membayar setelah panen (yarnen), dalam periode empat
bulan sekali. Penyuluh Pertanian Swadaya di Desa Telogowiro Kecamatan
Bansari Kabupaten Temanggung telah memfasilitasi petani untuk akses ke
program P4MI dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
Penyuluh Pertanian Swadaya di Desa Kledung Kecamatan Kledung
Kabupaten Temanggung telah memfasilitasi petani untuk akses ke program
Kredit Ekonomi Kecamatan dari Pemda Kabupaten Temanggung sebesar
Rp1.0 juta dibayar setelah panen (yarnen) dalam jangka waktu 3 bulan untuk
satu musim tanam (MT) kentang sebesar Rp1.1 juta. Pinjaman dilakukan
secara berkelompok, yang menjamin pengurus kelompok tani, biasanya
berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor, anggota
kelompok tani yang meminjam hanya menyerahkan fotocopy Kartu Tanda
Penduduk (KTP). Penyuluh Pertanian Swadaya di Desa Tanjunganom
Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang telah memfasilitasi petani untuk
akses ke program PUAP pada tahun 2008 dan 2009 dan Desa Berkembang
dari Pemda Provinsi Rp100 juta untuk kegiatan agribisnis yang dilakukan
petani. Di Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
Penyuluh Swadaya telah memfasilitasi petani untuk akses ke dana yang
dikelola Gapoktan, modal awal tahun 2004 sebesar Rp30 juta yang
merupakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Magelang. Petani yang
meminjam uang Rp500 ribu dikembalikan setelah panen (yarnen, satu MT)
Rp550 ribu (bunga 10 persen). Gapoktan mempunyai penggilingan padi,
sehingga petani dapat menjual hasil panennya, dengan harga Rp5 000/kg
GKP varietas Mentik wangi.
Hasil penelitian Thirtle et al. (2005); De Janvry dan Sadoulet (2010)
dalam Ogunbameru dan Idrisa (2013) menunjukkan bahwa petani skala kecil
yang mempunyai akses terhadap pasar dan pelayanan penyuluhan memiliki
kemampuan untuk mengurangi kemiskinan, dari semula 0.6 persen menjadi
1.2 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan petani skala
kecil melalui penyediaan teknologi pertanian yang tepat guna dapat
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan di komunitas
pertanian. Penyuluh pertanian mempunyai peran yang nyata pada
peningkatan produktivitas pertanian pada petani skala kecil dan
memfasilitasi petani untuk akses dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.
Menurut persepsi petani peran Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai
pentransfer teknologi dan informasi pada tanaman pangan/perkebunan/
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hortikultura di lokasi Jawa Barat dan Kalimantan Selatan tergolong sedang,
untuk Jawa Tengah tergolong rendah. Penyuluh Pertanian Swadaya di Desa
Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon telah menyampaikan teknologi
varietas unggul baru (VUB) Inpari 13. Informasi harga jual hasil pertanian
diperoleh dari pedagang, dan pengembangan skala usaha ternak diperoleh
dari pengurus kelompok. Kegiatan Kelompok Tani Kemanden yang diinisiasi
Penyuluh Pertanian Swadaya di Desa Karangsari Kecamatan Weru
Kabupaten Cirebon adalah pembuatan pupuk organik, pestisida nabati,
pupuk organik cair, jasa traktor dan pompa air. Dalam satu bulan kelompok
mampu menghasilkan pupuk organik sebanyak 40 ton, 18 ton untuk
memenuhi kebutuhan kelompok, sedangkan sisanya (22 ton) dijual ke petani
lain sampai ke wilayah Kecamatan Plered dan Plumbon, dengan harga
Rp700/kg. Jasa/sewa traktor sebesar Rp500 ribu/bau. Iuran kelompok dari
hasil panen sebesar 60 kg GKP/ha yang digunakan untuk kegiatan gotong
royong membersihkan saluran air, perbaikan saluran air, dan upah ulu-ulu.
Hasil penelitian Imoloame dan Olanrewaju (2014) di Moro yang
merupakan negara bagian Kwara, Nigeria menunjukkan bahwa layanan
penyuluhan yang diberikan, terutama oleh organisasi-organisasi nonpemerintah (LSM) kepada petani yang berusahatani secara subsisten, telah
memberikan pelayanan penyuluhan yang baik (51 persen) dan telah
mengakibatkan peningkatan keterampilan (89.3 persen) dan produktivitas
petani, walaupun penilaian kebutuhan tidak dilakukan terlebih dahulu
sebelum mentransfer inovasi (63.9 persen). Namun demikian,
direkomendasikan bahwa masih perlu dilakukan perbaikan sistem
penyampaian penyuluhan agar lebih efektif. Beberapa perbaikan yang harus
dilakukan adalah: (1) Pemerintah harus lebih aktif dan mengambil posisi
terdepan dalam memberikan penyuluhan kepada petani secara lebih teratur;
(2) Pemerintah harus mengkoordinasikan kegiatan sistem penyampaian
penyuluhan lain dari organisasi non-pemerintah dan memberikan
penghargaan (reward) kepada penyuluh yang telah melaksanakan program
pembangunan pertanian secara efektif dan telah berupaya meningkatkan
pelayanan untuk petani; (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
penyuluhan, penilaian kebutuhan (needs assessment) harus dilakukan dan
harus mendorong keterlibatan petani dalam pengembangan program; (4)
Pemerintah harus meningkatkan dana untuk pembangunan pertanian
melalui alokasi anggaran yang lebih baik dan dukungan pembiayaan dari
mitra pembangunan, seperti sektor swasta, LSM dan organisasi petani; (5)
Pemerintah harus mencari cara privatisasi atau sebagian mengkomersilkan
sistem penyampaian penyuluhan sejak petani telah sepakat untuk berbagi
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biaya penyediaan layanan penyuluhan yang efektif dengan pemegang saham
lainnya.
Informasi harga di Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan
Kabupaten Cirebon diperoleh dari sesama petani/tetangga yang berdekatan
lahannya, bukan dari Penyuluh Pertanian Swadaya, saprodi dibeli di kios. Di
Desa Tegallurung Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Penyuluh
Pertanian Swadaya menyampaikan informasi seperti pola tanam (yang
umum berlaku adalah padi-padi-tembakau), pemupukan, varietas yang baik
untuk ditanam, misal varietas tembakau yang baik adalah Kemloko. MT
tembakau pada bulan Agustus-September (varietas Kemloko), melalui
tengkulak dijual ke PT. Gudang Garam (pengolahan tembakau: ditata di lantai
rumah selama 7 hari, baru dipotong/dirajang dan dijemur selama 1-2 hari).
Varietas tembakau sebelumnya adalah Sembung dengan tingkat
produktivitas 5 kw/ha (hasil setelah dikeringkan menjadi 60 kg, sedangkan
produktivitas Kemloko 4 kw/ha dan setelah dikeringkan menjadi 80 kg).
Kualitas varietas Kemloko lebih baik dibanding varietas Sembung dengan
berat kering yang lebih tinggi. Pola tanam yang dilakukan petani adalah
tomat-tembakau/cabe.
Petani membeli saprodi di kios-kios di Parakan (lebih lengkap), berjarak
sekitar 7 km dari lahan. Biaya sewa lahan untuk 4 000 pohon sebesar Rp2.5
juta/tahun (ditanami tembakau dan bawang merah), penambahan mengelola
lahan dengan sistem sewa atas kemauan sendiri, bukan dorongan dari
Penyuluh Pertanian Swadaya. Informasi harga jual komoditas pertanian dari
petani lain yang mempunyai hubungan saudara. Termasuk alat mesin
pertanian seperti tanki penyemprot dari dissel, melihat petani dari desa lain
yang telah menggunakan, keuntungannya hemat tenaga dan cepat (dissel
kapasitas 20 liter, sedangkan tanki penyemprot manual 17 liter).

1.4. Persepsi Petani terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian
Swadaya
Kinerja Penyuluh Pertanian Swadaya dikaitkan dengan perubahan
perilaku pada usaha pertanian tanaman pangan/perkebunan/hortikultura,
peternakan maupun pengolahan hasil pertanian, menurut persepsi petani
tergolong rendah untuk semua lokasi penelitian (Tabel 4). Hal ini disebabkan
peran Penyuluh Pertanian Swadaya terhadap peningkatan pengetahuan
petani secara umum baru pada aspek teknik budidaya. Aspek lain yang
terkait dengan penanganan pascapanen, pengolahan hasil, pemasaran hasil,
penambahan komoditas yang ditanam, pengembangan skala usaha, dan
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kemitraan usaha relatif belum ada perubahan yang berarti. Namun demikian
terdapat beberapa perubahan perilaku di tingkat petani yang merupakan
kontribusi Penyuluh Pertanian Swadaya menurut persepsi petani di masingmasing wilayah penelitian.
Penyuluh Pertanian Swadaya di Desa Kubang Kecamatan Talun
Kabupaten Cirebon mempunyai kontribusi terhadap peningkatan
produktivitas dari 6.5 kw/0.25 bau varietas Ciherang, menjadi 6.5 kw/0.25
bau varietas Inpari 13 (1 bau = 500 m2). Untuk penambahan keragaman
komoditas yang ditanam, petani mempunyai inisiatif sendiri (jenis
komoditas: padi, jagung, ubi jalar, singkong, dan bengkoang). Penyuluh
Pertanian Swadaya belum mengarahkan pada pengembangan skala usaha.
Tahun 2010 terdapat peternak di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten
Cirebon yang mendapat bantuan sapi betina 2 ekor dari Kelompok Tani
ternak Sapi Padusan, senilai Rp8 juta untuk dipelihara dan dijual Rp10 juta,
keuntungan sebesar Rp2 juta, dibagi 40 persen untuk kelompok dan 60
persen untuk petani yang memelihara ternak sapi.
Tabel 4. Persepsi Petani terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Swadaya
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uraian
Perubahan perilaku pada usaha
tanaman pangan/
perkebunan/hortikultura
Perubahan perilaku pada usaha
peternakan
Perubahan perilaku pada usaha
pengolahan hasil pertanian
Solusi masalah yang ditangani PS
pada tanaman
pangan/perkebunan/horti
Solusi masalah yang ditangani PS
pada usaha peternakan
Solusi masalah yang ditangani PS
pada usaha pengolahan hasil
pertanian

Jawa
Barat
1.69

Lokasi
Jawa
Tengah
1.62

Kalimantan
Selatan
1.81

1.51

1.45

1.01

1.08

1.25

1.08

1.64

1.41

1.54

1.48

1.47

1.01

1.03

1.17

1.04

Keterangan: PS = Penyuluh Pertanian Swadaya; UT = Usahatani; Rentang skor: 1.00-4.00
Kategori Rendah = Skor 1.00-2.00; Sedang = Skor 2.01-3.00;
Tinggi = Skor 3.01-4.00

Modal kelompok diperoleh dari hasil pemungutan retribusi sebesar
Rp100 ribu/ekor sapi bagi petani anggota kelompok yang menjual sapi.
Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan pada tahun 2003 beranggotakan 8
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orang, tahun 2011 meningkat menjadi 23 orang, dan tahun 2013 anggotanya
bertambah menjadi 27 orang. Iuran pokok sebagai anggota sebesar Rp50
ribu/orang dan iuran wajib sebesar Rp10 ribu/orang/bulan. Kegiatan
kelompok ketika dimulainya program Farmer Empowerment through
Agricultural Technology and Information (FEATI) atau Program
pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi (P3TIP) berupa
pembuatan pupuk organik, pembuatan silase sebagai upaya pengawetan
pakan terutama untuk menanggulangi kekurangan pakan rumput pada
waktu musim kemarau, pembuatan biogas (saat ini hanya digunakan untuk
anggota yang memasak mie instan).
Ide Penyuluh Pertanian Swadaya dalam memasarkan ternak sapi milik
Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan dimulai pada tahun 2009 dengan
membuat selebaran hitam putih dan pada tahun 2010 selebaran yang dibuat
sudah berwarna, pada tahun 2011 telah diiklankan di TV Cirebon yang
ditayangkan setiap hari 6-8 kali tayang dengan durasi selama 3 menit dalam
jangka waktu 2 bulan (total biaya sebesar Rp1.6 juta). Tunjangan hari raya
yang diberikan Kelompok Tani Ternak Sapi Padusan kepada anggota pada
tahun 2012 sebesar Rp250 ribu/anggota, seragam batik, kaos olah raga untuk
lomba 17 Agustus, dan kaos Padusan yang digunakan bila ada pertemuan
kelompok.
Anggota Kelompok Tani Kemanden di Desa Karangsari Kecamatan Weru
Kabupaten Cirebon berjumlah 54 orang, 20 orang diantaranya mengikuti
program System of Rice Intensification (SRI), namun yang menerapkan
budidaya padi organik murni baru 5 orang (25 persen peserta), sedangkan
75 persen peserta lainnya masih mencampur dengan pupuk/pestisida kimia.
Hal ini disebabkan sebagian besar lahan yang dikelola petani tersebut
merupakan lahan sewa, sehingga terdapat pemikiran para petani penyewa
bila seluruhnya menggunakan pupuk/pestisida organik, pihak yang “akan
diuntungkan” penyewa lahan berikutnya. Biaya sewa 1 bau sebesar Rp 4
juta/tahun. Desa Karangsari jumlah petani pemilik sebanyak 170 orang dan
petani penggarap 503 orang. Sistem bagi hasil yang berlaku di Desa
Karangsari: pupuk menjadi tanggungan pemilik lahan dan penggarap
(masing-masing 50 persen), sedangkan benih, pestisida, dan TK menjadi
tanggungan penggarap; hasil yang diperoleh dibagi 2. Hasil ubinan kaji
tindak Kelompok Tani Kemanden dari luas lahan 1.0 ha, ditanami padi
varietas Mekongga dengan sistem tanam jajar legowo 2 : 1, produktivitas
mencapai 7.34 ton/ha GKP sedangkan untuk sistem tanam jajar legowo 4 : 1,
produktivitas mencapai 7.44 ton/ha GKP.

Kurnia Suci Indraningsih

Peran Penyuluh Swadaya…

414

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

Penyuluh Pertanian Swadaya di Desa Karangsari Kecamatan Weru
Kabupaten Cirebon memperkenalkan komoditas timun suri untuk ditanam
setelah padi (MT 2), pengembangan skala usaha dari luasan 2 ha menjadi 4
ha, adanya peningkatan produktivitas padi dari 4 ton/ha menjadi 5-6 ton/ha
atau dari 2 ton/bau menjadi 2.3 ton/bau. Di Desa Pabedilan Wetan
Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon terdapat Koperasi Berkah Jaya
yang berdiri tahun 2012 dan sudah berbadan hukum, dengan jumlah anggota
sebanyak 40 orang, simpanan pokok sebesar Rp50 ribu/anggota dan
simpanan wajib Rp5 ribu/bulan/anggota. Kegiatan yang dilakukan adalah
menampung hasil petani berupa jagung manis, untuk bawang merah belum
bisa ditampung Koperasi karena harganya sangat fluktuatif.
Pembentukan Koperasi dilandasi keinginan sebagai penyeimbang posisi
bandar/tengkulak yang menguasai petani dalam hal peminjaman saprodi
ataupun uang, dan penampung hasil/produk petani. Penyuluh Pertanian
Swadaya Desa Tanjunganom Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, yang
merangkap sebagai Ketua Gapoktan telah mendorong kemajuan Kelompok
Usaha Bersama (KUB) Rejomulyo, dari bantuan kambing 20 ekor, menjadi 60
ekor. Untuk teknis budidaya kambing, jika ada masalah dibicarakan dan
dicarikan pemecahannya melalui kelompok, tidak ada peran Penyuluh
Swadaya. Diversifikasi usaha yang dilakukan petani, lebih didasarkan untuk
pemenuhan kebutuhan hidup, bukan karena dorongan Penyuluh Pertanian
Swadaya untuk pengembangan usaha.
Menurut persepsi petani, kinerja Penyuluh Pertanian Swadaya dikaitkan
dengan solusi masalah yang ditangani pada usaha pertanian tanaman
pangan/perkebunan/hortikultura, peternakan maupun pengolahan hasil
pertanian, tergolong rendah untuk semua lokasi penelitian. Informasi petani
di Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Pada
musim tanam (garapan) kesulitan tenaga kerja pada bulan April-Mei dan
Oktober-November, sehingga mencari sendiri tenaga kerja ke desa-desa lain
atau meminta pekerjanya untuk membantu mencarikan tenaga kerja (TK),
upah tenaga kerja laki-laki Rp35 ribu bekerja pukul 07.00-12.00 WIB
ditambah makan dan rokok, jika bukan musim tanam upah TK laki-laki Rp25
ribu, ditambah makan dan rokok. Di Desa Kubang Kecamatan Talun
Kabupaten Cirebon untuk mengatasi ketersediaan bibit sapi bermutu, justru
pengurus kelompok peternak (bendahara) mendapatkan bibit sapi di pasar
Bojonegoro dan Tuban Jawa Timur, bukan Penyuluh Pertanian Swadaya. Di
Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon masalah
pengairan yang menjadi bagian petani, dibendung “cukong-cukong” (Cina-
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Taiwan) untuk lahan seluas 150-200 ha, sehingga petani kehilangan jatahnya.
Penyuluh Pertanian Swadaya tidak mampu mengatasi masalah tersebut.
Ketersediaan benih Mekongga yang bermutu Kasus di Desa Karangsari
Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, diperoleh melalui program Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Gerakan Peningkatan Produksi Pangan
Berbasis Korporasi (GP3K), pengendalian hama penyakit melalui pestisida
nabati. Namun demikian terdapat peran Penyuluh Pertanian Swadaya dalam
mengatasi kekeringan, yakni melalui pengaturan air. Hal ini dikarenakan
Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai Ketua Kelompok Tani Kemanden
merangkap sebagai Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
(GP3A) untuk daerah irigasi Keputon dan Rajadana, yang terdiri atas 12
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), se-Kabupaten Cirebon terdapat 223
P3A atau 13 GP3A. Seperti di Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan
Kabupaten Cirebon bila ada masalah yang terkait teknis budidaya jamur,
Penyuluh Pertanian Swadaya memberikan solusinya, seperti adanya noda
hitam di bagian atas jamur merang, perlu ditaburi kapur untuk menetralisir
pH yang terlalu tinggi. Di Desa Telogowiro Kecamatan Bansari Kabupaten
Temanggung Penyuluh Pertanian Swadaya telah membantu petani dalam
mengatasi penyakit busuk daun pada tanaman cabe dan tomat yang terkait
hama penyakit.
Penyuluh Pertanian Swadaya di Desa Cukan Lipai, Kecamatan Batang Alai
Selatan Kabupaten Kalimantan Selatan, yang merupakan Ketua Gapoktan,
pada tahun 2012 dihubungi Penyuluh Swasta atau formulator dari PT.
Syngenta untuk menawarkan produk insektisida dan herbisida kepada para
petani. Pada tahun 2013 (bulan Juni) PT. Syngenta kembali mendatangi
Ketua Gapoktan. Untuk membuktikan produk yang ditawarkan dapat
menguntungkan petani, Penyuluh Swasta diminta melakukan demonstrasi
plot. Rencana demonstrasi plot diumumkan pada waktu rapat Gapoktan dan
dimusyawarahkan lokasi/tempat lahan yang akan digunakan untuk
demonstrasi plot, sehingga masyarakat petani mengetahui hat tersebut.
Tenaga kerja dari petani setempat dengan upah untuk tanam Rp 40
ribu/borong, untuk pemupukan Rp60 ribu - Rp75 ribu/10 borong (1 orang
TK), menyiang pukul 8.00-12.00 WIT upah sebesar Rp35 ribu - Rp40 ribu,
sedangkan pada pukul 14.00-17.00 WIT upah sebesar Rp25 ribu. Untuk
demonstrasi plot seluas 10 borong (0.29 ha; 1 ha=35 borong), lahan
disediakan oleh Penyuluh Pertanian Swadaya termasuk benih padi varietas
Mekongga sebanyak 10 kg (seharga Rp75 ribu), pupuk dari Penyuluh Swasta.
Biaya sewa lahan sebesar 10 kg GKP/borong, jadi untuk lahan seluas 10
borong mendapat 100 kg GKP. Jika yang diberlakukan sistem bagi hasil, maka
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pemilik lahan (Penyuluh Pertanian Swadaya) mendapatkan satu bagian dari
hasil panen dan Penyuluh Swasta mendapatkan dua bagian.
Penyuluhan seyogyanya tidak lagi hanya terfokus pada subsistem
produksi, namun sudah harus beorientasi pada sistem agribisnis. Hasil
penelitian Indraningsih et al. (2011) pada subsistem hulu, tengah, dan hilir
dalam industri pertanian pedesaan (IPP), mengungkapkan bahwa Penyuluh
Pertanian Swadaya bisa memiliki peran pada sebagian atau semua subsistem
sekaligus, tergantung pada jenis IPP. Temuan dalam penelitian tersebut
terkait dengan peran Penyuluh Swadaya adalah (1) Peran Penyuluh
Pertanian Swadaya berjalan seiring dengan Penyuluh Pertanian Pemerintah
pada implementasi program-program pemerintah, baik yang berada di hulu,
tengah, maupun hilir; (2) Penyuluh Pertanian Pemerintah dan Penyuluh
Pertanian Swadaya memiliki peran yang cukup besar pada seluruh subsistem
jika hampir seluruh pelaku berada di dalam komunitas yang sama. Namun
jika subsistem hulu, tengah, hilir berada pada komunitas yang berbeda, maka
perannya hanya menonjol pada komunitas dimana Penyuluh Pertanian
Swadaya berada; (3) Peran Penyuluh Pertanian Swadaya ternyata terkait
erat dengan posisinya sebagai pelaku usaha dan pelaku utama di dalam
subsitem tersebut. Jika Penyuluh Pertanian Swadaya merupakan pelaku
usaha di bidang pengolahan maka perannya akan menonjol di subsistem
tengah. Jika Penyuluh Pertanian Swadaya merupakan petani maju/kontak
tani biasanya perannya menonjol di subsistem hulu (produksi bahan baku).
Pada penelitian tersebut juga dijumpai kasus dimana Penyuluh Pertanian
Swadaya adalah kontak tani yang merangkap sebagai pelaku utama sekaligus
pelaku usaha, sehingga perannya menonjol semua pada subsistem.

2. PENUTUP
Jumlah Penyuluh Pertanian PNS yang bertugas di desa sampai saat ini
masih kurang memadai, terlihat dari wilayah kerja Penyuluh Pertanian PNS
lebih dari satu desa. Keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya dalam
mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan memberikan
alternatif solusi kekurangan tenaga penyuluh di lapangan di tengah situasi
moratorium rekrutmen Penyuluh Pertanian PNS. Penyuluh Pertanian
Swadaya merupakan pelaku utama yang dinilai berhasil dalam usahanya dan
dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Pelibatan
Penyuluh Pertanian Swadaya diharapkan dapat menumbuh-kembangkan
kemampuan kemandirian petani, karena kondisi sosio budaya yang sama
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(homofili). Peran Penyuluh Pertanian Swadaya dalam mengidentifikasi
masalah dan kebutuhan petani pada tanaman pangan/perkebunan/
hortikultura di lokasi Jawa Barat dan Kalimantan Selatan dapat dikatakan
relatif lebih baik dibandingkan di lokasi Jawa Tengah. Peran Penyuluh
Pertanian Swadaya terhadap peningkatan pengetahuan petani secara umum
baru pada aspek teknik budidaya. Aspek lain yang terkait dengan
penanganan pascapanen, pengolahan hasil, pemasaran hasil, penambahan
komoditas yang ditanam, pengembangan skala usaha, dan kemitraan usaha
relatif belum ada perubahan yang berarti. Aspek hulu masih menjadi fokus
perhatian Penyuluh Pertanian Swadaya, dibandingkan pada aspek hilir.
Permentan No. 61/2008 dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya yang dikeluarkan oleh Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan implemetasi di
lapangan masih belum sinkron, sehingga di tataran operasional pada tingkat
kabupaten diperlukan Petunjuk Teknis (Juknis) yang lebih rinci dengan
memadukan pendekatan kondisi riil di lapangan dengan kebijakan di tingkat
Pusat. Juknis tersebut hendaknya memuat mekanisme kerja dan pembagian
tugas yang jelas antara Penyuluh Pertanian Swadaya dengan Penyuluh
Pertanian PNS/THL-TBPP, dan juga Penyuluh Swasta, mengingat selama ini
hubungan kerja antara Penyuluh Pertanian Swadaya dengan Penyuluh
Pertanian PNS/THL-TBPP tidak ditemukan pembagian yang tegas, walaupun
di lapangan saling bekerja sama. Dukungan kebijakan Pemerintah, baik Pusat
maupun Daerah sangat diperlukan untuk mendorong Penyuluh Pertanian
Swadaya lebih banyak berkonsentrasi pada aspek hilir. Perlu diupayakan
agar komoditas pertanian yang dipasarkan lebih banyak dalam bentuk
olahan yang dapat memberikan nilai tambah bagi petani, dan pada gilirannya
diharapkan mampu mengungkit peningkatan pendapatan petani.
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KEPUASAN PETANI TERHADAP KINERJA
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ABSTRAK
Desa Situ Udik merupakan desa terbaik kedua tingkat Provinsi Jawa Barat, namun
terdapat permasalahan yaitu gagalnya penyuluh dalam memberikan kepuasan
kepada petani. Penyuluh jarang melakukan kunjungan, materi penyuluhan kurang
sesuai dan tingkat produktivitas pertanian yang rendah.Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengidentifikasi atribut kualitas pelayanan berdasarkan tingkat kepentingan
dan kinerja, menganalisis faktor kepuasan pelayanan dan merekomendasikan upaya
peningkatan kinerja pelayanan penyuluh. Responden adalah 35 petani dari 5
kelompok tani yang terdaftar dalam RATP BP3K. Alat analisis data menggunakan
metode Importance and Performance Analysis (IPA). Hasil perhitungan menunjukkan
atribut terpenting yaitu kunjungan penyuluh kepada kelompok tani dan atribut yang
paling tidak penting yaitu chanelling kerjasama antara kelompok tani dengan pihak
lain. Atribut dengan kinerja tertinggi yaitu kesigapan penyuluh menerima dan
menjawab pertanyaan petani dan atribut dengan kinerja terendah yaitu dalam
chanelling kerjasama antara kelompok tani dengan pihak lain. Kesenjangan antara
kepentingan dan kinerja bernilai positif dengan selisih sebesar 1.23 yang berarti
belum memuaskan. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas kinerja penyuluh
dalam memberikan kepuasan petani dimasa yang akan datang adalah materi
penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan, penyuluh melakukan kunjungan kepada
kelompok tani, penyuluh mengajarkan berbagai keterampilan usahatani, melakukan
bimbingan dan penerapannya, serta kemampuan penyuluh dalam meningkatkan
produktivitas, kuantitas dan kualitas komoditi.
Kata Kunci: kepuasan, penyuluhan, kepentingan, kinerja, IPA
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif yang
terdiri dari beberapa subsistem. Pandangan sistem tersebut menyatakan
bahwa kinerja masing-masing kegiatan dalam sistem agribisnis akan sangat
ditentukan oleh keterkaitannya dengan subsistem lain. Dengan demikian,
penanganan pembangunan pertanian tidak lagi hanya dilakukan terhadap
aspek-aspek yang berada dalam subsistem on farm saja, tetapi harus melalui
penanganan aspek-aspek off farm secara integratif. Penanganan aspek-aspek
off farm secara integratif salah satunya melalui penyuluhan. Penyuluhan
sebagai proses bimbingan dan pendidikan nonformal bagi petani memiliki
peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan di sektor
pertanian. Penyuluhan bertujuan meningkatkan aspek kognitif
(pengetahuan), afektif (sikap mental), dan psikomotorik (keterampilan) dari
para petani. Kegiatan penyuluhan tidak hanya sebuah proses penyampaian
informasi, tetapi juga sebagai sarana konsultasi, pelatihan, dan aktivitas lain
yang dapat mengubah perilaku para petani agar lebih adoptif terhadap
teknologi baru, berwawasan luas, berkemampuan dalam pengambilan
keputusan dengan cepat, mampu menyaring kebenaran informasi, memilih
kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing dan
mengimplementasikannya pada usahatani.
Pengalaman menunjukkan bahwa penyuluhan di Indonesia telah
memberikan sumbangan yang signifikan dalam pencapaian program
pembangunan pertanian. Prestasi terbaiknya adalah dibidang tanaman
pangan khususnya padi, yang telah mampu mengubah status dari negara
pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara swasembada beras pada
tahun 1984 dan tahun 2007. Keberhasilan tersebut didukung oleh
penyuluhan pertanian dengan pendekatan sistem BIMAS (sejak 1963/1964),
sistem LAKU (1976) sistem INSUS (1979) dan sistem SUPRA INSUS (1986),
didukung pula oleh inovasi teknologi Sapta Usaha Pertanian secara lengkap
(Abbas, 1995), serta didukung oleh prasarana transportasi, tersedianya
sarana produksi, kemajuan teknologi, berkembangnya pasar hasil usahatani,
serta adanya insentif bagi usaha tani.
Tersedianya penyuluh dan adanya aktivitas penyuluhan di suatu desa
tidak menjamin dapat memberikan hasil yang sama karena tergantung
bagaimana penyuluh dapat memberikan kepuasan terhadap petani.
Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah
membandingkan antara pelayanan yang diterima terhadap pelayanan yang
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diharapkan. Jenis-jenis pelayanan penyuluhan pertanian yang diberikan
yaitu jasa informasi pertanian, jasa penerapan teknologi, jasa penumbuhan
dan pembinaan kelembagaan petani, jasa pembimbingan dan jasa
pelatihan/kursus. Berdasarkan ulasan tersebut, maka diperlukan penelitian
untuk mengetahui apa saja yang membuat petani tidak puas terhadap
pelayanan penyuluh.

1.2. Perumusan Masalah
Pada era liberalisasi perdagangan dewasa ini, daya saing antar negara
tidak ditentukan hanya oleh melimpahnya sumber daya alam tetapi lebih
ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia negara yang
bersangkutan dalam memproduksi barang dan jasa untuk diperdagangkan
baik di dalam maupun luar negeri. Menurut Human Development Index
(HDI) tahun 20091, Indonesia berada pada peringkat 111 dari 182 negara
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Angka ini dapat menjadi
indikator tentang rendahnya daya saing SDM Indonesia dalam persaingan
regional maupun global.
Daya saing SDM khususnya penyuluh masih perlu ditingkatkan melalui
berbagai upaya pemerintah (Kementan) seperti pengetahuan dan
implemetasi teknologi baru, bagaimana paket kebijakan dan program dapat
diterapkan, memupuk sikap mental, kecerdasan dan kesigapan PPL dalam
berpikir, bertindak dan melayani sehingga dapat dinilai oleh petani bahwa
PPL mereka handal dan memuaskan. Dengan peningkatan daya saing SDM
PPL yang memuaskan diharapkan dapat meningkatkan daya saing SDM
petani Indonesia. Capaian ini membutuhkan upaya PPL kepada petani dalam
hal pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap
petani beserta keluarganya melalui proses pembelajaran atau penyuluhan
agar mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya, memiliki
akses ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya untuk
bekerjasama yang saling menguntungkan dalam memecahkan masalah yang
dihadapi, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi
usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya.
Penyuluhan difokuskan pada wilayah pedesaan karena mayoritas
masyarakat pedesaan bermata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80
persen berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil
dari 0.3 hektar. Salah satu desa yang memiliki kriteria diatas adalah Desa Situ
Udik. Desa Situ Udik merupakan desa terbaik peringkat kedua tingkat
1

Statistics of the Human Development Report 2009 (http://hdr.undp.org/en/statistics/)
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Provinsi Jawa Barat. Kriteria penilaian desa terbaik meliputi peran Badan
Perwakilan Desa (BPD), Peran Lumbung Ekonomi Desa (LED), kinerja desa
dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta peran PKK dalam
memberdayakan perempuan.
Penghargaan yang diterima sebagai desa terbaik peringkat kedua tingkat
Provinsi Jawa Barat bukan berarti desa tidak memikili permasalahanan
dalam hal pertanian. Berdasarkan hasil observasi langsung kepada petani
ditemukan beberapa permasalahan dalam hal pertanian, antara lain
penyuluh jarang melakukan kunjungan, materi penyuluhan yang kurang
sesuai dengan kondisi yang ada di petani dan tingkat produktivitas pertanian
yang rendah.
Permasalahan tersebut merupakan wujud gagalnya penyuluh dalam
memberikan kepuasan maksimal kepada petani. Hal ini menunjukkan bahwa
penyuluh belum memahami dan menangkap apa yang dibutuhkan petani.
Penyuluh sering menilai bahwa suatu layanan tertentu penting bagi petani
sehingga kinerjanya harus bagus, padahal apa yang dianggap bagus oleh
penyuluh ternyata merupakan hal yang tidak penting dimata petani, sehingga
yang diusahakan oleh penyuluh menjadi sia-sia karena tidak dapat
memuaskan petani. Sebaliknya, apa yang dianggap tidak penting oleh
penyuluh ternyata merupakan hal yang penting bagi petani. Oleh karena itu,
menjadi tugas penyuluh untuk terus menerus berusaha mengetahui faktorfaktor yang dapat memberikan kepuasan kepada petani, karena dengan itu
penyuluh dapat mengalokasikan sumberdaya secara tepat sasaran dan
berhasil guna, sehingga dicapai kinerja yang optimal.
Untuk itu diperlukan suatu pengukuran tingkat kepuasan petani terhadap
kinerja penyuluh pertanian demi mengetahui faktor-faktor yang dianggap
penting dan diharapkan oleh petani, sehingga dengan meningkatkan kinerja
faktor-faktor tersebut akan dapat memuaskan petani.

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menganalisis tingkat kepentingan dan kinerja pelayanan penyuluhan
dalam upaya meningkatkan kepuasan petani terhadap kinerja PPL
(Petugas Penyuluh Pertanian)
2. Merekomendasikan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
petugas penyuluh pertanian dalam memberikan kepuasan petani dimasa
yang akan datang.
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2. METODE PENELITIAN
2.1. Lokasi, Waktu dan Analisis Data
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Daerah
yang dipilih adalah Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten
Bogor. Populasi pada penelitian ini adalah anggota kelompok tani yang
terdaftar dalam rencana kerja tahunan penyuluh (RATP) BP3K tahun 2012
yang berjumlah lima kelompok tani padi. Penentuan jumlah responden
didasarkan pada metode Gay dalam Umar (2003) sebanyak 30 petani
responden dengan menggunakan metode purposive dan metode
proporsional random sampling. Sebelum dilakukan pengumpulan data,
dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel-variabel tersebut
sehingga diperoleh 15 atribut dari total 23 atribut. Analisis data dilakukan
dengan menggunakan metode Importance and Performance Analysis.

2.2. Variabel Penelitian
Penelitian ini memfokuskan pada 8 (delapan) sub-variabel dari variable
fungsi pos penyuluhan sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU Nomor 16
Tahun 2006, yakni : a) menyusun program penyuluhan; b) melaksanakan
penyuluhan di desa/ kelurahan; c) menginventarisasi permasalahanan dan
upaya pemecahannya; d) Melaksanakan proses pembelajaran melalui
percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan
pelaku usaha; e) menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan,
serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; f) melaksanakan
kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan
lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha; g) memfasilitasi layanan informasi,
konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
dan h) memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.
Selanjutnya, kedelapan variabel tadi dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk
indikator-indikatornya, yang pengukurannya menggunakan skala Likert,
yang dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknis persentase dan
kemudian diinterpretasikan secara naratif. Operasionalisasi variabel
kedalam indikator dapat dilihat pada Tabel Lampiran 1. Dengan
mempertimbangkan (lima) kriteria dimensi kualitas pelayanan (Rangkuti,
2002), yaitu: Responsiveness (ketanggapan), Reliabilitas (keandalan),
Emphaty (empati), Assurance (jaminan), Tangibles (bukti langsung) maka
operasionalisasi variable dapat dimasukkan kedalam kriteria dimensi
pelayanan seperti Tabel Lampiran 2.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini semuanya adalah laki-laki sebanyak 30
orang (100 persen). Perolehan ini didasarkan pada responden yang ditemui
selama berlangsungnya penelitian. Adapun tidak terdapatnya wanita dalam
responden ini karena tidak ada wanita yang menjadi anggota kelompok tani.
Responden yang berusia muda sebanyak 3 persen, setengah baya sebanyak
70 persen dan tua sebanyak 27 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa
Desa Situ Udik merupakan daerah dimana para petaninya sebagian besar
tergolong berusia setengah baya (berumur atau lebih dari 50 tahun). Dilihat
dari segi pendidikan formal, sebagian responden tidak bersekolah sebanyak
3.4 persen sedangkan lainnya memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 23.3
persen, SLTP 26.7 persen, SLTA sebanyak 33.3 persen dan D3 sebanyak 13.3
persen. Status kepemilikan lahan responden sebagian besar merupakan
lahan milik pribadi, yakni sebanyak 30 persen. Lahan pemilik sekaligus
menggarap sendiri sebanyak 20 persen. Sedangkan lainnya merupakan
petani penggarap sebanyak 27 persen dan petani buruh sebanyak 23 persen.
Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Desa Situ Udik tergolong status
mampu, mengingat kepemilikan aset tanah merupakan faktor yang dihargai
bagi masyarakat.

3.2. Hasil Pengujian Data
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS for Windows
Release 17.0. Atribut pre sampling kuesioner pertama yang digunakan adalah
sebanyak 23 atribut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data reliabel tetapi
ada 6 atribut yang tidak valid, dan hanya 17 atribut yang valid, kemudian
dilakukan pengujian terhadap 17 atribut yang valid. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa hasilnya reliabel tetapi ada dua atribut yang tidak valid,
sehingga perlu dilakukan pengujian dengan menguji 15 atribut yang valid
hingga data reliabel dan valid. Hasil pengujian 15 atribut menunjukkan data
telah valid dan reliabel. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa butirbutir pertanyaan untuk menguji kinerja pelayanan penyuluh pertanian
adalah valid dengan nilai Corrected Item-Total Correlation antara 0.337
sampai dengan 0.650, lebih besar dari angka kritis tabel (r tabel 0.306) untuk
r = 30 dan taraf signifikansi 5 persen.
Setelah melakukan uji validitas atribut, maka langkah selanjutnya adalah
melakukan uji reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk menguji jawaban
responden terhadap 15 butir pertanyaan yang diberikan adalah konsisten
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atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik pengukuran reliabilitas yang
digunakan untuk kuesioner ini adalah Cronbach’s alpha (a) dengan pengujian
dilakukan pada taraf signifikansi 0.05 yang artinya instrumen dapat
dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari nilai r kritis product
moment (dengan N=30 orang). Berdasarkan hasil pengujian dengan teknik
tersebut menunjukkan bahwa nilai alpha sebesar 0,847. Nilai alpha tersebut
lebih dari 0.60. Hal ini menunjukan bahwa atribut-atribut tersebut adalah
reliable.

3.3. Analisis Kepuasan Pelayanan
Dalam menganalisis kepuasan petani digunakan alat ukur tingkat
kepuasan. Untuk melakukan analisis tingkat kepuasan telah dilakukan survei
terhadap 30 petani di Desa Situ Udik. Dalam survei tersebut petani diminta
untuk menyatakan atribut-atribut mana (dalam kuesioner terdapat 15
atribut) yang dianggap sangat baik (5), baik (4), cukup baik (3), kurang baik
(2), dan tidak baik (1).
3.3.1. Penyuluh mengundang kelompok tani untuk menghadiri pertemuan
Penyuluh dalam menyampaikan informasi kepada petani biasanya akan
meminta ketua kelompok tani untuk mengundang atau mengumpulkan
anggotanya di suatu tempat yang telah disepakati. Hal ini lebih efektif dan
efisien daripada penyuluh menemui petani secara individu di ladang atau
rumahnya masing-masing. Sebanyak 7 persen petani sangat puas dengan
kinerja penyuluh yang mengundang petani untuk menghadiri pertemuan
kelompok tani, biasanya mereka adalah pengurus inti dari kelompok tani. 17
persen orang merasa puas, namun 50 persen petani merasakan kurang puas
dan 23 persen tidak puas. Hal ini disebabkan karena ada beberapa petani
belum pernah mendapat undangan dari penyuluh pertanian selama jangka
waktu tertentu. Jadi secara umum dapat disimpulkan petani belum puas
dengan kinerja penyuluh pertanian dalam mengundang petani menghadiri
pertemuan kelompok tani.
3.3.2. Penyuluh membuat hubungan kerjasama antara kelompok tani dengan
pihak lain
Secara umum petani belum puas dengan kinerja penyuluh dalam
membuat hubungan kerjasama antara kelompok tani dengan pihak luar. 27
persen menunjukkan petani kurang puas dan 47 persen tidak puas. Indikator
ketidakpuasan tersebut adalah tidak adanya kerjasama antara kelompok tani
dengan pihak luar. Selama ini petani mengusahakan sendiri kebutuhan
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mereka, seperti membeli alat produksi dan sarana pertanian ke toko saprodi
di luar desa, meminjam modal ke pihak informal, memasarkan sendiri hasil
pertanian dan lain-lain.
3.3.3. Materi penyuluhan yang ditawarkan sesuai dengan yang dibutuhkan
petani
Menurut UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan, materi penyuluhan didefinisakan sebagai bahan
penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku
utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi,
teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian
lingkungan. Secara umum materi yang ditawarkan oleh penyuluh dinilai
belum sesuai dengan kebutuhan petani. Berdasarkan tabel diketahui bahwa
11 dari 30 orang atau sebesar 36.7 persen petani tidak puas dengan kinerja
penyuluh pertanian dalam hal materi penyuluhan, 20 persen kurang puas,
dan hanya 20 persen petani yang menyatakan puas dengan indikator materi
penyuluhan.
3.3.4. Intensitas kunjungan penyuluh kepada kelompok tani
Secara umum petani menilai kinerja penyuluh dalam melakukan
kunjungan kepada kelompok tani adalah cukup memuaskan, tidak bagus dan
juga tidak buruk. Hal ini dapat dilihat dari jumlah petani yang kurang puas
dan tidak puas dengan jumlah petani yang sangat puas, puas dan cukup puas
adalah sama, sebesar 50 persen. Indikatornya adalah rata-rata penyuluh tiga
bulan sekali melakukan kunjungan kepada kelompok tani.
3.3.5. Penyuluh cepat tanggap dalam memberikan pelayanan
Nilai sebaran kepuasan petani terhadap kinerja penyuluh yang cepat
tanggap dalam memberikan pelayanan secara berurutan adalah 30 persen
petani merasa puas, 23 persen menilai kurang puas dan 20 persen tidak puas.
Hanya 3 dari 30 orang petani yang menyatakan puas terhadap kinerja
penyuluh. Indikator puas yang tercermin adalah penyuluh langsung
menanggapi permasalahanan petani dan memberikan solusi. Namun secara
umum petani menilai bahwa kinerja penyuluh cukup memuaskan karena
perbedaan kepuasan antara petani yang puas dengan yang tidak puas hanya
4 persen. Indikator cukup puas yang digunakan adalah penyuluh langsung
menanggapi permasalahanan petani, tetapi tidak memberikan solusi.
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3.3.6. Penyuluh merekap/menanyakan masalah kepada petani dan
mencarikan solusi (sikap proaktif)
Sebanyak 40 persen petani tidak puas terhadap kinerja penyuluh
pertanian dalam merekap/menanyakan masalah petani dan mencarikan
solusi atas permasalahannya. Indikator tidak puas tersebut adalah penyuluh
tidak pernah menanyakan masalah yang sedang dihadapi petani. Namun
apabila dinilai secara umum petani merasa cukup puas, karena nilai kepuasan
lebih besar bila dibandingkan dengan nilai tidak puas. Indikator cukup puas
yang digunakan adalah penyuluh hanya menanyakan masalah yang dihadapi
petani, tetapi belum memberikan solusi.
3.3.7. Penyuluh mengajarkan berbagai keterampilan usahatani serta
melakukan bimbingan dan penerapannya
Sebanyak 43 persen petani tidak puas dengan kinerja penyuluh yang
mengajarkan keterampilan usahatani dan melakukan bimbingan, dan 13
persen petani menyatakan kurang puas. Indikator tidak puas yang digunakan
adalah penyuluh tidak pernah mengajarkan keterampilan usahatani dan
melakukan bimbingan. Hanya 17 persen petani yang menyatakan puas dan
10 persen petani yang puas. Secara umum petani menilai kinerja penyuluh
belum memuaskan. Indikator belum memuaskan adalah keterampilan dan
bimbingan hanya dilakukan setahun sekali.
3.3.8. Penyuluh menerima pertanyaan dan secara langsung menjawab dan
mampu menjawab pertanyaan dengan benar
Kinerja penyuluh pertanian dalam menerima pertanyaan dan mampu
menjawab dengan baik memiliki tingkat kepuasan yang cukup. Sebanyak 47
persen petani menyatakan sangat puas dan 17 persen puas. Dengan demikian
penyuluh sudah memahami dengan baik informasi yang akan disampaikan
sehingga tidak ada keraguaan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Hanya
23 persen petani yang menilai bahwa kinerja penyuluh tidak memuaskan.
Indikator tidak memuaskan yang digunakan adalah acuh tak acuh dalam
memberikan pelayanan.
3.3.9. Penyuluh menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan
oleh kelompok tani
Sebanyak 43 persen petani puas terhadap kinerja penyuluh pertanian
menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok tani dan 27
persen menyatakan sangat puas. Indikator puas yang digunakan adalah
penyuluh kadang-kadang menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh
kelompok tani.
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3.3.10. Penyuluh menyediakan bahan bacaan, makanan dan minuman
selama penyuluhan
Sebanyak 40 persen petani tidak puas, 7 persen kurang puas, 23 persen
petani merasa puas, 13 menilai sangat puas dan 17 persen cukup puas. Secara
umum petani menilai kinerja penyuluh dalam menyediakan bahan bacaan,
makanan dan minuman selama penyuluhan cukup memuaskan dengan nilai
antara kepuasan sebesar 53 persen. Indikator yang digunakan adalah hanya
menyediakan makanan dan minuman selama penyuluhan.
3.3.11. Kemampuan penyuluh dalam meningkatkan produktivitas, kuantitas
dan kualitas komoditi usahatani
Terdapat 37 persen petani yang tidak puas dan 13 persen kurang puas
terhadap kinerja penyuluh. Indikator yang digunakan adalah penyuluh hanya
mampu meningkatkan produktivitas, kuantitas dan kualitas sebesar 25
persen.
3.3.12. Memberikan jasa pelatihan/kursus/penerapan teknologi kepada
petani dengan sikap yang sopan dan ramah
Terdapat 27 persen petani sangat puas dengan kinerja penyuluh dalam
memberikan pelatihan kepada petani dengan sikap yang sopan dan ramah,
23 persen merasa puas dan 10 persen cukup puas dengan indikator sangat
puas adalah ramah, menggunakan bahasa yang baik dan santun.
3.3.13. Kemampuan penyuluh dalam menggunakan bahasa setempat
Sekitar 40 persen petani merasa puas dan 20 persen menilai sangat puas.
Indikator yang digunakan adalah penyuluh lancar menggunakan bahasa
setempat.
3.3.14. Kemampuan penyuluh dalam memberikan penjelasan secara tertulis
Sebanyak 43.3 persen petani puas dengan kemampuan penyuluh dalam
memberikan penjelasan secara tertulis dan 13.3 persen sangat puas. Petani
menyatakan puas karena penyuluh bisa memberikan penjelasan secara
tertulis dengan baik. Namun terdapat 23.3 persen petani yang menyatakan
tidak puas, bukan karena penyuluh tidak bisa memberikan penjelasan secara
tertulis, melainkan petani belum pernah mengikuti pertemuan atau belum
pernah melihat penyuluh menyampaikan materi penyuluhan secara tertulis,
sehingga memberikan penilaian tidak puas.
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3.3.15. Kelengkapan dan kesiapan alat peraga penyuluhan
Petani menilai kelengkapan dan kesiapan alat peraga penyuluh cukup
puas. 27 persen petani menilai puas, 23 persen sangat puas dan 3 persen
cukup puas. Indikator puas yang digunakan adalah alat peraga cukup lengkap
dan siap digunakan.

3.4. Important Performance Analysis
Dari hasil perhitungan pada Tabel 1 diplotkan dalam diagram kartesius
yang berupa grafik importance performance analysis sebagaimana nampak
pada Gambar 1.
Tabel 1. Hasil Perhitungan Rata-Rata Tingkat Kinerja (X) dan Tingkat
Kepentingan (Y)
No
Atribut
1 Penyuluh mengundang petani untuk menghadiri
pertemuan kelompok tani.
2 Penyuluh membuat hubungan kerjasama antara
kelompok tani dengan pihak lain.
3 Materi penyuluhan yang ditawarkan sesuai dengan yang
dibutuhkan petani.
4 Intensitas kunjungan penyuluh kepada kelompok tani
5 Penyuluh cepat tanggap dalam memberikan pelayanan
6 Penyuluh merekap/menanyakan masalah kepada petani
dan mencarikan solusi (sikap proaktif)
7 Penyuluh mengajarkan berbagai keterampilan usahatani
serta melakukan bimbingan dan penerapannya.
8 Penyuluh menerima pertanyaan dan secara langsung
menjawab dan mampu menjawab pertanyaan dengan
benar
9 Penyuluh menghadiri pertemuan/musyawarah yang
diselenggarakan oleh kelompok tani
10 Penyuluh menyediakan bahan bacaan, makanan dan
minuman selama penyuluhan
11 Kemampuan penyuluh dalam meningkatkan
produktivitas, kuantitas dan kualitas komoditi usahatani
12 Memberikan jasa pelatihan/kursus/penerapan teknologi
kepada petani dengan sikap yang sopan dan ramah
13 Kemampuan penyuluh dalam menggunakan bahasa
setempat
14 Kemampuan penyuluh dalam memberikan penjelasan
secara tertulis
15 Kelengkapan dan kesiapan alat peraga penyuluhan
Rata-rata
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Gambar 1. Grafik Kuadran Importance Performance Analysis
Dari hasil analisis kuadran dengan menggunakan diagram kartesius pada
Gambar 1 diperoleh hasil sebagai berikut. Pada kuadran I, tingkatkan kinerja.
Disini petani merasakan atribut pelayanan yang ada dianggap penting tetapi
pada kenyataannya atribut-atribut tersebut belum sesuai dengan kepuasannya, sehingga penyuluh pertanian harus mengupayakan sumberdaya yang
memadai untuk meningkatkan kinerja pada berbagai atribut tersebut.
Atribut yang terletak pada kuadran I ini merupakan prioritas untuk
ditingkatkan agar kepuasan petani dapat ditingkatkan. Atribut tersebut
antara lain nomor 3 (materi penyuluhan yang ditawarkan sesuai dengan yang
dibutuhkan petani), nomor 4 (penyuluh melakukan kunjungan kepada
kelompok tani), nomor 7 (penyuluh mengajarkan berbagai keterampilan
usahatani serta melakukan bimbingan dan penerapannya) dan nomor 11
(Kemampuan penyuluh dalam meningkatkan produktivitas, kuantitas dan
kualitas komoditi usahatani).
Pada kuadran 2, pertahankan kinerja. Atribut-atribut kinerja penyuluh
seperti, nomor 5 (penyuluh cepat tanggap dalam memberikan pelayanan),
nomor 6 (penyuluh merekap/ menanyakan masalah kepada petani dan
mencarikan solusi), nomor 9 (penyuluh menghadiri pertemuan/
musyawarah yang diselenggarakan oleh kelompok tani) dan nomor 12
(Memberikan jasa pelatihan/kursus/penerapan teknologi kepada petani
dengan sikap yang sopan dan ramah) memiliki kinerja tinggi, sesuai dengan
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kepentingan petani. Atribut-atribut yang terletak pada kuadran ini dianggap
sebagai faktor penunjang bagi kepuasan petani. Artinya, jika penyuluh dapat
mempertahankan kinerja pada hal-hal yang dianggap penting dan menjadi
harapan petani, maka hal itu akan dapat meningkatkan kepuasan petani
terhadap pelayanan penyuluh. Sehingga penyuluh berkewajiban mempertahankan prestasi yang telah dicapai.
Kuadran 3, prioritas rendah. Disini petani tidak menganggap penting dan
belum merasakan kepuasannya terhadap atribut pelayanan yang diberikan,
sehingga penyuluh tidak perlu memprioritaskan atau terlalu memberikan
perhatian pada atribut tersebut, cukup sekedar mempertahankan dan
menyesuaiakan dengan kondisi saat ini. Atribut tersebut yaitu nomor 1
(penyuluh mengundang petani untuk menghadiri pertemuan kelompok tani)
nomor 2, (penyuluh membuat hubungan kerjasama antara kelompok tani
dengan pihak lain) dan nomor 10 (penyuluh menyediakan bahan bacaan,
makanan dan minuman selama penyuluhan).
Kuadran 4, cenderung berlebihan. Disini petani merasakan atribut yang
ada dianggap sudah memuaskan, namun tidak terlalu penting oleh petani
sehingga penyuluh tidak perlu terlalu banyak mengalokasikan sumberdaya
yang terkait dengan atribut-atribut tersebut, cukup sekedar mempertahankannya. Atribut yang termasuk dalam kuadran IV adalah nomor 8 (penyuluh
yang menerima pertanyaan dapat langsung menjawab dan mampu
menjawab pertanyaan petani), nomor 13 (kemampuan penyuluh dalam
menggunakan bahasa setempat) nomor 14 (Kemampuan penyuluh dalam
memberikan penjelasan secara tertulis) dan nomor 15 (kelengkapan dan
kesiapan alat peraga penyuluhan).

3.5. Kesenjangan Kinerja dan Kepentingan
Kesenjangan antara kinerja dan kepentingan adalah selisih antara skor
jawaban penilaian kepentingan dengan skor jawaban penilaian kinerja. Skor
kepentingan dan kinerja diperoleh dari rata-rata jawaban penilaian
responden pada setiap atribut. Rata-rata jawaban ini diperoleh dari jumlah
skor nilai kepentingan/kinerja dibagi dengan jumlah atributnya. Untuk lebih
jelasnya grafik kesenjangan dapat dilihat pada Gambar 2.
Dari hasil perhitungan kesenjangan antara kepentingan dan kinerja,
bahwa kesenjangan setiap atribut pelayanan penyuluh bernilai positif. Hal ini
berarti petani belum puas terhadap kinerja seluruh atribut karena untuk
setiap atribut, tingkat kepentingan selalu lebih tinggi dari tingkat kinerja
actual yang artinya kinerja penyuluh masih dapat ditingkatkan sesuai dengan
kepentingan petani. Dari Gambar 2 tersebut dapat dilihat bahwa atribut 1, 2,
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3, 4, 5, 7, 10, dan 11 adalah atribut yang nilai selisih bobotnya di atas ratarata (1.23) yang berarti seluruh atribut ini menghasilkan ketidakpuasan yang
tinggi (di atas rata-rata). Jika selisih bobot sama dengan nol, berarti petani
puas karena nilai kepentingan dari atribut tersebut sama dengan kinerjanya.
Nilai selisih yang negative berarti kinerjanya jauh melebihi kepentingan
sehingga petani merasa puas. Semakin mendekati nol atau bahkan negative
maka petani akan semakin puas. Namun sayangnya tidak satu atributpun
yang bernilai negative sehingga untuk setiap atribut, petani belum puas.
Sementara atribut 6, 8, 9, 12, 13, 14, dan 15 adalah atribut yang nilai selisih
bobotnya di bawah rata-rata yang berarti seluruh atribut ini menghasilkan
ketidakpuasan namun tidak terlalu tinggi. Seluruh atribut ini dianggap
mendekati nol sehingga mendekati kepuasan.
Selisih Bobot Kepentingan dan Kinerja
Atribut
2.00

Atribut 4: 1,87
Atribut 11 : 1,77

1.80
Atribut 2 : 1,63

Atribut 7 : 1,83

1.60
Atribut 3 : 1,60

1.40

Atribut10: 1,33

Atribut 1, 1.50

Selisih Bobot

1.23

1.20
1.00

Atribut 5 : 1,30

Atribut 12 : 1,13
Atribut 15 : 0,97

Atribut 6 : 1,13

0.80

Atribut 14 : 0,83
Atribut 9 : 0,73

0.60
0.40

Atribut 8 : 0,43

Atribut 13 : 0,47

0.20
0.00

Gambar 2. Plot Selisih Bobot Kepentingan dan Kinerja
Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyuluh
pertanian cukup memuaskan (rata-rata 2.84), masih jauh dari kepentingan
petani (rata-rata 4.07). Idealnya rata-rata tingkat kinerja berkisar antara 3.5
sampai dengan 4.5 (dari maksimum 5.0). Untuk itu menjadi tantangan bagi
penyuluh agar rata-rata tingkat kinerja penyuluh dapat dicapai mendekati
angka 4.5. Secara lebih detail, berdasarkan diagram cartesius, penyuluh
harus segera membenahi atribut yang berada pada kuadran 1, yaitu materi
penyuluhan yang ditawarkan belum sesuai dengan yang dibutuhkan petani,
penyuluh jarang melakukan kunjungan kepada kelompok tani, penyuluh
Kepuasan Petani terhadap Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian…

Netti Tinaprilla

433

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

jarang mengajarkan berbagai keterampilan usahatani, bimbingan dan
penerapannya serta kemampuan penyuluh dalam meningkatkan
produktivitas, kuantitas dan kualitas komoditi usahatani masih rendah.
Pembenahan pada kuadran 1 dapat dilakukan dengan membenahi aspek
kepercayaan dan aspek jaminan agar dicapai tingkat kinerja sebagaimana
diharapkan oleh petani. Pembenahan dapat dilakukan dengan cara
menyesuaikan materi penyuluhan dengan kebutuhan petani, melakukan
kunjungan kepada kelompok tani secara kontinyu dua minggu sekali,
penyuluh perlu mengajarkan berbagai keterampilan usahatani, bimbingan
dan penerapannya sebulan sekali dan perlu adanya peningkatan kemampuan
penyuluh dalam meningkatkan produktivitas, kuantitas dan kualitas
komoditi usahatani.
Dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani, sebaiknya
penyuluh tidak hanya mengunjungi kelompok tani senior (tingkat utama)
tapi juga kepada kelompok tani pemula dan madya, sehingga kelompok tani
pemula dapat belajar lebih banyak kepada penyuluh pertanian sebagai
sumber informasi dan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kelompok
tani. Kemudian diharapkan penyuluh membuat perencanaan yang jelas
sesuai kebutuhan petani, melakukan evaluasi kepada kelompok tani, bukan
hanya kepada ketua atau penyurus saja tetapi kepada anggota kelompok tani,
mengadakan pertemuan koordinasi berkala dengan seluruh kelompok tani
tiap kecamatan, memperbaharui database petani setiap desa dan
merekomendasikan ke pengurus desa untuk memperbaharui monografi
sesuai data terbaru.
Disamping itu, penyuluh juga perlu mengurangi prioritas aspek-aspek
yang kurang mendapat perhatian petani, sehingga sumberdayanya dapat
dialokasikan secara efektif-efisien terhadap kepentingan petani. Untuk itu,
yang ideal adalah melakukan pergeseran-pergeseran beberapa aspek pada
diagram kartesius agar sesuai dengan situasi dan kondisinya, yaitu
menggeser kuadran 4 ke kuadran 2. Dengan demikian akan tercapai hal-hal
yang dianggap sangat penting oleh petani benar-benar dapat dipuaskan
sedangkan yang tidak dianggap penting oleh petani tidak perlu mencurahkan
perhatian sepenuhnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Hasil perhitungan Importance Performance Analysis (IPA) menunjukkan
atribut yang dianggap petani memiliki tingkat kepentingan tertinggi yaitu
Netti Tinaprilla
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penyuluh melakukan kunjungan kepada kelompok tani dan atribut yang
memiliki tingkat kepentingan terendah adalah penyuluh membuat hubungan
kerjasama antara kelompok tani dengan pihak lain, sedangkan atribut yang
dianggap petani memiliki tingkat kinerja tertinggi yaitu penyuluh yang
menerima pertanyaan dapat langsung menjawab dan mampu menjawab
dengan baik pertanyaan petani dan atribut yang memiliki tingkat kinerja
terendah adalah penyuluh membuat hubungan kerjasama antara kelompok
tani dengan pihak lain.
Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja
penyuluh pertanian di Desa Situ Udik cukup memuaskan. Dari hasil
perhitungan kesenjangan antara kepentingan dan kinerja bahwa
kesenjangan setiap atribut pelayanan bernilai positif yang berarti untuk
setiap atribut petani belum puas terhadap kinerja penyuluh dengan selisih
antara kinerja dan kepentingan rata-rata 1.23. Beberapa upaya untuk
meningkatkan kinerja pelayanan petugas penyuluh pertanian dalam
memberikan kepuasan petani dimasa yang akan datang adalah:
menyesuaikan materi penyuluhan dengan kebutuhan petani, melakukan
kunjungan kepada kelompok tani secara kontinyu dua minggu sekali,
penyuluh perlu mengajarkan berbagai keterampilan usahatani, bimbingan
dan penerapannya sebulan sekali dan perlu adanya peningkatan kemampuan
penyuluh dalam meningkatkan produktivitas, kuantitas dan kualitas
komoditi usahatani.

4.2. Saran
Dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani, sebaiknya
penyuluh tidak hanya mengunjungi kelompok tani senior (tingkat utama)
tapi juga kepada kelompok tani pemula dan madya, sehingga kelompok tani
pemula dapat belajar lebih banyak kepada penyuluh pertanian sebagai
sumber informasi dan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kelompok
tani. Selain itu diharapkan penyuluh membuat perencanaan yang jelas sesuai
kebutuhan petani, melakukan evaluasi kepada kelompok tani, bukan hanya
kepada ketua atau pengurus saja tetapi kepada anggota kelompok tani,
mengadakan pertemuan koordinasi berkala dengan seluruh kelompok tani
tiap kecamatan, memperbaharui database petani setiap desa dan
merekomendasikan ke pengurus desa untuk memperbaharui monografi
sesuai data terbaru.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Operasionalisasi Variabel ke dalam Indikator
No

Atribut

1.

Penyuluh
mengundang petani
untuk menghadiri
pertemuan kelompok
tani
Penyuluh membuat
hubungan kerjasama
antara kelompok tani
dengan pihak lain.

2.

3.

4.

5.

6.

Indikator

1. Tidak pernah mengundang
2. Kurang dari sepuluh kali mengundang
3. Lebih dari sepuluh kali mengundang
4. Lebih dari duapuluh kali mengundang
5. Lebih dari tiga puluh kali mengundang
1. Tidak ada kerjasama dengan pihak lain
2. Pernah direncanakan tapi belum
dimusyawarahkan
3. Sudah pernah di musyawarakan, tapi tidak jadi
4. Sudah dibuat, tapi gagal
5. Kerjasama dengan pihak lain sudah berjalan
Kesesuaian materi
1. Materi penyuluhan tidak sesuai dengan
penyuluhan yang
kebutuhan
ditawarkan sesuai
2. Materi penyuluhan 25 persen sesuai dengan
dengan yang
kebutuhan
dibutuhkan petani
3. Materi penyuluhan 50 persen sesuai dengan
kebutuhan
4. Materi penyuluhan 75 persen sesuai dengan
kebutuhan
5. Materi penyuluhan sangat sesuai dengan
Kebutuhan
Penyuluh melakukan
1. Penyuluh belum pernah melakukan kunjungan
kunjungan kepada
2. Penyuluh 6 bulan sekali melakukan kunjungan
kelompok tani
3. Penyuluh tiga bulan sekali melakukan
kunjungan
4. Penyuluh sebulan sekali melakukan kunjungan
5. Penyuluh dua minggu sekali melakukan
Kunjungan
Penyuluh cepat
1. Acuh tak acuh dalam memberi pelayanan
tanggap dalam
2. Tidak langsung menanggapi dan diam saja
memberikan
3. Langsung menanggapi tapi tidak memberikan
pelayanan
solusi
4. Langsung menanggapi dan memberikan solusi
5. langsung menanggapi dan memberikan solusi
Cepat
Penyuluh
1. Penyuluh tidak pernah menanyakan masalah
merekap/menanyakan
kepada petani
masalah kepada petani 2. Tidak bertanya, tapi memberikan solusi
dan mencarikan solusi 3. Bertanya, tapi tidak memberikan solusi
(sikap proaktif)
4. Kadang-kadang Bertanya dan memberikan
solusi
5. Penyuluh sering menanyakan masalah kepada
petani dan memberikan solusi
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Lampiran 1. Operasionalisasi Variabel ke dalam Indikator (Lanjutan)
No

Atribut

Indikator

7.

Penyuluh
mengajarkan berbagai
keterampilan
usahatani serta
melakukan bimbingan
dan penerapannya.
Penyuluh menerima
pertanyaan dan
secara langsung
menjawab dan
mampu menjawab
pertanyaan dengan
benar

1. Penyuluh tidak pernah mengajarkan
keterampilan
2. Keterampilan dilakukan setahun sekali
3. Keterampilan diberikan enam bulan sekali
4. Keterampilan diberikan tiga bulan sekali
5. Keterampilan diberikan sebulan bulan sekali
1. Acuh tak acuh dalam memberi pelayanan
2. Tidak langsung menjawab dan diam saja
3. Langsung menanggapi tapi tidak bisa Menjawab
petani
4. Langsung menanggapi tapi menunda
memberikan jawaban
5. Langsung menjawab dan mampu menjawab
dengan baik
1. Penyuluh tidak pernah menghadiri pertemuan
kelompok tani dan tanpa alasan
2. Penyuluh tidak pernah menghadiri pertemuan
kelompok tani tapi sudah izin
3. Penyuluh menghadiri pertemuan kelompok tani
tapi diwakilkan
4. Penyuluh kadang-kadang menghadiri
pertemuan kelompok tani
5. Penyuluh selalu menghadiri pertemuan
kelompok tani
1. Penyuluh tidak pernah menyediakan bahan
bacaan, makanan dan minuman selama
penyuluhan
2. Hanya menyediakan bahan bacaan selama
penyuluhan
3. Hanya menyediakan makanan dan minuman
selama penyuluhan
4. Kadang-kadang menyediakan bahan bacaan,
makanan dan minuman selama penyuluhan
5. Selalu menyediakan bahan bacaan, makanan
dan minuman selama penyuluhan

8.

9.

Penyuluh menghadiri
pertemuan/
musyawarah yang
diselenggarakan oleh
kelompok tani

10.

Penyuluh
menyediakan bahan
bacaan, makanan dan
minuman selama
penyuluhan
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Lampiran 1. Operasionalisasi Variabel ke dalam Indikator (Lanjutan)
No

Atribut

Indikator

11.

Kemampuan
penyuluh
dalam meningkatkan
produktivitas,
kuantitas dan kualitas
komoditi usahatani

12.

Memberikan jasa
pelatihan/kursus/
penerapan teknologi
kepada petani dengan
sikap yang sopan dan
ramah
Kemampuan
penyuluh
dalam menggunakan
bahasa setempat

1. Penyuluh tidak mampu meningkatkan
produktivitas, kuantitas dan kualitas komoditi.
2. Penyuluh mampu meningkatkan produktivitas,
kuantitas dan kualitas komoditi sebesar 25
persen
3. Penyuluh mampu meningkatkan produktivitas,
kuantitas dan kualitas komoditi sebesar 50
persen
4. Penyuluh mampu meningkatkan produktivitas,
kuantitas dan kualitas komoditi sebesar 75
persen
5. Penyuluh mampu meningkatkan produktivitas,
kuantitas dan kualitas komoditi sebesar 100
persen
1. Tidak ramah dan kasar
2. Tidak ramah, tidak kasar
3. Ramah dan tidak kasar
4. Ramah dan menggunakan bahasa yang baik
5. Ramah, menggunakan bahasa yang baik dan
santun
1. Penyuluh tidak bisa bahasa setempat
2. Penyuluh bisa bahasa setempat, tapi masih
gugup dan ragu
3. Penyuluh bisa bahasa setempat, kadang aktif
tapi masih gugup
4. Penyuluh lancar menggunakan bahasa setempat
5. Penyuluh aktif dan respon berkomunikasi
1. Penyuluh tidak bisa memberikan penjelasan
secara tertulis
2. Penyuluh bisa memberikan penjelasan secara
tertulis, tetapi masih gugup dan ragu
3. Penyuluh bisa memberikan penjelasan secara
tertulis, kadang aktif tapi masih ragu
4. Penyuluh bisa memberikan penjelasan secara
tertulis
5. Penyuluh Aktif dan respon memberikan
penjelasan secara tertulis
1. Tidak ada alat peraga yang digunakan
2. Alat peraga tidak lengkap dan tidak siap
3. Alat peraga lengkap tapi tidak siap
4. Alat peraga cukup lengkap dan siap
5. Alat peraga selalu lengkap dan siap digunakan

13.

14.

Kemampuan
penyuluh
dalam memberikan
penjelasan secara
tertulis

15.

Kelengkapan dan
kesiapan alat peraga
penyuluhan
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Lampiran 2. Operasionalisasi Variabel ke dalam Kriteria Dimensi Pelayanan
Kriteria Dimensi

Reliability

(Keterpercayaan)

Responsiveness
(Ketanggapan)

Emphaty (Empati)

Assurance
(Jaminan)

Tangibles

(Bukti Langsung)

Netti Tinaprilla

Atribut
1. Penyuluh mengundang petani untuk menghadiri
pertemuan kelompok tani.
2. Penyuluh membuat hubungan kerjasama antara
kelompok tani dengan pihak lain.
3. Materi penyuluhan yang ditawarkan sesuai
dengan yang dibutuhkan petani.
1. Intensitas kunjungan penyuluh kepada
kelompok tani
2. Penyuluh cepat tanggap dalam memberikan
pelayanan
3. Penyuluh merekap/menanyakan masalah
kepada petani dan mencarikan solusi (sikap
proaktif)
4. Penyuluh mengajarkan berbagai keterampilan
usahatani serta melakukan bimbingan dan
penerapannya.
5. Penyuluh menerima pertanyaan dan secara
langsung menjawab dan mampu menjawab
pertanyaan dengan benar
1. Penyuluh menghadiri pertemuan/musyawarah
yang diselenggarakan oleh kelompok tani
2. Penyuluh menyediakan bahan bacaan, makanan
dan minuman selama penyuluhan
1. Kemampuan penyuluh dalam meningkatkan
produktivitas, kuantitas dan kualitas komoditi
usahatani
2. Memberikan jasa pelatihan/kursus/penerapan
teknologi kepada petani dengan sikap yang
sopan dan ramah
1. Kemampuan penyuluh dalam menggunakan
bahasa setempat
2. Kemampuan penyuluh dalam memberikan
penjelasan secara tertulis
3. Kelengkapan dan kesiapan alat peraga
penyuluhan
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ABSTRAK
Studi di Kawasan Sentra Sayuran Banuhampu ini bertujuan untuk: (1)
Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan model kaji tindak partisipatif dalam
program pengembangan agribisnis sayuran Prima-3 dengan sistem pertanian
terpadu, serta (2) Menganalisis proses pemberdayaan petani selama pelaksanaan
model kaji tindak partisipatif dalam program pengembangan agribisnis sayuran
Prima-3 dengan sistem pertanian terpadu.
Pelaksanaan model kaji tindak partisipatif meliputi serangkaian kegiatan yang
meliputi tahapan: (1) sosialisasi kepada pemangku kepentingan, (2) analisa situasi,
identifikasi dan analisa masalah, serta perumusan kebutuhan petani, (3) persiapan
sosial dan kelembagaan petani, (4) persiapan dan penguatan kapasitas sumberdaya
manusia (SDM) petani, (5) pengadaan sarana, media, peralatan pendukung serta
permodalan usaha, (6) pendampingan petani, serta (7) monitoring dan evaluasi
secara partisipatif. Setiap tahapan kegiatan model kaji tindak partisipatif melibatkan
para pemangku kepentingan yang terdiri dari: (1) petani, (2) penyuluh pertanian, (3)
mahasiswa, dan (4) dosen. Para pemangku kepentingan ini mempunyai peran yang
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nyata dalam setiap tahapan kegiatan kaji tindak partisipatif. Pelaksanaan model kaji
tindak partisipatif menuju keberdayaan petani ini secara umum sudah dilaksanakan
dengan memberikan akses dan kewenangan bagi petani sebagai pelaku kunci dalam
setiap tahapan kegiatan. Walaupun demikian dari dinamika pelaksanaan, tetap
ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam upaya mewujudkan keberdayaan
petani, baik pada level individu, level kelompok, maupun level sistem.
Eksistensi pelaksanaan model kaji tindak partisipatif menuju keberdayaan petani
dalam program pengembangan agribisnis sayuran Prima-3 dengan sistem pertanian
terpadu di Kawasan Sentra Sayuran Banuhampu, secara umum dipengaruhi oleh
komitmen dan tanggung jawab dari para pemangku kepentingan untuk konsisten
dalam menerapkan setiap tahapan kegiatan model kaji tindak partisipatif. Prinsip
yang dibangun dan dikembangkan adalah: pertama, prinsip keswadayaan. Dalam hal
ini akan tumbuh keswadayaan petani melalui modal sosial yang menjadi pondasi bagi
petani dalam berusaha. Kedua, prinsip kemandirian. Dalam hal ini diharapkan petani
dan kelompok tani mampu mengembangkan bisnis sosial sesuai dengan potensi
sumberdaya lokal yang dimiliki.
Kata Kunci: kaji tindak partisipatif, pemangku kepentingan, keberdayaan petani

1. PENDAHULUAN
Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang
merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mengedepankan paradigma
pembangunan yang bersifat “people-centered, participatory, empowering,
and sustainable” (Huraerah, 2011). Salah satu model penelitian yang
dianggap strategis dalam memposisikan petani sebagai subjek dalam proses
pembangunan pertanian adalah kaji tindak (action research) yang secara
faktual sudah lazim diterapkan di Indonesia. Kaji tindak partisipatif
merupakan kombinasi antara penelitian (research) dengan tindakan (action)
yang dilakukan secara partisipatif guna meningkatkan aspek kehidupan
masyarakat. Berkaitan dengan itu, integrasi dan partisipasi antara sesama
peneliti, obyek yang diteliti, para pemangku kepentingan (stakeholders), dan
elemen masyarakat lainnya merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan
(Gonsalves et al., 2005 dalam Iqbal et al., 2007).
Substansi utama pemberdayaan masyarakat menurut Hendayana dan
Jamal (2013) adalah untuk memotivasi tumbuhnya aksi bersama (collective
action) dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, yang
selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu
sendiri. Tujuan ini akan dapat dicapai apabila masyarakat disadarkan
mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi, dan dengan itu
kemudian mereka didorong untuk mencari alternatif pemecahan masalah
yang lebih efektif melalui pendekatan kaji tindak.
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Iqbal et al. (2007), lebih jauh menguraikan bahwa prinsip partisipatif
dalam kaji tindak berarti: (a) masyarakat difasilitasi agar dirasakan bahwa
setiap kegiatan yang mereka lakukan adalah dirasakan sebagai pilihan
mereka sendiri. Hal ini dilakukan agar masyarakat bertanggung jawab dan
punya rasa memiliki terhadap apa yang telah dilakukannya, (b) intervensi
fasilitator sangat kecil atau tidak terasa, (c) semua kegiatan yang dilakukan
semata-mata didasarkan pada prinsip bahwa seluruh manfaat dari
pengalaman dan hasil adalah untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, kaji
tindak juga mengedepankan prinsip responsif, dimana pelaksanaan kaji
tindak merupakan respon dari keadaan atau permasalahan yang ada. Dengan
demikian kaji tindak harus bersifat fleksibel, berkembang, dan prosesnya
bertahap.
Persoalan yang mengapung di kawasan sentra sayuran Banuhampu
berdasarkan survei awal meliputi 3 (tiga) hal, yakni: Pertama, dari sisi
komoditi, ternyata pengusahaannya belum mengedepankan sistem
pertanian terpadu (integrated farming system) sehingga belum memberikan
manfaat yang optimal, baik secara sosial, ekologi, maupun ekonomi; Kedua,
para pemangku kepentingan, khususnya petani sayur belum diposisikan
sebagai pelaku kunci sehingga berakibat pada masih rendahnya motivasi
petani dalam berusaha. Selain itu juga belum adanya berbagi peran yang
setara antara pemangku kepentingan; Ketiga, persoalan kritis lain yang
menyertai pengembangan sayuran di kawasan sentra Banuhampu, yakni: alih
fungsi lahan yang cukup masif dan kekurangan tenaga kerja. Tiga isu penting
diatas bermuara pada belum optimalnya keberadaan kawasan sentra
sayuran Banuhampu dalam mewujudkan keberdayaan petani melalui
pengembangan agribisnis sayuran dengan sistem pertanian terpadu. Tujuan
penelitian ini meliputi : (1) Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan
model kaji tindak partisipatif, serta (2) Menganalisis proses pemberdayaan
petani selama pelaksanaan model kaji tindak partisipatif.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di kawasan sentra produksi sayuran
Banuhampu Kabupaten Agam, dengan desain penelitian berupa metode
deskriptif dan jenis studi kasus, yakni penelitian tentang suatu objek
penelitian yang berkenaan dengan suatu fakta yang spesifik atau khas dari
keseluruhan personalitas (Neuman, 2013). Melalui metode ini
dideskripsikan secara detail berbagai fenomena dan pola interaksi dari
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pengembangan agribisnis sayuran Prima-3 dengan sistem pertanian terpadu
yang dijadikan sebagai subjek kajian.
Data yang dikumpulkan berbentuk data primer dan data sekunder yang
mencakup data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik pengumpulan data
yang dilakukan terdiri dari: (a) Teknik wawancara mendalam dengan
menggunakan panduan wawancara mendalam terhadap para pemangku
kepentingan atau informan kunci melalui wawancara tatap muka, (b) Teknik
observasi/ pengamatan dilakukan dengan pendekatan PRA (Participatory
Rural Appraisal) (Daniel et al., 2008). (c). Teknik diskusi kelompok terfokus
(Focus Group Discussion), dilakukan dengan menjaring aspirasi dari para
pemangku kepentingan sesuai dengan peran masing-masing.
Untuk tujuan pertama, topik pengamatannya meliputi 7 (tujuh) tahapan
kegiatan dalam pelaksanaan model kaji tindak partisipatif, mulai dari
sosialisasi kepada pemangku kepentingan sampai monitoring dan evaluasi
secara partisipatif. Sedangkan untuk tujuan kedua, topik pengamatannya
adalah proses pemberdayaan yang terjadi pada setiap tahapan kegiatan
model kaji tindak partisipatif diantara pemangku kepentingan yang terlibat
dalam pelaksanaan program pengembangan agribisnis sayuran Prima-3
dengan sistem pertanian terpadu, yang terdiri dari: (1) petani, (2) penyuluh
pertanian, (3) mahasiswa, dan (4) dosen.
Analisa data dan informasi untuk tujuan pertama diformulasikan dalam
bentuk pengidentifikasian dan analisa masalah yang ditemukan dalam setiap
tahapan model kaji tindak partisipatif. Tujuan kedua mengacu kepada konsep
pemberdayaan yang dikemukakan oleh Utomo (2005), yang mendeskripsikan proses keberdayaan dari tiga level, yakni : pertama, pada level individu
(pengembangan potensi dan keterampilan), berupa: (1) kepemilikan asset/
modal, (2) penguasaan keterampilan, serta (3) keberfungsian lembaga
usaha. Kedua, pada level kelompok (partisipasi dalam pengembangan
lembaga), berupa: (1) perencanaan dan pengambilan keputusan, (2)
pelaksanaan dan pengawasan keputusan bersama, serta pemanfaatan hasilhasil usaha. Ketiga, pada level sistem (kemandirian masyarakat), berupa: (1)
pengurangan ketergantungan pada bantuan luar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Deskripsi Wilayah Penelitian
Kawasan sentra sayuran Banuhampu meliputi wilayah administratif
Kecamatan Banuhampu di Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, yang
meliputi 6 (enam) nagari, yakni : Padang Lua, Ladang Laweh, Cingkariang,
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Sungai Tanang, Jambu Aia, dan Taluak IV Suku. Produksi sayuran di kawasan
ini dipasarkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kabupaten/kota di
Propinsi Sumatera Barat, melainkan juga untuk Propinsi Riau, Kepulauan
Riau, Jambi, dan Bengkulu. Bahkan pada masa lalu pernah dilakukan ekspor
ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura), namun karena persoalan
residu pestisida yang cukup tinggi, sehingga produk sayuran itu ditolak.
Tingginya residu pestisida bisa dipahami karena mayoritas petani sayur
masih membudidayakan sayuran secara konvensional dengan penggunaan
pestisida sintetik yang berlebihan. Jenis sayuran yang diusahakan cukup
bervariasi antara 3-10 jenis sayuran dengan jenis yang banyak diusahakan
berupa: wortel, bawang daun, kentang, tomat, seledri, caisim, kol bunga, cabe,
kacang buncis, dan terung.

3.2. Deskripsi Kegiatan Model Kaji Tindak Partisipatif
Pelaksanaan kegiatan kaji tindak partisipatif merupakan serangkaian
tahapan kegiatan yang sistematis terkait pengembangan agribisnis sayuran
Prima-3 dengan sistem pertanian terpadu di kawasan sentra. Dalam kaji
tindak ini kegiatan penelitian bersama (collective research) dilakukan oleh
Tim dosen Universitas Andalas, bersama mahasiswa, penyuluh pertanian dan
petani sayur dengan tindakan bersama (collective action). Setiap tahapan
kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif. Siklus
kegiatan model kaji tindak partisipatif, dapat dilihat pada Gambar 1.

Sosialisasi kepada Para
Pemangku Kepentingan
Analisa Situasi, Identifikasi dan
Analisa Masalah, serta
Perumusan Kebutuhan Petani

Monitoring dan
Evaluasi Partisipatif

Kaji Tindak
Partisipatif

Pendampingan
Petani

Persiapan Sosial dan
Kelembagaan Petani

Pengadaan Sarana, Media,
Fasilitas Pendukung, dan
Permodalan Usaha

Persiapan dan Penguatan
Kapasitas SDM Petani

Gambar 1. Model Kaji Tindak Partisipatif
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Secara terperinci, dinamika pelaksanaan 7 (tujuh) tahapan kegiatan kaji
tindak partisipatif terkait pengembangan agribisnis sayuran Prima-3 dengan
sistem pertanian terpadu di kawasan sentra sayuran Banuhampu dapat
dipaparkan pada bagian berikut.
3.2.1. Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan
Proses sosialisasi bertujuan untuk menyamakan persepsi dari pemangku
kepentingan terkait dengan model kaji tindak yang dilakukan. Agar terjadi
proses penambahan wawasan dan motivasi bagi petani, maka selain
narasumber dari tim dosen Universitas Andalas, Tim Peneliti Universitas
Andalas juga menerapkan pendekatan Farmer to Farmer Extension Services.
Untuk itu pada kegiatan sosialisasi selain melibatkan narasumber ahli dari
Universitas Andalas, juga melibatkan narasumber pembanding/pembahas
dari petani ahli yang menguasai bidang budidaya, pengadaan saprodi,
pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengolahan hasil, pemasaran,
serta kelembagaan. Para petani ahli sesuai dengan bidangnya yang sudah
teruji di lapangan, saling berbagi ilmu dan pengalaman bersama petani di
kawasan sentra sayur.
3.2.2. Analisa situasi, identifikasi dan analisa masalah, serta perumusan
kebutuhan
Kegiatan ini bertujuan untuk mendalami potensi, masalah dan kebutuhan
petani sayur di kawasan sentra. Oleh karena itu, tim dosen Universitas
Andalas melaksanakan serangkaian kegiatan yang diawali dengan kegiatan
analisa situasi dengan metode PRA. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk
kunjungan lapangan secara intensif. Selain melakukan pengamatan lapangan,
juga dilakukan diskusi dan wawancara sesuai dengan kebutuhan data dan
informasi. Agar hasil analisa situasi berbasiskan data yang akurat, juga
dilakukan kegiatan pengumpulan berbagai data dan dokumen pendukung.
Setelah seluruh informasi hasil PRA diolah dan didokumentasikan tim dosen
Universitas Andalas, selanjutnya dilakukan diskusi kelompok terfokus (FGD)
untuk mengklarifikasi temuan PRA dan mengidentifikasi permasalahan yang
dialami petani, baik dari sisi budidaya, pengadaan saprodi, pengendalian
hama dan penyakit tanaman, pengolahan hasil, pemasaran, dan
kelembagaan.
Petani dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, harus
dipahami oleh Tim dosen Universitas Andalas. Dalam kaji tindak partisipatif,
kerjasama antara peneliti dengan “pemilik masalah” (problem owner)
merupakan hal yang penting untuk diterapkan. Ketergantungan saling
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menguntungkan antara peneliti dan pemangku masalah (petani) terletak
pada pemahaman bersama terhadap masalah yang harus dipecahkan,
keterampilan, pengalaman, dan kompetensi; agar proses penelitian dan
pengembangannya dapat mencapai dua tujuan utama berupa pengetahuan
metode baru dalam pemecahan masalah secara praktis (Hult dan Lennung,
1980 dalam Iqbal et al., 2007). Dalam hal ini, peneliti mendapatkan kerangka
intelektual dan pengetahuan baru dalam pemecahan masalah, sedangkan
pemilik masalah mendapatkan metode yang lebih efisien dalam pemecahan
masalah secara praktis di lapangan (Burns, 1994 dalam Iqbal et al., 2007).
Kesepakatan yang dihasilkan dari FGD adalah dilaksanakan kegiatan
penelitian bersama di lahan salah satu kelompok tani untuk menyelesaikan
masalah yang sudah diidentifikasi. Kelompok Tani Saiyo Sakato di Nagari
Taluak IV Suku disepakati sebagai lokasi percontohan karena beberapa
potensi yang sudah dimiliki.
Untuk mengoperasionalkan hasil identifikasi dan analisa masalah dari
hasil FGD, maka dilakukan dua kali FGD lanjutan, yakni: Pertama, FGD untuk
mendiskusikan dan menyepakati jenis perlakuan penelitian yang akan
diterapkan di lahan percontohan, baik jenis komoditi sayuran yang akan
ditanam dengan pola tumpang sari, perlakuan pemupukan dengan sistem
LEISA, serta perlakuan pestisida nabati. Dalam kegiatan ini, Tim dosen
Universitas Andalas lebih mengedepankan prinsip bahwa pengetahuan lokal
(local knowledge) petani terkait dengan perlakuan pola tanam, pemupukan,
dan pengendalian hama penyakit lebih dihargai dan selanjutnya
dikombinasikan dan diperkuat dengan beberapa hasil penelitian terdahulu
dari Tim dosen Universitas Andalas. Kedua, FGD untuk mendiskusikan
dokumen petunjuk teknis dan operasional (SOP) untuk dipraktekkan dalam
pelaksanaan budidaya sayuran Prima-3 di lahan percontohan.
3.2.3. Persiapan sosial dan kelembagaan petani
Kegiatan persiapan sosial bertujuan untuk membangun basis modal sosial
di kelompok tani, serta antara kelompok tani dengan pemangku kepentingan
kaji tindak partisipatif lainnya (penyuluh pertanian, dosen, dan mahasiswa).
Serangkaian kegiatan diskusi menjadi proses yang dilakukan untuk
membangun rasa saling percaya (trust) di antara sesama pemangku
kepentingan demi kelancaran pelaksanaan model kaji tindak partisipatif. Ini
merupakan prinsip kunci kaji tindak partisipatif. Sebagaimana diuraikan
oleh Gonsalves, et al., (2005) dalam Iqbal et al., (2007), bahwa salah satu
prinsip dasar dari kaji tindak partisipatif adalah membangun hubungan antar
pemangku kepentingan berlandaskan prinsip saling menghargai (mutual
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respect), rasa saling percaya (mutual trust), saling terbuka (mutual
openness), dan saling menguntungkan (mutual benefit) dalam pengambilan
keputusan kolektif.
Sementara kegiatan persiapan kelembagaan petani bertujuan untuk
membenahi kelengkapan organisasi serta berbagai aturan di Kelompok Tani
Saiyo Sakato. Interaksi intensif melalui fasilitasi pertemuan rutin setiap
minggu di sekretariat kelompok tani, antara tim dosen dan petani diharapkan
secara perlahan kelembagaan kelompok tani bisa dibenahi. Secara
kelembagaan, terdapat 7 (tujuh) proses kegiatan yang difasilitasi oleh tim
dosen Universitas Andalas, yakni : Pertama, memfasilitasi pembenahan
kelengkapan administrasi kelompok tani. Kedua, memfasilitasi upaya
pengaktifan dua unit usaha yang ada di kelompok tani, yakni Klinik PHT serta
rumah kompos; Ketiga, memfasilitasi kesepakatan terkait mekanisme yang
dilakukan terkait hasil panen sayuran dari lahan percontohan/demplot,
dalam hal ini disepakati 3 (tiga) hal, yakni: (a) apabila hasil panen sayur
belum mencapai target atau rugi, maka kerugian ditanggung oleh Tim dosen
Universitas Andalas, (b) apabila hasil panen sayur melebihi target atau
untung, maka berlaku sistem bagi hasil, serta (c) apabila hasil panen sayur
impas, maka tidak ada kompensasi. Keempat, memfasilitasi pencatatan
kegiatan dari masing-masing unit usaha kelompok tani, termasuk analisa
usaha tani sehingga petani bisa memprediksi kerugian dan keuntungan yang
diperoleh secara tertulis. Kelima, di lahan percontohan secara teknis terdapat
10 plot penelitian dengan 10 perlakuan. Untuk tanggung jawab plot, tiap 2
plot penelitian, penanggung jawabnya terdiri dari 1 orang petani, 2 orang
mahasiswa, dan 1 orang penyuluh pertanian. Sedangkan Tim dosen
Universitas Andalas bertanggung jawab untuk keseluruhan plot penelitian.
Dengan mekanisme yang dibangun ini, terjadi berbagi peran dan tanggung
jawab secara sadar di antara pihak yang terlibat, dan tentu saja petani sebagai
pelaku utama yang akan memelihara sayuran di lahan setiap hari. Keenam,
Tim dosen Universitas Andalas memfasilitasi penyusunan dokumen SOP
budidaya sayuran Prima-3 dan telah dibahas dan disepakati bersama dengan
pelaku Kaji Tindak Partisipatif dan diujicobakan di lahan percontohan.
Ketujuh, tim dosen Universitas Andalas memfasilitasi mekanisme pencairan
dan pengembalian permodalan usaha kios yang diberikan kepada petani
pengelola kios sehingga mampu mempertanggungjawabkan pemanfaatan
modal.
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3.2.4. Persiapan dan penguatan kapasitas SDM petani
Kegiatan ini dilakukan sebelum proses dan selama kegiatan penelitian di
lahan percontohan dilakukan, dengan arti kata perlu disiapkan petani dengan
bekal keterampilan dalam mengolah pupuk kompos, pengujian benih sayur,
serta pembuatan pestisida nabati. Ketiga keterampilan ini diberikan oleh Tim
dosen Universitas Andalas melalui beberapa kali kegiatan praktek bersama
di klinik PHT. Pembekalan yang diberikan sesuai dengan potensi SDM petani
serta potensi sumberdaya lokal sebagai bahan baku pupuk kompos, benih,
dan pestisida nabati.
Agar materi keterampilan yang diberikan dan dilatih kepada petani bisa
mencapai sasaran secara optimal dan efektif, maka jadwal pelaksanaan
masing-masing materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
budidaya di lahan percontohan. Selain itu juga disesuaikan dengan
permasalahan yang muncul di lahan percontohan yang harus segera
diantisipasi agar pertumbuhan sayuran tidak terganggu. Dengan kata lain
Tim Universitas Andalas bersama penyuluh pertanian memberikan
kewenangan penuh kepada petani. Pendekatan ini terbukti efektif dan petani
serta penyuluh pertanian terlihat antusias dan berpartisipasi dalam setiap
kegiatan pelatihan.
Selain itu di tingkat off-farm, Tim dosen Universitas Andalas juga
membekali petani dengan pelatihan pengolahan produk sayuran menjadi
berbagai macam produk olahan, baik produk olahan kering dalam bentuk
kripik dan makanan ringan, maupun produk olahan basah dalam bentuk jus
sayur. Produk olahan sayuran ini dibeli oleh Tim Peneliti Universitas Andalas
dan menjadi konsumsi makanan dan minuman ringan dalam setiap kegiatan
pertemuan dengan kelompok tani dan penyuluh pertanian.
3.2.5. Pengadaan sarana. bahan, peralatan pendukung, serta permodalan
usaha
Kegiatan ini dilakukan setelah selesainya tahapan kegiatan persiapan
SDM petani. Selain itu, Tim dosen Universitas Andalas juga memfasilitasi
mekanisme pengadaannya yang dilakukan dalam bentuk modal kelompok
dan bukan berupa bantuan lepas ke kelompok tani. Mekanisme ini disepakati
agar kelompok tani bertanggung jawab atas setiap sarana, media dan
peralatan pendukung yang pengadaannya diberikan oleh Tim dosen
Universitas Andalas. Selain itu kebutuhan sarana dan peralatan pendukung
juga didasarkan pada hasil kegiatan analisa situasi dan identifikasi masalah.
Berdasarkan persiapan SDM dan mekanisme tersebut, Tim dosen Universitas
Andalas telah memberikan modal dalam bentuk peralatan, bahan dan sarana,
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yang menjadi investasi kelompok tani di tingkat on-farm, berupa ternak
kambing, serta pengadaan rumah kompos dan peralatan mesin pengolah
kompos, lemari pendingin, dan peralatan pengujian benih sayur yang secara
teknis terkait disesuaikan dengan kebutuhan petani. Dengan kata lain,
kendali atau kewenangan berada pada Kelompok Tani Saiyo Sakato selaku
pengelola berbagai sarana dan peralatan pendukung untuk pengembangan
sistem pertanian terpadu tersebut. Selain itu, terkait dengan kegiatan
penelitian bersama di lahan percontohan, maka Tim dosen Universitas
Andalas juga memberikan insentif dalam bentuk sewa lahan dan biaya
pengolahan lahan. Sedangkan pengadaan benih, pupuk kompos, serta
pestisida nabati menjadi tanggung jawab bersama antara Tim dosen
Universitas Andalas dan petani dengan tujuan agar petani ikut bertanggung
jawab dengan budidaya sayur yang dilaksanakan di lahan percontohan.
Pelaksanaan model kaji tindak partisipatif ini bergerak dalam penataan
sistem agribisnis sayuran Prima-3, sehingga kegiatan yang dilakukan di sub
sistem on-farm sangat terkait dengan kegiatan di sub-sistem lainnya, baik offfarm maupun penunjang. Untuk itu, pengadaan modal, berupa peralatan,
bahan, dan sarana di sub-sistem off-farm dilakukan pada dua kegiatan, yakni:
pertama, pengadaan sarana dan bahan pengolahan sayuran, yang terdiri dari
lemari pendingin (freezer), showcase, blender, dll. Kedua, pengadaan kios
untuk memasarkan produk sayuran yang dihasilkan petani, serta yang
dipasok dari mitra petani. Untuk memotivasi petani dalam mengelola kios,
maka Tim Peneliti Universitas Andalas juga memberikan permodalan usaha
dalam bentuk uang sejumlah Rp5 000 000. Dinas Pertanian, dan Peternakan
Kabupaten Agam juga memberikan apresiasi atas kegiatan kaji tindak
partisipatif dalam bentuk pemberian modal usaha kios sejumlah
Rp5 000 000. Bantuan permodalan usaha ini diharapkan mampu menggerakkan usaha kios sayuran sehat.
3.2.6. Pendampingan petani
Setelah serangkaian tahapan kegiatan pemberdayaan petani melalui
pelaksanaan model kaji tindak partisipatif diatas telah dilakukan, maka
kegiatan terpenting yang harus dilakukan berikutnya adalah melakukan
pendampingan secara intensif. Kegiatan pendampingan atau fasilitasi
menurut Sumpeno (2004), dapat diartikan sebagai suatu seni dalam
memotivasi masyarakat menuju tujuan yang disepakati bersama melalui
proses peningkatan partisipasi, kepemilikan dan kreatifitas bagi semua yang
terlibat di dalamnya. Tujuan akhirnya adalah dalam upaya mendorong
partisipasi dan kemandirian masyarakat.
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Skenario pendampingan dibagi ke dalam dua bentuk, yakni: Pertama,
pendampingan teknis yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, yakni
BP4K2P dengan penyuluh pertanian serta Balai Proteksi Tanaman dan
Pengendalian Hama Penyakit (BPTPH) dengan petugas pengamat hama dan
penyakit tanaman, yang juga menjadi bagian dalam Tim Kaji Tindak
Partisipatif. Kedua, pendampingan substansi yang dilakukan oleh Tim dosen
Universitas Andalas.
Fokus pertama pendampingan yang dilakukan Tim dosen Universitas
Andalas bersama petugas lapangan (penyuluh pertanian dan pengamat hama
penyakit tanaman) adalah di tingkat on-farm, dimana dilakukan aplikasi
teknologi budidaya sayuran Prima-3 di lahan percontohan. Tim dosen
Universitas Andalas juga melakukan pendampingan di beberapa lokasi lahan
petani sayur yang sudah diregistrasi. Proses registrasi lahan dilakukan
bekerjasama dengan BP4K2P. Selanjutnya melalui kerjasama dengan Badan
Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat dilakukan sosialisasi sayuran
Prima-3 kepada petani sayur di kawasan sentra Banuhampu, termasuk
petani yang lahannya sudah diregistrasi. Fokus kedua pendampingan yang
dilakukan Tim dosen Universitas Andalas adalah di tingkat off-farm melalui
kegiatan pengolahan dan pemasaran produk sayuran yang dihasilkan petani.
Dalam kegiatan pengolahan hasil, kegiatan pendampingan difokuskan
kepada Kelompok Tani, khususnya ibu-ibu tani dan Kelompok Wanita Tani.
3.2.7. Monitoring dan evaluasi partisipatif
Tim dosen Universitas Andalas dalam melaksanakan kegiatan monitoring
dan evaluasi melakukan proses secara bertingkat. Hal ini dilakukan
mengingat adanya empat pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam
setiap proses pelaksanaan model kaji tindak, yakni: petani, penyuluh,
mahasiswa, dan dosen. Selain itu kegiatan monitoring dan evaluasi
bertingkat ini dilakukan karena tidak setiap kendala yang muncul di lapangan
belum sepatutnya diketahui atau bahkan kurang dipahami oleh semua
pemangku kepentingan. Pada akhirnya tujuan kegiatan monitoring dan
evaluasi bukanlah untuk menyalahkan masing-masing pihak melainkan
untuk mencari titik temu bersama bagi pencapaian tujuan dari pelaksanaan
model kaji tindak.
Secara terperinci tingkatan kegiatan monitoring dan evaluasi dapat
dijelaskan sebagai berikut: Pertama, monitoring dan evaluasi kegiatan
penelitian mahasiswa di lahan percontohan. Kedua, monitoring dan evaluasi
kegiatan petugas instansi terkait yang mendampingi petani. Ketiga,
monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di lahan percontohan bersama
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semua pemangku kepentingan. Serangkaian kegiatan monitoring dan
evaluasi yang dilaksanakan secara bertingkat ini diharapkan dapat
meminimalkan resiko kegagalan dari budidaya sayuran yang dilakukan di
lahan percontohan. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara
insidentil apabila diperlukan. Adanya dana penguatan modal untuk kios
sayur sejumlah Rp10 000 000 merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan
evaluasi secara insidentil. Berdasarkan uraian panjang lebar dari
pelaksanaan model kaji tindak partisipatif diatas, maka tahapannya dapat
diformulasikan secara ringkas dalam Lampiran 1.

3.3. Analisa Keberdayaan Petani dalam Pelaksanaan Model Kaji
Tindak Partisipatif
Pemberdayaan bukan hanya meliputi kegiatan penguatan individu
masyarakat dan pemberian serangkian akses terhadap kemajuan usaha,
melainkan juga upaya peningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.
Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu
masyarakat bertahan, mengembangkan diri, dan mencapai kemajuan
(Kartasasmita, 1996).
Pelaksanaan model kaji tindak partisipatif dalam program pengembangan
agribisnis sayuran Prima-3 dengan sistem pertanian terpadu di Kawasan
Sentra Sayuran Banuhampu, menuju keberdayaan petani, secara umum
dipengaruhi oleh komitmen dan tanggung jawab dari Tim dosen Universitas
Andalas dalam memberikan akses dan kewenangan kepada para pemangku
kepentingan kunci, yakni petani, termasuk juga penyuluh pertanian dan
mahasiswa. Secara khusus, upaya mewujudkan keberdayaan petani dapat
dianalisis dari 3 (tiga) level, yakni: (1) level individu, terkait pengembangan
potensi dan keterampilan, (2) level kelompok, terkait partisipasi dalam
pengembangan lembaga, serta (3) level sistem, terkait kemandirian
masyarakat. Adapun analisa keberdayaan petani melalui pelaksanaan model
kaji tindak partisipatif diatas, dapat dipetakan pada Tabel 1, 2 dan 3.
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Tabel 1. Deskripsi dan Analisa Keberdayaan Petani terkait Pelaksanaan
Kegiatan Kaji Tindak Partisipatif pada Level Individu
No
1

Analisa
Keberdayaan
Petani
Kepemilikan
asset/ modal

2

Penguasaan
keterampilan

3

Keberfungsian
lembaga usaha

Pembelajaran yang Dilakukan

Permasalahan dan Kendala
Menuju Keberdayaan Petani

 Petani difasilitasi dengan akses
 Masih kurangnya modal sosial,
kepada kepemilikan asset/modal
khususnya rasa saling percaya
dalam bentuk pengadaan berbagai (trust) di antara sesama petani
peralatan, bahan dan sarana
dalam kelompok tani.
pendukung bagi pengembangan
 Berbagai asset/modal kelompok
sistem pertanian terpadu.
belum dimanfaatkan oleh
individu petani di lahan masingmasing.
 Petani difasilitasi dengan akses
 Keterampilan yang diberikan
kepada penguasaan keterampilan
kepada petani belum diterapkan
dalam berusaha tani sayuran
di lahan individu petani
dengan sistem pertanian terpadu
mengingat kendala efisiensi
yang disesuaikan dengan
usahatani
kebutuhan usahatani sehingga
aplikatif dan efektif.
 Petani difasilitasi dengan akses
 Petani belum mampu
terhadap pengembangan
mengembangkan jiwa bisnis/
kelompok tani sebagai unit usaha
wirausaha sosial.
sosial melalui pengadaan kios
lengkap dengan peralatan
pendukung serta dana penguatan
modal usaha.

Tabel 2. Deskripsi dan Analisa Keberdayaan Petani terkait Pelaksanaan
Kegiatan Kaji Tindak Partisipatif pada Level Kelompok
No
1

Analisa
Keberdayaan
Petani
Perencanaan
dan
pengambilan
keputusan

Pembelajaran yang Dilakukan
 Sudah dilakukan fasilitasi
penyusunan mekanisme
perencanaan budidaya sayuran
Prima-3 melalui dokumen
prosedur standar baku (SOP)
 Pengambilan keputusan yang
dalam pelaksanaan kaji tindak,
didasarkan pada masalah dan
kebutuhan petani, sehingga
dengan adanya kewenangan
yang diberikan, petani bisa
berpartisipasi secara nyata
dalam setiap kegiatan.
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Permasalahan dan Kendala
Menuju Keberdayaan Petani
 Proses internalisasi dokumen
SOP belum dilaksanakan secara
optimal kepada petani.
 Kelengkapan kelembagaan
petani, secara organisasi sudah
tersedia namun belum
diimplementasikan secara
optimal.
 Kelengkapan kelembagaan
petani secara aturan main
belum terdokumentasi dengan
baik.
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Tabel 2. Deskripsi dan Analisa Keberdayaan Petani terkait Pelaksanaan
Kegiatan Kaji Tindak Partisipatif pada Level Kelompok (lanjutan)
No
2

3

Analisa
Keberdayaan
Petani
Pelaksanaan
dan
pengawasan
keputusan
bersama

Pemanfaatan
hasil-hasil
usaha

Pembelajaran yang Dilakukan

Permasalahan dan Kendala Menuju
Keberdayaan Petani

 Sudah adanya mekanisme terkait  Mekanisme terkait peran petani
peran petani dalam proses
dalam proses pelaksanaan dan
pelaksanaan dan pengawasan
pengawasan pada kegiatan kaji
pada kegiatan kaji tindak,
tindak, khususnya pengadaan
khususnya pengadaan perbagai
perbagai sarana, peralatan
sarana, peralatan pendukung,
pendukung, serta budidaya sayur
serta budidaya sayur Prima-3 di
Prima-3 di lahan percontohan
lahan percontohan.
belum dinyatakan secara tertulis
 Sudah adanya mekanisme terkait
Mekanisme terkait peran petani
dengan tanggung jawab petani
dalam proses pelaksanaan dan
dalam pelaksanaan dan
pengawasan pada kegiatan kaji
pengawasan terhadap
tindak, khususnya pengadaan
pengelolaan kios sayur, serta
perbagai sarana, peralatan
pengelolaan dana penguatan
pendukung, serta budidaya sayur
modal usaha kios.
Prima-3 di lahan percontohan
belum memuat bentuk
penghargaan dan sanksi bagi
pemangku kepentingan
 Partisipasi petani dalam
pelaksanaan dan pengawasan
keputusan bersama masih belum
optimal, khususnya dalam kegiatan
di lahan percontohan.
 Sudah diberikan akses kepada
 Budidaya sayuran Prima-3 di lahan
kelompok tani untuk
percontohan belum memberikan
memanfaatkan hasil usaha, baik
hasil yang menguntungkan karena
dalam bentuk sayuran segar
beberapa kendala, khususnya
maupun sayuran olahan.
faktor alam.
 Sudah dilakukan penyusunan
 Belum adanya penyusunan
dan penyepakatan mekanisme
mekanisme secara tertulis terkait
terkait pemanfaatan hasil usaha
pemanfaatan berbagai peralatan
di lahan percontohan dengan
dan fasilitas pendukung yang
sistem bagi hasil dan apabila
sudah dimiliki kelompok tani
mengalami kerugian, resiko akan
dalam rangka pengembangan
ditanggung oleh Tim dosen
bisnis sosial kelompok tani
Universitas Andalas

Tabel 3. Deskripsi dan Analisa Keberdayaan Petani terkait Pelaksanaan
Kegiatan Kaji Tindak Partisipatif pada Level Sistem
No
1

Analisa
Keberdayaan
Petani
Pengurangan
ketergantungan
pada bantuan
luar

Pembelajaran yang Dilakukan

Permasalahan dan Kendala
Menuju Keberdayaan Petani

 Sudah diberikan akses dan
kewenangan kepada petani untuk
mengoptimalkan pemanfaatan
berbagai fasilitas pendukung serta
sarana yang dimiliki kelompok tani,
melalui kegiatan penguatan
keterampilan.

 Pemanfaatan berbagai
sarana dan fasilitas
pendukung belum optimal.
 Masih tingginya tingkat
ketergantungan petani
kepada bantuan dari pihak
luar.
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Kata kunci dari upaya pemberdayaan petani sayur di kawasan sentra
Banuhampu melalui pelaksanaan kaji tindak partisipatif adalah partisipasi,
khususnya partisipasi petani selaku pemangku kepentingan kunci. Hal ini
menjelaskan bahwa adanya keeratan hubungan antara pemberdayaan
dengan partisipasi. Penjelasan lebih jauh sebagaimana diungkapkan oleh
Selener (1997) dalam Iqbal et al., (2007), bahwa kunci pokok kegiatan kaji
tindak partisipatif adalah partisipasi. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa
suatu kaji tindak akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Oleh karena
itu, tipe partisipasi yang patut dipilih dalam kegiatan kaji tindak partisipatif
yang berkelanjutan adalah partisipasi murni (genuine participation) untuk
semua pihak yang terlibat di dalamnya menuju kemandirian masyarakat.

4. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Pelaksanaan model kaji tindak partisipatif menuju keberdayaan petani
dalam program pengembangan sistem pertanian terpadu sayuran Prima-3 di
Kawasan Sentra Sayuran Banuhampu, Kabupaten Agam sudah dilaksanakan
dengan memberikan akses dan kewenangan bagi petani sebagai pelaku kunci
serta pemangku kepentingan lainnya dalam setiap tahapan kegiatan.
Walaupun demikian dari dinamika pelaksanaan, tetap ditemui beberapa
kendala dan permasalahan dalam upaya mewujudkan keberdayaan petani,
baik pada level individu, kelompok, maupun sistem.
Eksistensi pelaksanaan model kaji tindak partisipatif ini secara umum,
dipengaruhi oleh komitmen dan tanggung jawab dari para pemangku
kepentingan untuk konsisten dalam menerapkan setiap tahapan kegiatan
model kaji tindak partisipatif. Secara khusus berdasarkan temuan lapangan,
dipengaruhi oleh: Pertama, komitmen dari petani sebagai pemangku
kepentingan kunci dalam menjalankan setiap tahapan kaji tindak
berdasarkan kesepakatan yang sudah dirumuskan bersama, akses yang
sudah diberikan, serta kewenangan yang sudah dimiliki petani. Dalam hal ini,
petani beserta kelompok tani perlu berbagi peran, mengoptimalkan peran,
dan mengembangkan mekanisme kontrol bersama di internal sehingga
intervensi pihak luar dapat diminimalkan serta mengurangi ketergantungan
petani pada pihak luar; Kedua, komitmen dari petugas teknis selaku
pendamping petani dalam memberikan pendampingan intensif dalam setiap
kegiatan aplikasi teknologi budidaya sayuran Prima-3 di lahan penelitian
bersama serta kegiatan lain, baik di sub-sistem on-farm maupun off-farm;
Ketiga, komitmen dari mahasiswa selaku pemangku kepentingan yang
Ferdhinal Asful, Trimurti Habazar, Gunarif Taib, dan Zulfadly Syarif

Eksistensi Model Kaji Tindak Partisipatif…

456

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

belajar meneliti bersama petani dengan penuh antusias; serta, Keempat,
komitmen dari peneliti/dosen selaku pemangku kepentingan yang
mendampingi proses introduksi pertanian terpadu sayuran Prima-3 dalam
kerangka mewujudkan keberdayaan petani. Prinsip yang dibangun dan
dikembangkan dalam kerangka mewujukan keberdayaan petani, adalah:
pertama, prinsip keswadayaan. Dalam hal ini diharapkan tumbuh
keswadayaan petani melalui modal sosial yang menjadi pondasi bagi petani
dalam berusaha. Kedua, prinsip kemandirian. Dalam hal ini petani dan
kelompok tani mampu mengembangkan bisnis sosial sesuai dengan potensi
sumberdaya lokal yang dimiliki.

4.2. Saran
1. Agar proses pendampingan bisa berjalan sistematis, efektif, dan
berkelanjutan, maka perlu adanya pengembangan mekanisme
pendampingan dengan melibatkan pendamping independen/non
pemerintah, baik dari unsur masyarakat lokal yang kompeten atau
dengan melibatkan kerjasama pendampingan dengan NGO lokal.
2. Petani dengan didampingi petugas teknis perlu lebih pro-aktif, berinovasi,
dan berkreasi, sehingga partisipasi murni (genuine participation) petani
akan menjamin keberlanjutan kegiatan kaji tindak partisipatif yang sudah
diinisiasi oleh tim dosen Universitas Andalas.
3. Agar instansi teknis pemerintah daerah terkait, baik di propinsi maupun
kabupaten tetap berkomitmen untuk mensinergikan program yang
direncanakan dengan kebutuhan petani yang sudah diinisiasi oleh para
pemangku kepentingan melalui kegiatan kaji tindak partisipatif.

UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada segenap pihak yang telah
mendukung penelitian ini, yakni : Kelompok Tani Saiyo Sakato, Wali Nagari
dan Masyarakat Nagari Taluak IV Suku, Kantor BP4K2P Kecamatan
Banuhampu Kabupaten Agam, Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera
Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat,
serta terkhusus kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah
mendanai penelitian ini melalui skim Penelitian Unggulan Strategis Nasional
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Deskripsi dan Analisa Tahapan Kegiatan Kaji Tindak Partisipatif
No
1

Tahapan
Kegiatan
Sosialisasi
kepada para
pemangku
kepentingan

2

Analisa situasi,
identifikasi dan
analisa masalah,
dan perumusan
kebutuhan
petani

3

Persiapan sosial
dan
kelembagaan
petani

Pembelajaran yang Dilakukan

Permasalahan dan Kendala

 Sosialisasi dilakukan melalui
pendekatan farmer to farmer
extension services, dimana
petani ahli dan petani peserta
sosialisasi saling berbagi
pengalaman dengan basis
teori yang aplikatif dan sudah
teruji di lapangan
 Kegiatan ini lebih
mengedepankan prinsip
bahwa pengetahuan lokal
(local knowledge) petani
terkait dengan perlakuan
pola tanam, pemupukan, dan
pengendalian hama penyakit
lebih dihargai dan
selanjutnya dikombinasikan
dan diperkuat dengan
beberapa hasil penelitian
terdahulu dari Tim Dosen
Universitas Andalas.

 Kurangnya optimalnya
pencapaian tujuan penambahan
wawasan petani karena tidak
terjadinya pendalaman masingmasing materi di forum sidang
kelompok

 Kegiatan persiapan sosial
bertujuan untuk membangun
basis modal sosial,
khususnya membangun rasa
saling percaya (trust) antara
petani di kelompok tani,
serta antara kelompok tani
dengan pemangku
kepentingan kaji tindak
partisipatif lainnya
(penyuluh pertanian, dosen,
dan mahasiswa).
 Sementara kegiatan
persiapan kelembagaan
petani bertujuan untuk
membenahi kelengkapan
organisasi serta berbagai
aturan di kelompok tani agar
solid selama dan paska
kegiatan kaji tindak.
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 Dalam memfasilitasi FGD
sebagai upaya menjaring
masalah serta bersama-sama
menganalisa masalah untuk
perumusan kebutuhan, cukup
terkendala dari sisi petani yang
kaya akan pengalaman namun
terbatas kapasitas dalam
mengartikulasikan masalah dan
kebutuhannya secara lisan,
mahasiswa yang minim
pengalaman lapangan, serta
pada sisi lain, penyuluh
pertanian yang cenderung
mendikte petani.
 Data sekunder di tingkat
kelompok tani kurang tersedia
secara memadai
 Masih belum solidnya rasa
saling percaya di antara sesama
anggota kelompok tani
 Kelengkapan administrasi
kelompok tani masih kurang.
 Unit-unit yang ada di kelompok
tani dan klinik PHT belum
berfungsi optimal dalam
memenuhi kebutuhan petani,
baik unit perbenihan, unit
kompos, unit pestisida nabati,
sehingga fungsi kelompok tani
baru sebatas sebagai wadah
belajar, wadah produksi, dan
wadah kerjasama.
 Eksistensi kelompok tani
sebagai wadah bisnis/usaha
relatif belum ada.
 Belum adanya penyusunan
mekanisme terkait pengelolaan
unit-unit yang ada di lembaga
petani
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Lampiran 1. Deskripsi dan Analisa Tahapan Kegiatan Kaji Tindak Partisipatif
(Lanjutan)
No
4

5

Tahapan
Kegiatan
Persiapan dan
penguatan
kapasitas
sumberdaya
manusia (SDM)
petani

Pengadaan
sarana, bahan,
peralatan
pendukung,
serta
permodalan
usaha

Pembelajaran yang Dilakukan

Permasalahan dan Kendala

 Modal SDM petani sebagai
landasan untuk
menggerakkan kegiatan
dengan penekanan pada
upaya membangun sikap dan
keterampilan petani melalui
serangkaian kegiatan
pelatihan dan demonstrasi
plot (demplot)
 Kegiatan pelatihan bagi
petani dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan lapangan,
mulai dari tahap persiapan
lahan, benih, pupuk kompos,
dan pestisida nabati,
sehingga setelah pelatihan,
langsung diaplikasikan oleh
petani.
 Mekanisme pengadaan yang
dilakukan dalam bentuk
modal kelompok dan bukan
berupa bantuan lepas ke
kelompok tani. Mekanisme
ini disepakati agar kelompok
tani bertanggung jawab atas
setiap sarana, media dan
peralatan pendukung, serta
permodalan usaha yang
pengadaannya diberikan oleh
Tim Dosen Universitas
Andalas
 Pengadaan sarana, bahan,
peralatan pendukung, serta
permodalan usaha hanya
untuk motivasi/perangsang
bagi petani untuk
memberdayakan diri sendiri,
dan bukan menjadi tujuan.

 Kegiatan penguatan kapasitas
SDM petani belum melibatkan
petani ahli sebagai pelatih
 Kegiatan penguatan kapasitas
SDM belum dipadukan dengan
kegiatan studi banding sehingga
petani belum belajar secara
optimal berdasarkan
pengalaman nyata petani lain.
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 Masih kurangnya kreatifitas dan
inovasi petani dalam
mengoptimalkan pemanfaatan
berbagai sarana, bahan, dan
peralatan pendukung yang ada
di tingkat on-farm
 Masih kurangnya jiwa
wirausaha sosial yang dimiliki
petani, sehingga pemanfaatan
berbagai sarana, bahan, dan
peralatan pendukung, serta
dana penguatan modal yang ada
di tingkat off-farm untuk
pengembangan bisnis sosial
kelompok tani belum berjalan
optimal
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Lampiran 1. Deskripsi dan Analisa Tahapan Kegiatan Kaji Tindak Partisipatif
(Lanjutan)
No
6

7

Tahapan
Kegiatan
Pendampingan
petani

Monitoring dan
evaluasi
partisipatif

Pembelajaran yang Dilakukan

Permasalahan dan Kendala

 Proses pemberdayaan
melalui pendampingan
petani dilakukan dengan 2
pendekatan, yakni: (a)
pendampingan substansi
yang dilakukan oleh Tim
Dosen Universitas Andalas
dan (b) pendampingan teknis
yang dilakukan oleh petugas
lapangan dari instansi
pemerintah terkait.

 Adanya keterbatasan waktu dan
kesempatan kegiatan
pendampingan intensif yang
bisa dilakukan oleh Tim Dosen
Universitas Andalas dan juga
oleh petugas lapangan dari
instansi pemerintah terkait.
 Pola pikir petani yang masih
cenderung tergantung pada
bantuan pihak lain sehingga
terkadang pendampingan sulit
dilakukan secara objektif,
sehingga intervensi pihak luar
masih cukup dominan.
 Masih adanya keengganan dari
pemangku kepentingan untuk
menilai kinerja sendiri dan
kinerja pemangku kepentingan
lain secara objektif

 Kegiatan monitoring dan
evaluasi berkala dilakukan
secara bertingkat, mulai dari
level mahasiswa, level
penyuluh, serta level semua
pemangku kepentingan.
Keseluruhan proses
monitoring dan evaluasi di
setiap level difasilitasi oleh
Tim Dosen Universitas
Andalas.
 Kegiatan monitoring dan
evaluasi juga dilakukan
secara insidentil apabila
diperlukan.

Eksistensi Model Kaji Tindak Partisipatif…

Ferdhinal Asful, Trimurti Habazar, Gunarif Taib, dan Zulfadly Syarif

MATA PENCAHARIAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR
HUTAN DI PROVINSI ACEH
Indra1 dan Agussabti2
1, 2

Staf Pengajar Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.
Jl. Tgk H. Hasan Krueng Kalee No.3 Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111.
Email: 1indra_ipb@yahoo.com dan 2agus_sabti@yahoo.co.uk

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi mata pencaharian, tingkat
pendapatan, dan kondisi sosial budaya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan di
Aceh, dan (2) menyusun strategi pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan
di Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo lues, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireun, Pidie, dan
Aceh Besar dengan menggunakan metode survei. Jumlah sampel 1 200 orang dengan
teknik multi stage sampling. Data primer dikumpulkan dengan wawancara, Focus
Group Discussion, dan in-depth interview. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar masyarakat yang tinggal di pinggiran
hutan Aceh bermata pencaharian di sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan,
dan buruh illegal logging dengan rata-rata jumlah pendapatan rumah tangga < Rp
1.000.000, sedangkan jumlah pengeluarannya antara Rp1 000 000 – Rp2 000 000.
Secara umum interaksi sosial relatif baik dengan indikasi masih tingginya sifat
kegotongroyongan dan perilaku saling peduli dan saling menghormati. Strategi
pemberdayaan masyarakat harus terstandardisasi dan berimbang antara fisik dan
non fisik (pembinaan) dengan berbasis kebutuhan dan melibatkan seluruh komponen
masyarakat, pemerintah, NGOs dan PT secara sistematis, terorganisir dan
berkelanjutan. Perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat yang tinggal di
sekitar hutan tentang manfaat hutan dan dampak (risiko) jika ekosistem hutan
terganggu, dan pengetahuan mitigasi bencana.
Kata Kunci: mata pencaharian, pemberdayaan, dan masyarakat

1. PENDAHULUAN
Aceh mempunyai potensi hutan yang cukup tinggi dengan luas hutannya
sekitar 3 588 135 ha atau 62.55 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh,
namun kelimpahan sumberdaya tersebut tidak tercermin dari kondisi sosial
ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Aceh. BNN (2011)
menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal di pinggiran
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hutan di Aceh berada dalam keadaan miskin dengan pendapatan kurang dari
Rp 1 juta per bulan. Walhi (2012) mengatakan bahwa eksploitasi
sumberdaya alam (hutan) di Aceh secara tidak bijaksana akan memperburuk
kondisi perekonomian masyarakat Aceh, khususnya mereka yang tinggal di
sekitar hutan.
Hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui
(renewable), namun jika tidak dikelola dengan baik (berkelanjutan) maka
sumberdaya ini bisa musnah (habis). Jika hutan terganggu (rusak), maka
Daerah Aliran Sungai (DAS) akan bermasalah, seperti erosi, pendangkalan
sungai, dan lain-lain. Penyebab kerusakan hutan di Aceh disinyalir karena
ulah keserakahan manusia, baik oleh pengusaha pemegang HPH, illegal
logging, atau aktivitas mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar
hutan.
Salah satu cara untuk mengurangi tekanan terhadap hutan dan DAS dapat
dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tinggal di
sekitar hutan. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995). Pemberdayaan
adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk
berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi
terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi
kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh
keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk
mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi
perhatiannya (Parsons, et al., 1994). Definisi pemberdayaan ini menjelaskan
bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan
atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individuindividu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh
sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki
kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.
Mengacu pada konsep berkelanjutan, seharusnya hutan-hutan di Aceh
dapat dikelola dengan baik, tidak melakukan eksploitasi melebihi daya
dukung lingkungannya. Namun berdasarkan observasi dan hasil kajian dari
beberapa literatur disimpulkan bahwa kondisi hutan di daerah penelitian
cenderung dieksploitasi secara berlebihan oleh pemegang HPH dan telah
terjadi penebangan liar, baik oleh individu maupun kelompok. Hal tersebut
telah mengakibatkan rusaknya sebagian ekosistem hutan dan pada akhirnya
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mendorong terjadinya erosi dan banjir bandang di beberapa wilayah di Aceh.
Fakta lainnya adalah di sebagian kawasan hutan di Aceh dimanfaatkan
masyarakat untuk menanam ganja sebagai mata pencaharian yang dilakukan
secara turun temurun (BNN, 2011). Pemerintah dan tokoh masyarakat sejak
dulu telah melarang ketiga kegiatan tersebut (over eksploitasi, penebangan
ilegal, dan penanaman ganja), misalnya dengan diberlakukannya
moratorium penebangan hutan, namun sepertinya larangan tersebut tidak
direspon dengan baik oleh pemegang HPH dan masyarakat. Faktanya aksi
penebangan hutan secara illegal dan penanaman ganja terus saja terjadi
hingga saat ini. Hal ini diduga karena selain lemahnya penegakan hukum,
juga karena tidak dilakukannya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
oleh pemerintah agar masyarakat dapat beralih ke mata pencaharian
alternatif yang lebih baik, sehingga mereka mau meninggalkan pekerjaannya
terdahulu.
Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model
pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini
dibangun dari kerangka logik sebagai berikut : (1) bahwa proses pemusatan
kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2)
pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja
dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun
bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan
sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan (4)
pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi
secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu
masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Prijono dan Pranarka, 1996).
Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan
manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai,
maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang
lemah (empowerment of the powerless).
Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan
dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan, menurut
Prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri.
Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan
kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau
memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk
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menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan
harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.
Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan
potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat
senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat
sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian
sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998) menekankan bahwa
dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan
sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang
sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha,
kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem
pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan
masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.
Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan
mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang
dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya
tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh
masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih
positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif.
Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan
berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang
(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya
(Kartasasmita, 1996). Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya
meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranatapranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras,
hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan
bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.
Elemen dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah: partispasi dan
mobilisasi sosial (social mobilisation). Disebabkan lemahnya pendidikan,
ekonomi dan segala kekurangan yang dimiliki, penduduk miskin secara
umum tidak dapat diharapkan dapat mengorganisir diri mereka tanpa
bantuan dari luar. Hal yang sangat esensial dari partisipasi dan mobilisasi
sosial ini adalah membangun kesadaran akan pentingnya mereka menjadi
agen perubahan sosial.
Partisipasi adalah sebuah proses dimana stakeholders mempengaruhi
dan mengontrol inisiatif pembangunan, pengambilan keputusan dan
sumberdaya yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka (Rietbergen and
Narayan, 1998). Partisipasi masyarakat adalah proses aktif yang dilakukan
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untuk mempengaruhi corak dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan
oleh masyarakat atas dasar pandangan yang menguntungkan bagi perbaikan
kehidupan mereka, peningkatan pendapatan, perkembangan individu, dan
keswadayaan atau nilai-nilai lain yang mereka hargai (Paul, 1987). Penelitian
ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi mata pencaharian, tingkat
pendapatan, dan kondisi sosial budaya masyarakat yang tinggal di sekitar
hutan di Aceh, (2) menyusun strategi pemberdayaan masyarakat yang
tinggal di sekitar hutan di Aceh.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di 7 (tujuh) kabupaten dalam Provinsi Aceh, yaitu
Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo lues, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireun, Pidie,
dan Aceh Besar pada Tahun 2011. Lingkup penelitian terbatas pada
mengidentifikasi mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan Aceh dan
menyusun strategi pemberdayaan masyarakat sehingga mereka lebih
berdaya untuk masa yang akan datang.
Penelitian ini menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini
adalah masyarakat (kepala keluarga) yang tinggal di sekitar hutan. Teknik
sampling yang digunakan adalah multi stage sampling. Dari setiap unit lokasi
(desa) yang terpilih ditarik sampel secara random sebanyak 10 persen,
sehingga besar sampel (responden) seluruhnya adalah 1 200 orang. Data
yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara secara
terstruktur dengan kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Untuk
memperkuat hasil penelitian dilakukan wawancara mendalam (in-depth
interview) dengan sejumlah tokoh masyarakat dan juga dilakukan diskusi
kelompok (Focus Group Discussion) dengan masyarakat tokoh terpilih. Data
sekunder dikumpulkan dari kajian terhadap laporan dan atau dokumen
pihak terkait serta studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif dengan
menggunakan software SPSS.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Karakteristik Responden
Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Aceh memiliki karakteristik
seperti berikut: (a) Sebagian besar (84 persen) merupakan kelompok usia
produktif (18 s/d 55 tahun), hanya sebagai kecil (16 persen) yang berusia
balita, anak-anak dan lansia (dia atas 55 tahun); (b) Sebagian besar (92
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persen) memiliki tingkat pendidikan rendah (tamat SD dan SMP) bahkan ada
yang tidak tamat SD, hanya sebagian kecil 8 persen yang berpendidikan
tingkat SLTA dan PT; (c) Sebagian besar masyarakat sudah cukup lama
tinggal di pinggiran atau di hutan (secara turun temurun); dan (d) Jumlah
anggota keluarga, sebagian besar 3 – 5 orang, (e) Sebagian kecil (1.7 persen)
keluarga dikepalai oleh perempuan (janda) dengan jumlah tanggungan kecil
(kurang dari 4 orang).

3.2. Mata Pencaharian dan Pendapatan
Mata pencaharian utama sebagian besar di bidang pertanian (petani
sawah, perkebunan, dan hortikultura). Sedangkan Mata pencaharian
samping pada sub-sektor peternakan seperti unggas, kerbau, sapi dan
kambing. Jenis tanaman andalan yang dikerjakan sangat tergantung daerah
seperti padi, jagung, kacang panjang, cabe, kakao, kopi, kelapa, pinang, pisang,
tembakau, dan lain-lain. Mata pencaharian non pertanian, seperti dagang,
tukang/buruh bangunan, buruh logging, dan lain-lain.
Dalam memasarkan hasil panen, sebagian besar (80 persen) masyarakat
berhubungan dengan agen dan atau tengkulak yang datang ke desa atau ke
kecamatan. Sebagian besar kepala keluarga memiliki penghasilan rendah
(lebih kecil dari Rp1 000 000) per bulan. Sedangkan pengeluaran secara ratarata perbulan melebih penghasilan (berkisar Rp1 000 000 s/d Rp2 000 000).
Pengeluaran ini ada kaitannya dengan jumlah tanggungan kepala keluarga
yaitu sebagian memiliki tanggungan 3 s/d 4 orang dan sebagian lainnya lebih
dari 4 orang.

3.3. Kondisi Sosial Budaya
Secara umum interaksi sosial relatif baik dengan indikasi masih tingginya
sifat kegotongroyongan dalam berbagai kegiatan, meskipun jumlah
pertemuan yang diprakarsai oleh desa relatif sedikit. Selain itu, sifat saling
peduli dan saling menghormati juga masih cukup baik. Tingkat pengetahuan
masyarakat terhadap pembudidayaan tanaman dan manajemen/
pengelolaan usaha kebun masih rendah. Sebagian besar masyarakat
memiliki kepatuhan hukum yang “tinggi”, namun karena keterbatasan
pengatahuan tentang hukum kadang dalam berkehidupan terjadi
pelanggaran seperti penanaman ganja dan illegal loging.
Kondisi infrastruktur disetiap desa cukup beragam, namun umumnya
tidak memiliki infrastruktur publik yang lengkap. Jalan menuju desa survey
umumnya kurang baik (sebagian berbatuan), tidak memiliki fasilitas air
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bersih (umumnya menggunakan air sumur), ada desa yang tidak memiliki
gedung sekolah dasar, tidak memiliki pasar desa, dan puskesmas pembantu,
namun seluruh desa telah memiliki jaringan listrik (PLN).
Umumnya desa memiliki potensi pertanian, perkebunan dan peternakan
yang baik, namun belum tergarap dengan maksimal, misalnya pekerjaan
pertanian yang dilakukan belum sesuai dengan pola tanam, pemeliharaan
dan pasca panen yang tepat guna, masih banyak lahan kosong, dan kurang
tepat memilih jenis tanaman yang cocok dengan kondisi. Beberapa tanaman
yang cukup potensial untuk diusahakan oleh masyarakat di sekitar hutan
Aceh dalam konteks pengembangan ekonomi berbasis pertanian andalan
adalah: padi, cabe, kakao, kopi, kelapa, pisang, tembakau, ternak sapi, dan
lain-lain. Disamping tanaman pangan, juga baik dikembangkan tanaman
hutan kayu seperti jabon, sengon, gaharu, dan tanaman lokal lainnya.

3.4. Strategi Pemberdayaan
Pemberdayaan ekonomi melalui mata pencaharian alternatif (alternative
livelihood) harus mampu menjadi salah satu sentra (pusat) bagi
pengembangan masyarakat di pedesaan. Pemberdayaan ekonomi harus
mengacu pada kebutuhan masyarakat lokal dan dibangun dari, oleh, dan
untuk masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dari aspek lainnya
di masyarakat dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.
Kenyataannya konsep pemberdayaan ekonomi seperti yang dimaksud belum
teraplikasi secara optimal. Berdasarkan temuan lapangan, ada beberapa isu
utama yang menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar hutan
belum optimal, yaitu:
1. Masih banyak lahan masyarakat yang belum dimanfaatkan dengan
berbagai alasan, seperti kekurangan modal dan sarana produksi
pertanian,
2. Beberapa lahan yang sudah dimanfaatkan untuk pertanian pangan dan
perkebunan seperti (kakao dan karet), namun masih kurang terawat
akibat kurang dukungan pendanaan dan modal kerja,
3. Masih kurangnya penyuluhan dan pemberdayaan ekonomi yang terpadu
dan komprehensif sebagai akibat dari rendahnya kapasitas SDM,
4. Kurangnya sinkronisasi kebijakan, pendanaan, pembinaan dan
pemberdayaan pemerintah dan lembaga non-pemerintah terhadap
kebutuhan masyarakat lokal sehingga lemahnya dampak pemberdayaan
ekonomi selama ini terhadap aktivitas penghidupan masyarakat
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5. Lemahnya pemahaman pelaksana program pemberdayaan terhadap
kebutuhan masyarakat lokal sehingga rendahnya partisipasi dan akses
masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut.
6. Keterlibatan berbagai komponen terkait dalam pemberdayaan ekonomi
belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik
Beberapa isu kunci yang telah dipaparkan, menghendaki adanya upaya
perbaikan dan solusi dari permasalahan yang ditemukan dari lapangan.
Terkait dengan hal tersebut, dibutuhkan sebuah rancangan model aplikatif
dalam pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Secara
skematis model dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar
hutan di Aceh dapat dilihat pada Gambar 1.
Kebijakan dan Program Pemerintah Terkait
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Out Comes

Kondisi Existing Sosial
Ekonomi Masyarakat
1. Aspek Potensi
Pertanian dan non
pertanian
2. Aspek Teknologi
3. Aspek Kelembagaan
4. Aspek Sosial Budaya
5. Aspek Ekonomi
6. Aspek Agroindustri
dan Pemasaran
7. Aspek Sumberdaya
Manusia Petani

Pemerintah

Masyarakat

PERGURUAN
TINGGI (Peran)
Lembaga nonpemerintah

Manajemen Pemberdayaan
• Perencanaan Program
• Koordinasi antar instansi terkait
• Monitoring dan evaluasi

1. Keberdayaan
Masyarakat Terperbaiki
(empowering)
2. Partisipasi dan akses
masyarakat terhadap
kegiatan ekonomi
meningkat
3. Mutu/kualitas hidup
masyarakat meningkat
4. Terjadinya Integrasi
Program pemberdayaan
5. Adanya dukungan
kebijakan pemerintah
6. Kesinambungan
program pemberdayaan

• Orientasi Program
Pemberdayaan
• Orientasi Pendanaan

Gambar 1. Model dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar
Hutan Aceh
Secara skematis menunjukkan bahwa peran dan keterlibatan masingmasing lembaga (PT, pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat) melalui
berbagai dukungan dan program dalam pemberdayaan ekonomi akan
menentukan keberhasilan program pemberdayaan dalam mencapai outcome
yang telah ditetapkan berdasarkan permasalahan temuan lapangan. Dalam
mencapai out comes yang telah ditetapkan, dibutuhkan sebuah strategi yang
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memungkinkan semua komponen terlibat dan seluruh potensi dapat
dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan kelemahan/masalah kondisi saat
ini dan harapan dari masyarakat/para pihak, maka strategi yang sebaiknya
ditempuh untuk menghasilkan out comes dalam pemberdayaan ekonomi
dapat ditempuh adalah: (1) strategi pra-intervensi dan (2) strategi
intervensi.
1) Strategi Pra-intervensi
Sebelum dilakukannya intervensi dalam implementasi program
pemberdayaan ekonomi, perlu dipertimbangkan beberapa hal yang
sebaiknya dilakukan, yaitu:
a. Membangun komunikasi dengan antar komponen yang terlibat dengan
tokoh masyarakat lokal: geuchik, tuha puet, ulama setempat, tokoh
pemuda, tokoh perempuan. Untuk itu, perlu dibentuk tim yang
merupakan representatif dari perwakilan masing-masing komponen
yang terlibat.
b. Memfasilitasi capacity building dari tim yang terbentuk sehingga masingmasing komponen mengetahui tugas, tanggung jawab, dan apa yang
harus dilakukannya serta tidak ada dominasi dan saling memberdayakan
antar komponen yang terlibat.
c. Mengidentifikasi permasalahan/isu terkait dengan pemberdayaan
ekonomi masyarakat lokal. Identifikasi masalah ini kadang belum
dilakukan dengan baik sehingga program yang disusun sering tidak
berorientasi pada solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi
sehingga tidak menyentuh kebutuhan pembangunan ekonomi
masyarakat.
d. Merancang program pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan
seluruh unsur terkait ditambah dengan unsur Perguruan Tinggi.
Persoalan yang masih sering dihadapi dalam penyusunan program
adalah disusun secara tergesa-gesa dan hanya dilakukan oleh segelintir
orang dalam tim dan kurang representatif sehingga memiliki banyak
kelemahannya. Oleh sebab itu, program-program pemberdayaan
ekonomi ke depan yang dirancang ke depan harus memperhitungkan (a)
inovasi yang melekat pada program, (2) besarnya dana, sumberdaya
manusia dan sumberdaya lainnya yang mendukung program, dan (3)
menjawab persoalan ekonom dan berbasis pada kebutuhan masyarakat
lokal.
e. Menyusun rencana implementasi program pemberdayaan ekonomi.
Siapa melakukan dan bertanggung jawab terhadap apa yang ingin
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dicapai berdasarkan program yang telah disusun dan out comes yang
diharapkan.
2) Strategi Intervensi
Setelah adanya tim yang terseleksi dengan baik dan program
pemberdayaan ekonomi, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal yang
sebaiknya dilakukan, yaitu:
a. Meningkatkan sosialisasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Program pemberdayaan ekonomi ke depan perlu dirancang secara
seimbang antara fisik dan non-fisik sehingga tidak menimbulkan bias
dalam implementasi program. Dari kegiatan ini diharapkan akan
mencapai indikator out comes pemberdayaan ekonomi yaitu
keberdayaan masyarakat terperbaiki.
b. Bersama masyarakat mengidentifikasi masalah dan membangkitkan
kesadaran masyarakat bahwa pemberdayaan ekonomi harus berasal
dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, apabila dapat dilakukan
identifikasi masalah dengan melibatkan masyarakat dan mampu
membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa pemberdayaan ekonomi
berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat, maka dari kegiatan ini
diharapkan akan mencapai indikator out comes pemberdayaan ekonomi
yaitu partisipasi dan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi
meningkat.
c. Menyelenggarakan pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat dan
pelaksana program dengan didukung dengan ketersediaan anggaran
yang memadai dan berkelanjutan. Dari kegiatan ini diharapkan akan
mencapai indikator out comes pemberdayaan ekonomi yaitu
pembangunan kapasitas mutu/kualitas masyarakat meningkat.
d. Mengidentifikasi dan menggerakkan tokoh atau organisasi masyarakat
potensial (geuchik, aso lhok, tuha peut, imam, mukim, tokoh pemuda, dan
perempuan) sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat
bersama pelaksana program. Dari kegiatan ini diharapkan akan
mencapai indikator out comes pemberdayaan ekonomi yaitu terjadinya
integrasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
e. Melakukan advokasi kepada pemerintah. Dari kegiatan ini diharapkan
akan mencapai indikator out comes pemberdayaan ekonomi yaitu
dukungan kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan
ekonomi pada masa mendatang.
f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pertemuan secara
berkelanjutan. Dari kegiatan ini diharapkan akan mencapai indikator out
Mata Pencaharian dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan…
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comes pemberdayaan ekonomi yaitu kesinambungan pelaksanaan
program pemberdayaan ekonomi.
Berdasarkan uraian tersebut, maka upaya pemberdayaan masyarakat di
sekitar hutan di Aceh harus melibatkan beberapa pendekatan sebagai
berikut:
a. Memulai program dan kegiatan dengan hal-hal yang kecil, sederhana,
dan mudah dipahami dan menjadi pembelajaran oleh masyarakat,
namun memiliki konteks makro sehingga memiliki dampak yang lebih
luas.
b. Memperbaiki, membangun dan meningkatkan kapasitas dan peran serta
kelembagaan masyarakat baik di tingkat desa maupun kecamatan. Peran
serta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan
masyarakat. Peran serta masyarakat secara teknis membutuhkan
munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar
diciptakan oleh masyarakat sendiri.
c. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang ekonomi dan politik, sebab
berbicara ekonomi pasti tidak terlepas dari urusan politik. Bahwa
peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal
politik ekonomi.
d. Melakukan dan mendorong redistribusi sumberdaya ekonomi
merupakan syarat pokok pemberdayaan rakyat. Redistribusi aset
bukanlah sejenis hibah, tapi merupakan keikutsertaan dalam
pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi
nasional serta pendayagunaannya dengan segala risiko dan keuntungan
yang akan dihadapi.
e. Menerapkan model pembangunan berkelanjutan dan bersifat
keterpaduan (integreted), baik keterpaduan antar sektor, pemerintah
(SKPD), keterpaduan ruang/pemanfaatan ruang, dan keterpaduan
science dengan mempertimbang keunggulan wilayah dan daya dukung
lingkungan untuk mendukung pembangunan.
f. Pengembangan sektor ekonomi strategis berbasis potensi lokal. Hal ini
merupakan upaya untuk mendorong gerbong ekonomi agar ekonomi
rakyat kembali bergerak. Yang dimaksud produk strategis (unggulan)
disini tidak hanya produksi yang ada di masyarakat laku di pasaran,
tetapi juga unggul dalam hal bahan baku dan teknis produksinya, serta
memiliki keterkaitan sektoral yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara
dengan masyarakat, beberapa komoditi pertanian yang berpotensi untuk
dikembangkan di pinggiran kawasan hutan Aceh antara lain (a)
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kelompok pertanian tanaman pangan adalah padi, jagung, kedelai,
kacang tanah, kacang panjang, cabe, timun, semangka, dan melon, (b)
perkebunan : kakao, rambutan, langsat, durian, jati, jabon, pinang, pisang,
dan pepaya, (c) peternakan : Sapi, kerbau, kambing, dan unggas (ayam
dan itik), (d) perikanan : budidaya air tawar (nila, lele, ikan mas, dan
udang galah). Untuk sektor non pertanian antara lain adalah pabrik
penggilingan padi, ketrampilan jahit menjahit, usaha bengkel dan tukang
las, pembuatan kue. Dari potensi di atas, komoditi yang sangat
diprioritaskan adalah padi cabe, kacang panjang, pisang, pinang, kakao,
dan sapi.
Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan
kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas
kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif
adalah pendekatan birokrasi/kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti
lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki
oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini akan
memungkinkan terjadinya pemberdayaan masayarakat dalam skala
besar disamping keragaman model yang didasarkan atas keunggulan
antara kawasan satu dengan lainnya. Lebih lanjut akan memungkinkan
terjadinya kerjasama antar kawasan yang lebih produktif.
Mengembangkan penguasaan pengetahuan taknis. Perlu dipahami
bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu
pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan
rakyat pada imput luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat
serius. Pendidikan alternatif yang mampu mengembalikan kepercayaan
diri rakyat serta dapat menggerakkan proses pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan
mereka sangat penting untuk dikembangkan.
Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan ekonomi strategis akan
berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi
keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan
lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan
permodalan. Disamping itu jaringan strategis juga akan berfungsi
sebagai media pembelajaran rakyat dalam berbagai aspek dan advokasi

Salah satu model pemberdayaan yang dinilai sangat berhasil di kawasan
Asia Tenggara adalah keberhasilan Pemerintah Thailand berubah kawasan
Doi Tung secara spektakuler dari petani penanam opium secara illegal
(dikenal sebagai daerah segitiga emas ladang opium atau Golden Triangle
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Opium) menjadi petani hortikultura dan perkebunan yang berhasil.
Keberhasilan merubah daerah yang dulu tandus, gersang penuh masalah
dengan lingkungan menjadi daerah hortikultura dan perkebunan yang
membanggakan bahkan sentra produksi andalan dan menjadi daerah wisata
terkenal.
Beberapa hal penting yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand adalah
(1) menyiapkan kelembagaan yang profesional untuk pemberdayaan
masyarakat dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah, (2)
menyiapkan masyarakat sehingga siap untuk berubah sebab partisipasi
masyarakat dalam pemberdayaan merupakan suatu keniscayaan, (3)
mempersiapkan program dan kegiatan pembangunan hulu-hilir yang
mempunyai daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan
daerah, dan (4) sistem pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terpadu
(integrated development), baik keterpaduan antar ruang, pemerintah
(vertikal dan horizontal), antar sektor, dan keterpaduan antar ilmu
pengetahuan (science).
Kerja keras dan menggerakkan semua elemen menjadi kunci sukses
mereka dalam melakukan perubahan dan pemberdayaan masyarakat, serta
menata daerah menjadi objek wisata yang sangat menarik, menghasilkan
berbagai produk berkualitas. Tanaman Kopi dan Makadamia telah dipilih
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus untuk konservasi.
Kopi ditanam di bawah tegakan makadamia, yang kedua produk tanaman ini
sudah banyak berproduksi dan sudah menjadi brand name dari Doi Tung.
Promosi intensif dan pengemasan yang menarik telah meningkatkan citra
dan permintaan akan produk ini. Pendekatan pengembangan tanaman
adalah pertanian organik (minimalisasi penggunaan agrochemical),
integrated farming antar komoditas, pendekatan konservasi sumberdaya
alam dan sustainable development, serta sekaligus pemberdayaan ekonomi
masyarakat dengan mengajak mereka terlibat dalam pengembangan
tanaman dan pengolahan hasil (awalnya sebagai pekerja, namun kemudian
menjadi plasma dari perkebunan ini).

4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
1. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan Aceh bermata
pencaharian di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan,
peternakan, dan buruh illegal logging. Rata-rata jumlah pendapatan
rumahtangga lebih kecil dari Rp1 000 000, sedangkan jumlah
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pengeluarannya antara Rp1 000 000 – Rp2 000 000. Secara umum
interaksi sosial relatif baik dengan indikasi masih tingginya sifat
kegotongroyongan dan perilaku saling peduli dan saling menghormati
masih cukup tinggi.
2. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan di Aceh adalah (1) memperkuat kelembagaan
yang ada di tingkat desa dan kecamatan serta membangun komunikasi
yang baik antar lembaga dan tokoh masyarakat (geuchik, aso lhok, tuha
peut, imam, mukim), (2) menyusun program dan kegiatan prioritas yang
mempunyai daya ungkit terhadap ekonomi masyarakat, berbasis potensi
lokal, hulu hilir, dan berkelanjutan. Beberapa komoditi yang sangat
diprioritaskan adalah padi sawah, cabe, kacang panjang, pisang, pinang,
kakao, dan sapi, sedangkan kegiatan di sektor non pertanian yang
prioritas adalah pabrik penggilingan padi, ketrampilan jahit menjahit,
usaha bengkel dan tukang las, pembuatan kue (3) memulailah kegiatan
dengan tindakan mikro sebagai proses pembelajaran rakyat, namun
memiliki konteks makro, (4) meningkatkan kesadaran rakyat tentang
ekonomi dan politik, (5) mendorong redistribusi sumberdaya ekonomi
dan partisipasi masyarakat merupakan syarat pokok pemberdayaan
rakyat, (6) menerapkan model pembangunan berkelanjutan, (7)
mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan
kawasan, (8) meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan
pembinaan, dan (9) Membangun jaringan ekonomi strategis.
3. Pemberdayaan masyarakat harus terstandardisasi dan berimbang antara
fisik dan non fisik (pembinaan) dengan berbasis kebutuhan dan
melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, lembaga
swadaya masyarakat dan perguruan tinggi secara sistematis, terorganisir
dan berkelanjutan.

4.2. Saran-saran
1. Dalam melakukan pemberdayaan tersebut, perlu melibatkan masyarakat,
pemerintah, NGOs, dan Perguruan Tinggi (PT) mulai dari perencanaan
program, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi secara sistematis,
terorganisasi, dan berkelanjutan.
2. Perlu partisipasi masyarakat dalam program kegiatan pemberdayaan,
mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan
pemeliharaan.
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3. Perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat yang tinggal di sekitar
hutan tentang manfaat hutan dan dampak (risiko) jika ekosistem hutan
terganggu, dan pengetahuan mitigasi bencana.
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ABSTRACT

Agricultural extension is considered important but it was often neglected and its
implementation was subordinated into the interests of related agencies. One of the
important keys to success of agricultural development and transfer of information /
technology is highly dependent on the success of agricultural extension activities.
Relative to the emerging thinking " how to" harmonize the concept of agricultural
extension associated with indigenous sharia in Aceh. Sharia -based Agricultural
Extension refers to 2 approaches to problems of agricultural extension. First, recent
agricultural extension approach has only been conducted for the improvement of
"how" but has not been included the right intention (motive). Therefore, sharia -based
agricultural extension aims not only improvement of the right way (how) but also
inclusion of the true intentions through local religious and wisdom. Second, the
increased production and farmers' income due to extension agents’ intervention does
not contribute to the agent’s shares. Because it is through the extension of sharia based agricultural extension, the agents will get the results of the successful farmers
based on previous agreements. Both of these approaches that characterize innovation
in the methods of agricultural extension as a concept and an implementation of the
empowerment of farmers based on local wisdom in future.
The method of the implementation of sharia-based agricultural extension uses three
phases of process: (1) conduct ToT for extension and related agencies, (2) conduct
FGDs with (a) a senior extension agents, (b) academia, (c) policy makers and (d)
representatives of farmers; and (3) apply the concept of sharia-based agricultural
extension through 3 villages selected model in the Aceh Province. It is expected the
results can be evaluated and improved as "lessons learned" for further adapted and
implemented in other villages.
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Results obtained from the implementation of sharia-based agricultural extension
nowadays was still at the stage of conducting the ToT to 150 head of BPP throughout
the province, was divided into 5 training groups funded by the Food Security and
Guidance (BKPluh) Aceh. The results show that (1) 93 percent of the participants
stated Sharia-Based Agricultural Extension Training is very nice and helpful, (2)
participants made a joint recommendation that Sharia-Based Agricultural Extension
Training and strengthened by Qanun (Regulation) of the Government of Aceh.
Recommendations: (1) there should be followed-up focus group discussion for the
implementation of Sharia-Based Agricultural Extension with all stakeholders and (2)
there needs to be a model village as the first step in the implementation of ShariaBased Agricultural Extension; and (3) further research is needed to obtain a model
that is more adaptive to the implementation of Sharia-Based Agricultural Extension in
Aceh.
Keywords: agricultural extension and sharia

1. PENDAHULUAN
Sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun
1999 yang diamandemen dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian dan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang
Kelembagaan Daerah, telah mewarnai penyelenggaraan penyuluhan
pertanian. Penafsiran yang berbeda-beda terhadap kebijakan publik
tersebut, telah merubah pranata dan struktur kelembagaan penyuluhan
pertanian serta operasionalisasinya di Aceh.
Pemerintah berusaha agar pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan
dari produksi dalam negeri dan meminimalisasi impor, melalui optimalisasi
sumberdaya domestik dan lokal dalam rangka membangun kemandirian dan
kedaulatan pangan. Karena itu, strategi yang ditempuh untuk mencapai
sasaran kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut adalah memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk
meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat (Slamet, 2003). Mengacu pada perkembangan lingkungan
strategis di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai akibat
implementasi dari undang-undang tersebut menunjukkan bahwa usaha
pertanian pada umumnya didominasi oleh usaha skala kecil, tingkat
pendidikan petani/nelayan masih rendah dan bermodal kecil dengan tingkat
adopsi teknologi yang masih rendah. Kondisi usahatani dengan skala usaha
kecil berimplikasi pada belum mampunya petani untuk menerapkan
teknologi inovatif.
Keragaman kelembagaan yang menangani penyelenggaraan penyuluhan
pertanian mengakibatkan beragamnya kinerja penyuluhan tersebut, dan
Sharia-Based Agricultural Extension…

Agussabti and Indra

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

479

konsekuensinya berpengaruh terhadap sasaran utama pembangunan
pertanian yaitu para petani (Madikanto, 1993). Penyelenggaraan
penyuluhan pertanian akan berjalan dengan baik apabila ada persamaan
persepsi dan keterpaduan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa dalam satu sistem
penyuluhan pertanian yang disepakati bersama dengan melibatkan petani,
swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kenyataannya
sekarang, masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri dan lemahnya
koordinasi, sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi tidak
produktif, tidak efektif dan tidak efisien.
Penyuluhan pertanian di Indonesia telah memberi kontribusi yang besar
bagi keberhasilan swasembada pangan pada Tahun 1983 yang terkenal
dengan Program BIMAS (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan NAD,
2008). Namun kemudian persoalan penyuluhan pertanian mengalami pasang
surut seiring dengan berbagai perubahan kebijakan pemerintah dalam
pembangunan pertanian. Ada beberapa persoalan yang menonjol terkait
dengan penyelenggaran penyuluhan pertanian sekarang ini, yaitu: (1)
penyuluhan pertanian sekarang dianggap penting, tapi dalam implementasinya sering diabaikan; (2) berbagai kegiatan pembangunan pertanian lebih
banyak diarahkan pada pembangunan dan pemberian bantuan fisik dari pada
pembangunan manusia petaninya, seperti bantuan benih, pupuk, dan saprodi
lainnya sehingga mentalitas ketergantungan petani kepada pemerintah dan
pihak luar semakin tinggi; (3) SDM dan infrastruktur penunjang kegiatan
penyuluhan serta kelembagaan penyuluhan masih lemah, karena pada masa
otonomi daerah kelembagaan penyuluhan diserahkan pada kebijakan
masing-masing Kepala Daerah, sehingga Kepala Daerah yang kurang
memahani pentingnya peran penyuluhan pertanian sering memposisikan
penyuluhan pertanian sebagai sub-ordinat dari kepentingan lembaga teknis;
dan (4) Kebijakan politik yang mendukung penyuluhan/pelatihan pertanian
dinilai kurang optimal, indikatornya adalah minimnya alokasi anggaran
untuk kegiatan penyuluhan pertanian oleh Pemerintah Daerah (Agussabti,
2012). Kondisi inilah yang menyebabkan petani sulit mandiri dan kadaulatan
pangan semakin jauh dari harapan apabila peran penyuluhan pertanian terus
diabaikan. Padahal salah satu kunci keberhasilan pembangunan pertanian
dan adopsi inovasi pertanian sangat tergantung pada keberhasilan kegiatan
penyuluhan pertanian.
Selain itu, berbagai pendekatan dan metode penyuluhan pertanian telah
diimplementasikan dalam upaya memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas usahataninya dan kemandirian petani, seperti: Sistem
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Penyuluhan Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) dan Sekolah Praktek
Lapang (SPL). Namun berdasarkan kajian terhadap sistem kerja LAKU dan
SPL ini diperoleh beberapa beberapa sisi positif dan kelemahan dalam
implentasinya. Sisi positif inilah akan dikombinasi dengan pendekatan lain
dari kearifan lokal sehingga menghasilkan sebuah konsep pengembangan
sistem penyuluhan yang lebih adaptif, yaitu model penyuluhan pertanian
berbasis syariat yang dikembangkan berbasis nilai kearifan lokal masyarakat
Aceh.
Penyuluhan Pertanian berbasis syariah mengacu pada dua pendekatan
beranjak dari permasalahan penyuluhan pertanian selama ini. Pertama,
pendekatan penyuluhan pertanian selama ini hanya memperbaiki
“bagaimana” cara yang benar namun tidak menyentuh untuk memperbaiki
niat (motif) yang benar. Oleh sebab itu, Penyuluhan pertanian berbasis
syariah bertujuan tidak hanya memperbaiki cara yang benar tapi juga
memperbaiki niat yang benar melalui pendekatan agama dan adat lokal.
Kedua, selama ini peningkatan produksi dan pendapatan petani akibat
intervensi penyuluh tidak ada bagi hasil kepada penyuluh. Karena itu melalui
penyuluhan pertanian berbasis syariah penyuluh akan mendapat bagi hasil
dari keberhasilan petani berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Kedua
pendekatan inilah yang mencirikan inovasi metode dalam penyuluhan
pertanian sebagai konsep dan bentuk implementasi pemberdayaan petani
berbasis kearifan lokal ke depan. Tujuan Penelitian adalah: (1) mengidentifikasi faktor penentu yang berkontribusi pada belum optimalnya
pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang telah dilakukan setelah
otonomi daerah, (2) mengetahui respon peserta pelatihan pada pelaksanaan
pelatihan penyuluhan pertanian berbasis syariah di Aceh dan (3)
merumuskan model penyuluhan pertanian berbasis syariah yang adaptif
untuk diimplementasi di beberapa desa binaan.

2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam pengkajian penyuluhan pertanian berbasis
syariah dibagi dalam tiga tahap (yang dilakukan selama 3 tahun) sesuai
dengan tujuan penelitian. Tahap pertama (tahun pertama) untuk menjawab
tujuan 1, melakukan penelitian survey di 3 kabupaten, yaitu: (a) Kabupaten
Pidie di Kecamatan Mutiara Timur dan Kecamatan Garut, (b) Kabupaten Aceh
Jaya di Kecamatan Teunom dan Kecamatan Jaya, (c) Kabupaten Bener Meriah
di Kecamatan Lambalik dan Lampahan. Teknik sampling pada tahap ini tidak
diarahkan pada keterwakilan sampel seperti pada pendekatan penelitian
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kuantitatif, tetapi lebih dititikberatkan pada keterwakilan informasi dalam
menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh sebab itu, penentuan
sampel tidak diarahkan pada jumlah sampel yang besar tetapi pada kasuskasus tipikal sesuai dengan kekhususan tujuan penelitian; dan tidak
diarahkan pada keterwakilan tetapi pada kecocokan konteks yang
berhubungan dengan pengembangan sistem penyuluhan pertanian di Aceh.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah (a) pengumpulan data
sekunder, (b) Participant observation (pengamatan terlibat), (c) wawancara
mendalam (in dept interview), dan (d) Focus Group Discussion (FGD)
(Muhadjir, 1996). Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis
dengan pendekatan kualitatif melalui “pemaknaan dan penjelasan” terhadap
berbagai fenomena dan fakta sosial serta informasi yang diperoleh terkait
kondisi penyuluhan pertanian, faktor-faktor penentu kegagalan dan
keberhasilan penyuluhan dan pengembangan sistem penyuluhan pertanian
di Aceh. Tahap kedua (tahun kedua) untuk menjawab tujuan 2, melakukan
Training of Trainer (ToT) kepada 150 penyuluh perwakilan Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) dari 23 kabupaten/kota di Aceh yang dibagi
dalam lima angkatan. Selanjutnya dilakukan evaluasi akhir pada masingmasing angkatan untuk mengatahui respon peserta terhadap pelatihan
penyuluhan pertanian berbasis syariah. Tahap ketiga (tahun 3) untuk
menjawab tujuan 3, melakukan FGD dengan (a) penyuluh senior, (b)
akademisi, dan (c) pengambil kebijakan serta (d) perwakilan petani dalam
upaya merumuskan model penyuluhan pertanian berbasis syariah di Aceh.
Selanjutnya konsep penyuluhan pertanian berbasis syariah ini akan
diimplementasikan pada desa model yang dipilih 3 desa dalam satu
kabupaten. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat dievaluasi dan
diperbaiki sebagai “lesson learned” untuk selanjutnya diadaptasikan dan
diimplementasikan pada desa lain secara lebih meluas.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. “Best Practice” dalam Penyuluhan Pertanian
3.1.1. Peningkatan produksi padi besar-besaran di Thailand dan Vietnam
Tekad dan komitmen yang kuat telah mensukseskan Thailand dan
Vietnam menjadi negara pengekspor beras terbesar di dunia. Thailand dan
Vietnam terus berupaya keras meningkatkan produksi beras secara intensif.
Upaya mereka sungguh tak mengenal lelah, termasuk mengembangkan dan
menerapkan inovasi pertanian. Target mereka bukan lagi sekadar mencapai
swasembada, melainkan tampil menjadi negara produsen beras terbesar di
Agussabti and Indra
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dunia. Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor utama pangan dari
Thailand dan Vietnam. Kunci keberhasilan peningkatan produksi padi yang
dilakukan di Thailand dan Vietnam adalah : optimalisasi sumber daya
pertanian, penerapan teknologi maju dengan penyesuaian terhadap
spesifikasi lokasi, dukungan sarana produksi dan permodalan, jaminan harga
gabah yang memberikan insentif produksi serta dukungan penyuluhan
pertanian dan pendampingan (Burger and Duvel, 1981). Strategi yang
dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan tersebut adalah melalui
peningkatan produktivitas melalui pengelolaan tanaman terpadu dan
penanaman padi hibrida, perluasan areal tanam, pengamanan produksi, dan
pemberdayaan kelembagaan pertanian serta dukungan pembiayaan
usahatani.
3.1.2. Penerapan penyuluhan modern di Jepang
Sistim layanan penyuluhan pertanian modern secara formal di Jepang
mulai dikenalkan sejak tahun 1948, didukung oleh 20 stasiun penelitian di
tingkat nasional dan 222 stasiun percobaan di tingkat propinsi. Layanan
penyuluhan pertanian memiliki dua tujuan utama yaitu: (1) untuk
meningkatkan produksi pertanian dan (2) untuk meningkatkan standar
kehidupan masyarakat di daerah pedesaan, dengan kesadaran akan
keterbatasan petani dalam mengakses teknologi dan manajemen usahatani
serta memperbaiki kehidupan ekonomi. Penguatan organisasi penyuluhan
dilakukan dengan mengkaji ulang teknologi baru, transfer teknologi baru
sesuai dengan kebutuhan dan permintaan petani setempat, koordinasi antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk menjaga keamanan
pangan dan kelestarian lahan pertanian dan lingkungan (Crouch and
Chamala, 1981 dalam Burger, P.J. and G.H. Duvel, 1981)
Pemerintah pusat menyiapkan basic plan yang disebut dengan “National
Basic Plan for Agricultural Extension”, dengan mengakomodasi dan
mempertimbangkan pendapat-pendapat dari pemerintah daerah.
Selanjutnya pemerintah daerah menyusun “Perfectural Basic Plan for
Agricultural Extension” yang dalam penyusunannya juga dilakukan melalui
konsultasi dengan pemerintah pusat. Aktivitas penyuluhan pertanian dan
pedesaan dilakukan secara terintegrasi dengan sasaran keluarga yang ada di
pedesaan. Isu utama penyuluhan tidak hanya mencakup pengembangan
produksi pertanian saja namun juga mencakup aspek home life
improvement. Agar struktur organisasi kuat juga dibangun dua organisasi
pendukung penyuluhan pertanian yaitu Comprehensive Research Center for
Rural Home Improvement dan Agricultural Extension Information Center.
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Eksistensi kelembagaan penyuluhan di tingkat nasional juga ditandai
dengan pendirian Japan Agricultural Development and Extension Association
(JADEA). Lembaga ini memungkinkan pertukaran informasi bagi hampir
semua penyuluh di tingkat nasional. Saat ini di Jepang telah membangun 1
586 stasiun penyuluhan, yang dilayani oleh 7 sampai 8 orang petugas
penyuluhan dan masing-masing stasiun penyuluhan melayani 2-3 daerah
pemerintahan terkecil setingkat kecamatan. Jumlah staf penyuluhan 9 358
dengan keahlian agriculture sebanyak 8 145 dan home life 1 213 orang.
Kualifikasi penyuluhan juga mendapat perhatian serius. Dimana, penyuluh
menjadi penghubung antara lembaga penelitian dengan petani. Masalah dari
petani dibawa ke lembaga penelitian, dan hasil lembaga penelitian
disebarluaskan ke petani. Materi yang dikembangkan meliputi 4 aspek yaitu
: (1) technikal support dengan adaptabilitas tinggi, (2) management support
mencakup pembukuan, diagnosis bisnis dan analisis model pertanian, (3)
training and support for youth farming, dan (4) supporting of women and
aged farmer.
3.1.3. Penerapan metode penyuluhan melalui program BIMAS di Indonesia
Pembangunan pertanian di Indonesia ternyata tidak serta merta berjalan
sebagaimana mestinya. Karena secara teoritis melalui industrialisasi sektor
pertanian akan menciut di mana tenaga kerja akan terserap oleh kota-kota
besar namun demikian sektor pertanian yang menciut tetap menghasilkan
pangan yang cukup dengan kualitas yang. Namun kebijakan pembangunan
pertanian di Indonesia saat ini dinilai masih di bawah performen yang pernah
dicapai pada saat BIMAS gencar di aksanakan, di mana penyuluhan menjadi
kunci utama dari keberhasilan program BIMAS tersebut. Lalu “bagaimana”
fakta setelah penyuluhan pertanian diabaikan, apakah Indonesia masih
berhasil melakukan swasemabada? ternyata tidak, bahkan Indonesia saat ini
termasuk pengimpor pangan terbesar, termasuk beras dari Thailand dan
Vetnam.
Zaman keemasan pembangunan pertanian Indonesia terjadi pada saat
pemerintah pada tahun 1965 (masa Orde Baru) memproklamirkan
berdirinya BIMAS dan INMAS dengan menempatkan penyuluhan sebagai
ujung tombak bagi keberhasilan program tersebut. Dengan hasil 2.5 persen
pertahun menjadi 6 persen pertahun dalam kurun waktu hanya 6 tahun yaitu,
pada tahun 1965 – 1971. Di tahun 1973 areal lahan intensifikasi pertanian
mencapai 4.2 juta Ha (56 persen dari areal persawahan di Indonesia) atau 73
persen areal pesawahan di pulau jawa. Kondisi ini berdampak kepada
penentu kebijakan pada saat itu Presiden Soeharto di mana pada tanggal 10
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April 1972 memberi peringatan kepada departemen pertanian agar target
pada repelita I sebanyak 15.7 juta ton di tinjau kembali (Badan Pengendali
Bimas, 1980). Presiden Soeharto memperingatkan agar peningkatan
produksi beras tidak menimbulkan over supply. Puncak dari program
kejayaan BIMAS menimbulkan efek yang luar biasa, dimana pada tahun 1984
Bangsa Indonesia mengalami swasembada pangan (kusunya beras) dan
mendapat pengakuan dari dunia internasional melalui FAO. Hingga tahun
1993 selama 25 tahun kenaikan produksi beras di Indonesia mencapai 240
persen hingga Bangsa Indonesia menjadi bangsa pengekspor beras dari
sebelumnya bangsa pengimpor beras terbesar.
Persoalan pembangunan pertanian Indonesia kemudian menjadi mencuat
kembali ketika penyuluhan pertanian kembali diabaikan sehingga Indonesia
saat ini menjadi bangsa pengimpor beras terbesar. Karena itulah pemikiran
untuk mengembalikan kejayaan pembangunan pertanian di Indonesia harus
diawali dengan pemikiran “bagaimana” menempatkan kembali penyuluhan
sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Pemikiran inilah yang
kemudian melahirkan sebuah konsep penyuluhan yang mengacu pada
kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah, yaitu konsep penyuluhan
pertanian berbasis syariah di Aceh.

3.2. Faktor Penentu Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanian di
Daerah
Berdasarkan identifikasi terhadap faktor penentu belum optimalnya
penyuluhan pertanian di daerah yang mempengaruhi pengembangan sistem
penyuluhan pertanian, maka ditemukan sejumlah faktor penentu yang
himpun dalam bentuk matriks “mapping” permasalahan dalam penyuluhan
pertanian yang dihadapi di lapangan (Tabel 1).
Tabel 1 menunjukkan bahwa permasalah yang paling berat dalam dalam
pengembangan sistem penyuluhan pertanian adalah kurangnya political will
dari Pemerintah Daerah. Hal ini terindikasi dari masih kecilnya alokasi
anggaran untuk mendukung penyediaan fasilitas bagi kelancaran kegiatan
penyuluhan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara, hampir sebagian besar
penyuluh mengeluh masih kurangnya fasilitas pendukung seperti kendaraan,
ketersediaan media terproyeksi (infokus), dan insentif ke lapangan. Selain
itu, sebagian besar dari penyuluh juga masih berstatus sebagai tenaga
honorer yang kadang-kadang mendapatkan gaji atau insentif lainnya di
bawah Upah Minimum Rigional (UMR). Fenomena ini juga menyebabkan
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motivasi mereka untuk melaksanakan penyuluhan pertanian menjadi kurang
optimal.
Tabel 1. Matriks “Mapping” Permasalahan dalam Penyuluhan Pertanian
Identifikasi Faktor
Bobot
Penentu Belum
No
PermaOptimalnya penyuluhan
salahan
pertanian di daerah

1.

2.

Belum ada
standarisasi materi
dan lemahnya evaluasi
terhadap materi
penyuluhan pertanian

Kompetesnsi dan
kualitas SDM
penyuluh masih
rendah

3.

Metode penyuluhan
yang digunakan
kurang adaptif

4.

Fasilitas pendukungan
kegiatan penyuluhan
masih kurang
memadai

5.

Dinamika kelompok
tani yang masih lemah

6.

Kebijakan politik
pengembangan sistem
penyuluhan pertanian
pada era-otonomi
kurang terarah

Penyebab Munculnya
Permasalahan

Solusi/Rekomendasi untuk
Penyelesaian Masalah

3

Mekanisme
penyusunan materi
penyuluhan pertanian
kurang pertisipatif, tapi
lebih didasari pada
format penyuluh
lapangan

Perlunya pedampingan dari
Perguruan Tinggi untuk
standarisasi materi
penyuluhan pertanian
berbasis kebutuhan lokal dan
keseimbangan antara materi
bersifat teknis budidaya dan
non-teknis

4

Pelatihan softskill dan
teknis untuk
meningkatkan
kompetensi dan
kualitas SDM penyuluh
kurang terrencana dan
kurang mendapat
dukungan dari
pemerintah daerah

Perlunya adanya perencanaan
pelatihan secara terstruktur
dan berkesinambungan serta
advokasi kepada pemerintah
daerah untuk
mempertahankan tenaga
penyuluh terlatih secara
fungsional

3

Penyuluh sering kurang
kreatif dalam
melakukan penyuluhan
pertanian berbasis
kebutuhan sasaran

4

Kurangnya alokasi
anggaran untuk
mendukung
penyelenggaraan
penyuluhan pertanian

4

5

Pembentukan
kelompok tani kurang
diikuti dengan
pembinaan, tapi hanya
sebatas wadah
penyaluran bantuan,
bukan sebagai wadah
pembelajaran.
Pemerintah Daerah
kurang memiliki visi
dan arah kebijakan
pembangunan
pertanian yang
sistematis dan
berkelanjutan

Perlunya dirancang sebuah
metode penyuluhan demplot
yang memungkinkan penyuluh
dapat mempraktekkan dan
mencontohkan inovasi untuk
dapat diperlihatkan secara
langsung kepada petani
Perlunya dilakukan kajian
terhadap fasilitas apa saja
yang dibutuhkan oleh setiap
BPP sehingga kegiatan
penyuluhan pertanian dapat
dilaksanakan secara optimal
Perlunya dilakukan
pembinaan kelompok tani
untuk mengubah orientasi
kelompok tani dari kelompok
sebagai penerima bantuan,
menjadi kelompok sebagai
pengelola program
Perlu adanya payung hukum
atau qanun yang mengatur
tentang pengambangan sistem
penyuluhan pertanian daerah
sesuai dengan kondisi dan
potensi daerahnya

Sumber : Agussabti, 2012
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Faktor lain yang dianggap penting dalam pengembangan sistem
penyuluhan di Aceh adalah peningkatan kompetensi dan kualitas SDM
penyuluh pertanian. Hal ini teridentifikasi dari lemahnya respon dan
partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan dan lemahnya dinamika
kelompok tani. Sebagian besar motivasi petani dalam mengikuti penyuluhan
dan membentuk kelompok tani karena berharap bantuan fisiknya, bukan
pada pentingnya kegiatan penyuluhan pertanian itu sendiri. Indikasi ini juga
menggambarkan masih lemahnya sebagian besar tenaga penyuluh dalam
membangkitkan motivasi petani untuk melakukan perubahan guna
meningkatkan produktivitas usahataninya.
Sehubungan permasalahan yang menjadi faktor penentu dalam
pengembangan sistem penyuluhan pertanian di Aceh, maka diperlukan
adanya reorientasi untuk pengembangan konsep dan sistem penyuluhan
pertanian secara lebih komprehensif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan
dan potensi lokal. Berdasarkan kajian ini, maka muncul pemikiran untuk
mengembangkan suatu sistem penyuluhan pertanian berbasis syariah di Aceh.

3.3. Respon Peserta terhadap Pelatihan Penyuluhan Pertanian
Berbasis Syariah di Aceh
Sebagai langkah awal dari rencana implementasi penyuluhan pertanian
berbasis syariah di Aceh, maka dilakukan Training of Trainer (ToT) terhadap
150 peserta yang terdiri dari kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di
seluruh Provinsi Aceh dan para penyuluh. Kegiatan pelatihan tersebut dibagi
dalam 5 angkatan dan masing-masing angkatan terdiri dari 30 pesertanya.
Materi yang diberikan meliputi ilmu pengetahuan penyuluhan pertanian
yang dikombinasikan dengan nilai dan prinsip Agama Islam sehingga
diperoleh 2 inovasi dalam konsep dan implementasi penyuluhan pertanian
berbasis syariah, yaitu: Pertama, pendekatan penyuluhan pertanian selama
ini hanya memperbaiki “bagaimana” cara yang benar namun tidak
menyentuh untuk memperbaiki niat (motif) yang benar. Oleh sebab itu,
Penyuluhan pertanian berbasis syariah bertujuan tidak hanya memperbaiki
cara yang benar tapi juga memperbaiki niat yang benar melalui pendekatan
agama dan adat lokal. Kedua, selama ini peningkatan produksi dan
pendapatan petani akibat intervensi penyuluh tidak ada bagi hasil kepada
penyuluh. Karena itu melalui penyuluhan pertanian berbasis syariah
penyuluh akan mendapat bagi hasil dari keberhasilan petani berdasarkan
kesepakatan sebelumnya. Kedua pendekatan inilah yang mencirikan inovasi
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metode dalam penyuluhan pertanian sebagai konsep dan bentuk implemen-tasi pemberdayaan petani berbasis kearifan lokal ke depan.
Berbagai materi pada pelatihan penyuluhan pertanian berbasis syariah
adalah: materi 1, meliputi: (a) konsep, ide dan implikasi penyuluhan
pertanian berbasis syariah; (b) memahami beberapa karakteristik penyuluh
dan pendakwah; (c) merubah diri menjadi penyuluh yang sukses; dan (d)
pengambilan keputusan dan difusi adopsi inovasi; (e) identifikasi kebutuhan
masyarakat melalui teknik PRA dan penyusunan materi penyuluhan, (f)
teknik pemetaan wilayah kerja, dan (g) perencanaan program penyuluhan
berbasis syariah dan potensi lokal, dan (h) evaluasi dan mengefektifkan
program penyuluhan berbasis syariah dan potensi lokal. Materi 2 meliputi:
peranan penyuluh sebagai pendakwah untuk mendukung pembangunan
pertanian. Materi 3 meliputi: (a) mengenal diri sebagai penyuluh dan
pendakwah (b) pendekatan dan strategi penyuluhan melalui metode
dakwah. Materi 4 meliputi: (a) diri, pemimpin dan kepemimpinan, (b)
memahami tugas penyuluh dan anjuran agama Islam. Materi 5 meliputi: (a)
membangun skill kumunikasi, (b) komunikasi dalam penyuluhan dengan
cara bilhikmah (baik dan ikhlas), (c) menggerakkan masyarakat dan
kelompok kepemimpinan dalam membangun potensi ummat. Materi 6
meliputi: memahami hama dan penyakit melalui pesan agama. Materi 7
meliputi: simpan pinjam berbasis syariah. Materi 8 meliputi: (a) falsafah,
prinsip dan etika penyuluhan, (b) kekuatan yang mempengaruhi
keberhasilan penyuluhan dikaitkan dengan Islam, (c) mengenal sasaran
penyuluhan sebagai basis kekuatan ummat.
Berdasar materi tersebut dari 1-8, maka dilakukan penilaian terhadap 5
aspek dari sisi kemampuan fasilitatornya yaitu: (1) aspek penguasan materi
(pengetahuan, keterampilan, sikap); (2) aspek penguasaan metoda
(kemampuan penyajian, (berkomunikasi, kemampuan menjawab, nada dan
suara, kerjasama); (3) kemampuan menggunakan alat bantu (penggunaan
sarana); (4) penegakan disiplin (kehadiran, kerapihan berpakaian, sikap &
perilaku); dan (5) Tujuan Pembelajaran (Relevansi Materi Dengan TIK,
Pencapaian Tujuan Pembelajaran). Selanjunya dari sisi materi dan aspek
tersebut, maka dilakukan evaluasi untuk melihat respon peserta terhadap
pelaksanan pelatihan penyuluhan pertanian berbasis syariah (Tabel 2).
Tabel 2 menunjukkan bahwa dilihat dari sisi aspek penguasaan materi
sebagian besar (93%) fasilitator dinilai peserta memiliki kemampuan yang
sangat baik dalam memberikan materi penyuluhan pertanian berbasis
syariah. Sementara dari sisi aspek kemampuan menfasilitasi dalam proses
belajar mengajar seluruh peserta memberikan nilai yang sangat baik kepada
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seluruh fasilitator. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelatihan penyuluhan
pertanian berbasis syariah sangat dirasakan manfaat oleh peserta. Hal ini
dikarenakan materi penyuluhan pertanian tersebut mampu memadukan
ilmu penyuluhan dan nilai-nilai agama sehingga membangkitkan motivasi
penyuluh (peserta) untuk bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.
Sehubungan dengan hal tersebut, hal yang paling menakjubkan adalah pada
akhir pelatihan seluruh peserta sepakat membuat rekomendasi supaya
penyuluhan pertanian berbasis syariah dapat dibuat dalam produk qanun
(Peraturan Daerah) untuk diberlakukan di Aceh.
Tabel 2. Respon Peserta terhadap Pelatihan Penyuluhan Pertanian Berbasis
Syariah
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Materi dan Nama
fasilitator

Aspek yang Dinilai
Aspek Aspek Aspek Aspek Aspek
1
2
3
4
5

Ratarata

Materi 1
4,9
4,8
4,5
4,8
4,8
4,8
Fasilitator:
Dr. Ir. Agussabti
Materi 2
4,6
4,6
5,0
4,6
4,6
4,6
Fasilitator:
Tgk. Faisal Ali
Materi 3
4,5
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
Fasilitator:
Ir. M. Ilyas, MP
Materi 4
5,0
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
Fsilitator:
Dr. Husni, M.Agric
Materi 5
4,9
4,8
4,5
4,8
4,8
4,8
Fsilitator:
Ir. Munawar Khalil, MS
Materi 6
4,7
4,5
4,4
4,6
4,3
4,5
Fsilitator:
Prof. Dr. Lukman Hakim
Materi 7
4,5
4,3
4,3
4,4
4,1
4,3
Fsilitator:
Dr. Ir. Fajri, M.Sc
Materi 8
4,6
4,3
4,4
4,4
4,1
4,3
Fsilitator:
Dr. Ir. Mustafa Usman
Rata-rata
4,7
4,6
4,6
4,6
4,5
4,6
Hasil*
Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat
baik
baik
baik
baik
baik
baik

Hasil*
Sangat
baik
Sangat
baik
Sangat
baik
Sangat
baik
Sangat
baik
Sangat
baik
Baik

Baik
Sangat
baik

*Keterangan: Sangat baik (5), baik (4), cukup baik (3), kurang baik (2), sangat kurang (1)
Sumber: Laporan Evaluasi Pelatihan Pertanian Berbasis Syariah (BKPLuh Aceh, 2013)
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3.4. Model Penyuluhan Pertanian Berbasis Syariah
Rumusan model pendekatan penyuluhan pertanian berbasis syariat
memiliki asumsi dasarnya bahwa setiap masyarakat Aceh memiliki
pengetahuan dan keagamaan yang berpotensi sebagai energi dalam
membangkitkan motivasi untuk melakukan perubahan perilaku dalam
meningkatkan produktivitas usahataninya. Tujuannya membantu petani
mempelajari ilmu pengetahuan dan menerapkan nilai-nilai keagamaan
secara seimbang untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Perencanaannya
diprogram oleh penyuluh bersama dengan masyarakat lokal dan tokoh
agama atau adat setempat. Penyuluhnya adalah ahli/pekerja sosial/penyuluh
yang memiliki karakteristik keshalehan. Sumberdayanya dapat berasal dari
pemerintah, pengusaha dan masyarakat local. Pelaksanaannya dapat
dilaksanakan oleh gabungan penyuluh pemerintah dan tokoh keagamaan.
Ukuran keberhasilan adalah perubahan perilaku, kedisiplinan, ketauladanan,
partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Model
pengembangan sistem penyuluhan pertanian berbasis syariat di Aceh dapat
dilihat pada Gambar 2 (Agussabti, 2012).

Sistem
Pelaksanaan
Penyuluhan Saat
ini:
Kondisi sasaran,
kualifikasi
penyuluh,
metoda, materi,
fasilitas, dan
proses belajar

Pemerintah, Pengusaha,
Akademisi, Petani dan
Stakeholder terkait lainnya

Kondisi
Penyuluhan
Daerah

Identifikasi :
Faktor- Faktor
Keberhasilan penyuluhan.
Faktor-Faktor Kegagalan
Penyuluhan

Nilai-nilai agama Islam
dan adat dalam
masyarakat Aceh

Pengembangan Sistem
Penyuluhan
Pertanian

Model Penyuluhan Pertanian
Berbasis Syariat

Kebutuhan dan
potensi lokal

Gambar 2. Model Pengembangan Penyuluhan Pertanian Berbasis
Syariat di Aceh
Gambar 2 menunjukkan bahwa model pengembangan penyuluhan
pertanian di Aceh ke depan diarahkan pada kombinasi berbagai faktor yang
mempengaruhi kondisi penyuluhan pertanian dengan nilai-nilai religius dan
Agussabti and Indra
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adat serta kebutuhan dan potensi lokal yang ada dalam masyarakat.
Penerapan model penyuluhan pertanian ini akan berjalan optimal jika
mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pilot proyek sebagai uji
coba pada beberapa daerah terpilih. Dengan demikian diharapkan Aceh
memiliki model pengembangan penyuluhan pertanian yang spesifik berbasis
kearifan lokal pada masa mendatang.
Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam strategi penerapan
sistem penyuluhan pertanian berbasis syariat, yaitu: (1) penyuluh/fasilitator
bersama masyarakat mempelajari dan mengidentifikasi masalah-masalah
pembangunan pertanian dan kaitannya dengan nilai-nilai dan anjuran agama
Islam serta adat untuk membangkitkan semangat kerja dalam
pengembangan usahataninya; (2) membangkitkan kesadaran masyarakat
bahwa pembangunan pertanian untuk kesejahteraan keluarga adalah
persoalan dan kebutuhan bersama yang menjadi anjuran agama Islam; (3)
identifikasi dan menggerakkan tokoh atau organisasi masyarakat potensial
(teungku imum, geuchik, aso lhok, tuha peut, imum mukim) sebagai
penggerak pembangunan pertanian secara mandiri, bersama dan
berkelanjutan berbasis nilai-nilai agama Islam; (4) merencanakan kegiatan
pemeliharaan hasil pembangunan pertanian dan implementasikan kegiatan
penyuluhan berbasis nilai-nilai agama Islam; (5) penguatan dan pembinaan
tokoh/organisasi lokal sehingga mampu berkontribusi dalam memecahkan
masalah pembangunan pertanian di lingkungan mereka secara mandiri dan
berkelanjutan berbasis agama Islam.
Apabila model dan langkah-langkah penerapan pengembangan sistem
penyuluhan pertanian berbasis syariat dapat diaplikasikan secara optimal,
maka dampak yang diharapkan adalah terjadinya perubahan perilaku,
kedisiplinan, ketauladanan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan
pembangunan pertanian. Dengan demikian diharapkan penerapan
pengembangan sistem penyuluhan pertanian berbasis syariat akan mampu
meningkatkan produktivitas usahatani petani secara berkelanjutan yang
pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani di Aceh.
Program penataan kelembagaan penyuluhan pertanian berbasis syariah
dapat diimplementasikan melalui kegiatan antara lain : (a) penyelesaian
peraturan daerah dan keputusan gubernur sebagai penjabaran dari UU
Penyuluhan Pertanian, (b) penyusunan pedoman tentang pembentukan
kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota dan
kecamatan, (c) pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai
home base dan basis pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian,
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(d) membentuk lembaga keuangan mikro-syariah yang dapat menjadi
tempat bagi para petani dalam menjamin usaha pertaniannya serta adanya
lembaga (koperasi yang menaungi para petani) yang akan mengelola
manajemen usaha pertanian dalam hal bagi hasil (mudharabah).

4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
1. Berdasarkan sistem kerja LAKU dan SPL, diperoleh beberapa beberapa
sisi positif dan kelemahan dalam implentasinya. Sisi positifnya akan
dikombinasi dengan pendekatan lain sehingga menghasilkan sebuah
konsep pengembangan sistem penyuluhan yang lebih adaptif yang
disebut dengan pengembangan sistem penyuluhan pertanian berbasis
syariat yang dikembangkan berbasis nilai kearifan lokal masyarakat Aceh
2. Ada beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai penentu keberhasilan
dan kegagalan dalam pengembangan sistem penyuluhan pertanian, yaitu:
(a) evaluasi dan standarisasi materi penyuluhan pertanian, (b)
pembinaan SDM penyuluhan pertanian, (c) metode penyuluhan pertanian
yang diterapkan, (d) ketersediaan fasilitas pendukung kegiatan
penyuluhan pertanian, (e) tingkat kedinamisan kelompok tani, dan (f)
kebijakan politik (political will) pada masing-masing daerah.
3. Respon peserta terhadap kemampuan fasilitator dalam penguasaan
materi sebagian besar (93%) dinilai sangat baik dalam memberikan
materi penyuluhan pertanian berbasis syariah. Sementara dari sisi aspek
kemampuan menfasilitasi dalam proses belajar mengajar seluruh peserta
memberikan nilai yang sangat baik kepada seluruh fasilitator.
4. Model pengembangan sistem penyuluhan pertanian berbasis syariat
merupakan suatu model yang memadukan pendekatan keilmuan dan
kearifan lokal di sehingga dapat menjadi pilot proyek untuk selanjutnya
diterapkan secara lebih meluas dalam masyarakat

4.2. Saran
1. Perlunya pedampingan dari Perguruan Tinggi untuk standarisasi materi
penyuluhan pertanian berbasis kebutuhan lokal dan keseimbangan
antara materi bersifat teknis budidaya dan non-teknis
2. Perlunya perencanaan pelatihan secara terstruktur dan berkesinambungan serta advokasi kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan tenaga penyuluh terlatih secara fungsional
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3. Perlunya dirancang sebuah metode penyuluhan demplot yang memungkinkan penyuluh dapat mempraktekkan dan mencontohkan inovasi
untuk dapat diperlihatkan secara langsung kepada petani
4. Perlunya dilakukan kajian lanjutan terhadap fasilitas yang dibutuhkan
oleh setiap BPP sehingga kegiatan penyuluhan pertanian berbasis syariah
dapat dilaksanakan secara optimal
5. Perlu adanya payung hukum berupa Qanun/Perda yang mengatur
tentang model pengambangan sistem penyuluhan pertanian berbasis
syariah di Aceh sesuai dengan kondisi dan potensi lokalitasnya.
6. Perlunya dilakukan workshop/FGD untuk menindak-lanjuti langkah
implementasi Penyuluhan Pertanian Berbasis Syariah dengan seluruh
pihak terkait di desa model sebagai langkah awal dalam implementasi
Penyuluhan Pertanian Berbasis Syariah serta perlunya penelitian lanjutan
untuk memperoleh model penyuluhan pertanian yang lebih adaptif dari
implementasi Penyuluhan Pertanian Berbasis Syariah di Aceh.
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ABSTRACT

Palm oil is an important commodity in Riau Province, where its private company
plantation production is bigger than state company and independent smallholder
farmers (Riau Plantation Statistics, 2012). Production of oil palm by independent
smallholder farmers is 16 tons per hectare, which is supposed to reach 30
tons/ha/year (Kiswanto dan Wijayanto, 2008). It could be argued that the role of
extension in oil palm plantations, especially the smallhoders becomes very important
especially if it is associated with the issue of the Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO). It requires farmers improve oil palm plantations. The role of extension:
education; dissemination; facilitation; consultation; supervision; and monitoring and
evaluation are expected to empower the farmers. Research on 180 independent
smallholder farmers scattered in three districts in Riau (Kampar, Rokan Hulu and
Indragiri Hulu), conducted by a diproposionate random sampling method aims to
examine the role of extension. The results, that was using Likert Scale's Summated
Rating (SLR), illustrates that the extension has been running in providing education
and consultation for farmers, but it just enough in dissemination, facilitation, and
monitoring and evaluation. It is recommended that the extension should increase its
role in the dissemination of prices of inputs and its production, facilitating complaints
of farmers, realizing the partnership and market access (marketing mix), the ability of
farming techniques, monitoring and evaluation of the technology innovation, and also
both technical and financial performance of farmers.
Keywords: role, counseling, oil palm

1. PENDAHULUAN
Penyuluhan pertanian merupakan salah satu syarat pelancar dalam
pembangunan pertanian (Mosher dalam Mardikanto 2009). Dalam
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kenyataannya, di Provinsi Riau kegiatan penyuluhan sektor perkebunan
masih belum mendapatkan perhatian yang cukup serius oleh pemerintah.
Kondisi dimana penyuluhan perkebunan hanya menjadi bagian dalam
kegiatan penyuluhan pertanian, meskipun dalam kebijakaan baru penyuluh
pertanian menjadi penyuluh yang polivalen.
Tipologi perkebunan rakyat dapat dibagi kedalam dua bentuk, yakni
kebun petani plasma yang menjadi mitra bagi perusahaan negara maupun
swasta dan kebun rakyat yang dimiliki masyarakat secara swadaya. Namun
demikian, hasil produksi kelapa sawit petani plasma lebih baik dibandingkan
petani swadaya dikarenakan manajemen agribisnis dari input, proses, dan
output berjalan dengan baik pada petani plasma dikarenakan manajemen
agribisnis dari input, proses, dan output berjalan dengan baik pada petani
plasma dan sebaliknya pada petani swadaya. Isu lain yang menyebabkan
pentingnya penyuluhan bagi petani kelapa sawit khususnya petani swadaya
adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Pemenuhan standar
RSPO menuntut petani semakin memperbaiki kualitas perkebunan kelapa
sawit yang mereka miliki. Tuntutan tersebut dapat dipenuhi dengan adanya
peran penyuluh pertanian sehingga penelitian tentang peran penyuluhan
bagi petani swadaya ini sangat penting untuk dilakukan.
Produksi optimal dari perkebunan kelapa swadaya perhektar bila
menggunakan bibit unggul sawit bisa mencapai 30 ton TBS/ha/tahun.
Namun dalam kenyataannya perkebunan rakyat yang diusahakan secara
swadaya hanya mencapai 16 ton TBS (Kuswanto, 2008). Hasil beberapa
laporan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan budidaya kelapa sawit yang
dilakukan petani swadaya masih berlangsung secara alami tanpa ada
intervensi dari pihak ketiga, artinya penyuluh sebagai pendamping petani
belum dapat menjalankan perannya sebagai agen yang dapat mewujudkan
keberdayaan petani agar mencapai produksi yang optimal. Mardikanto
(2009) menyatakan bahwa peran penyuluhan adalah: edukasi, diseminasi,
fasilitasi, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi.
Tujuan penelitian ini adalah menentukan peran-peran apa saja yang
sudah dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam kegiatan budidaya kelapa
sawit di Provinsi Riau.

2. BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan metode ekplanasi yang dapat menjelaskan
kenapa atau mengapa terjadinya suatu gejala atau kenyataan sosial tertentu,
dengan pendekatan survey yang menggambarkan karakter tertentu dari
Peran Penyuluhan dalam Budidaya Kelapa Sawit…

Rosnita, Roza Yulida, Arifudin, dan Suardi Tarumun

497

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

suatu populasi yang berkenaan dengan sikap dan tingkah laku (Faisal, 2005).
Dari 12 Kabupaten/ Kota dan 1 Kotamadya diambil tiga Kabupaten, yaitu
Kabupaten Kampar, Rokan Hulu dan Indragiri Hilir, berdasarkan jumlah
petani swadaya pada urutan 1, 2 dan 3 ada pada ketiga kabupaten tersebut.
Dalam penentuan responden digunakan key informan dan 160 sampel petani
swadaya. Guna menjawab peran penyuluhan menggunakan Skala Likert’s
Summated Rating (SLR). Penyuluhan “Sangat kurang berperan” dengan skor
1.00 – 1.79, “Kurang berperan” dengan skor 1.80 – 2.59, “Cukup berperan”
dengan skor 2.60 – 3.39, “Berperan” dengan skor 3.40 – 4.19, dan “Sangat
berperan” dengan skor 4.20 – 5.00.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Peran Penyuluhan
Analisis terhadap peran penyuluhan yang dijalankan penyuluh meliputi:
Edukasi, Diseminasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi, dan Monitoring
Evaluasi (Mardikanto, 2009).
3.1.1. Peran edukasi
Edukasi sangat penting bagi petani kelapa sawit, karena dengan bekal
edukasi yang cukup petani akan mampu menjalankan usahatani dengan baik.
Peran penyuluhan sebagai edukasi dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Peran Sebagai Edukasi
No
1
2
3
4

Edukasi (X1)
Relevansi materi dengan kebutuhan
Peningkatan pengetahuan petani
Peningkatan keterampilan petani
Waktu bimbingan dan kunjungan
Edukasi(X1)

Rata-rata
3.55
3.69
3.59
3.61
3.61

Kategori
Berperan(B)
Berperan(B)
Berperan(B)
Berperan(B)
Berperan(B)

Sumber : Data Olahan, 2013

Tabel 1 memperlihatkan bahwa penyuluhan berperan dalam proses
edukasi kepada petani sawit swadaya yang ditujukkan dengan skor 3.61.
Relevansi materi dengan kebutuhan petani sudah tepat dan sudah mampu
menjawab kebutuhan petani kelapa sawit pola swadaya. Materi yang
disajikan penyuluh sudah sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan
petani di wilayah binaan mereka. Namun, tidak semua petani merasa puas
dengan materi penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh, dimana
penyuluh tidak focus kepada materi kelapa sawit, hal tersebut dilakukan
Rosnita, Roza Yulida, Arifudin, dan Suardi Tarumun
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penyuluh karena penyuluhan mencakup semua kegiatan pertanian mulai
pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan
(penyuluh harus polivalen).
Penyuluhan sudah berperan dalam peningkatan pengetahuan dan
keterampilan petani dengan skor 3.69 dan 3.59. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyuluhan telah mampu memberikan peningkatan
pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi terbaru dalam budidaya
perkebunan kelapa sawit pada petani dalam mewujudkan perbaikan teknis
bertani (better farming), perbaikan ekonomi usahatani (better business),
dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (better living). Dalam
kasus ini petani telah mampu menyerap ilmu pengetahuan tentang usaha tani
kelapa sawit dari luar penyuluhan yang dilakukan penyuluh, seperti dari
petani kelompok lain, petani plasma, dan informasi dari media-media
elektronik.
Penyuluh berperan dalam memberikan bimbingan dan kunjungan
kepada petani swadaya dengan skor 3.61. Waktu bimbingan dan kunjungan
yang diberikan penyuluh secara rutin setiap minggu sekali, terkadang bisa
dua kali seminggu pada saat ada masalah yang dihadapi petani. Bahkan
petani ada yang langsung datang ke Kantor Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP) untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
3.1.2. Peran diseminasi
Diseminasi informasi/inovasi yaitu penyebarluasan informasi/inovasi
dari sumber informasi atau penggunanya ke petani. Tentang hal ini,
seringkali kegiatan penyuluhan hanya terpaku untuk lebih mengutamakan
penyebaran informasi/inovasi dari pihak luar. Tetapi dalam proses
pembangunan, informasi dari dalam justru lebih penting, utamanya yang
terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pengambilan keputusan
kebijakan dan atau pemecahan masalah yang segera memerlukan
penanganan (Mardikanto, 2009). Peran penyuluhan sebagai diseminasi
dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Peran Sebagai Diseminasi
No
1
2
3

Diseminasi (X2)
Penyebaran informasi ke petani lain
Diseminasi informasi teknologi
Informasi harga saprodi dan hasil
produksi
Diseminasi (X2)

Rata-rata
3.57
3.42
3.01

Kategori
Berperan(B)
Berperan(B)
Cukup Berperan(C )

3.33

Cukup berperan(C)

Sumber : Data Olahan, 2013
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Tabel 2 menunjukan bahwa penyuluhan baru hanya mampu cukup
berperan dalam diseminasi informasi dengan skor 3.33. Diseminasi
informasi/inovasi berjalan biasa saja, diseminasi dilihat dari penyebaran
informasi ke petani lain yang tidak mengikuti penyuluhan, diseminasi
teknologi informasi, dan informasi harga saprodi dan hasil produksi.
Penyuluhan berperan dalam penyebaran informasi ke petani lain yang tidak
mengikuti penyuluhan dengan skor 3.57. Kegiatan penyuluhan telah mampu
menyebarluaskan informasi ke petani lain yang tidak mengikuti penyuluhan,
petani yang tidak mengikuti penyuluhan juga telah mendapatkan manfaat
dalam edukasi tentang usaha tani kelapa sawit, terlihat juga bahwa petani
yang mengikuti penyuluhan tidak sungkan untuk membagi ilmunya ke petani
lain yang tidak mengikuti penyuluhan. Penyuluhan berperan dalam
diseminasi informasi teknologi dengan skor 3.42. Penyuluh memberikan
diseminasi/penyebaran informasi teknologi yang dibutuhkan petani seperti
penggunaan pestisida kimia yang tepat (tepat guna, tepat waktu, dan tepat
pakai), cara pemupukan yang tepat, penyebaran informasi tentang manfaat
penggunaan bibit unggul kelapa sawit, dan penggunaan pupuk alternatif dari
kotoran sapi yang baru mulai diaplikasikan. Tetapi, ketersediaan alat dan
dana merupakan musuh utama bagi penyuluh dalam mengaplikasikan
teknologi barunya.
Penyuluhan hanya cukup berperan dalam diseminasi informasi harga
saprodi dan hasil produksi dengan skor 3.01. Pendulum hanya mampu
memberikan informasi harga saprodi dan hasil produksi akan tetapi belum
mampu membantu petani untuk mendapatkan harga hasil produksi yang
pantas saat harga sawit anjlok. Penyuluh mendapatkan informasi dari agen
kelapa sawit sebelum panen, kemudian penyuluh menyebarkan informasi
harga ke anggota kelompok tani.
3.1.3. Peran fasilitasi
Peran penyuluhan sebagai fasilitasi atau pendampingan merupakan
kegiatan yang lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan
kliennya. Fungsi fasilitas tidak harus selalu dapat mengambil keputusan,
memecahkan masalah, dan atau memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan
klien, tetapi justru sering kali hanya sebagai penengah/mediator. Peran
penyuluhan dalam Fasilitasi disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Peran dalam Fasilitasi
No
1
2
3
4
5

Fasilitasi (X3)
Rata-rata
Kategori
Memfasilitasi keluhan petani
3.29
Cukup Berperan( C )
Pengembangan minat berusaha tani kelapa
3.48
Berperan(B)
sawit
Mewujudkan kemitraan petani & pengusaha 2.98
Cukup Berperan( C )
Akses ke lembaga keuangan
3.54
Berperan(B)
Akses pasar untuk hasil pertanian
3.11
Cukup Berperan( C )
Fasilitasi (X3)
3.28
Cukup Berperan( C )

Sumber : Data Olahan, 2013

Tabel 3 menggambarkan bahwa penyuluhan hanya cukup berperan
dalam fasilitasi dengan skor 3.28. Penyuluh hanya mampu cukup berperan
dalam memfasilitasi keluhan petani, mewujudkan kemitraan antara petani
dan pengusaha, dan memfasilitasi petani untuk mampu akses ke pasar
terhadap hasil produksi sawit yang diperoleh dengan skor masing-masing
3.29, 2.98, dan 3.11. Penyuluh hanya mampu mencarikan setiap solusi dari
beberapa permasalahan yang dihadapi dan belum terhadap setiap
permasalahan yang dihadapi petani. Keluhan yang diajukan petani biasanya
adalah masalah permodalan dalam meneruskan usaha tani kelapa sawit,
kelangkaan dan mahalnya harga pupuk juga kerap dirasakan petani kelapa
sawit, dan permasalahan yang paling mendasar dan sangat sulit mencari
jalan keluarnya adalah masalah penggunaan bibit kelapa sawit non sertifikat.
Penyuluhan sudah berperan dalam pengembangan minat berusaha tani
kelapa sawit dan akses kepada lembaga keuangan dengan skor 3.48 dan 3.54.
Penyuluh pertanian selalu memotivasi petani untuk berusahatani kelapa
sawit dan memantau perkembangan usahatani kelapa sawit petani mulai dari
perawatan, pemupukan, dan panen. Ini dilakukan agar produksi kelapa sawit
petani meningkat dan pada akhirnya akan memotivasi petani untuk terus
berusaha tani kelapa sawit. Saat ini penyuluh telah memfasilitasi petani yang
memerlukan bibit kelapa sawit ke pihak pembibitan yang terjamin mutu dan
bersertifikat agar petani tidak menanam kembali bibit kelapa sawit yang
tidak bersertifikat seperti tanaman kelapa sawit yang sedang dibudidayakan
petani saat ini.
Penyuluhan hanya mampu cukup berperan dalam mewujudkan
kemitraan antara petani dengan pengusaha dengan skor 2.98. Peran
penyuluh dalam memfasilitasi kemitraan antara petani dengan pengusaha
hanya menghubungkan petani dengan tauke sawit yang mampu menampung
hasil produksi kelapa sawit dan menyediakan saprodi bagi petani untuk
kegiatan usaha tani kelapa sawit.
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Penyuluhan sudah berperan dalam memfasilitasi petani untuk akses ke
lembaga keuangan dengan skor 3.54 Hal tersebut terlihat dengan
dibentuknya Unit Simpan Pinjam Gapoktan. Dalam memasarkan produksi
kelapa sawit petani penyuluh sudah berperan dengan mencarikan tauke yang
mampu membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga
yang mampu diterima oleh petani, langkah yang dilakukan penyuluh adalah
langsung berhubungan dengan pabrik kelapa sawit karena peani tidak
memiliki surat pengantar yang pengurusannya membutuhkan biaya dan
waktu. Dalam pemasaran hasil pertanian penyuluhan masih kurang sangat
berperan karena seharusnya penyuluhan harus mampu menggandeng
koperasi yang ada di desa tersebut untuk memasarkan hasil pertanian kelapa
sawit, dengan demikian perbedaan harga yang diteima petani tidak terlalu
tinggi dengan harga yang berlaku di pabrik kelapa sawit (PKS).
3.1.4. Peran konsultasi
Konsultasi, yang tidak jauh berbeda dengan fasilitasi, yaitu membantu
memecahkan masalah atau sekedar memberikan alternatif-alternatif
pemecahan masalah. Dalam melaksanakan peran konsultasi, penting untuk
memberikan rujukan kepada pihak lain yang lebih mampu dan atau lebih
kompeten untuk menanganinya. Dalam melaksanakan fungsi konsultasi,
penyuluh tidak boleh hanya menunggu tetapi harus aktif mendatangi
kliennya (Mardikanto, 2009). Peran penyuluhan dalam konsultasi disajikan
pada Tabel 4.
Tabel 4 menerangkan bahwa penyuluhan sudah berperan dalam
konsultasi bagi petani dengan nilai skor 3.77. Pendulum sudah berperan
dalam memecahkan masalah petani dan masalah yang dihadapi secara
bersama, pemahaman terhadap teknologi baru dan menyediakan waktu
konsultasi secara rutin dengan skor masing-masing 3.83, 3.46, 3.64, dan 4.14.
Pendulum telah mampu membantu memecahkan masalah petani dan petani
merasa puas dengan kinerja penyuluh dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapi petani. Pendulum berperan dalam pemecahan masalah petani
terhadap setiap keluhan-keluhan yang dialami petani, baik permasalahan
seputar kelapa sawit ataupun permasalahan pertanian secara keseluruhan.
Penyuluh selalu menyelesaikan masalah dengan mendatangkan ahli
pertanian dari tingkat kabupaten, mengadakan seminar pertanian dengan
pembicara dari tingkat kabupaten atau provinsi untuk menambah wawasan
sekaligus wadah petani untuk mendiskusikan masalah yang belum
terselesaikan.
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Tabel 4. Peran Sebagai Konsultasi
No
1
2
3
4

Konsultasi (X4)
Membantu pemecahan masalah petani
Memberikan sarana & prasarana
memecahkan permasalahan bersama
Memberikan pemahaman tentang
teknologi terbaru
Waktu konsultasi secara rutin
Konsultasi (X4)

Rata-rata
3.83
3.46

Kategori
Berperan(B)
Berperan(B)

3.64

Berperan(B)

4.14
3.77

Berperan(B)
Berperan(B)

Sumber : Data Olahan, 2013

Peran penyuluhan sebagai agen pemberi pemahaman teknologi terbaru
berjalan dengan baik. Peran penyuluhan seperti penggunaan pestisida kimia
yang tepat (tepat guna, tepat waktu, dan tepat pakai), cara pemupukan yang
tepat. Peran penyuluhan dalam hal pemahaman untuk teknologi yang benarbenar baru dan modern belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, ini
disebabkan keterbatasan ketersediaan alat dan dana bagi penyuluh dalam
mengaplikasikan teknologi baru.
Waktu konsultasi secara rutin antara penyuluh dengan petani berjalan
dengan baik, penyuluh selalu menyediakan waktunya untuk petani yang
ingin berkonsultasi. Petani selalu mendatangi penyuluh di desa wilayah
binaan secara langsung atau menghubungi dengan telepon jika penyuluh
tidak berada di desa wilayah binaan. Penyuluh selalu memberikan waktu
kepada petani untuk berkonsultasi, baik pada hari kerja ataupun hari libur,
dan malam haripun penyuluh masih melayani konsultasi dengan petani
melalui telepon. Bahkan petani dipersilahkan untuk langsung datang
berkonsultasi ke Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) jika ingin
mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan.
3.1.5. Peran Supervisi/Pembinaan
Supervisi/pembinaan merupakan upaya untuk bersama-sama klien
melakukan penilaian (self assesment), untuk kemudian memberikan saran
alternatif perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi (Mardikanto,
2009). Peran penyuluhan sebagai supervisi disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5 menunjukkan bahwa penyuluhan baru hanya cukup berperan
dalam supervise atau pembinaan dengan skor 3.31. Penyuluh hanya mampu
cukup berperan dalam membina kemampuan teknik berusahatani kelapa
sawit dan dalam pemasaran hasil terkait produk, harga, promosi dan tempat
dengan skor 3.29 dan 3.23, akan tetapi penyuluhan sudaah berperan dalam
membina petani memanfaatkan SDA dan SDM yang dimiliki. Petani telah
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mendapatkan pembinaan dari kegiatan penyuluhan terhadap kemampuan
teknik usaha tani kelapa sawit yang mereka jalankan yang terdiri dari lima
subsistem agribisnis yaitu subsitem agribisnis hulu/pengadaan input
produksi (off-farm), subsistem produksi (on-farm), subsistem agroindustri,
subsistem pemasaran hasil produksi, dan subsistem lembaga penunjang
(koperasi, pemerintah, dan lembaga lainnya).
Pembinaan pemasaran hasil terkait 4P (Produk, Harga, Promosi, dan
Tempat) yang dilakukan oleh Penyuluh adalaah bagaimana mencari pasar
yang potensial untuk memasarkan produksi kelapa sawit yang dihasilkan,
mencarikan pasar yang mampu membeli hasil panen dengan harga lebih
tinggi, petani dituntut untuk aktif dalam mencari informasi pasar dengan cara
memperluas jaringan mereka, dan tidak terfokus di desa saja dalam
pemasaran hasil usahataninya.
Tabel 5. Peran Sebagai Supervisi/Pembinaan
No
1
2
3

Supervisi/Pembinaan (X5)
Pembinaan kemampuan teknik berusaha tani
kelapa sawit
Pembinaan pemasaran hasil terkait 4P
(Produk, Harga, Promosi, dan Tempat)
Pembinaan dalam pemanfaatan SDA dan SDM
Supervisi/Pembinaan (X5)

Rata-rata
3.29
3.23
3.42
3.31

Kategori
Cukup
Berperan( C )
Cukup
Berperan( C )
Berperan(B)
Cukup
Berperan( C)

Sumber : Data Olahan, 2013

Peran penyuluhan dalam pembinaan pemanfaatan SDA dan SDM berjalan
dengan baik. Penyuluhan selalu memberikan edukasi bagi petani sebagai
bekal masa depan agar dapat mengatasi masalah usaha tani kelapa sawit
melalui proses peningkatan kualitas SDM sehingga menghasilkan petani yang
mampu menguasai teknologi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber
daya alam (SDA) secara berkelanjutan dan pada akhirnya akan menjadi
petani yang mandiri dan sejahtera.
3.1.6. Peran monitoring dan evaluasi
Monitoring/pemantauan yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama
proses kegiatan sedang berlangsung. Sedangkan Evaluasi yaitu kegiatan
pengukuran dan penilaian yang dapat dilakukan pada sebelum (formatif),
selama (on-going/pemantauan) dan setelah kegiatan dilakukan (sumatif/ expost). Meskipun demikian, evaluasi sering kali hanya dilakukan setelah
kegiatan selesai untuk melihat proses hasil kegiatan (output), dan dampak
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(outcome) kegiatan yang menyangkut kinerja (performance) baik teknis
maupun finansial (Mardikanto, 2009). Peran penyuluhan dalam evaluasi
disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Peran Sebagai Evaluasi
No
1
2
3
4

Evaluasi (X6)
Rata-rata
Kategori
Monitoring dan evaluasi terhadap
3.48
Berperan (B)
usahatani yang telah dijalankan
Monitoring dan evaluasi terhadap
3.24
Cukup Berperan
penguasaan inovasi/teknologi baru
(C)
Evaluasi hasil kegiatan/output penyuluhan
3.41
Berperan (B)
Evaluasi kinerja petani baik teknis maupun
3.33
Cukup Berperan
financial
(C)
Evaluasi (X6)
3.37
Cukup Berperan
(C)

Sumber : Data Olahan, 2013

Tabel 6 menerangkan bahwa penyuluh baru cukup berperan dalam
melakukan evaluasi dengan skor 3.37. Penyuluh berperan dalam memonitor
dan mengevaluasi terhadap usaha tani yang telah dijalankan dan melakukan
evaluasi terhadap hasil dari kegiatan penyuluhan dengan skor 3.48 dan 3.41,
akan tetapi penyuluhan hanya mampu cukup berperan dalam mengevaluasi
penguasaan teknologi oleh petani dan kinerja petani dari sisi teknis dan
financial dengan skor masing-masing 3.24 dan 3.33. Penyuluh pertanian
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan usaha tani
kelapa sawit dengan baik. Bentuk evaluasi yang dilakukan penyuluh adalah
dengan adanya pertemuan yang diadakan setiap bulan.
Monitoring dan evaluasi terhadap penguasaan inovasi/teknologi baru
dengan melihat melihat apakah pengaplikasian teknologi yang diterima
petani benar-benar diterapkan dalam usaha tani kelapa sawit dan begitu pula
dengan teknologi untuk beternak sapi seperti pembuatan pakan dari pelepah
sawit dan pembuatan kandang yang tidak terlalu dekat dengan rumah.
Peran penyuluhan dalam evaluasi hasil kegiatan/output penyuluhan
berjalan dengan baik. Penyuluh selalu mengevaluasi hasil kegiatan yang
dilakukan, dari sana penyuluh akan tahu apa yang harus ditambahkan dalam
kegiatan penyuluhan ke depannya. Dengan adanya evaluasi hasil kegiatan
memacu semangat petani untuk terus maju, karena petani merasa
diperhatikan sehingga kegiatan penyuluhan akan terus dapat berlangsung
dengan baik pula. Selain itu, penyuluh juga selalu mengevaluasi hasil kegiatan
atau output penyuluhan saat pertemuan di kantor BPP yang di pimpin pleh
kepala BPP masing-masing wilayah.
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Tabel 7. Peran Penyuluhan
No
Peran Penyuluhan (X)
1
Edukasi (X1)
2
Diseminasi (X2)
3
Fasilitasi (X3)
4
Konsultasi (X4)
5
Supervisi (X5)
6
Monitoring dan Evaluasi (X6)
Peran Penyuluhan (X)

Rata-rata
3.61
3.33
3.28
3.77
3.31
3.37
3.31

Kategori
Berperan(B)
Cukup Berperan( C )
Cukup Berperan( C )
Berperan(B)
Cukup Berperan( C)
Cukup Berperan( C )
Cukup Berperan (C)

Sumber : Data Olahan, 2013

Penyuluh dalam mengevaluasi kinerja petani baik teknis maupun
finansial, dilakukan dengan melihat rata-rata pendapatan petani dan
bagaimana besaran pengeluaran yang dilakukan rumah tangga petani tiap
bulannya. Jika pengeluaran petani mendekati atau sama dengan pendapatan
petani maka penyuluh memberi arahan untuk lebih bijak dalam
menggunakan uang. Namun untuk kasus ini petani yang tergabung ke dalam
kelompok tani telah paham dan cermat dalam mengalokasikan pendapatan
rumah tangga mereka. Peran penyuluhan secara keseluruhan disajikan pada
Tabel 7.
Tabel 7 menunjukan secara rata-rata penyuluhan hanya mampu untuk
cukup berperan dalam budidaya kelapa sawit di Provinsi Riau dengan Skor
3.31. Hal tersebut karena dari 6 peran penyuluhan hanya dua peran
penyuluhan dimana penyuluh sudah berperan yakni dalam edukasi kepada
petani dan konsultasi dengan skor 3.61 dan 3.77, akan tetapi pada empat
peran penyuluhan lainnya seperti diseminasi, fasilitasi, supervise dan
monitoring dan evaluasi penyuluhan hanya mampu untuk cukup berperan
dengan skor masing-masing 3.33, 3.28, 3.31, dan 3.37. Artinya, secara
keseluruhan peran yang dijalankan oleh penyuluhan pertanian masih
dikatakan belum memberikan persepsi yang baik bagi petani swadaya dalam
pelaksanaannya.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1. Kesimpulan
1. Peran penyuluhan dalam budidaya kelapa sawit petani swadaya di
Provinsi Riau baru berada pada kategori cukup berperan. Penyuluh sudah
berperan dalam edukasi, monitoring dan evaluasi, akan tetapi pada
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diseminasi, fasilitasi, konsultasi, dan supervisi masih pada katagori cukup
berperan.
2. Penyuluhan sudah berperan dalam edukasi dan konsultasi pada petani
kelapa sawit di Provinsi Riau karena materi yang diberikan sudah sesuai
dengan kebutuhan petani sehingga mampu meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan petani.
3. Penyuluhan hanya mampu cukup berperan dalam diseminasi, fasilitasi,
supervisi, monitoring dan evaluasi pada budidaya kelapa sawit petani
swadaya, karena penyuluh belum mampu mendiseminasi informasi harga
saprodi dan harga produksi kelapa sawit, memfasilitasi masalah petani,
mewujudkan kemitraan petani, akses pasar bagi petani, disisi lain
penyuluh juga belum mampu, disisi lain penyuluh belum mampu
meningkatkan kemampuan teknik berusahatani dan pemasaran hasil,
serta mengevaluasi kemampuan teknologi dan kinerja petani.

4.2. Rekomendasi
1. Pemerintah dalam menyusun program penyuluhan hendaklah memfokuskan pada kegiatan pelatihan yang meningkatkan kemampuan
penyuluh dalam mendiseminasi informasi harga produksi serta factor
produksi melalui pendekatan kelompoktani petani kelapa sawit pola
swadaya.
2. Diperlukan pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan penyuluh
dalam memfasilitasi petani kelapa sawit pola swadaya, sehingga petani
pola swadaya dapat berkonsultasi dengan penyuluh dalam memcahkan
masalah yang sedang dihadapi.
3. Perlu adanya pelatihan kepada penyuluh guna meningkatkan kemampuan penyuluh dalam melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi.
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ABSTRAK
Organisasi formal menjadi salah satu andalan dalam menyampaikan program
pembangunan pertanian. Kelompok tani merupakan satu dari sekian banyak
organisasi yang dibentuk di tingkat petani dan menjadi syarat untuk mendapatkan
bantuan. Banyaknya kelompok tani tidak menjamin berhasilnya suatu pembangunan.
Keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya bertumpu pada modal finasial semata
namun juga modal sosial. Elemen utama modal sosial mencakup kepercayaan,
kerjasama dan jejaring. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kepercayaan,
kerjasama dan jejaring baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
mempengaruhi terhadap pemberdayaan kelompok tani. Metode penelitian dilakukan
dengan survei sehingga dapat mempelajari elemen utama modal sosial pada setiap
kelompok tani. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Sukabumi dengan unit
analisis adalah anggota kelompok tani. Analisis yang digunakan adalah regresi linear
berganda dimana variabel kepercayaan, kerjasama dan jejaring diduga mempengaruhi pemberdayaan kelompok tani baik secara bersama-sama maupun parsial.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepercayaan, kerjasama dan jejaring baik secara
bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri signifikan atau berbeda nyata. Hal ini
memperlihatkan faktor kepercayaan, kerjasama dan jejaring dapat dijadikan variabel
penjelas bagi berdayanya suatu kelompok tani. Dapat pula dikatakan bahwa semakin
tinggi nilai kepercayaan, kerjasama dan jejaring dalam kelompok tani sebagai modal
sosial maka akan semakin berdaya kelompok tani tersebut.
Kata Kunci: modal sosial, pemberdayaan, kelompok tani

1. PENDAHULUAN
Pemerintah, LSM lokal maupun internasional pada saat ini menyadari
bahwa untuk menyampaikan program kepada masyarakat dibutuhkan
organisasi formal. Hal ini karena organisasi formal merupakan strategi utama
tercapainya program. Dengan adanya kelompok formal diharapkan dapat
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menjalankan peran baik komunikasi maupun ekonomi. Sebagian besar
kelompok yang terbentuk sekarang ini kenyataannya merupakan bagian
dalam pengembangan masyarakat yang dirancang untuk mengakses proyek.
Sehingga sulit dipisahkan apakah kelompok dalam masyarakat itu timbul
dari motivasi masyarakat sendiri ataukah terbentuk karena proyek.
Kelompok yang dibentuk karena adanya proyek, tidak akan mengakar di
masyarakat. Oleh karena itu, ketika proyek selesai kelompok pun bubar.
Demikian pula halnya dengan kelompok - kelompok yang dibentuk oleh
masyarakat untuk mendapatkan bantuan, ketika bantuan tak kunjung datang
maka aktifitas semakin surut dan akhirnya menghilang.
Kelompok formal dalam masyarakat tani pertama kali dibentuk seiring
dengan adanya program revolusi hijau dimana petani yang diikutsertakan
dalam program ini mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk meningkatkan produktivitas tanamannya. Seiring dengan berjalannya program tersebut
ternyata menimbulkan dampak kondisi sosial pada petani. Tingkat keberhasilan pembentukan organisasi rendah dan kapasitas keorganisasiannya
lemah. Banyak studi membuktikan bahwa tidak mudah membangun
organisasi petani karena petani cenderung merasa lebih baik tidak
berorganisasi (Syahyuti, 2011). Beberapa penyebab kegagalan diantaranya
adalah kurang dihargainya inisiatif lokal, proses yang top down, pendekatan
yang seragam serta kurang mengedepankan partisipasi dan dialog.
Partisipasi yang berlangsung masih bersifat searah atau baru sebatas
mobilisasi, bukan untuk peningkatan social capital (modal sosial)
masyarakat.
Menurut Syahyuti (2011) organisasi petani yang sebelumnya sudah ada
kadang-kadang tidak dipergunakan lagi sehingga lambat laun menghilang.
Hal ini kemudian menimbulkan perubahan pola yang terjadi mengikuti
perubahan politik negara khususnya kebijakan terhadap pembangunan dan
masyarakat desa pada umumnya. Organisasi formal dan organisasi non
formal yang berkembang sekarang hanya beberapa saja yang berhasil, akibat
dari adanya pemimpin organisasi yang “kebetulan” dapat mengembangkan
organisasinya.
Petani sebagai pelaku utama di sektor pertanian akan senantiasa berada
dalam beragam aktivitas kehidupan dalam kemajuan zaman. Hal ini
disebabkan karena penduduk dunia masih akan tetap bergantung pada hasil
produksi petani. Kondisi petani sampai hari ini masih banyak kendala dan
masalah. Kendala dan masalah yang terjadi pada kelompok tani sangat
beragam. Masalah yang muncul biasanya berupa kekurangan modal,
penerapan teknologi, sulit mendapatkan informasi harga dan lain-lain.
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Sosialisasi mengenai teknologi untuk meningkatkan produktivitas usahatani
biasanya dilakukan melalui penyuluhan pada kelompok tani. Namun
demikian, teknologi terbaru yang diperkenalkan melalui penyuluhan kepada
petani terutama anggota kelompok tani tidak selalu dapat diterapkan dengan
cepat sehingga diperlukan kajian mengenai kendala atau hambatan petani
dalam menerapkan teknologi yang disampaikan. Salah satu kendala yang
dirasakan oleh petani adalah kurangnya rasa percaya anggota terhadap
pengurus kelompok. Kepercayaan adalah salah satu modal sosial yang harus
ada dalam suatu organisasi. Oleh karena itu kajian mengenai modal sosial
yang seharusnya ada dalam sebuah kelompok tani menjadi penting untuk
dilakukan. Hal ini dapat menjadi bahan untuk merumuskan strategi apa yang
dapat dibuat untuk memberdayakan kelompok tani tersebut.
Fokus penelitian hanya didasarkan pada modal sosial yang dapat
dijadikan dasar untuk pengembangan kelompok tani agar lebih berdaya.
Modal sosial yang penting dalam suatu kelompok tani adalah kepercayaan
(trust), kemudahan bekerjasama maupun jejaring (networking). Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kepercayaan, kerjasama
dan jejaring secara bersama-sama mempengaruhi terhadap pemberdayaan
kelompok tani, (2) Secara parsial kepercayaan, kemudahan bekerjasama dan
jejaring dapat mempengaruhi terhadap pemberdayaan kelompok tani.
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
peran modal sosial yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan
kelompok tani sehingga menjadi berdaya. Selain itu dengan mempelajari
modal sosial di tingkat petani dapat ditentukan strategi yang tepat untuk
kelompok tani agar mampu mandiri tanpa harus tergantung pada bantuan
orang lain. Dengan demikian petani yang berdaulat dan bermartabat dapat
tercapai.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
Pembangunan yang berhasil tidak hanya berkaitan dengan modal
ekonomi (finansial). Fukuyama (1995) dalam Suharto (2008) menyatakan
bahwa modal sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prinsip-prinsip
yang melandasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara.
Beberapa ahli mendefinisikan modal sosial yang berbeda-beda. Fukuyama
(1995) dalam Suharto (2008) mendefinisikan bahwa modal sosial sebagai
seperangkat norma atau nilai informal yang dimiliki bersama oleh para
anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara
mereka. Kunci dari modal sosial adalah trust atau kepercayaan. Sementara
Ema Hilma Meilani dan Dian Purwanti
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itu Putnam (1993) dalam Suharto (2008) mendefinisikan modal sosial
sebagai kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim
demokratis. Sikap saling percaya antara sesama warga dan antar warga dan
perangkat negara sangat menentukan perkembangan demokrasi.
Modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerjasama
demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok organisasi
(Marnia Nes dalam Anggoro (2009)). Pilar modal sosial menurut Paldam
(2000) dalam Anggoro (2009) adalah kepercayaan (trust), kemudahan
bekerjasama dan eksistensi jaringan (network). Oleh karena itu bisa
dikatakan bahwa modal sosial adalah kerjasama antar warga atau antar
individu untuk menghasilkan tindakan kolektif. Tindakan kolektif yang
dimaksud adalah kerjasama dalam kelompok berdasarkan jaringan yang
dimiliki oleh kelompok tersebut.
Coleman (1988) dalam Mangkuprawira (2010) berpendapat bahwa
modal sosial memfasilitasi kegiatan individu dan kelompok yang
dikembangkan oleh jaringan hubungan, timbal balik, kepercayaan dan norma
sosial. Modal sosial menurut pandangan Coleman merupakan sumberdaya
yang netral yang memfasilitasi setiap kegiatan dimana masyarakat bisa
menjadi lebih baik dan bergantung pada pemanfaatan modal sosial oleh
setiap individu. Pemberdayaan adalah pilihan, kebebasan, partisipasi dalam
pengambilan keputusan, martabat, penghargaan, kerjasama, dan rasa saling
memiliki pada komunitas (Gonsalves et al., 2005) dalam Iqbal et al. (2007).
Sedangkan menurut Sumodiningrat (1999) Pemberdayaan (empowerment)
merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan dan
memperluas akses terhadap suatu kondisi untuk mendorong kemandirian
yang berkelanjutan (tanggap dan kritis terhadap perubahan) serta mampu
berperan aktif dalam menentukan nasibnya sendiri, melalui penciptaan
peluang yang seluas-luasnya agar mampu berpartisipasi.
Pengertian pemberdayaan menurut Prijono dan Pranaka (1996) adalah
membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan
menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka
termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Sementara itu
Wrihatnolo (2006) berpendapat bahwa suatu pemberdayaan masyarakat
(community development) dilakukan untuk mendorong penduduk miskin
secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk
untuk menanggulangi kemiskinan yang dialami mereka sendiri.
Pengertian kelompok tani menurut Kepmentan No. 93/1997 yaitu
kumpulan petani-nelayan yang tumbuh berdasarkan keakraban dan
keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya
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pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani nelayan
dan kesejahteraan anggotanya. Kelompok tani adalah kumpulan orang-orang
tani yang terikat secara informal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi
lingkungan, keakraban, kepentingan bersama dan saling percaya
mempercayai, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama.
(Deptan dalam Marzuki, 1999). Sedangkan menurut Permentan no 273/2007
kelompok tani merupakan kumpulan petani/peternak/pekebun yang
dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan
(sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan
mengembangkan usaha anggota. Karakteristik kelompok tani sebagai
berikut: (a) saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama
anggota; (b) mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam
berusahatani; (c) memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman,
hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa,
pendidikan dan ekologi; (d) ada pembagian tugas dan tanggungjawab sesama
anggota berdasarkan kesepakatan bersama.
Fungsi utama kelompok tani yaitu sebagai kelas belajar (farmer to farmer
learning), wahana kerjasama, dan unit produksi (Syahyuti, 2011). Usahatani
yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani setelah
mencapai perkembangan yang cukup secara keseluruhan harus dipandang
sebagai satu kesatuan usaha untuk mencapai skala ekonomi. Berdasarkan
rumusan masalah maka hipotesis yang dapat diajukan adalah faktor
kepercayaan, kerjasama dan jejaring secara bersama-sama mempengaruhi
terhadap pemberdayaan kelompok tani. Hipotesis berikutnya adalah
kepercayaan, kerjasama dan jejaring secara parsial berpengaruh terhadap
pemberdayaan kelompok tani.

3. METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Sukabumi dengan unit analisis
adalah anggota kelompok tani yang terpilih secara acak. Responden yang
dipilih berasal dari kelompok tani yang terpilih baik sebagai pengurus
maupun hanya sebagai anggota. Waktu penelitian selama enam bulan dimulai
dengan survei awal jumlah kelompok tani di Kota Sukabumi sehingga dapat
ditentukan jumlah kelompok tani yang akan menjadi responden. Jumlah
responden seluruhnya adalah 100 orang dari seluruh anggota kelompok tani
yang ada di wilayah Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian penjelasan (explanatory survei). Apabila dilihat dari jenis masalah
yang diselidiki metode survei yang digunakan dalam penelitian ini termasuk
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ke dalam penelitian deskriptif. Menurut Singarimbun (1989) dalam Meilani
(2009) pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi, dengan
demikian penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari
satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data
yang pokok.
Rancangan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
analisis data pendekatan kualitatif. Hal ini karena indikator modal sosial
hanya dapat diukur dengan menggunakan skala interval. Setelah data
didapatkan maka dapat dimasukkan ke dalam analisis data. Analisis yang
dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linear
berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan dengan
lebih dari satu variabel dalam hal ini indikator modal sosial yang diamati ada
tiga jenis yaitu kepercayaan (trust, kerjasama dan jejaring (networking).
Dengan demikian variabel bebas (X) terdiri dari tiga variabel yaitu trust (X1),
kerjasama (X2) dan jejaring (X3). Bentuk umum persamaan regresi linear
berganda adalah : (Hasan, 2001)
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Dimana : Y = variabel terikat (pemberdayaan kelompok tani)
a = konstanta
X1 = kepercayaan
X2 = kerjasama
X3 = jejaring
b1, b2, b3 = koefisien variabel X1, X2 dan X3
e = error

Pengujian Hipotesis
Untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan uji F dan uji t. Uji F
digunakan untuk melihat pengaruh kepercayaan, kerjasama dan jejaring
secara bersama-sama mempengaruhi pada pemberdayaan petani. Uji t
digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing secara parsial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota Sukabumi memiliki luas wilayah sebesar 4 800.23 Ha (RPJMD,
2013). Wilayah Sukabumi terdiri dari tujuh kecamatan dengan wilayah
paling luas adalah Kecamatan Lembursitu sebesar 889.76 Ha (19 persen) dan
wilayah paling kecil adalah Kecamatan Citamiang sebesar 404.00 Ha (8
persen). Secara geografis Kota Sukabumi berada pada koordinat 106o45’50”
bujur timur dan 106o45’10” bujur timur, 6o50’44” Lintang Selatan di kaki
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Gunung gede (BPS Sukabumi, 2012). Batas-batas wilayah Kota Sukabumi
yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi Kabupaten
Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung,
sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, dan sebelah Timur
berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi (BPS
Sukabumi, 2012).
Berdasarkan data stasiun cuaca di Cimandiri pada tahun 2011(BPS
Sukabumi, 2012) iklim cenderung basah dengan suhu udara sepanjang tahun
2011 adalah 15-30oC, curah hujan tertinggi pada bulan November yaitu 323
mm3 dengan jumlah hari hujan 27 hari. Demikian pula data yang dikeluarkan
oleh stasiun Goalpara iklim di Sukabumi cenderung basah sehingga
mendekati Tipe iklim B menurut Schimdt-Fergusson.
Jumlah penduduk Kota Sukabumi berdasarkan data hasil perhitungan BPS
Kota Sukabumi dengan pendekatan berdasarkan perhitungan sensus
penduduk tahun 2010 jumlah penduduk kota Sukabumi tahun 2011 tercatat
sebanyak 304 530 jiwa terdiri dari 154 693 laki-laki (50.80 persen) dan 149
837 perempuan (49.20 persen). Tahun 2012 tercatat sebanyak 308 031
penduduk yang terdiri dari 156 400 laki-laki (50.77 persen) dan 151 631
perempuan (49.23 persen). Sex ratio di Kota Sukabumi tahun 2012 adalah
103.15 persen (RPJMD Sukabumi, 2013). Struktur penduduk berdasarkan
usia di Kota Sukabumi mayoritas berusia 20 – 49 tahun atau 45.75 persen,
sedangkan penduduk berusia lanjut sebesar 5.11 persen.
Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin,
usia, status perkawinan, jumlah tanggungan, pendidikan, luas lahan,
pengalaman berusahatani, komoditas yang diusahakan, status lahan dan
sumber modal yang diperoleh untuk berusahatani. Karakteristik yang
diamati tersebut diharapkan dapat menunjang penjelasan tentang indikatorindikator modal sosial. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yaitu 92
persen berjenis kelamin laki-laki. Sisanya sebesar 8 persen responden
berjenis kelamin perempuan. Jumlah responden berdasarkan usia terbagi
menjadi tiga kategori yaitu < 50 tahun sebanyak 34 persen, antara 50 – 60
tahun sebanyak 43 persen, dan > 60 tahun sebanyak 23 persen. Data
berdasarkan usia menunjukkan bahwa mayoritas usia petani yang menjadi
responden adalah antara 50 – 60 tahun. Usia yang menunjukkan bahwa
bidang pertanian hanya diminati oleh responden yang berusia tua.
Berdasarkan status perkawinan responden terdapat tiga orang yang tidak
kawin, dan berusia masih muda. Responden yang berstatus kawin sebesar
97 orang baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kondisi ini
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menunjukkan bahwa usia petani responden yang mayoritas antara 50 – 60
tahun dapat dipastikan memiliki status kawin.
Berdasarkan jumlah tanggungan keluarga petani responden terbagi
menjadi tiga kategori yaitu kurang dari tiga orang sebanyak 42 persen, petani
responden yang memiliki tanggungan keluarga antara 4 - 6 sebanyak 54
persen, dan petani responden yang memiliki tanggungan lebih dari 7 orang
sebanyak 4 persen. Berdasarkan pendidikan yang dimiliki petani responden
sebesar 59 orang hanya sampai tamat SD. Jumlah ini menunjukkan lebih dari
setengah jumlah petani responden belum memenuhi wajib belajar
pendidikan nasional yang seharusnya sampai tamat SMP. Lulusan SMP atau
yang dapat melanjutkan ke SMP dari seluruh petani responden hanya 24
orang, sedangkan yang memiliki pendidikan lebih tinggi adalah 17 orang.
Luas lahan yang digarap oleh petani responden terbagi menjadi tiga kategori
yaitu kurang dari 0,5 hektar (ha) sebesar 72 persen. Petani responden yang
menggarap lahan usahatani antara 0,5 sampai satu hektar sebesar 15 persen,
dan yang menggarap lahan diatas satu hektar sebesar 13 persen. Data ini
menunjukkan bahwa luas lahan garapan petani lebih banyak yang rendah
dan tidak efisien dalam biaya produksi sehingga dibutuhkan kelompok.
Pengalaman usahatani petani responden menunjukkan sebanyak 31 persen
memiliki pengalaman berusahatani kurang dari 15 tahun. Jumlah ini
menunjukkan bahwa dalam hal pengalaman dapat saja terjadi perubahan
matapencaharian. Pengalaman berusahatani yang dimiliki petani responden
antara 15 sampai 35 tahun sebanyak 57 persen. Jumlah petani responden
yang memiliki pengalaman berusahatani lebih dari 35 tahun sebesar 12
persen.
Berdasarkan komoditas yang diusahakan oleh petani responden
menunjukkan 96 persen mengusahakan padi dan sebesar 4 persen petani
responden mengusahakan komoditas non padi. Besarnya lahan yang dimiliki
biasanya menunjukkan status sosial dari petani yang bersangkutan.
Berdasarkan status lahan kepemilikan yang digarap oleh petani responden
menunjukkan anggota yang menjadi buruh tani adalah sebesar 16 persen,
penyewa sebesar 47 persen dan pemilik lahan hanya sebesar 37 persen dari
seluruh petani responden.
Modal adalah unsur dalam usahatani yang cukup penting. Berdasarkan
sumber modal yang biasa digunakan oleh petani responden terbagi menjadi
tiga kelompok yaitu modal sendiri sebesar 54 persen, modal yang berasal
dari pinjaman tengkulak sebesar 40 persen, dan modal yang berasal dari
pinjaman kas kelompok sebesar 6 persen.
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Analisis data ststistik menggunakan persamaan regresi berganda dan
pengolahan data menggunakan SPSS versi 18. Berdasarkan hasil pengolahan
data didapat bahwa variabel kepercayaan, kerjasama dan jejaring secara
bersama-sama mempengaruhi terhadap variabel pemberdayaan kelompok
tani. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi hasil pengujian menggunakan
anova dengan nilai 0.000. Nilai tersebut jauh dibawah nilai taraf nyata
sebesar 0.05 yang berarti signifikan atau berbeda nyata, dengan demikian H0
di tolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan
kelompok tani dapat dijelaskan oleh variabel kepercayaan, kerjasama dan
jejaring.
Hasil pengujian data secara parsial juga menunjukkan hal yang sama.
Variabel kepercayaan memiliki signifikansi sebesar 0.049. Nilai ini hampir
mendekati taraf nyata 0.05 yang digunakan, namun masih lebih rendah dari
0.05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima artinya nilai kepercayaan signifikan
atau berbeda nyata. Nilai tersebut masih menunjukkan bahwa variabel
kepercayaan masih dapat digunakan untuk menjelaskan pemberdayaan
kelompok tani, karena faktor kepercayaan merupakan pilar modal sosial
yang sangat penting dalam suatu kelompok.
Faktor kerjasama sebagai indikator modal sosial berikutnya secara
parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai tersebut sangat
jauh dibawah 0.05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima artinya nilai
kerjasama signifikan atau berbeda nyata. Hal tersebut dapat dikatakan
bahwa faktor kerjasama menjadi variabel penjelas bagi berdayanya suatu
kelompok tani. Faktor jejaring (networking) sebagai indikator modal sosial
menunjukkan nilai signifikansi 0.043. Nilai siginifikansi ini masih lebih kecil
dari taraf nyata 0.05, sehingga H0 ditolah dan H1 diterima artinya nilai jejaring
juga signifikan atau berbeda nyata. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan
bahwa faktor jejaring merupakan faktor penjelas bagi berdayanya suatu
kelompok tani. Besarnya koefisien dari hasil pengujian dapat membentuk
persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = 1.965 + (-0.245) X1 + 0.265 X2 + 0.184 X3
Persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa tanpa modal sosial yang
dimiliki suatu kelompok tani, keberdayaan suatu kelompok tani hanya
sebesar 1.965 satuan. Koefisien X1 bernilai -0.245 memiliki arti setiap terjadi
kenaikan nilai kepercayaan satu satuan akan memberikan kontribusi
terhadap pemberdayaan sebesar -0.245 dengan asumsi variabel yang lain
konstan. Koefisien X2 bernilai 0.265 memiliki arti setiap kenaikan nilai
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kerjasama satu satuan akan berkontribusi positif pada pemberdayaan
sebesar 0.265 satuan dengan asumsi kepercayaan dan jejaring konstan.
Koefisien X3 bernilai 0.184 memiliki arti setiap kenaikan nilai jejaring satu
satuan akan bekontribusi positif pada pemberdayaan sebesar 0.184 satuan.
Secara keseluruhan faktor kepercayaan, kerjasama dan jejaring
mempengaruhi terhadap pemberdayaan kelompok tani sebesar 31.3 persen,
sisanya sebesar 69 persen dipengaruhi faktor lain. Nilai ini menunjukkan
bahwa kepercayaan, kerjasama dan jejaring di kelompok tani yang berada di
Kota Sukabumi belum sepenuhnya berperan dalam pemberdayaan, padahal
kepercayaan, kerjasama dan jejaring memiliki peran yang sangat penting
untuk memberdayakan anggota kelompok tani di Kota Sukabumi.
Modal sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prinsip-prinsip
yang melandasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara
(Fukuyama, 1995 dalam Suharto, 2008). Berdasarkan hasil pengujian modal
sosial seluruhnya menunjukkan perbedaan nyata. Hal ini berarti modal sosial
memang dapat digunakan sebagai penjelas bagi pemberdayaan suatu
kelompok tani.
Hasil pengujian yang dilakukan dapat didukung data dari karakteristik
petani responden. Secara bersama-sama kepercayaan, kerjasama dan
jejaring hanya memberikan kontribusi sebesar 31.3 persen, artinya pilar
modal sosial belum dapat dikatakan sepenuhnya membuat kelompok tani di
Kota Sukabumi berdaya. Hal ini dapat dimengerti karena 21 persen terdaftar
sebagai anggota pada kelompok tani kelas utama sedangkan selebihnya
tersebar pada kelas kelompok tani pemula, lanjut dan madya. Kelas kelompok
tani utama memiliki ciri yang lebih kompleks dibandingkan kelas kelompok
tani di bawahnya. Kelompok tani sudah memiliki kegiatan yang direncanakan
secara tahunan, dimana produktivitas dan pendapatan usahatani merupakan
sasaran kegiatan kelompok. Selain itu peranan kontaktani sangat besar
dalam menggerakkan petani dan kelompok tani yang ada di wilayahnya
(Bimas Propinsi Jabar dalam Meilani, 2009)). Petani responden yang
tergabung dalam kelompok tani utama dapat diandalkan untuk memberdayakan anggota kelompok taninya, sedangkan petani responden yang
berada pada kelompok tani pemula, lanjut atau madya hanya satu atau dua
orang yang aktif memajukan kelompok. Biasanya petani responden berada
pada posisi ketua kelompok atau pengurus inti lainnya, sementara petani
responden yang menjadi anggota pada kelompok tani pemula, lanjut atau
madya tidak terlalu merasakan manfaat mereka menjadi anggota. Hal ini
dinyatakan juga oleh Syahyuti (2011) banyak studi membuktikan bahwa
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tidak mudah membangun organisasi petani karena petani cenderung merasa
lebih baik tidak berorganisasi.
Kelas kelompok tani yang paling banyak dari petani responden adalah
kelas lanjut sebesar 60 persen, kelas madya sebesar 15 persen dan yang
menyatakan pemula adalah 4 persen. Petani responden yang menyatakan
diri sebagai anggota kelompok tani pemula berada pada posisi anggota,
padahal ketua kelompok dan bendaharanya menyatakan kelas kelompok
taninya adalah lanjut. Hal ini menunjukkan tidak adanya komunikasi antara
anggota dengan pengurusnya. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan
nilai-nilai kepercayaan antara anggota dengan pengurus kelompoknya
sangat kecil atau bahkan tidak terlihat.
Saling percaya dan kesediaan serta kerelaan dari setiap anggota
kelompok untuk saling tolong menolong merupakan modal sosial terpenting
dalam suatu kelompok untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna
meningkatkan kesejahteraan bersama (Anggoro, 2009). Modal sosial
memiliki peranan yang penting dalam memfungsikan dan menguatkan
kehidupan modern. Hal tersebut dilihat dari pemahaman modal sosial yang
diyakini sebagai komponen penting dalam menggerakkan kebersamaan,
mobilitas ide, saling percaya dan saling menguntungkan.
Hal lain yang juga dapat menjelaskan mengapa pilar modal sosial memiliki
kontribusi yang rendah terhadap pemberdayaan kelompok adalah
rendahnya tingkat pendidikan petani responden. Kondisi ini dapat terlihat
pada jumlah petani responden yang memiliki pendidikan hanya sampai
tamat SD sebesar 59 persen. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pada
pola pikir dan juga pola perilaku petani yang terkadang menerima apa
adanya sehingga kreatifitas tidak tumbuh dari dalam diri anggota kelompok
tani. Demikian pula luas lahan yang dimiliki sebesar 72 persen berada pada
luasan kurang dari 0.5 hektar. Luas lahan yang demikian tidak memungkinkan petani untuk mencapai skala ekonomi dalam usaha sehingga petani
responden memiliki pemahaman bagaimana meningkatkan produksi yang
berasal dari luasan lahannya yang lebih utama, bukan bagaimana
meningkatkan keberdayaan anggota kelompok taninya. Biasanya petani yang
memiliki wawasan lebih luas adalah petani yang memiliki luasan lahan yang
lebih tinggi dari satu hektar. Oleh karena itu, berkumpulnya petani dalam
satu kelompok sebenarnya dapat meningkatkan posisi tawar petani sebagai
pelaku usaha. Fungsi utama kelompok tani yaitu sebagai kelas belajar
(farmer to farmer learning), wahana kerjasama, dan unit produksi (Syahyuti,
2011).
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Persoalan lain yang muncul adalah status kepemilikan lahan dan sumber
modal yang digunakan oleh petani responden. Berdasarkan status
kepemilikan lahan sebesar 47 persen petani responden adalah penyewa, 37
persen sebagai pemilik dan 16 persen adalah buruh tani. Berdasarkan
sumber modal yang digunakan sebesar 54 persen menggunakan modal
sendiri, 40 persen menggunakan modal pinjaman dari tengkulak dan 6
persen menggunakan modal yang berasal dari pinjaman kas kelompok. Data
tersebut menunjukkan bahwa petani responden berada pada posisi tawar
yang rendah. Petani responden yang menyewa lahan akan selalu melakukan
proses produksi pada lahan yang disewanya sepanjang tahun tanpa ada jeda
sama sekali karena jika lahan yang disewa tersebut diambil kembali oleh
yang punya maka petani responden tidak akan memiliki kesempatan lagi
untuk melakukan usahatani. Oleh karena itu memikirkan kelompok tani agar
menjadi lebih berdaya tidak menjadi prioritas bagi petani responden yang
menjadi penyewa lahan. Demikian pula bagi petani responden yang menjadi
buruh tani, menjadi anggota kelompok tani hanya sebagai wujud kesetiaan
pada petani yang memiliki lahan dimana petani responden bekerja tidak
untuk ikut serta memikirkan kemajuan kelompok taninya.
Kelompok tani yang berdaya dapat pula meningkatkan pendapatan
anggota-anggotanya. Hal ini didukung oleh pernyataan Fukuyama (1995)
dalam Suharto (2008), bahwa negara yang memiliki kepercayaan tinggi,
cenderung memiliki keberhasilan ekonomi yang mengagumkan, demikian
pula sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat rendah kemajuan dan perilaku
ekonomi negara lebih lamban dan inferior. Hal ini dapat difahami karena
dengan kepercayaan orang-orang bisa bekerjasama dengan baik. Kerjasama
yang baik terjadi karena ada kesediaan diantara mereka untuk menempatkan
kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Kepercayaan bagaikan
energi yang dapat membuat kelompok masyarakat/organisasi dapat
bertahan.
Mangkuprawira (2010) menyebutkan bahwa modal sosial berperan
penting dalam pertumbuhan ekonomi karena : (a) arus informasi akan lebih
cepat bergerak antar agen ekonomi jika modal sosial cukup baik, (b)
kepercayaan sebagai komponen utama modal sosial positif akan mengurangi
biaya pencairan informasi, sehingga mengurangi biaya transaksi, (c) modal
sosial positif akan mengurangi kontrol pemerintah, sehingga pertukaran
ekonomi lebih efisien.
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5. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa kepercayaan, kerjasama dan
jejaring secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 31.3 persen
terhadap pemberdayaan kelompok tani di Kota Sukabumi. Secara
keseluruhan kepercayaan, kerjassama dan jejaring memberikan kontribusi
yang nyata terhadap pemberdayaan kelompok tani. Oleh karena itu,
kepercayaan, kerjasama dan jejaring secara sendiri-sendiri dapat dijadikan
sebagai faktor penjelas bagi berdayanya suatu kelompok masyarakat.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan motivasi, peran dan tanggung jawab
wanita bagi keberhasilan usahatani dan pendapatan keluarga serta menganalisis
alokasi waktu kerja wanita tani dalam kegiatan usahatani dan luar usahatani.
Penelitian ini menggunakan data hasil survey dan dianalisis secara diskriptif maupun
statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerelaan wanita menjalankan peran
ganda sebagai istri dan pelaksana tugas suami dalam kegiatan usahatani adalah
memiliki motivasi mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan dan kelangsungan
hidup keluarga (41.30 persen), oleh karena itu wanita berperan sebagai penanggungjawab utama usahatani dan melakukan secara total kegiatan perencanaan,
pelaksanaan aktivitas usahatani dan evaluasi hasil (58.70 persen). Alokasi waktu total
yang dimiliki wanita rata-rata selama setahun adalah 8 760 jam, digunakan untuk
kegiatan usahatani 2 190 jam/tahun dan untuk kegiatan luar usahatani 6 570
jam/tahun dan dari alokasi waktu tersebut 33.3 persen (2 190 jam/tahun) di
antaranya adalah kegiatan luar usahatani tapi masih mendukung kegiatan usahatani.
Kata Kunci: motivasi, peran dan tanggungjawab wanita, keberhasilan usahatani.

1. PENDAHULUAN
Sejak jaman dahulu para wanita tani telah terbiasa bekerja keras dan
mengemban tanggung jawab besar terhadap keluarga. Kekuatan wanita
tidak diragukan lagi dalam menyelamatkan keluarga dari berbagai masalah,
baik dalam pemenuhan kebutuhan fisiologi maupun pada pembentukan
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karakter dan masa depan anak. Dibalik sosok wanita yang terlihat banyak
kelemahan (lemah lembut) tersimpan sebuah kekuatan yang sangat besar
dan agung. Jika perkembangan jumlah wanita yang bekerja di sektor formal
(dalam organisasi maupun perusahaan) baik sebagai penanggung jawab
maupun bukan (manajer dan non manajer) baik yang berada di sektor
pemerintahan maupun swasta, pada tahun 1990-an baru mulai menunjukkan
peningkatan yang significant (Limercik and Ehrich, 1995), maka tidak
demikian halnya dengan para wanita tani yang berada di pedesaan.
Indonesia yang sebagian besar penduduknya merupakan penduduk
dengan kelompok ekonomi menengah ke bawah, pemenuhan kebutuhan
merupakan tanggung jawab berat bagi keluarga yang mengandalkan sumber
pendapatan hanya dari kepala keluarga (laki-laki/suami). Apalagi jika dalam
sebuah keluarga lebih banyak anggota keluarga yang masuk dalam kategori
usia belum produktif dan sudah tidak produktif lagi (usia sekolah dan usia
lanjut), maka beban ekonomi keluarga menjadi semakin berat. Dengan
semakin bertambahnya kebutuhan dalam keluarga mendorong seluruh
anggota keluarga terutama suami dan istri untuk bersama-sama bekerja
dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan keluarga.
Suratiyah (2006), menyatakan bahwa kebutuhan keluarga akan terus
berkembang seiring usia pernikahan. Semakin tua usia pernikahan semakin
banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, dan untuk memenuhinya bisa
dikerjakan oleh suami, istri dan anggota keluarga lain. Kualitas kerja keluarga
dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga setara dengan 21 jam kerja
sehari, yang mana jumlah tersebut dipenuhi oleh suami dan istri atau dengan
anggota keluarga yang lain. Jika belum mencapai jumlah tersebut maka setiap
anggota keluarga yang bekerja akan cenderung meningkatkan kinerjanya.
Pada kenyataannya wanita memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga
(istri) dan asisten kepala keluarga.
Peran ganda wanita dapat diartikan sebagai dua atau lebih peran yang
harus dilakukan wanita secara bersamaan dalam dimensi waktu. Rustiani
(1996) berpendapat bahwa peran tersebut antara lain pada sektor domestik
sebagai ibu rumah tangga dan di sektor publik yang dalam hal ini adalah
pasar tenaga kerja. Wanita telah banyak berperan dalam pembangunan dan
dalam perekonomian, utamanya pada perekonomian keluarga. Lonescu
(1999) menyatakan peran wanita dalam perekonomian keluarga terutama
dalam mendukung dan menjalankan bisnis keluarga sehingga wanita
merupakan bagian dari pengelola usaha keluarga (women coenterpreneurs).
Copreneurs sesungguhnya adalah prinsip kerjasama antara suami istri yang
saling berbagi kepemilikan, komitmen dan tanggung jawab dalam sebuah
Motivasi, Peran dan Tanggung Jawab Wanita…
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usaha yang dikelola bersama dalam satu keluarga (Bennet, 1988 dalam
O’Conner et al., 2003). Hal yang melatarbelakangi berlangsungnya copreneurial dalam keluarga adalah membantu perkembangan usaha dalam
menghadapi segala bentuk perubahan dalam bidang ekonomi maupun
teknologi (Muske et al., 2002). Berdasarkan temuan tersebut dapatlah
dipahami bahwa wanita sangat berperan dalam segala hal baik di dalam
keluarga maupun di luar keluarga. Kesuksesan seorang wanita yang bekerja
dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjaga pekerjaan dan keluarga
(Marshall., 1999). Kemampuan membangun komunikasi dan mengatasi
masalah dalam pekerjaan dan keluarga merupakan indikator keberhasilan
wanita dalam menjalankan perannya.
Akses wanita dalam program pembangunan dinilai masih rendah
berdasarkan hasil penelitian Handayani dan Sugiarti (2001), sebab
pemahaman tentang peran wanita masih sebatas peran domestik, sehingga
kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Beberapa program dan
pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah lebih bersifat dan menekankan
pada aspek sosial dan aspek politik. Ketidaksetaraan gender melemahkan
pembangunan, dan untuk lebih memperkokoh pembangunan maka hal yang
harus dilakukan adalah menerapkan prinsip dan menjalankan kesetaraan
gender serta memasukkannya ke dalam program pembangunan yang
berkesinambungan.
Keterlibatan wanita pada sektor pertanian disebabkan oleh karena
wanita memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan yang besar terhadap
keluarga. Wanita lebih responsif dalam upaya mengatasi persoalan keluarga
dan upaya peningkatan pendapatan keluarga dibanding pria, sehingga
kesempatan bekerja di luar rumah tangga juga dimiliki oleh para petani
wanita, yang didorong oleh desakan ekonomi yang memaksa wanita harus
bekerja (Hatta, 2006). Ada kecenderugan meningkatnya dominasi wanita
pada sektor pertanian (feminization of agriculture) diiringi dengan
menurunnya peran laki-laki pada sektor pertanian yang disebabka oleh
terbukanya kesempatan kerja diluar pertanian yang memungkinkan banyak
pria merantau ke luar desa dan meninggalkan pekerjaan utamanya sebagai
petani, sehingga peran pria digantikan oleh wanita dan menyebabkan
meningkatnya jumlah wanita sebagai kepala keluarga dan mengharuskannya
bekerja di sektor pertanian menjadi penanggungjawab usahatani (Saito,
1994). Di sisi lain Mubyarto (1998) mengatakan bahwa dengan adanya
teknologi baru dibidang pertanian, telah banyak menggesar posisi wanita
dalam merebut kesempatan ekonomi, misalnya masuknya sistem tebasan
yang menggantikan sistem derep dengan melibatkan banyak wanita, Lebih
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lanjut Mubyarto (1998) berpendapat bahwa sebagian tenaga kerja yang
tergusur dari kegiatan pertanian, telah mendapatkan pekerjaan di sektor
informal baik yang tradisional maupun yang baru sebagai akibat adanya
industrialisasi.
Wanita dalam pengelolaan rumah tangga sangat merasakan secara
langsung kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam rumah tangganya, karena
para wanita tersebut harus mengatur pengeluaran rumah tangganya dan
terpaksa harus mempertimbangkan sumber-sumber lain yang dapat
meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Wanita di pedesaan selain
bekerja sebagai ibu rumah tangga juga bekerja di sawah baik sebagai buruh
tani maupun sebagai pengelola langsung usahatani keluarganya.
Hernanto (1991) mengatakan bahwa ketersediaan tenaga kerja dapat
diukur dari jumlah orang atau jam kerja yang dicurahkan, sedangkan
kesempatan kerja menunjukkan besarnya kesediaan rumah tangga usahatani
dalam memperkerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses
produksi usahatani. Hasymi (1982) berpendapat bahwa faktor yang
menentukan besarnya kesempatan kerja adalah kekuatan permintaan dan
penawaran tenaga kerja serta faktor kelembagaan. Di pihak lain Kasryno
(1984) mengatakan bahwa dalam sektor pertanian besarnya kesempatan
kerja dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, produktivitas lahan, intensitas
tanam dan tingkat teknologi yang diterapkan dalam usahatani. Pada
umumnya di Pulau Jawa dan beberapa daerah lain yang mana di daerah
tersebut merupakan potensial sebagai sawah dan ladang tanaman pangan,
penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian secara keseluruhan dipengaruhi
dan ditentukan oleh sub sektor tanaman pangan. Hal ini dipengaruhi oleh
budaya masyarakat di pedesaan yang umumnya mengutamakan tanaman
pangan daripada jenis komoditas lain secara turun temurun. Usahatani
tanaman pangan bagi mereka adalah jaminan ketersediaan pangan bagi
keluarga paling tidak selama satu musim berikutnya. Besarnya kesempatan
kerja yang tersedia bagi buruh tani pada sub sektor tanaman pangan
tergantung pada usahatani sawah dan lahan kering (Hasibuan, 1982).
Soekartawi (1986) menjelaskan bahwa curahan waktu kerja rumah
tangga petani adalah banyaknya waktu kerja yang dicurahkan oleh
rumahtangga petani untuk kegiatan berproduksi di sektor pertanian dalam
kurun waktu satu periode atau satu tahun, sedangkan potensi tenaga kerja
adalah jumlah tenaga kerja potensial yang tersedia dalam satu keluarga tani.
Dalam hal ini semua jenis tenaga kerja yang ada dapat dihitung, yang pada
umumnya meliputi tenaga kerja pria, wanita dan anak-anak. Curahan waktu
kerja dapat dihitung berdasarkan potensi tenaga kerja yang tersedia dalam
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rumah tangga petani. Untuk keperluan penyeragaman
satuan dan
menyamakan persepsi, curahan waktu kerja dihitung dalam satuan hari
orang kerja (HOK) per orang, per rumah tangga per tahun. Pada umumnya
apabila ada jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan tenaga kerja pria
kemudian pekerjaan tersebut juga dikerjakan oleh tenaga kerja wanita dan
atau tenaga kerja anak-anak, maka dilakukan konversi ke jam kerja pria
dengan membandingkan tingkat upah seperti pada tenaga kerja yang
dibayar.
Internasional labour organization (ILO) dalam Hernanto (1991)
menyatakan bahwa dalam satu tahun seorang pria akan bekerja selama 300
hari kerja, sedangkan wanita akan bekerja selama 220 hari kerja serta anakanak akan bekerja selama 140 hari. Selanjutnya dijelaskan bahwa informasi
potensi tenaga kerja dan curahan tenaga kerja rumah tangga petani akan
bermanfaat dalam penentuan alternatif pengelolaan tenaga kerja.
Pemanfaatan tenaga kerja di sektor pertanian baik sebagai buruh tani
maupun tenaga kerja keluarga tani dipengaruhi oleh tingkat upah yang
berlaku, kebutuhan dan pola hidup/kebiasaan, waktu yang tersedia, dan
pendapatan keluarga (Suratiyah, 2006). Sedangkan Kasryno (1984)
menambahkan bahwa pengaruh tenaga kerja erat kaitannya dengan curahan
waktu kerja petani atau buruh tani dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain
itu Komaliq (1984) juga menyatakan bahwa curahan waktu kerja oleh petani
atau buruh tani dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, jumlah anggota
keluarga dalam satu rumah (satu dapur) tingkat upah yang berlaku, luas
lahan garapan, jenis usahatani dan jenis kelamin tenaga kerja. Menurut
Bellante and Mark (1983) secara teoritis ada dua efek dari peningkatan
tingkat upah kaitannya dengan penyediaan waktu untuk bekerja, di mana dua
hal tersebut merupakan hal yang kontradiktif. Di satu sisi berlaku efek
pendapatan, yaitu peningkatan tingkat upah akan cenderung membuat
tenaga kerja mengurangi waktu kerjanya, sedangkan di sisi lain berlaku efek
substitusi yaitu apabila tingkat upah meningkat maka akan mendorong
bertambahnya waktu kerja dari tenaga kerja.
Peran sektor pertanian masih cukup besar dalam struktur pendapatan
nasional dan pembangunan bangsa, meskipun ada penurunan akibat
tergesernya kontribusi sektor pertanian oleh sektor lain misalnya industri
dan jasa yang semakin meningkat. Peran pertanian masih sangat penting
terutama bagi masyarakat desa. Makin terbukanya kesempatan kerja pada
sektor non pertanian membawa konsekuensi semakin tersebarnya alokasi
tenaga kerja keluarga ke berbagai sektor dimaksud yang lokasinya bisa di
luar desa bahkan ke luar negeri menjadi TKI. Apabila semakin banyak tenaga
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kerja laki-laki pedesaan yang bekerja ke luar, maka secara langsung tanggung
jawab rumah tangga dan usahatani akan beralih kepada wanita. Dampak
lebih lanjut adalah wanita yang sebelumnya berperan sebagai pembantu
suami, maka saat para suami pergi bekerja ke luar, wanita berperan sebagai
manajer dalam usahataninya yang harus membuat perencanaan, mengambil
keputusan dan melaksanakan kegiatan usahatani. Lastarria and Conhiel
(2006) mengatakan dengan semakin meningkatnya peran serta wanita di
sektor pertanian pada banyak negara Asia, Afrika dan Amerika Latin telah
memunculkan fenomena baru terjadinya feminisasi pertanian.
Kecamatan Nglegok merupakan salah satu kecamatan yang berada di
wilayah Kabupaten Blitar dengan penduduk mayoritas sebagai petani atau
bekerja di sektor pertanian. Lahan yang ada di wilayah tersebut umumnya
memiliki tingkat kesuburan bervariasi namun sesuai untuk dikembangkan
sebagai wilayah pertanian tanaman pangan pada umumnya. Penduduk baik
laki-laki, perempuan maupun remaja di Kecamatan Nglegok Kabupaten Bitar
sebagian ada yang memiliki ketertarikan dan kebiasaan bekerja di luar negeri
sebagai TKI. Bagi keluarga dengan kepala keluarga sebagai TKI secara
langsung maupun tidak langsung mengalihkan tanggung jawab keluarga
kepada istri, sehingga para wanita ibu rumah tangga memilki peran ganda
sebagai pengganti kepala keluarga dan penanggung jawab usahatani di
samping harus melaksanakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Kenyataan
tersebut telah berjalan selama bertahun-tahun dan turun temurun.
Meskipun terasa berat, kondisi kebutuhan keluarga yang menuntut untuk
dipenuhi dan kondisi alam yang keras membuat para wanita tani di
Kecamatan Nglegok menjadi terbiasa dan berhasil dalam mengatasi kesulitan
hidup. Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh para wanita
tani dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan usahataninya antara
lain : perencanaan dan keputusan usahatani harus dilakukan sendiri tanpa
pertimbangan langsung suami, pembiayaan usahatani sepenuhnya menjadi
beban wanita, pembagian waktu kerja antara mengurus rumah tangga dan
bekerja di sawah harus dikerjakan sekaligus dan terkadang sering
berbenturan, di sisi lain wanita harus tetap menjaga diri dan penampilan agar
tetap sehat dan terjaga untuk menopang keberlanjutan rumah tangga dan
kehidupannya. Selain itu wanita di Kecamatan Nglegok juga harus aktif
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan rutin kelompok sebagai
pengganti kehadiran kepala keluarga agar tidak ketinggalan informasi.
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar masih sangat mungkin untuk terus
ditingkatkan perkembangan dan kemajuannya, namun demikian beberapa
permasalahan yang ada harus ditemukan solusinya.
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2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang
ditentukan dengan metode purposife, dengan pertimbangan bahwa di
Kecamatan Nglegok memiliki ciri khas masyarakat tani dengan melibatkan
sebagian wanita sebagai penanggung jawab usahatani. Waktu penelitian
mulai Bulan Juli sampai September 2013 sejak observasi pendahuluan
sampai penyusunan laporan penelitian.
Data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari responden langsung dengan metode
penggalian data melalui observasi non partisipan (Sugiyono, 2008) dan
wawancara menggunakan pedoman daftar pertanyaan. Sedangkan data
sekunder yang digali adalah semua data pendukung yang terkait langsung
dengan
masalah penelitian.
Sumber data sekunder berasal dari
lembaga/instansi terkait, catatan kelompok tani dan sumber lain yang
relevan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita tani yang
menjadi penanggung jawab usahatani. Penentuan sampel penelitian
dilakukan dengan metode Non Probability Sampling yaitu quota sampling
sebanyak 46 orang (Singarimbun dan Efendie, 1998; Sugiyono, 2008).
Untuk menjawab tujuan penelitian, data yang telah terkumpul dari
lapangan kemudian ditabulasi dan dianalisis dengan menggunakan metode
sebagai berikut :
a. Metode analisis diskriptif untuk menjawab tujuan satu, yang dilakukan
dengan mendiskripsikan status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu
set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada
masa sekarang.
b. Analisis alokasi waktu kerja wanita tani untuk kegiatan usahatani dan luar
usahatani, untuk menjawab tujuan kedua, yang diformulasikan sebagai
berikut :
Awtw = Wut + Wlut
Keterangan :
Awtw = alokasi waktu total wanita tani (jam/tahun)
Wut = alokasi waktu untuk kegiatan usahatani (jam/tahun)
Wlut = alokasi waktu untuk kegiatan di luar usahatani
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Motivasi Wanita pada Keberhasilan Usahatani
Beberapa faktor mendorong wanita tani untuk terjun baik secara
langsung maupun tidak langsung ke dalam usahatani, sehingga faktor-faktor
tersebut berkaitan dengan motivasi wanita tani dalam melaksanakan
usahatani, yang secara umum terkait dengan faktor ekonomi keluarga. Hasil
penelitian menunjukkan ada tujuh faktor yang berkaitan dengan motivasi
wanita dengan kepala keluarga sebagai buruh migran internasional pada
keberhasilan usahatani, antara lain: faktor pemenuhan kebutuhan pangan
dan kelangsungan hidup keluarga, memanfaatkan waktu luang di sela-sela
kegiatan domestik, tidak memiliki kegiatan atau ketrampilan lain kecuali
berusahatani, usahatani merupakan kegiatan keluarga secara turun temurun,
menjaga agar usahatani tetap menjadi matapencaharian utama keluarga,
mencegah terjualnya lahan atau penelantaran lahan akibat kepala keluarga
menjadi buruh migran internasional dan faktor lain-lain misalnya
berusahatani untuk mengumpulkan tabungan dan membantu kerabat. Hasil
penelitian selengkapnya disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Motivasi Wanita pada Keberhasilan Usahatani di Kecamatan Nglegok
Kab. Blitar, 2013
No
Uraian
Jumlah
%
1
Pemenuhan kebutuhan pangan dan
19
41.30
kelangsungan hidup keluarga
2
Memanfaatkan waktu luang di sela-sela
3
6.52
kegiatan domestik
3
Tidak memiliki kegiatan atau
4
8.70
keterampilan lain kecuali berusahatani
4
Merupakan kegiatan keluarga secara
3
6.52
turun temurun
5
Agar matapencaharian utama keluarga
10
21.74
tetap terjaga
6
Mencegah/menghindari penjualan lahan
5
10.87
dan lahan terlantar
7
Lain-lain : Untuk mengumpulkan
2
4.35
tabungan, membantu kerabat dan lainlain
Jumlah
46
100.00
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Faktor terbesar yang menjadi motivasi wanita pada keberhasilan
usahatani adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan kelangsungan hidup
keluarga (41.30 persen). Hal tersebut dipengaruhi oleh jiwa wanita yang
selama ini telah terbukti sebagai kekuatan dalam keluarga. Wanita mampu
bertahan dalam kondisi serba kekurangan, rela berkorban dan senantiasa
memunculkan jalan keluar atas permasalahan yang membelit keluarga.
Wanita tani di Kecamatan Nglegok berpendapat bahwa pemenuhan
kebutuhan pangan dan kelangsungan hidup keluarga merupakan hal yang
sangat penting sehingga harus menjadi prioritas. Atas dasar hal tersebut
maka sebagian besar wanita tani rela terjun langsung dan melaksanakan
kegiatan usahatani keluarga walaupun sang suami sebagai kepala keluarga
dan pencari nafkah utama telah menjadi buruh migran internasional yang
juga memberinya kiriman secara periodik. Sebagian wanita tani yang lain
berpendapat bahwa alasan terjun langsung ke dalam kegiatan usahatani
ketika suami pergi ke luar negeri adalah komitmennya untuk tidak
meninggalkan usahatani sebagai matapencaharian utama keluarga (10
persen). Para wanita tani merasa bahwa menjadi buruh migran internasional
adalah keputusan darurat dan untuk jangka pendek ketika fisik dan mental
para suami masih dalam kondisi stabil, sehingga berusahatani harus tetap
menjadi kegiatan utama dan harus dipertahankan kelangsungannya untuk
selamanya. Di pihak lain ada juga wanita tani yang berpendapat bahwa ketika
sang suami bekerja di luar negeri maka mau tidak mau wanitalah (istri) yang
harus membantu menggantikan peran suami dalam melaksanakan kegiatan
usahatani meskipun sesungguhnya berat dalam membagi waktu. Oleh karena
itu sebagian kecil wanita tani di Kecamatan Nglegok melaksanakan kegiatan
usahatani karena memanfaatkan waktu luang di sela-sela kegiatan domestik,
dan menjaga tradisi turun temurun (3%), tidak memiliki ketrampilan untuk
masuk pada sektor lain (4%) dan karena alasan lain yaitu supaya dapat
membantu kerabat maka ia harus dapat mengumpulkan tabungan yang
disisihkan dari hasil usahatani (2%).
Motivasi wanita tani akan terkait dengan peran dan tanggung jawabnya
pada kegiatan usahatani, dan hal tersebut berbeda-beda antara satu wanita
tani dengan wanita tani yang lainnya. Hasil penelitian selengkapnya disajikan
pada Tabel 2.
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Tabel 2. Peran dan Tanggung Jawab Wanita pada Keberhasilan Usahatani di
Kecamatan Nglegok Kab. Blitar, 2013
No
1
2
3
4
5
6

Uraian
Merencanakan kegiatan usahatani tetapi
pelaksanaannya diserahkan kepada tenaga kerja
luar keluarga
Merencanakan kegiatan usahatani dan ikut serta
membantu pelaksanaannya
Bersama anggota keluarga lain merencanakan
dan melaksanakan kegiatan usahatani
Menyerahkan perencanaan kepada anggota
keluarga lain yang lebih mampu dan membantu
pelaksanaan kegiatan usahatani
Menyerahkan perencanaan kepada anggota
keluarga lain yang lebih mampu dan membantu
dalam evaluasi usahatani
Penanggung jawab utama usahatani dan
melakukan secara total kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi hasil usahatani
Jumlah

Jumlah
3

%
6.52

5

10.87

4

8.70

6

13.04

1

2.17

27

58.70

46

100.00

Bermacam-macam peran dan tanggung jawab yang dijalankan wanita tani
di Kecamatan Nglegok dapat dikelompokkan menjadi enam, antara lain:
a. Merencanakan kegiatan usahatani tetapi pelaksanaannya diserahkan
kepada tenaga kerja luar keluarga
b. Merencanakan kegiatan usahatani dan ikut serta membantu
pelaksanaannya
c. Bersama anggota keluarga lain merencanakan dan melaksanakan
kegiatan usahatani
d. Menyerahkan perencanaan kepada anggota keluarga lain yang lebih
mampu dan membantu pelaksanaan kegiatan usahatani
e. Menyerahkan perencanaan kepada anggota keluarga lain yang lebih
mampu dan membantu dalam evaluasi usahatani.
f. Penanggung jawab utama usahatani dan melakukan secara total kegiatan
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil usahatani
Peran dan tanggung jawab yang paling dominan dari para wanita tani di
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar adalah sebagai penanggung jawab
utama usahatani dan melakukan keseluruhan kegiatan mulai proses
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil usahataninya (58.70 persen).
Hal tersebut didasari oleh kenyataan bahwa setelah para suami pergi bekerja
ke luar negeri maka dengan penuh kesadaran para istri mengambil peran dan
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bertanggung jawab atas kelangsungan usahatani keluarganya. Apalagi
kiriman dari para suami belum tentu bisa diterima secara lancar dan dalam
periode yang rutin. Para istri menyadari bahwa perantauan suami mereka ke
luar negeri adalah sebuah perjuangan, oleh karena itu matapencaharian
utama di sektor pertanian harus tetap menjadi sumber pendapatan keluarga.
Bagi para istri yang tidak memiliki banyak waktu, kemampuan manajerial
sederhana dan ketrampilan fisik untuk bekerja secara langsung di usahatani
maka mereka menyerahkan perencanaan kepada anggota keluarga yang
lebih mampu dan mereka membantu dalam pelaksanaan usahatani, atau
sebaliknya para istri merencanakan dan membantu dalam pelaksanaan dan
evaluasi hasil usahatani.

3.2. Alokasi Waktu Kerja Wanita Tani
Wanita tani memiliki waktu yang sama dengan wanita pada umumnya.
Perbedaannya hanya terletak pada pengalokasiannya, yang bila dicermati
maka dapat terbagi menjadi dua, yaitu waktu untuk kegiatan utama yang
terkait dengan kodrat kewanitaannya dan waktu untuk melaksanakan
kegiatan yang terkait dengan emansipasinya. Waktu yang terkait dengan
kodrat kewanitaan antara lain terkait dengan tugas wanita sebagai ibu yang
harus melahirkan, merawat dan mengikuti tumbuh kembang anak, mengasuh
dan membentuk karakter anak, melayani dan mendampingi suami, serta
melaksanakan tugas domestik lainnya. Terkait dengan tugas domestik
lainnya meskipun bisa didelegasikan kepada orang lain akan tetapi tanggung
jawab tetap pada istri karena dampaknya akan sangat berbeda. Waktu yang
terkait dengan emansipasi wanita tani di Kecamatan Nglegok Kabupaten
Blitar adalah kontribusi dan partisipasi wanita dalam kegiatan di luar rumah
tangga misalnya bekerja untuk memperoleh tambahan pendapatan bagi
keluarga, menghadiri penyuluhan pertanian dan rapat/pertemuan yang
membahas kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, pelatihan dan program
pemberdayaan wanita.
Total waktu yang dimiliki wanita tani di Kecamatan Nglegok rata-rata
dalam setahun adalah 8 760 jam atau 730 jam per bulan. Keseluruhan waktu
tersebut dialokasikan antara lain untuk kegiatan usahatani 2 190 jam/tahun
(25 persen), kegiatan di luar usahatani 6 570 jam/tahun (75 persen) dan dari
alokasi waktu tersebut 33.3 persen (2 190 jam/tahun) di antaranya adalah
kegiatan luar usahatani tapi masih mendukung kegiatan usahatani. Alokasi
waktu wanita tani di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar selengkapnya
disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Alokasi Waktu yang dimiliki Wanita Tani di Kecamatan Nglegok
Kabupaten Blitar, 2013
Waktu
No
Uraian
%
(Jam/tahun)
1 Kegiatan Usahatani
2 190
25.00
2 Kegiatan Luar Usahatani :
a. Kegiatan Penyuluhan/
2 190
25.00
pelatihan/ pemberdayaan
b. Kegiatan kemasyarakatan/
192
2.19
sosial/ keagamaan
c. Kegatan domestik
1 080
12.33
d. Kegiatan kewanitaan/keluarga
768
8.77
3 Istirahat
2 340
26.71
Jumlah
8 760
100.00
Waktu yang dimiliki oleh wanita tani tidak keseluruhan dialokasikan
untuk bekerja, masih ada waktu untuk istirahat yang cukup, yaitu rata-rata
6.5 jam/hari. Yang menarik dalam alokasi waktu kerja tersebut adalah
meskipun wanita tani sibuk bekerja dan menggantikan peran dan tanggung
jawab para suami ketika mereka bekerja ke luar negeri para wanita tani
tersebut masih menyisihkan waktunya untuk keluarga, di sinilah letak
kehebatan seorang wanita. Komitmen mereka pada kegiatan usahatani
ditunjukkan dengan alokasi waktu terbesarnya pada kegiatan usahatani dan
luar usahatani tapi masih mendukung kegiatan usahatani yaitu menghadiri
penyuluhan/bimbingan teknis pertanian/pemberdayaan yang terkait
dengan pertanian dan teknologi pertanian (25 persen).

4. KESIMPULAN
Berdasarkan tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa kerelaan wanita
menjalankan peran ganda sebagai istri dan pelaksana tugas suami dalam
kegiatan usahatani adalah memiliki motivasi mewujudkan pemenuhan
kebutuhan pangan dan kelangsungan hidup keluarga (41.30 persen), oleh
karena itu wanita berperan sebagai penanggungjawab utama usahatani dan
melakukan secara total kegiatan perencanaan, pelaksanaan aktivitas
usahatani dan evaluasi hasil (58.70 persen). Alokasi waktu total yang dimiliki
wanita rata-rata selama setahun adalah 8 760 jam, digunakan untuk kegiatan
usahatani 2 190 jam/tahun dan untuk kegiatan luar usahatani 6 570
jam/tahun dan dari alokasi waktu tersebut 33.3 persen (2 190 jam/tahun) di
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antaranya adalah kegiatan luar usahatani tapi masih mendukung kegiatan
usahatani.

5. SARAN
Perlu peningkatan skill yang melibatkan peran pemerintah dalam
pendidikan dan pelatihan bidang pertanian mengingat besarnya motivasi,
peran dan tanggungjawab wanita pada rumah tangga dan keberhasilan usaha
tani.
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PENGARUH PERILAKU PETANI DAN
SISTEM AGRIBISNIS TERHADAP
KEBERHASILAN PETANI CABE MERAH
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DPK Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti Bandung

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine: (1) influence farmers behavior against
agribusiness system of red chillies (2) influence agribusiness systems against the
success of red chili farmers (3) influence farmers behavior and agribusiness systems
against the success of red chilli farmers in the district Pasirwangi Garut.
This study uses a survey explanatory method with the unit of analysis is the farmers
who cultivated the red chillies in the growing season of 2011/2012. Sampling
technique is two stage cluster random sampling, and obtained 160 respondents red
chili farmers. The collected data were analyzed using descriptive verifikatif adjusted
with results of hypothesis testing.
The results of this study indicated that: 1. The agribusiness systems of red chili
influenced by the behavior of farmers, which enabled the: (a) analyze the potential of
resources, (b) formulate plans and objectives of activities, (c) formulate a business
analysis, (d) the opportunity to adopt the initiative, (e) make decisions concerning the
smoothness of the business, (f) prepare and bear all risks of business, and (g) capable
of cultivation techniques appropriate to implement the recommendations. 2. The
success of red chilli farmers affected by the agribusiness system, with the ease in
terms of: (a) accessing subsystem providing the means of production, (b) accessing
farm subsystem, (c) accessing post-harvest subsystems, and (d) accessing the
marketing subsystem. 3. Simultaneously, the success of red chilli farmers based on
their level of productivity and income levels are influenced by the behavior that
enabled farmers to plan to carry out farming activities, as well as by the agribusiness
system consisting of subsystems of production, farming, processing / post-harvest
and marketing subsystems.
Keywords: the behavior, the agribusiness system, the success of farmers.
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1. PENDAHULUAN
Strategi pengembangan agribisnis bukan semata–mata persoalan
manajemen bisnis di tingkat mikro, namun sangat berkait dengan formasi
kebijakan di tingkat makro dan kemampuan mensiasati dan menemukan
terobosan strategi di tingkat entrepreneur. Keterpaduan formasi makromikro ini amat diperlukan mengingat agribisnis adalah suatu rangkaian
keterkaitan sistem usaha berbasis pertanian dan sumberdaya lain, dari hulu
sampai hilir. Keberhasilan pengembangan agribisnis sangat tergantung pada
kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai pada setiap simpul yang menjadi
subsistemnya. Setiap subsistem mempunyai keterkaitan fungsional yang
dapat meningkatkan dan memperlancar arus produksi dan nilai tambah
dalam suatu sistem komoditas terpadu. Antar subsistem akan mencapai
sasaran jika perubahan satu subsistem mendapat respons dari subsistem
lainnya. Apabila strukturnya tersekat-sekat, peningkatan permintaan output
tidak akan signifikan meningkatkan posisi tawar dan bagian marjin
pemasaran yang diterima petani (Pranaji, 2003).
Struktur organisasi ekonomi masyarakat tani di perdesaan, menurut
Pranaji (2003), sangat rapuh, hal itu tercermin pada posisi pelaku ekonomi
perdesaan yang tidak memiliki ”kekuatan” memadai untuk melakukan
bargaining position dengan pelaku ekonomi di luar desa. Lemahnya posisi
tawar disebabkan banyak faktor, antara lain: kelemahan pengorganisasian
kelompoktani, penguasaan modal usaha, interdependensi yang sangat
timpang antara pelaku ekonomi perdesaan dengan luar perdesaan. Pola
keorganisasian yang ada dewasa ini, yaitu pola pemerintah (inti-plasma),
tradisional (patron-client), dan pasar (”rasional”) masih menempatkan
petani pada posisi yang tereksploitasi secara sangat tidak adil.
Subsistem agribisnis hulu sebagai penyedia sarana produksi, menurut
Yustika (2002), ditandai dengan penguasaan pasar yang cenderung monopoli
dan mutu produksi yang dihasilkan rendah. Subsistem agribisnis hilir
ditandai dengan kuatnya para pelaku di tingkat hilir (monopsoni). Keadaan
ini menyebabkan penerimaan yang diterima petani yang berada pada
subsistem on farm adalah yang paling kecil, padahal biaya yang
dikeluarkannya merupakan yang terbesar dibandingkan dengan para pelaku
agribisnis lainnya.

1.1. Identifikasi dan Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan
permasalahannya sebagai berikut :
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1. Apakah perilaku petani berpengaruh terhadap sistem agribisnis cabe
merah.
2. Apakah sistem agribisnis berpengaruh terhadap keberhasilan petani cabe
merah di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut.
3. Apakah perilaku petani dan sistem agribisnis berpengaruh terhadap
keberhasilan petani cabe merah di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten
Garut.

1.2. Kajian Pustaka
1.2.1. Teori dan konsep perilaku
Beberapa faktor penting khusus yang menyebabkan perbedaan individu
dalam berperilaku, menurut Gibson, et al. (1989), meliputi persepsi, sikap,
kepribadian, dan belajar. Persepsi adalah proses pemberian arti terhadap
lingkungan oleh seorang individu. Persepsi mencakup penafsiran obyek,
tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Persepsi
meliputi juga kognisi (pengetahuan). Persepsi sangat dipengaruhi oleh
kebutuhan dan keinginan seseorang. Sikap merupakan faktor yang
menentukan perilaku, karena sikap itu berhubungan dengan persepsi,
kepribadian, belajar, dan motivasi. Sikap adalah kesiap-siagaan mental yang
diorganisasi lewat pengalaman, yang mempunyai pengaruh tertentu kepada
tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan
dengannya. Sikap merupakan hakiki dari kepribadian dan karakteristik
seseorang. Belajar merupakan salah satu proses fundamental yang
mendasari perilaku. Belajar dapat didefinisikan sebagai proses terjadinya
perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek.
Sebagian besar perilaku berorganisasi adalah perilaku yang diperoleh
dengan belajar. Perilaku petani merupakan tindakan dari petani yang
mengarah kepada upaya mendinamisasikan usahatani yang dikelolanya
(Hediyono, 1998). Oleh karena itu, petani sebagai pemimpin usahatani dapat
diidentifikasi, yaitu :
a. Mampu menganalisa berbagai potensi yang dimiliki usahanya dan
lingkungan, baik fisik maupun sosial budaya.
b. Merumuskan tujuan atau rencana kerja
c. Merumuskan dan menentukan analisa usaha.
d. Mengambil prakarsa.
e. Meningkatkan kinerja dan tindakan nyata.
f. Menyediakan fasilitas dan sarana usaha.
g. Meningkatkan upaya efisiensi dan efektivitas usahataninya.
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Perilaku petani diperlukan dalam upaya mengembangkan diri dan
mencapai kemajuan melalui perubahan perilaku berusaha yang bernuansa
kewirausahaan. Suryana (2001) menyatakan, bahwa kewirausahaan adalah
suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru
dan berbeda, serta dijadikan dasar, kiat dalam usaha atau perbaikan hidup.
1.2.2. Konsep dan kebijakan sistem agribisnis
Menurut Pambudy (2010), dalam konteks pembangunan pertanian,
agribisnis adalah paradigma baru yang telah dapat digunakan untuk
memecahkan persoalan pokok pembangunan pertanian Indonesia dan
ekonomi nasional. Menurut Saragih dan Krisnamurthi (1998), dalam
agribisnis terdapat dua konsep pokok, yakni : sebagai suatu sistem yang
integrasi dan sebagai bisnis. Sebagai suatu sistem, agribisnis terdiri atas
beberapa subsistem, yaitu: subsistem penyediaan input, subsistem
produksi/budidaya, subsistem pengolahan hasil pertanian, subsistem
pemasaran dan subsistem kelembagaan penunjang.
Kerangka sistem agribisnis sebagai paradigma baru memandang
pembangunan sektor pertanian, pada intinya mencakup pembangunan
empat subsistem yang bersifat harmonis dan simultan. Pertama, subsistem
agribisnis hulu (up-stream agribusiness), yaitu mengembangkan industri
dan perdagangan yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian
primer. Kedua, subsistem agribisnis usahatani (on farm agribusiness) atau
yang lebih dikenal dengan pembangunan sektor pertanian. Ketiga, subsistem
agribisnis hilir (down-stream agribusiness), yakni pembangunan industri
yang mengolah komoditas pertanian menjadi produk olahan, baik produk
antara (intermediate product) maupun produk akhir (finish product)
termasuk perdagangannya. Keempat, subsistem jasa layanan pendukung
agribisnis (supporting institution), yang menyediakan jasa pelayanan dan
dukungan bagi ketiga subsistem terdahulu, dalam hal ini berkaitan dengan
sarana/prasarana, kelembagaan, pembinaan.
1.2.3. Teori dan konsep keberhasilan usaha
Tingkat keberhasilan usahatani dapat diukur berdasarkan Produktifitas
dan besarnya pendapatan yang diterima petani. Produktifitas dapat
digambarkan dalam dua pengertian yaitu secara teknis dan finasial.
Pengertian produktifitas secara teknis adalah pengefisienan faktor-faktor
produk (sarana produksi dan tenaga kerja) terutama dalam penerapan
teknologi budidaya, Pengertian produktifitas secara finansial adalah
pengukuran atas penggunaan input dibandingkan dengan output yang telah
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dikuantifikasi dalam proses ini telah terjadi penambahan nilai lebih jika
dibandingkan dengan sebelumnya. Sehingga dengan demikian produktifitas
merupakan usaha untuk memperoleh hasil (output) sebesar-besarnya
dengan pengorbanan sumberdaya (input) yang sekecil-kecilnya dalam
satuan luasan (ha) yang dinyatakan daya satuan tertentu (ton/persentase)
(Soetisna, 2000).
Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan dari
kegiatan usahatani dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usahatani
(Soeharyo dan Patong, 1973). Untuk mengukur tingkat pendapatan petani
dapat digunakan konsep pendapatan kotor petani (gross farm income) dan
pendapatan bersih petani (net farm income). Pendapatan kotor petani
diperoleh sebagai hasil biaya tunai dari produksi. Pendapatan bersih
merupakan ukuran bagi imbalan yang diperoleh petani dari faktor-faktor
produksi, kerja, pengelolaan dan modal sendiri maupun modal pinjaman
yang diinvestasikan dalam usahataninya (Soekartawi et al, 1986).
Soekartawi et al. (1986) mengatakan bahwa pengeluaran total usahatani
(total farm expenses) adalah nilai semua masukan yang habis dipakai atau
dikeluarkan dalam produksi tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga
petani. Selanjutnya pendapatan kotor usahatani (gross farm income) adalah
nilai produksi total usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual
maupun yang tidak dijual. Pendapatan petani dapat dihitung dengan jalan
pendapatan kotor dikurangi dengan jumlah seluruh biaya yang diperhitungkan.
Pendapatan kotor (TR) = Q.Pq
(Keterangan:Q = output; Pq= harga output).
Pendapatan bersih (Y) = TR – TC, atau Y = TR – (VC + FC); atau
n
= Q.Pq – [ Σ Xi . Pxi + FC];
i=1
Keterangan:
TC = biaya total;
VC = biaya variabel;
FC = biaya tetap;
Xi = input ke-i = 1,2,...n;
Pxi = harga input ke-i.
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2. METODE PENELITIAN
2.1. Metode yang Digunakan
Metode survei bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang
objek yang diteliti, yakni mengenai gambaran faktual perilaku petani dan
sistem agribisnis cabe merah. Definisi dan operasionalisasi variabel
penelitian ini tertera pada Tabel 1.
Tabel 1. Definisi dan Operasionalisasi Variabel
Variabel

Perilaku
Petani (P),

Definisi

Aktifitas petani
dalam suatu
proses belajar
yang
menyangkut
dorongan yang
bermotif sikap,
kecerdasan,
pengetahuan,
keterampilan,
serta
penggunaan
metoda, sarana
dan alat, yang

menurut
Hediyono
(1998)
Menjadi
kelengkapan
bagi tindakan
suatu subyek
dalam
masyarakat
melalui
interaksi sosial
untuk
meningkatkan
usaha taninya

Dimensi

Indikator
Kemampuan
menganalisa potensi
sumberdaya lahan
yang dimiliki petani
dalam melaksanakan
agribisnis cabe merah
Kemampuan
menganalisa potensi
Analisa
sumberdaya modal
Potensi
yang dimiliki petani
(P1)
dalam melaksanakan
agribisnis cabe merah
Kemampuan
menganalisa potensi
sumberdaya manusia
(SDM) yang dimiliki
petani dalam
melaksanakan
agribisnis cabe merah
Kemampuan
merumuskan rencana
kegiatan antara lain
sarana, dan prasarana
yang diperlukan
Perumusan dalam melaksanakan
Rencana dan agribisnis cabe merah
Tujuan
Kemampuan
(P2)
merumuskan tujuan
kegiatan antara lain
tujuan finansial dan
tujuan sosial yang
hendak dicapai dalam
agribisnis cabe merah
Analisa
Usaha
(P3)

Pengaruh Perilaku Petani dan Sistem Agribisnis…

Pengukuran

Skor

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
Kemampuan
40% Kurang mampu
merumuskan dan
60% Cukup mampu
menentukan analisa
80% Mampu
usahatani cabe merah
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5
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Tabel 1. Definisi dan Operasionalisasi Variabel (lanjutan)
Variabel

Definisi

Dimensi

Prakarsa
(P4)

Perilaku
Petani (P),
menurut
Hediyono
(1998)

Euis Dasipah

menjadi
kelengkapan
bagi tindakan
suatu subyek
dalam
masyarakat
melalui
interaksi sosial
untuk
meningkatkan
usaha taninya

Kinerja
Usahatani
(P5)

Indikator
Kemampuan
berinisiatif dalam
mengadopsi segala
peluang (a.l. adopsi
teknologi budidaya)
dalam menjalankan
agribisnis cabe merah
Kemampuan
membuat keputusankeputusan yang
menyangkut
kelancaran usaha
dalam menjalankan
agribisnis cabe merah
Kemampuan
menanggung resiko
sebagai dampak
dalam berinisiatif dan
membuat keputusan
beragribisnis cabe
merah
Kemampuan
meningkatkan kinerja
dan tindakan nyata
dalam melaksanakan
teknik pengolahan
tanah yang
dianjurkan
Kemampuan
meningkatkan kinerja
dan tindakan nyata
dalam penyediaan
benih unggul yang
dianjurkan
Kemampuan
meningkatkan kinerja
dan tindakan nyata
dalam melaksanakan
teknik pemupukan
sesuai anjuran
Kemampuan
meningkatkan kinerja
dalam melaksanakan
teknik pengelolaan
pengairan sesuai
anjuran
Kemampuan
meningkatkan kinerja
dalam melaksanakan
teknik pengelolaan
pengendalian hama
dan penyakit sesuai
anjuran

Pengukuran

Skor

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5
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Tabel 1. Definisi dan Operasionalisasi Variabel (lanjutan)
Variabel

Definisi

Dimensi

Indikator
Kemampuan
meningkatkan kinerja
dan tindakan nyata
dalam melaksanakan
teknik panen sesuai
anjuran
Kemampuan
menyediakan fasilitas
yang diperlukan
Penyediaan untuk melaksanakan
Fasilitas dan agribisnis cabe merah
Sarana
Kemampuan
(P6)
menyediakan sarana
yang diperlukan
untuk melaksanakan
agribisnis cabe merah
Kemampuan
meningkatkan upaya
efisiensi harga dalam
mengakses pasar
input (pemilihan
sarana produksi yang
sesuai agroklimat)
Kemampuan
Efisiensi dan meningkatkan upaya
Efektivitas efisiensi harga dalam
Usaha
mengakses pasar
(P7)
output (pemilihan
pasar untuk menjual
hasil produksi)
Kemampuan
meningkatkan
efektivitas kinerja
(rekruitmen tenaga
kerja sesuai
kebutuhan)
Aksesibilitas petani
dalam mendapatkan
Beberapa set
sarana produksi
komponen
usaha tani
Sistem
aktivitas usaha
(kemudahan
Agribisnis
yang saling
mengakses sarana
(S),
terkait,
Subsistem
benih unggul)
bersifat
penyediaan
menurut
harmonis dan
Aksesibilitas petani
sarana
Saragih dan simultan,
dalam mendapatkan
produksi
Krisnamurthi mulai dari
sarana produksi
(S1)
(1998)
pengadaan
(kemudahan
sarana
mengakses sarana
produksi,
pupuk empat tepat
budidaya, dan
(tepat jenis, jumlah,
pemasaran
waktu, dan tepat
harga)
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Pengukuran

Skor

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu
20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Tidak mampu
40% Kurang mampu
60% Cukup mampu
80% Mampu
100% Sangat mampu

1
2
3
4
5

20% Sangat sulit
40% Sulit
60% Cukup mudah
80% Mudah
100% Sangat mudah

1
2
3
4
5

20% Sangat sulit
40% Sulit
60% Cukup mudah
80% Mudah
100% Sangat mudah

1
2
3
4
5
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Tabel 1. Definisi dan Operasionalisasi Variabel (lanjutan)
Variabel

Definisi

Dimensi

Subsistem
usahatani
(S2)

Subsistem
Pengolahan
(S3)

Subsistem
pemasaran
hasil
(S4)

Euis Dasipah

Indikator
Aksesibilitas petani
dalam mendapatkan
sarana produksi
usaha tani
(kemudahan
mengakses sarana
pestisida sesuai
kebutuhan)
Aksesibilitas petani
dalam mendapatkan
perangkat teknologi
usaha (mengakses
dan menerapkan
teknologi pengolahan
tanah)
Aksesibilitas petani
dalam mendapatkan
perangkat teknologi
usaha (mengakses
dan menerapkan
teknologi tatalaksana
pemeliharaan)
Aksesibilitas dalam
mendapatkan
perangkat teknologi
usaha (mengakses
dan menerapkan
teknologi panen)

Pengukuran

Skor

20% Sangat sulit
40% Sulit
60% Cukup mudah
80% Mudah
100% Sangat mudah

1
2
3
4
5

20% Sangat sulit
40% Sulit
60% Cukup mudah
80% Mudah
100% Sangat mudah

1
2
3
4
5

20% Sangat sulit
40% Sulit
60% Cukup mudah
80% Mudah
100% Sangat mudah

1
2
3
4
5

20% Sangat sulit
40% Sulit
60% Cukup mudah
80% Mudah
100% Sangat mudah

1
2
3
4
5

20% Sangat sulit
Aksebilitas terhadap 40% Sulit
penanganan pasca
60% Cukup mudah
panen/Pengolahan
80% Mudah
100% Sangat mudah
Aksesibilitas
terhadap kondisi
20% Sangat sulit
pasar yang mampu
40% Sulit
mendapatkan harga 60% Cukup mudah
yang baik (usaha
80% Mudah
pemasaran hasil
100% Sangat mudah
produksi)
Aksesibilitas
20% Sangat sulit
terhadap kondisi
40% Sulit
pasar yang mampu
60% Cukup mudah
mendapatkan harga
80% Mudah
yang baik (transaksi
100% Sangat mudah
harga hasil produksi

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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Tabel 1. Definisi dan Operasionalisasi Variabel (lanjutan)
Variabel

Definisi

Keberhasilan
Adanya
Petani Cabe
peningkatan
Merah(Y),
produktivitas
(ton) dan
Menurut
tingkat
Herman
pendapatan
Rahadian,
(rupiah) per
2000 dan
hektar per
Soeharyo dan
musim tanam
Patong, 1993

Dimensi

Indikator
Aksesibilitas
terhadap kondisi
pasar sehingga
mampu mendapatkan
harga yang baik
(kemudahan dalam
mendapatkan fasilitas
pasar)
1. < 6 ton
2. 6 - 9 ton
Produktivitas
3. 9,1 - 12 ton
(Y1)
4. 12,1 - 15 ton
5. > 15 ton
1. < Rp25 juta
2. > Rp25 juta - Rp50
juta
Tingkat
3. > Rp50 juta - Rp75
Pendapatan
juta
(Y2)
4. > Rp75 juta Rp100 juta
5. > Rp100 juta

Pengukuran

Skor

20% Sangat sulit
40% Sulit
60% Cukup mudah
80% Mudah
100% Sangat mudah

1
2
3
4
5

20% Sangat rendah
40%. Rendah
60%. Cukup tinggi
80%. Tinggi
100%. Sangat tinggi

1
2
3
4
5

20% Sangat rendah
40%. Rendah
60%. Cukup tinggi
80%. Tinggi
100%. Sangat tinggi

1
2
3
4
5

2.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara two stage cluster
random sampling. Alokasi sampel Petani untuk Desa Pasirwangi, Desa
Padaawas, dan Desa Barusari yang menjadi daerah pengamatan disajikan
pada tabel berikut :
Tabel 2. Jumlah Sampel Penelitian
No
1
2
3

Nama Desa
Pasirwangi
Padaawas
Barusari
Jumlah

Jumlah Petani
88
83
95
266

Ukuran Sampel
53
50
57
160

2.3. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis
Guna melihat pengaruh perilaku petani terhadap Sistem Agribisnis dan
juga pengaruh perilaku petani dan sistem Agribisnis terhadap pendapatan
petani cabe merah akan digunakan analisis Uji SEM (Structural Equation
Model) sebagai berikut :
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Gambar 1. Diagram Alur Hubungan Kausal Antara Variabel
Keterangan :
Perilaku =
=
P1
P2
=
P3
=
=
P4
P5
=
P6
=
=
P7
Δ
=
Ξ
=
β2

1

Perilaku petani
Analisa Potensi
Perumusan Rencana dan Tujuan
Analisa Usaha
Prakarsa
Kinerja Usahatani
Penyediaan Fasilitas dan Sarana
Efisiensi dan Efektivitas
Disturbance eror
Variabel laten perilaku

= Koefisien pengaruh variabel S
terhadap variabel Y
= Koefisien pengaruh variabel P dan
S terhadap variabel Y

SA
S1
S2
S3
S4
Y
Y1Y
Y2Y
λ
β1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

η

Sistem agribisnis
Subsistem sarana produksi
Subsistem usahatani
Subsistem Pengolahan
Subsistem pemasaran hasil
Keberhasilan Petani
Produktivitas
Tingkat Pendapatan
Loading faktor
Koefisien pengaruh variabel P
terhadap variabel S
= Variabel laten



= Error

3. HASIL PENELITIAN
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut: (a) Perilaku
petani mempengaruhi sistem agribisnis cabe merah, (b) sistem agribisnis
mempengaruhi keberhasilan petani cabe merah, dan (3) perilaku petani dan
sistem agribisnis mempengaruhi keberhasilan petani cabe merah. Untuk
menguji hipotesis tersebut digunakan Uji Analisis Structural Equation Model
(SEM) dengan program Lisrel. yang hasil estimasi analisisnya dapat dilihat
pada gambar berikut ini:
Euis Dasipah
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Hasil pengujian hipotesis pertama didapat nilai P-value (0.00) lebih kecil

dari P-  (0.05), artinya bahwa variabel perilaku petani berpengaruh nyata
terhadap sistem agribisnis pada tingkat kepercayaan 95 persen. Persamaan
strukturalnya adalah Sistem agribisnis = 0.64*Perilaku, R² = 0.69 (S = P +



). Hasil tersebut mengandung arti bahwa sistem agribisnis cabe merah
dipengaruhi oleh perilaku petani sebesar 69 persen, sementara sisanya 31
persen ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model yang
diteliti. Nilai korelasi (r) 0.64, yang artinya apabila perilaku petani dalam
agribisnis cabe merah meningkat satu persen, maka sistem agribisnis pun
akan meningkat sebesar 64 persen.
Hasil pengujian hipotesis kedua didapat nilai P-value (0.00) lebih kecil

dari P-  (0.05), artinya bahwa variabel sistem agribisnis berpengaruh nyata
terhadap keberhasilan agribisnis cabe merah pada tingkat kepercayaan 95
persen. Persamaan strukturalnya adalah Keberhasilan agribisnis cabe merah

= 0.99*Sistem agribisnis, R² = 0.218 (Y = S +  ), hasil tersebut mengandung
arti bahwa keberhasilan agribisnis cabe merah dipengaruhi oleh sistem
agribisnis sebesar 21.80 persen, sementara sisanya 78.20 persen ditentukan
oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model yang diteliti. Nilai
korelasi 0.99, mengandung arti bahwa apabila sistem agribisnis cabe merah
meningkat satu persen, maka akan meningkatkan keberhasilan agribisnis
cabe merah sebesar 99 persen.
Hasil pengujian hipotesis ketiga, perilaku petani dan sistem agribisnis
berpengaruh nyata terhadap keberhasilan agribisnis cabe merah, karena Pvalue (0.00) lebih kecil dari P-  (0.05) pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Persamaan strukturalnya adalah: = 0.01*Perilaku + 0.99*Sistem agribisnis,

R² = 0.50 (Y = P + S +  ), hasil tersebut mengandung arti bahwa
keberhasilan agribisnis cabe merah dipengaruhi oleh perilaku petani dan
sistem agribisnis sebesar 50 persen, sementara sisanya 50 persen ditentukan
oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model yang diteliti. Dapat
dinyatakan, bahwa keberhasilan agribisnis cabe merah tidak hanya
ditentukan oleh perilaku petani dan sistem agribisnis saja, tetapi juga
ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti teknologi yang digunakan,
kondisi agroklimat, kondisi lahan, kondisi sosial ekonomi petani, dan lainlain.
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3.1. Pengaruh Perilaku Petani Terhadap Sistem Agribisnis Cabe
Merah
Hasil pengujian hipotesis didapat bahwa perilaku petani berpengaruh
nyata terhadap sistem agribisnis pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil
tersebut mengandung arti bahwa sistem agribisnis cabe merah dipengaruhi
oleh perilaku petani sebesar 69 persen, sementara sisanya 31 persen
ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model yang diteliti,
diantaranya keadaan cuaca, iklim, temperatur, sumber informasi teknologi
yang didapat berdasarkan pengalaman, hasil pengujian lokal specifik. Pada
tingkat kepercayaan 95 persen nilai korelasi 0.64 yang berarti apabila
perilaku petani dalam agribisnis cabe merah meningkat satu persen, maka
sistem agribisnis pun akan meningkat sebesar 64 persen. Hasil pengujian
secara parsial variabel perilaku petani (P), dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Analisis Secara Parsial Variabel Perilaku Petani (P)
No

Subvariabel

R

R2

Keputusan

Kesimpulan

1

Efisiensi dan
efektivitas usaha (P7)
Prakarsa (P4)
Analisa potensi (P1)
Penyediaan fasilitas
dan sarana (P6)
Perumusan rencana
dan tujuan (P2)
Kinerja usahatani (P5)
Analisa usaha (P3)

0.64

0.078

tolak H0

Berpengaruh nyata

0.43
0.40
0.31

0.054
0.050
0.039

tolak H0
tolak H0
tolak H0

Berpengaruh nyata
Berpengaruh nyata
Berpengaruh nyata

0.29

0.037

tolak H0

Berpengaruh nyata

0.26
0.15

0.230
0.020

tolak H0
tolak H0

Berpengaruh nyata
Berpengaruh nyata

2
3
4
5
6
7

Dari Tabel 3 terlihat subvariabel Efisiensi dan efektivitas usaha (P7)
mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap perilaku petani karena
aspek efisiensi dan efektivitas usaha, petani dikategorikan mampu dalam
melakukan pemilihan sarana produksi yang sesuai agroklimat dan menjual
produk (kemampuan mengakses pasar input dan pasar output), melakukan
rekrutmen tenaga kerja dan melakukan pengelolaan manajemen usaha yang
sesuai kebutuhan, dalam upaya melakukan efisiensi dan efektivitas usahanya.
Keberhasilan petani di lokasi studi dalam melaksanakan kesisteman
agribisnis cabe merah tersebut merupakan dampak positif dari adanya
kemitraan usaha dengan Koperasi BMG yang juga membantu dalam segi
manajemen usaha.
Aspek prakarsa (P4), petani di lokasi studi telah mampu berinisiatif dalam
mengadopsi segala peluang yang ada dalam upaya meraih keberhasilan, baik
Euis Dasipah
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dalam mengikuti pelatihan budidaya cabe, mencari informasi melalui media,
secara kelompok mengundang petugas/formulator, mengundang petani
berhasil, kunjungan kunjungan ke lokasi potensial. Petani di lokasi studi
telah mampu untuk membuat keputusan-keputusan yang menyangkut
kelancaran kegiatan usaha, khususnya dalam hal menentukan waktu
menanam, menentukan teknis pemeliharaan, mengakses pasar input dalam
rangka membeli sarana produksi, maupun dalam mengakses pasar out put
dalam rangka menjual hasil usahanya, disamping itu petani bersangkutan
dikategorikan mampu mempersiapkan dan menanggung segala resiko yang
mungkin terjadi terkait agribisnis cabe merah yang cenderung bersifat
spekulatif, terutama dalam hal kesiapan menerima kerugian yang
diakibatkan oleh perubahan alam yang ekstrim, kesiapan menerima kerugian
akibat jatuhnya harga, dan lain sebagainya.
Aspek analisa potensi (P1), petani telah mampu menganalisa sumberdaya
lahan yang cocok untuk pertumbuhan cabe merah, baik dari aspek tinggi
tempat dari permukaan laut, jenis tanah, kesuburan tanah, topografi,
maupun dari aspek struktur tanah. Disamping itu petani cabe merah di lokasi
studi telah mampu menganalisa sumberdaya modal dalam hubungannya
dengan pembayaran upah kerja, pembelian sarana produksi dan kepentingan
lainnya terkait pembiayaan agribisnis cabe merah yang dikelolanya. Petani
cabe merah di lokasi studi telah mampu menganalisa keperluan dan
kompetensi sumberdaya manusia dalam hubungannya dengan pengelolaan
agribisnis cabe merah baik di on farm maupun untuk kepentingan
manajemen usaha.
Aspek penyediaan fasilitas dan sarana (P6), petani dikategorikan mampu
dalam menyediakan fasilitas berupa alat pengolahan tanah, hand sprayer,
power sprayer, pompa air), serta dalam hal penyediaan sarana produksi
untuk menunjang optimalisasi pertumbuhan tanaman cabe merah.
Aspek perumusan rencana dan tujuan (P2), petani di lokasi studi telah
mampu merumuskan rencana dan tujuan kegiatan usaha, yang mencakup
perumusan rencana kebutuhan sarana, prasarana dan kebutuhan lainnya,
serta telah mampu merumuskan tujuan finansial, baik dalam rencana
pengembangan usaha, efisiensi usaha, antisipasi kerugian, investasi
pendapatan,dan perumusan tujuan sosial lainnya.
Aspek kinerja usahatani (P5), petani di lokasi studi telah mampu dalam
melaksanakan teknologi budidaya yang dianjurkan, yakni dalam hal : (a)
pengolahan tanah (kedalaman olah tanah, teknik dan sistem pengolahan);
(b) menyediakan dan menanam benih unggul; (c) melaksanakan teknis
pemupukan; (d) pengelolaan pengairan; (e) pengelolaan hama dan penyakit
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terpadu; dan (f) melaksanakan teknis panen. Hasil tersebut sangat logis
terjadi mengingat perilaku petani merupakan bagian terpenting dari sistem
agribisnis cabe merah, karena dengan semakin baik keragaan usaha taninya
(subsistem produksi) maka akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai
tambah dan produktivitas cabe merah.
Aspek analisa usaha (P3), petani telah mampu merumuskan analisa usaha
baik dalam kebutuhan tenaga kerja Pria/Wanita, kebutuhan saprodi, maupun
harga produksi cabe dalam upaya meminimalkan kemungkinan rugi.

3.2. Pengaruh Sistem Agribisnis Terhadap Keberhasilan Petani
Cabe Merah
Hasil pengujian hipotesis didapat bahwa sistem agribisnis berpengaruh
nyata terhadap keberhasilan agribisnis cabe merah pada tingkat kepercayaan
95 persen. Hasil tersebut mengandung arti bahwa keberhasilan agribisnis
cabe merah dipengaruhi oleh sistem agribisnis sebesar 21.80 persen,
sementara sisanya 78.20 persen ditentukan oleh variabel lain yang tidak
termasuk dalam model yang diteliti. Variabel itu diantaranya kondisi
infrastruktur (transfortasi) irigasi jalan, pengaturan pola tanam cabe antar
daerah, kebijakan pemerintah tentang harga sarana produksi pertanian,
kebijakan pemerintah tentang impor sarana produksi pertanian. Pada tingkat
kepercayaan 95 persen nilai korelasi 0.99 yang berarti apabila sistem
agribisnis cabe merah meningkat satu persen, maka akan meningkatkan
keberhasilan agribisnis cabe merah sebesar 99 persen. Hasil pengujian
secara parsial variabel sistem agribisnis (S), dapat dilihat pada Tabel 4
berikut ini.
Tabel 4 . Hasil Analisis Secara Parsial Variabel Sistem Agribisnis (S)
No
Subvariabel
1 Subsistem Pengolahan (S3)

r
0.740

R2
0.14

Keputusan
tolak H0

2

0.730

0.99

tolak H0

3

Subsistem Penyediaan Sarana
Produksi (S1)
Subsistem Pemasaran (S4)

0.480

0.66

tolak H0

4

Subsistem Usahatani (S2)

0.265

0.39

tolak H0

Euis Dasipah
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Subsistem Pengolahan (S3) mempunyai pengaruh yang paling tinggi
terhadap keberhasilan petani cabe merah karena aspek pengolahan di lokasi
studi relatif berjalan sangat baik, karena berdasarkan hasil analisis deskriptif
petani cabe merah dikategorikan mudah dalam melaksanakan perlakukan
pascapanen, khususnya hal perlakuan sortasi, grading, dan pengeringan.
Subsistem penyediaan sarana produksi (S1) di lokasi studi relatif berjalan
sangat baik, karena petani cabe merah dikategorikan mudah dalam
mengakses pasar input terkait penyediaan sarana produksi yang diperlukan,
baik kebutuhan benih unggul, sarana pupuk berdasarkan asas empat tepat
(tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat harga), maupun dalam
mengakses sarana pengendalian hama terpadu (PHT). Keberhasilan
produksi cabe merah sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kualitas benih
yang digunakan, sifat unggul tersebut dicerminkan dari tingginya produksi.
Ketahanan terhadap hama dan penyakit serta tingkat adaptasi tinggi
terhadap perubahan iklim, disamping itu pemilihan lokasi yang kondusif dan
tepat merupakan awal keberhasilan agribisnis cabe merah.
Subsistem pemasaran (S4) di lokasi studi relatif berjalan sangat baik,
karena berdasarkan hasil analisis deskriptif petani cabe merah dikategorikan
mudah dalam melaksanakan upaya pemasaran hasil produksinya, baik dalam
hal transaksi harga, maupun dalam hal mendapatkan fasilitas pasar. Hasil
tersebut cukup logis terjadi mengingat sistem agribisnis merupakan salah
satu bagian terpenting dari siklus pemasaran suatu produk.
Subsistem usaha tani (S2) di lokasi studi relatif berjalan sangat baik,
karena petani cabe merah dikategorikan mudah dalam mengakses dan
menerapkan: teknologi pengolahan tanah, teknologi tata laksana
pemeliharaan tanaman, dan teknologi panen berjalan secara lancar dan
terkendali sesuai dengan kondisi yang kondusif dari kesisteman agribisnis
cabe merah di lokasi studi.
Kesuksesan dalam agribisnis cabe merah merupakan pencapaian akhir
yang diharapkan. Karena itu dalam keragaannya petani di lokasi studi
senantiasa jeli dalam mencari solusi saat terjadi permasalahan di lapangan.
Guna mengurangi risiko kegagalan usaha, petani yang bersangkutan telah
menguasai teknologi budidaya dengan baik. Kemudahan dalam subsistem
usaha tani dilakukan melalui sistem manajemen sesuai anjuran, dimana
setiap ada kendala-kendala di lapangan dilalui dengan cara bertanya kepada
fasilitator dari perusahaan mitra atau pun kepada penyuluh yang senantiasa
mendampingi petani dalam melakukan aksinya.
Tindakan lain yang dilakukan petani dalam upaya lancarnya subsistem
usaha tani, dilakukan melalui pendekatan sosial budaya setempat,
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diantaranmya : (a) melakukan pertemuan kelompok yang melibatkan
berbagai pihak terkait sebelum pelaksanaan usaha, (b) melakukan
rekrutmen tenaga kerja dari warga sekitar lokasi penanaman dengan upah
yang berlaku di lokasi tersebut, (c) menjaga lahan yang ditanami terutama
ketika tanaman mendekati panen, dan (d) turut andil dalam aksi sosial
bersama warga sekitar.
Dari uraian di atas keragaan sistem agribisnis cabe merah di lokasi studi
berjalan dengan sangat baik, dan sistemnya relatif berjalan lancar. Setiap
subsistemnya mempunyai keterkaitan fungsional yang dapat meningkatkan
dan memperlancar arus produksi dan nilai tambah. Antar subsistem telah
memenuhi sasarannya, dimana setiap perubahan satu subsistem mendapat
respons positif dari subsistem lainnya, sehingga semua kebutuhan petani
cabe merah terhadap alat dan sarana produksi sampai ke pelemparan
hasilnya (pemasaran) dikategorikan mudah dalam mengaksesnya, relatif
tanpa kendala yang berpotensi bisa menggagalkan usahanya.

3.3. Pengaruh Perilaku Petani dan Sistem Agribisnis Terhadap
Keberhasilan Petani
Hasil pengujian hipotesis ketiga secara simultan perilaku petani dan
sistem agribisnis berpengaruh nyata terhadap keberhasilan agribisnis cabe
merah, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil tersebut mengandung arti
bahwa keberhasilan agribisnis cabe merah dipengaruhi oleh perilaku petani
dan sistem agribisnis sebesar 50 persen, sementara sisanya 50 persen
ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model yang diteliti,
diantaranya bencana alam, over produksi, ekplosif serangan hama, inflasi,
fluktuasi harga. Hasil pengujian secara parsial keberhasilan petani cabe
merah (Y), yaitu sebagai berikut:
a. Produktivitas (Y1) nilai korelasi (r) sebesar 0.610 dan R2 sebesar 0.11
menyatakan kalau aspek produktivitas berpengaruh nyata terhadap
keberhasilan petani cabe merah.
b. Pendapatan (Y2) nilai korelasi (r) sebesar 0.490 dan R2 sebesar 0.67
menyatakan kalau aspek pendapatan berpengaruh nyata terhadap
keberhasilan petani cabe merah.
Aspek produktivitas (Y1) mempunyai nilai yang paling tinggi terhadap
keberhasilan usaha ini menunjukan bahwa tingkat produktivitas yang
didapatkan oleh petani cabe merah dapat menunjukan keberhasilan petani
cabe merah di lokasi studi, rata-rata petani cabe merah di lokasi studi telah
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menghasilkan produktivitas antara 12-15 ton per hektar per musim tanam,
dan rata-rata petani cabe merah di lokasi studi mendapatkan pendapatan
antara 80 juta rupiah per hektar per musim tanam dari hasil penjualannya ke
koperasi mitra. Oleh karena itu, keragaan kemitraan usaha agribisnis cabe
merah di lokasi studi semakin merangsang dan meningkatkan jumlah petani
peserta kemitraan, karena pada dasarnya setiap usaha yang menguntungkan
akan diikuti oleh petani lain tanpa perlu ada penekanan ataupun perintah.
Aspek pendapatan (Y2) merupakan indikasi dari keberhasilan usaha
petani dalam melakukan fungsinya secara baik. Usahatani dikatakan berhasil
apabila dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi, untuk membayar bunga
modal yang digunakan dan dapat berdiri dalam keadaan sama atau lebih baik
dari keadaan semula.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis uji hipotesis serta pembahasan hasil penelitian,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perilaku petani di lokasi penelitian telah menggambarkan keragaan
agibisnis, hal ini sangat dipahami mengingat aspek kebutuhan yang
berkaitan dengan usahatani cabe merah selalu dianalisa, direncanakan
dan dipersiapkan, termasuk jika terjadi kemungkinan muncul
permasalahan-permasalahan selalu dimusyawarahkan dalam pertemuan
kelompok secara berkala sesuai dengan kondisi lapangan, keragaan ini
terwujud karena kesungguhan petani dalam menerima bimbingan dari
petugas, formulator maupun dari koperasi BMG selaku mitra tani, maka
dengan demikian perilaku petani sangat berpengaruh terhadap sistem
agribisnis. Dari beberapa variabel yang dianalisis, analisa usaha tani
merupakan hasil analisis terendah yaitu 0.15 hal ini dipahami mengingat
sistem agribisnis bertumpu pada terapan teknologi yang dianjurkan,
sedangkan analisis tertinggi yaitu variabel efisiensi dan efektivitas usaha
yaitu sebesar 0,64 dimana relevansinya adalah tolak ukur sistem
agribisnis salah satunya adalah penggunaan input yang efektif dan efisien,
maka jelaslah bahwa sistem agribisnis dangat dipengaruhi oleh perilaku
petani.
2. Sistem agribisnis cabe merah sangat berpengaruh secara nyata terhadap
tingkat keberhasilan petani cabe merah karena pada prinsipnya petani
cabe merah memahami tujuan usahatani secara finasial, pengembangan
usaha dan untuk keperluan lainnya, sehingga petani akan secara sungguhsungguh berupaya agar memperoleh keberhasilan usahataninya.
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Keberhasilan ini tergambarkan dari produksi rata-rata/Ha/musim
sebesar 12-15 ton atau lebih tinggi 5-6 ton dari rata-rata produksi cabe
merah di Kabupaten Garut yakni sebesar 7-9 ton/Ha/Musim dari tingkat
produksi tersebut diperoleh pendapatan sebesar Rp80 000 000/Ha/
Musim. Dari beberapa variabel yang dianalisis hasil analisis terendah
yaitu variabel Sistem Usaha Tani yaitu 0.265 hal ini mencerminkan bahwa
subsistem usahatani kurang dianggap prioritas dalam agribisnis karena
para petani selain memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup
perlu juga bimbingan dari mitra petani dan petugas. Sedangkan analisis
tertinggi yaitu pada subsistem pengolahan yaitu dengan nilai 0.740 hal ini
sangat dipahami mengingat sistem pengolahan mulai dari perlakuan
pasca panen, sortasi, grading dan pengeringan yang baik sangat
menentukan terhadap harga jual yang diterima petani dan merupakan
tingkat keberhasilan petani, maka dengan demikian sistem agribisnis
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan petani cabe merah.
3. Perilaku petani dan sistem agribisnis berpengaruh terhadap keberhasilan
petani cabe merah di lokasi studi cukup tergambarkan dari perilaku
petani dalam penerapan sistem agribisnis yang terbukti dari keberhasilan
petani cabe merah yaitu dengan produksi rata-rata sebesar 12 – 15 ton/
Ha dan atau pendapatan bersih Rp80 000 000,-/musim/ha. Pendapatan
ini mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari untuk
mencapai keinginan keinginannya dan yang terpenting dapat melanjutkan usahatani berikutnya, tingkat produktivits cabe merah dan jumlah
pendapatan yang diterima inilah yang menentukan keberhasilan petani.

DAFTAR PUSTAKA
Gibson, JL., Ivancevich, JM., dan Donelly, JH. 1989. Organisasi dan Manajemen.
Perilaku Struktur Proses. Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.
Hediyono. 1998. Pengembangan Sumber daya Manusia Melalui Kewirausahaan dan
Kemitraan Agribisnis. Departemen Koperasi. Jakarta.
Pambudy, Rachmat. 2010. Sistem dan Usaha Agribisnis: Suatu Perjalanan Pemikiran

Menjadi Paradigma Baru Pembanguinan Pertanian Indonesia dalam Refleksi
Agribisnis 65 Tahun Profesor Bungaran Saragih.IPB Press. Bogor.

2003. Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan
Pertanian dan Pedesaan. Pusat Analisis dan Pengembangan Sosial Ekonomi

Pranadji, Tri.

Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Euis Dasipah

Pengaruh Perilaku Petani dan Sistem Agribisnis…

554

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

Saragih, B., and Y. B. Krisnamurthi. 1993. Pengembangan Agribisnis dan Peran
Agroindustri sebagai Leading Sector. Makalah disampaikan pada Musyawarah
Nasional IV HKTI dan Kongres Tani Indonesia III., 9 – 13 Oktober 1993 PSP
IPP. Jakarta..
Soeharjo, A dan Dahlan Patong. 1973. Sendi-sendi Pokok Ilmu Usaha tani.
Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi IPB, Bogor.
Soekartawi, A. Soehardjo, J.L. Dillon dan J.B. Hardaker, 1986. Ilmu Usaha tani dan
Peneltian Untuk Pengembangan Petani Kecil. Penerbit UI Press, Jakarta.
Soekartawi. 2002. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian.
Rajawali Press. Jakarta.
Soetisna, Herman Rahadian.2000. Pengukuran Produktivitas. Laboratorium PSK & AE
TI-ITB, Bandung
Suryana. 2001. Kewirausahaan. Salemba Empat. Jakarta.
Yustika, A.E. 2002. Pembangunan dan Krisis Memetakan Perekonomian Indonesia.
Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Pengaruh Perilaku Petani dan Sistem Agribisnis…

Euis Dasipah

MENGANGKAT KEWIRAUSAHAAN DI
BIDANG AGRIBISNIS SEBAGAI PILIHAN
KARIR PARA PEMUDA DI INDONESIA:
KASUS PEDAGANG SAYUR/BUMBU DAPUR
DI PASAR INDUK CARINGIN KOTA
BANDUNG
Sri Fatimah
Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian,
Universitas Padjadjaran
E-mail : sri_fatimah@yahoo.com

ABSTRAK
Pengangguran usia muda menjadi tantangan besar di Indonesia. Keterbatasan
lapangan kerja yang disediakan oleh sektor publik maupun sektor swasta tidak
memungkinkan terserapnya semua tenaga kerja usia muda. Agribisnis di Indonesia
berpotensi besar untuk menjadi ajang pengembangan bisnis untuk para pemuda.
Diperlukan upaya terstruktur untuk dapat mendorong pemuda agar dapat memiliki
kemauan dan kemampuan untuk berusaha sendiri melalui kapasitas sebagai
wirausaha muda di bidang agribisnis. Paper ini bertujuan untuk mengangkat wacana
kewirausahaan pemuda dalam bidang agribisnis sebagai bahan rekomendasi
kebijakan sehingga dapat terangkat potensi manfaat mengembangkan program
kewirausahaan untuk pemuda dan strategi untuk mendukungnya khususnya dalam
konteks penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Berbeda dengan pendekatan
pada umumnya yang melihat dari sisi pengambil kebijakan, paper ini lebih
menekankan pada melihat kewirausahaan dari sisi pemuda sebagai pelaku. Dengan
melakukan interview mendalam dan focus group discussion terhadap pelaku
wirausaha agribisnis bidang retail produk pertanian berupa sayuran/rempah di
sebuah pusat perdagangan di Bandung digali berbagai aspek kewirausahaan dari
perspektif pemuda mengenai manfaat, tantangan dan hambatan dalam berwirausaha.
Hasil kajian menunjukkan bahwa kewirausahaan pemuda memiliki nilai sosial
ekonomi yang besar seperti menunjang kemampuan ekonomi mandiri dan
kepercayaan diri yang lebih baik. Namun mereka juga juga menghadapi risiko yang
tidak mudah diatasi mengingat ketiadaan lembaga penjamin risiko untuk mereka.
Dalam perspektif penyuluhan dan komunikasi pembangunan masih diperlukan model
pemberdayaan dan pengembangan serta promosi kewirausahaan pemuda.
Kata Kunci: kewirausahaan, pemuda, agribisnis, pemberdayaan
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1. PENDAHULUAN
Tantangan terbesar ke depan dalam menuju masyarakat Indonesia yang
sejahtera adalah bagaimana menyediakan lapangan kerja bagi jutaan pemuda
yang terus masuk ke usia kerja sebagai dampak pertumbuhan penduduk.
Dengan kekayaan alam khususnya pertanian yang sejak lama dikenal, di
samping upaya penyerapan di berbagai sektor ekonomi non-pertanian,
tantangan penyediaan lapangan kerja tersebut sudah semestinya dapat lebih
terantisipasi dengan baik untuk dapat menggunakan potensi yang ada
khususnya di sektor pertanian. Persoalannya tinggal bagaimana menghubungkan antara kemampuan dengan potensi ekonomi tersebut.
Kewirausahaan (entrepreneurship) dapat menjadi salah satu pintu
masuk mengelelola sektor pertanian khususnya melalui agribisnis.
Kewirasahaan pemuda menjadi hal yang penting untuk disuburkan selain
karena manfaatnya bagi tenaga kerja muda, maupun dalam konteks
keberlanjutan pengembangan agribisnis sektor pertanian itu sendiri. ILO
(2013) dalam laporannya menyebutkan sedikitnya 75 juta anak muda di
dunia menganggur dan kewiraswastaan perlu dikembangkan di kalangan
generasi muda sebagai salah satu cara untuk mengatasi pengangguran
pemuda tersebut.
Selain potensi agribisnis yang masih belum optimal diolah, persoalannya
seperti diketahui juga tidak mudah untuk menumbuhkan kewirausahaan
baik pada masyarakat umum maupun pemuda itu sendiri. Ada hal-hal
tertentu yang menyebabkan tidak semua orang dapat berkembang dan
berpredikat wirausaha. Paper ini membahas prospek kewirasusahaan bagi
para pemuda di bidang agribisnis dengan mengangkat kasus kegiatan
pemasaran sayur/rempah tertentu di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung.
Secara spesifik ingin diketahui karakteristik perdagangan, hambatan dan
tantangan untuk bergerak di bidang perdagangan agribisnis dan dampak
serta prospeknya ke depan. Setelah pendahuluan ini, suatu tinjauan literatur
ringkas diberikan untuk memberikan perspektif teoritik kewirausahaan
pemuda, dilanjutkan dengan metodologi, hasil dan pembahasan dan diakhiri
dengan kesimpulan.

2. KAJIAN LITERATUR
Banyak wacana yang mulai menyarankan kepada generasi muda untuk
tidak lagi tergantung pada orang lain atau menjadi pegawai, tetapi kalau bisa
dapat menciptakan lapangan kerja. Di tengah tekanan penduduk dan
kekurangan lapangan kerja saran seperti itu menjadi pernyataan yang sering
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dilontarkan untuk menjadi pedoman meskipun tidak mudah untuk
dilaksanakan oleh para pemuda. Dalam paper ini kewirausahaan
dimaksudkan lebih dekat dengan pengertian entrepreneurship yang dalam
banyak definisi terkandung kata-kata kunci agen perubahan, pengguna
kesempatan secara maksimal, akselerasi, dan pembangun usaha (Integral
Assets Consulting, Inc, 2006).
Sebuah laporan UNICEF (2012) memperkirakan setiap tahun di negara
berkembang saja ada sekitar 121 juta anak muda yang akan memasuki usia
16 tahun, dimana 89 persen akan memasuki lapangan kerja. Lebih lanjut
diperkirakan bahwa sampai dengan 2016 pengangguran pemuda tidak akan
kurang dari 17 persen. Angka ini semakin memberikan argumen bagi
perlunya kewirausahaan di antara pemuda. Namun demikian kewirausahaan
bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan secara masal dan tidak semua pemuda
dapat melakukannya. Tetapi diharapkan kewirausahaan dalam bentuk yang
paling sederhanapun, paling tidak dapat memberikan lapangan pekerjaan,
pendapatan paling tidak untuk diri sendiri, dan lebih baik lagi kalau dapat
menciptakan lapangan kerja baru. Sama halnya dengan kegiatan bisnis itu
sendiri yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian, kegiatan melahirkan
kewiraswastaan pemudapun bukannya hal yang sudah pasti berhasil. Salah
satu karakter masyarakat banyak di negara berkembang adalah adanya
ketidakberanian mengambil risiko kalau tidak dibilang anti risiko. Kegagalan
masih banyak dianggap sebagai aib sosial sehingga tidak mendorong pemuda
untuk mengambil risiko terlalu besar (Kazela, 2009). Namun demikian harus
mulai dipahamkan bahwa pengambilan risiko adalah suatu hal biasa yang
dapat diatasi dan dikelola (OECD, 2012)
Membangkikan kewirausahaan harus selalu dilihat sebagai sebuah seni
dan pendekatan yang dinamik disesuaikan dengan perkembangan
lingkungan. Namun faktor-faktor yang sifatnya memberdayakan, dan
mendorong serta memfasilitasi harus dapat terus dihadirkan.
Kewirausahaan dengan demikian nampaknya memerlukan karakter yang
sebagian dapat dipersiapkan meskipun sifatnya jangka panjang dan terus
menerus (OECD 2012) Pendidikan dapat menjadi salah satu pintu masuk
untuk dapat menanamkan nilai-nilai maupun kesempatan yang mendukung
lahirnya kewirausahaan. Misalnya sekolah-sekolah dapat memberikan waktu
khusus bagai siswa untuk praktek bisnis, proyek-proyek yang lebih
mendorong kemampuan siswa untuk berinisiatif atau inovasi, latihan
manajemen risiko, dan lain-lain (YBI & GEM, 2013). Kasus di Kenya menjadi
salah satu contoh bagaimana hal-hal di atas merupakan salah satu faktor
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keberhasilan menumbuhkan kewiraswastaan di kalangan pemuda (Kimando
et al. 2012)
Sektor pertanian khususnya aktivitas agribisnis cukup prospektif untuk
dapat menjadi ujung tombak para pemuda berwiraswasta karena secara
alamiah pertanian adalah potensi alamiah Indonesia. Kekayaan sektor
pertanian Indonesia dapat dikatakan sangat besar dan masih sangat terbuka
untuk dikelola menjadi lahan agribisnis (Balitbang Departmen Pertanian RI,
2013). Berbeda dengan sektor industri yang sebagian besar masih sangat
tergantung pada komponen luar negeri, Indonesia layak berharap pada
pemampuan para pemuda sendiri untuk mengembangkan kekayaan
tersebut. Mata rantai agribisnis sangat banyak dan hampir setiap komoditas
memiliki kekhasan yang dapat menjadi sumber kegiatan usaha. Prospek dan
peluang sektor agribsisnis untuk menjadi sarana pengembangan
kewiraswastaan pemuda dengan demikian mestinya akan lebih dapat
dikuasasi oleh pemuda secara lebih baik dan cepat karena adalah produk
potensi dalam negeri. Namun bukan berarti pengembangannya tidak perlu
melihat kemajuan di negara lain. Negara-negara tertentu yang sudah maju
sektor agribisnisnya tetap dapat menjadi sumber inspirasi dan contoh
pengembangan kewiraswastaan di bidang agribisnis.

3. METODE
Informasi dalam paper ini diperoleh dari survey primer terhadap
sejumlah pemuda yang menjadi pelaku perdagangan sayur mayur maupun
rempah di pasar induk Caringin, Kota Bandung. Pasar induk ini merupakan
pasar kedua terbesar di Kota Bandung setelah Pasar Induk Gedebage. Karena
kategorinya sebagai pasar induk, kegiatan utama di pasar Caringin adalah
perdagangan grosir dimana komoditas sayur/bumbu dapur menjadi salah
satu produk perdagangan utama. Tidak ada maksud khusus untuk
menyatukan dua jenis produk tersebut namun hanya karena kebetulan dua
jenis produk tersebut dijual secara berdekatan dalam satu klaster kios pasar
sehingga dalam analisis diperlakukan sebagai satu jenis produk. Jenis
sayuran yang diperdagangkan meliputi segala sayur produk pertanian di
wilayah sekitar Bandung seperti wortel, kentang, kacang panjang, cabe. Jenis
rempah yang dimaksud adalah bumbu dapur (jahe, kunyit, laos, kencur, serai,
bawang merah, bawang putih, dll) yang masih harus didatangkan dari luar
Bandung, khususnya dari Sumatera. Karaktersitk dari produk ini adalah
mudah rusak/perishable sehingga memerlukan penanganan yang khusus
dan diupayakan untuk segera terjual.
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Pertemuan dengan reponden terjadi dua kali. Pertemuan pertama lebih
bersifat menjajagi permasalahan dan keinginan dan harapan serta
mengungkap beberapa hal yang menyebabkan mereka bertahan di bisnis
perdagangan sayur/rempah di usia yang relatif muda. Pada pertemuan kedua
penulis datang dengan beberapa pertanyaan lanjutan untuk memperoleh
pembahasan yang lebih detil melalui sebuah diskusi terfokus. Seluruh
kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2014.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Karakteristik Perdagangan dan Pedagang
Pasar Caringin merupakan pasar pasokan untuk produk-produk dengan
skala grosir sehingga volume transaksi pada umumnya besar yang dilakukan
oleh pedagang besar dan pembeli kulakan. Namun demikian di antara
aktivitas grosir juga terdapat sebagian pedagang sekala menengah dan kecil
yang melayani skala kecil untuk kebutuhan sekala kecil untuk individu
maupun rumah tangga.
Para pedagang sebagai sebuah kegiatan ekonomi umum sudah barang
tentu sangat beragam latar belakang sosial ekonominya. Selain dari skala
ekonomi nampak mudah dibedakan mana pelaku dengan modal besar dilihat
dari skala usahanya. Dari segi usia juga beragam mulai dari usia belasan
sampai dengan lima puluhan ke atas. Namun demikian mereka yang memiliki
usaha sendiri yang tergolong usia muda relatif sedikit jumlahnya.
Kebanyakan mereka masih menjadi pegawai atau ikut pedagang-pedagang
yang lebih senior sebagai pegawai atau meneruskan usaha orangtua yang
sebelumnya menjadi pedagang di situ.
Para pedagang muda tersebut rata-rata pernah mengenyam pendidikan
SMP dan SMA. Semuanya merantau dari desa-desa di sekitar Bandung dan
bahkan dari wilayah Jawa Barat lainnya. Usia berkisar antara 16-30 tahun.
Pengalaman dalam menggeluti usaha ini juga bervariasi mulai dari 6 bulan
hingga 6 tahun. Mayoritas mengusahakan jual beli sayuran dan tidak
mengalami banyak kendala dengan kerusakan sayur yang dijual karena
mereka telah memiliki pembeli tetap atau langganan yang datang tiap hari
dan pasokan dengan kualitas dan kuantitas yang sudah pasti. Untuk wortel
berbeda dengan sayuran lain, sistem grading sudah diterapkan grade a, b, dan
bs berikut variasi harga mengikuti standar kualitas ukuran wortel. Khusus
untuk yang berkualitas “bs” ditempatkan dalam kantong plastik. Produk
rempah juga telah ditata sesuai dengan kualitas dan kondisi rempah.
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Di antara pedagang sayur terdapat beberapa pedagang muda dengan
skala usaha belum terlalu besar dilihat dari omsetnya yang dalam sehari ratarata melakukan transaksi kurang dari Rp 20 juta. Dilihat dari volume dan
frekuensi transaksi mereka cukup sibuk yang menunjukkan bahwa aktivitas
perdagangan sayur cukup ramai yang menyiratkan peluang bisnis di bidang
sayur mayur/rempah. Kebanyakan konsumen masih berasal dari Bandung
dan sekitarnya.
Para pedagang muda ini menggunakan beberapa sistem pasok, ada yang
membeli langsung dari petani di luar Kota Bandung (dari wilayah utara dan
selatan Bandung) yang kemudian dijual di pasar, maupun yang memperoleh
pasok dari bandar, sehingga dia lebih berfungsi sebagai pedagang murni yang
mengandalkan margin keuntungan transaksi di pasar. Sistem ini relatif sudah
mapan dan menjamin keberlangsungan aktivitas dagangan dari hari ke hari.

4.2. Tantangan dan Hambatan
Permasalahan pokok yang dihadapi para pedagang muda ini terletak pada
upaya membesarkan skala usaha. Di samping keterbatasan modal, ekspansi
juga mengandung risiko yang semakin besar. Sama dengan rata-rata pelaku
ekonomi, risiko biasanya adalah hal yang menjadi pertimbangan utama untuk
ekspansi usaha.
Dari hasil interview dengan salah seorang pedagang muda (informan A),
dijelaskan bahwa permodalan tidak menjadi persoalan terutama untuk
menjalankan bisnis pada skala saat ini. Bahkan sampai dengan usaha saat ini
yang bersangkutan mampu memperoleh modal hanya dengan mengandalkan
kepercayaan orang lain. Dengan sistem bagi hasil dan menjalankan
komoditas bisnis orang lain yang kebetulan produk sayur yang didatangkan
dari sekitar Bandung, yang bersangkutan akhirnya dapat mandiri dapat
membangun bisnis perdagangan yang relatif besar. Salah satu aspek dari
entrepreneurship telah dimiliki pedagang ini yaitu bagaimana mampu
menggunakan kesempatan untuk berkembang dan menciptakan kegiatan
bisnis melalui jejaring yang dia bangun. Meskipun ada keinginan untuk terus
berkembang namun pedagang ini masih berpikir dan perlu waktu untuk
pengembangan bisnis perdagangannya, sehingga yang bersangkutan
merencanakan dalam 5 tahun ke depan sudah dapat lebih besar dari
sekarang.
Namun ketika diberikan sebuah prospek pengembangan bisnis seorang
pedagang lain (informan B) yang mendatangkan produk yang dipasarkannya
dari luar Jawa Barat, yang bersangkutan sangat merasakan ketergantungan
pada beberapa variabel eksternal seperti kondisi infrastruktur. Yang
Mengangkat Kewirausahaan di Bidang Agribisnis…

Sri Fatimah

561

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

bersangkutan merasakan bahwa terdapat kendala di perjalanan ketika
misalnya mengambil seluruh rempah/bumbu dapur dari Bengkulu dan
Lampung. Untuk sampai ke Bandung, Jawa barat, komoditas harus melalui
perjalanan darat melintasi 4 propinsi (Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta)
yang banyak hambatan, terutama di penyeberangan Merak – Bakauheni yang
tidak jarang harus mengantri dan bermalam hingga 2-3 malam dikarenakan
antrian yang panjang untuk mendapatkan giliran menyeberang dari pulau
Sumatera ke pulau Jawa. Selain itu alat angkut yang digunakan adalah truk,
tidak menutup kemungkinan karena lamanya perjalanan mengakibatkan
banyak bumbu dapur yang mengalami kerusakan selama di perjalanan,
tingginya biaya lain-lain, kebutuhan pengadaan alat angkut yang dapat
melindungi komoditas dari kerusakan selama di perjalanan menjadi
kebutuhan pedagang.

‘untuk produk rempah kami kulakan dari Sumatra dan hambatan
transportasi dan sampingannya cukup memberatkan kami’
Informan lain yang terdiri dari beberapa pedagang, masih melihat adanya
persoalan terkait dengan peraturan dan administrasi maupun ketiadaan
kelembagaan khusus pembiayaan, lembaga penyuluhan maupun petunjuk
yang dapat membantu mereka mengembangkan usaha. Dalam hal
administrasi dan perijinan, peraturannya sudah jelas tertulis sehingga
cenderung bukan menjadi persoalan bagi pedagang. Meskipun demikian
pedagang muda berharap untuk memperoleh kemudahan dan pengurangan
hambatan-hambatan non teknis sehingga mereka dapat dengan mudah
mengembangkan bisnis. Mereka pernah mendengar akan ada upaya formal
oleh pemerintah daerah untuk membantu bisnis perdagangan dengan akan
dilaksanakannya mekanisme one-stop-shop service delivery, e-government,
e-marketing dan sebagainya, namun secara langsung upaya tersebut belum
dirasakan secara berarti manfaatnya oleh para pedagang.
Salah satu hambatan pengembangan bisnis perdagangan yang dihadapi
para pedagang muda adalah akses modal dan lembaga penjamin kerugian
untuk ekspansi. Akses modal meskipun secara standart sektor perbankan
telah memiliki porsedur tetap yang ketat, para pedagang muda tetap
berharap ada mekanisme untuk memberikan mereka akses yang lebih
mudah.

‘saya merasakan sulitnya pihak penyedia dana formal untuk
mempercayai kami untuk menjadi nasabah..”
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“saya beruntung dapat memperoleh rekan yang lebih besar untuk
memperoleh kredit tapi saya tetap saja keluar biaya yang besar untuk dapat
akses tersebut..”
Mengingat produk pertanian memiliki fluktuasi harga yang tinggi,
implikasi pada ketidakpastian dan risiko menjadi tinggi pula. Beberapa
informan pedagang muda menghadapi keraguan dan ketakutan untuk
ekspansi karena risiko yang mereka belum berani untuk lakukan. Kehadiran
lembaga semacam penjaminan dengan mekanisme tertentu yang tidak rumit
dan memberatkan diharapkan dapat meningkatkan optimisme para
pedagang untuk kemudahan memperoleh modal, yang pada gilirannya
membuat percaya diri pedagang untuk berekspansi.
Terkait dengan penyuluhan para pedagang sangat merasakan kurangnya
informasi, terutama informasi yang dapat menunjang bisnis mereka. Di sini
para penyuluh atau yang berfungsi semacam itu diharapkan untuk
membantu mereka dengan berbagai informasi yang diperlukan. Kesibukan
menangani komoditas dan rutin lainnya menyebabkan mereka terlalu sempit
waktu maupun seringkali kelelahan untuk dapat mencari informasi dari
sumber-sumber meskipun saat ini sumber informasi khususnya elektronik
dan berbasis internet telah semakin mudah diperoleh.

‘konon semua keperluan informasi kami dapat peroleh di internet tetapi
waktu dan peralatan kadang tidak memungkinkan untuk membuka dan
mencari informasi. Kami lebih suka jika ada penyuluh atau semacamnya
yang dapat datang ke kami untuk berbagi informasi”

4.3. Dampak Sosial-Ekonomi
Sebagai sebuah kegiatan ekonomi, dari besaran aktivitas terlihat bahwa
para pedagang muda tersebut rata-rata sudah merasakan manfaat dengan
kemampuan mandiri untuk memperoleh pendapatan, yang secara finansial
dapat dikatakan dapat melebihi dari penghasilan profesi tertentu lainnya
khususnya menjadi pegawai. Hal ini dikatakan oleh salah seorang pedagang:

‘ ….tadinya saya berasal dari keluarga yang mengharapkan saya dapat
bekerja di kantoran pemerintah sebagai pegawai negeri, tetapi dengan
ijasah SMP yang saya miliki saya tidak mampu berkompetisi lagi. Namun
dengan berdagang saya kemudian dapat merasakan kebanggaan
mempunyai profesi yang tidak kalah menghasilkan bahkan saya pikir
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kadang jauh lebih besar daripada profesi pegawai yang pernah saya
idamkan….”
Namun demikian diakui bahwa profesi ini juga memiliki tantangantantangan antara lain kompetisi yang keras dan perlunya daya tahan agar
tetap dapat bertahan. Hal ini terutama terkait dengan risiko usaha,
sebagaimana dikisahkan oleh informan pengusaha kentang, beliau pernah
mengalami kerugian 25 juta dalam 1 malam. Hal tersebut terjadi ketika suatu
hari harga kentang yang dibelinya seharga Rp50 juta, tiba2 malam itu
harganya turun hingga setengahnya. Meskipun tidak sering terjadi dan ini
hanya insidentil saja, namun dinilai cukup tragis, sehingga untuk mereka
yang tidak memiliki jiwa pengusaha, tidak memiliki daya juang dan sikap
yang tangguh, kebanyakan langsung mundur dan menjadi penyebab
banyaknya usaha mengalami kebangkrutan.
Ekspansi usaha atau memperbesar skala kegiatan tentunya menjadi
impian setiap pedagang. Para pedagang muda pada umumnya masih terbatas
layanan pada cakupan wilayah maupun konsumen yang mereka kenal atau
yang mau membeli secara tunai. Berbeda dengan para pedagang besar
mereka mampu memberi potongan dan bahkan cara pembayaran cicilan
sehingga cakupan konsumen dapat lebih luas dan lebih banyak. Sudah barang
tentu hal ini memiliki risiko cukup besar pula yang para pedagang muda dan
pemula belum dapat melakukan secara intensif karena ketiadaan modal
maupun ketakutan gagal bayar.

‘….saya ingin sekali kelak dapat menjadi pedagang besar namun saya sadar
perlu modal yang besar pula, …artinya risiko yang saya hadapi juga akan
semakin besar…”
Jika ada fasilitas dari pemerintah, mereka cenderung tidak terlalu cepat
dan antusias menerimanya. Misalnya dalam kasus penyediaan kredit
perbankan, pada umumnya mereka sudah sangat paham mengenai prosedur
dan tata cara dan sebagian telah menggunakan mekanisme dan fasilitas
tersebut. Apalagi pemerintah telah meluncurkan bebagai paket pembiayaan
kredit untuk masyarakat pengusaha kecil. Namun dirasakan masih
kurangnya fasilitas dan mekanisme untuk membantu mengatasi risiko usaha.
Perusahaan asuransi dapat menjadi salah satu jalan keluar namun dirasakan
masih sangat kaku dan mahal.
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‘…saya dapat mengikuti program asuransi tapi sangat terbatas dan juga
mahal..’
‘ …yang kami inginkan adalah lembaga seperti fasilitas di sektor lain yang
pernah saya dengar-dengar melalui cara tertentu dapat mengambil alih jika
terjadi risiko besar menimpa kami…’
Ketika ditawarkan untuk orientasi ekspor, para pemuda pedagang
tersebut sebenarnya telah memiliki bayangan untuk menjangkau pasar
ekspor, baik mendengar dari rekan pedagang yang lebih besar maupun
tayangan prospek pemasaran produk-produk pertanian. Sayangnya
keinginan tersebut masih mereka pendam karena sudah terbayang akan
kerumitan dan perlunya kesiapan yang memadai untuk ekspor.

‘..,suatu saat kami juga ingin seperti pedagang besar lain yang dapat
melakukan pemasarannya tidak hanya regional Jawa Barat dan nasional tapi
juga sampai luar negeri…’
‘…ekspor masih sifatnya keinginan dan mimpi, belum terbayang proses
yang harus kami jalani.”

5. MENGANGKAT KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
Harapan untuk tumbuhnya kegiatan kewirausahaan di bidang agribisnis
sebenarnya besar. Dari kasus di atas, pemuda memiliki keinginan untuk
dapat berkembang di dunia agribisnis khususnya dalam konteks
perdagangan. Namun demikian mengingat agribisnis sebagai sebuah mata
rantai perkembangan di sektor perdagangan pada gilirannya akan terkait
dengan kegiatan di hulu yaitu produksi yang berarti juga akan menciptakan
pertumbuhan kegiatan produksi pertanian dengan segala multipliernya.
Meskipun tidak mesti harus seluruhnya perlu campur tangan dari sektor
publik, harapan para pedagang muda konkritnya adanya kepastian harga
yang melindungi petani dari kerugian seperti layaknya ceiling dan floor price
sehingga pedagang tidak dipermainkan dalam penetapan harga. Untuk itu
mereka sangat membutuhkan uluran tangan untuk membantu mereka dalam
berbagai bentuk. Mungkin bantuan yang sifatnya mencarikan jalan keluar
atau fasilitasi yang memberikan peluang, atau mempertemukan dengan
pihak ketiga untuk mengatasi masalah tertentu justru yang lebih diperlukan.
Kewirausahaan bidang agribisnis sudah saatnya dipromosikan sebagai
kegiatan yang menjanjikan dan prospektif. Contoh riil dalam negeri maupun
di luar negeri menunjukkan bahwa pemuda dapat memperoleh
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kesejahteraan yang baik dengan bergerak menjadi wiraswasta di bidang
agribsinis, memperoleh kepuasan kerja, dan sekaligus sebagai solusi
kemiskinan dengan menghambat urbanisasi ke perkotaan yang akhir2 ini
menjadi banyak dikeluhkan dan kiranya pendekatan ini bisa dipertimbangkan sebagai solusi alternatifnya.
Untuk menjadikan kewirausahaan di sektor agribisnis dari literatur
maupun dari perspektif pedagang yang diteliti nampaknya kata kunci masih
terletak pada sinergi antara kemauan para pemuda, dukungan lembaga
bisnis dan keuangan formal, dan dukungan pemerintah. Mengangkat
kewirausahaan pemuda adalah memperbaiki maupun meningkatkan potensi
dan peran masing-masing aktor di atas melalui berbagai langkah yang
diperlukan dan kemudian menyatukannya dalam satu langkah yang saling
mendukung dan bersinergi.

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kasus pemuda pedagang sayur/rempah di pasar Caringin menunjukkan
bahwa kegiatan perdagangan sebagai salah satu ata rantai kegiatan agribisnis
sangat berpotensi menjadi salah satu solusi mengatasi kekurangan lapangan
kerja khususnya di kalangan pemuda.
Prospek agribisnis sangat besar khususnya produk pangan dimana
kebutuhan pokok akan terus diperlukan selama manusia masih ada.
Pemanfaatan produk agribisnis dalam negeri masih dapat terus ditingkatkan
dan ini membuka peluang berusaha di sektor agribisnis. Pemerintah telah
mencatat dan mengindentifikasi berbagai sektor agribisnis yang dapat
menjadi pilihan pengembangan di Indonesia.
Kasus pedagang sayur/rempah di pasar induk Caringin menunjukkan
kegiatan perdagangan produk pertanian dapat menjadi salah satu minat
pemuda untuk bergerak di bidang agribisnis, hal ini antara lain dipengaruhi
oleh prospek keuntungan dari sektor ini yang cukup signifikan.
Hal-hal yang menghambat antara lain ketiadaan lembaga penjamin
sehingga factor risiko menjadi pertimbangan utama para pelaku agribisnis,
dimana banyak pedagang pemuda yang menjadi tidak terlalu berani
mengambil risiko karena ketiadaan kolateral jika terjadi kerugian.
Lembaga yang memfasilitasi dalam bentuk advokasi kepada pedagang
terkait dengan berbagai persoalan juga sangat dibutuhkan. Wadah
komunikasi ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan keluh
kesahnya, mulai dari kasus ringan hingga terkadang tidak jarang yang harus
berurusan dengan hukum. Untuk mengatisipasi kerugian yang disebabkan
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karena ketidaktahuan mereka lembaga sedemikian sudah saatnya dipikirkan
dan direalisasikan sehingga rencana pemerintah memfasilitasi pedagang
dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukka keberpihakan pemerintah
pada pedangang kecil menjadi tantangan ke depan.
Pemerintah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya
seperti lembaga-lembaga nirlaba maupun perguruan tinggi untuk dapat
membantu para pemuda dapat berperan dalam pengembangan agribisnis,
antara lain dalam bentuk pelatihan, inkubasi, penyediaan dan penjaminan
modal maupun yang terkait dengan pengelolaan risiko.
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ABSTRAK

Aktor sosial sangat kuat pengaruhnya dalam keberlanjutan suatu program
pertanian, ditambah dengan faktor-faktor sosial yang berkembang di masyarakat,
aktor sosial merupakan kunci keberlanjutan atau ketidakberlanjutan suatu program.
Tujuan penelitian adalah menganalisis keterlibatan aktor sosial dan perannya serta
faktor sosial dalam keberlanjutan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
KRPL merupakan program Kementerian Pertanian berbasis pengelolaan pekarangan
untuk ketahanan pangan, gizi dan konservasi. Permasalahannya adalah terdapat
perbedaan perkembangan yang dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu merah
(unsustainable), kuning (warning) dan hijau (sustainable). Kabupaten terpilih
adalah Tulungagung, Mojokerto, Blitar dan Malang diwakili oleh dua KRPL setiap
kategori sehingga terpilih enam desa/KRPL. Pengumpulan data melalui wawancara
terhadap pengelola Kebun Bibit Desa (KBD), pelaksana KRPL, dan tokoh masyakat.
Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan informasi,
tabel dan bagan. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat aktor sosial yang
berperan dalam keberlanjutan KRPL, yaitu (1) kelompok pengelola kebun bibit desa
yang punya motivasi tinggi, (2) kelompok pelaksana/tetangga yang kompak, (3)
pedagang sebagai sebagai pembeli hasil dan (4) pejabat yang mendukung baik
materi atau immateri. Ketidakberlanjutan KRPL didorong aktor sosial berikut : (1)
kelompok masyarakat yang tidak terlibat dan bersifat apatis/laggard, (2) kelompok
pelaksana yang bermasalah, (3) kelompok lainnya yang menganggap KRPL tidak
efisien dan (4) tenaga pendamping yang kurang cakap dan fokus. Faktor sosial yang
berpengaruh adalah (1) lembaga/organisasi, (2) pekerjaan utama mayoritas
pelaksana, (3) kepercayaan dalam pengelolaan, (4) kesesuaian program dengan
nilai-nilai dan budaya setempat. Kesimpulannya adalah bahwa keberlanjutan
/ketidakberlanjutan KRPL dapat diidentifikasi sejak awal dari karakteristik individu
pengelola KBI, tingkat partisipasi kelompok pelaksana, dukungan pejabat dan pihak
lain yang berperan dalam pemasaran serta kondisi sosial yang berkembang.
Kata Kunci: aktor sosial, keberlanjutan, KRPL
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1. PENDAHULUAN
Keberadaan aktor sosial dalam suatu kawasan bagaikan suatu magnet
yang dapat menarik atau menolak suatu gagasan/kreatifitas yang bersifat
pembaruan, tergantung kutub magnet mana yang berhadapan langsung
dengan gagasan tersebut. Demikian juga dengan faktor sosial dapat menjadi
agen percepatan sebaliknya dapat pula sebagai penghambat dalam
keberhasilan suatu kegiatan. Kegiatan yang membutuhkan partisipasi
masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan aktor sosial dan faktor
sosial di kawasan tersebut. Misalnya kegiatan pemanfaatan pekarangan
berbasis kawasan.
Berbicara tentang aktor sosial tidak terlepas dari manusia dan
lingkungannya. Tentang bagaimana manusia mengelola kehidupannya agar
serasi dengan lingkungan, bersikap terhadap suatu perubahan, memberikan
penghargaan terhadap nilai-nilai dan norma, penghormatan terhadap tokoh
masyarakat dan berperilaku yang jadi penciri pribadi. Manusia hidup
bersama dan berkelompok, membentuk organisasi dan berinteraksi satu
sama lain (Purba, 2005). Suatu kawasan terdiri atas manusia sebagai pelaku
(aktor) sosial berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosial. Dalam
bidang pertanian, hasil-hasil penelitian sosial kelembagaan menyatakan
bahwa introduksi program baru ke dalam kawasan membutuhkan waktu
lama agar dapat diterima oleh masyarakat. Diperlukan waktu sekitar 15
tahun untuk penyesuaian nilai dan norma agar selaras dengan program
tersebut (Suradisastra, 2008).
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah Program Kementerian
Pertanian yang dilaunching pada Tahun 2011. Pendekatan melalui
pemanfaatan pekarangan dengan prinsip utama pelaksanaan yakni
ketahanan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber
daya lokal, konservasi sumber daya genetik tanaman dan peningkatan
kesejahteraan keluarga (Andrianyta et al., 2013; Gea and Pablo, 2010).
Sampai dengan tahun 2013 Kementerian Pertanian telah mendukung
pengembangannya hingga 33 Propinsi. Jumlah unit model Kawasan Rumah
Pangan Lestari yang didukung dan didampingi oleh Badan Litbang
Pertanian adalah 1 135 unit tersebar di 33 propinsi. Dukungan Badan
Litbang antara lain dalam bentuk penyediaan input benih sayuran, tanaman
pangan dan kacang-kacangan, pelatihan teknis, pembekalan manajemen
pengelolaan dengan prinsip lestari dan berkelanjutan. Kekuatan
pengembangan KRPL terletak pada kelestarian yang ditandai dengan
penyediaan benih berkelanjutan di Kebun Bibit Desa.
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Metode dan tahapan pendampingan KRPL dilakukan sesuai dengan
prosedur baku untuk seluruh lokasi. Diawali dengan tahapan persiapan
antara lain pengumpulan informasi awal tentang potensi sumberdaya dan
kelompok sasaran, pertemuan dan koordinasi dengan Dinas Teknis dan
memilih pendamping yang menguasai teknik pemberdayaan masyarakat
dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai. Dengan
metode dan tahapan yang dilakukan sama diharapkan perkembangan,
perguliran dan keberlanjutan KRPL sama di semua lokasi.
Berdasarkan penilaian Tim KRPL BBP2TP Tahun 2013, perkembangan
dan keberlanjutan lokasi m-KRPL tidak sama. Terdapat tiga aspek yang
dijadikan indikator penilaian, antara lain aspek teknis (perbenihan dan
pengelolaan kawasan) dan aspek sosial kelembagaan. Dari ketiga aspek
tersebut diketahui bahwa aspek sosial kelembagaan termasuk keragaman
etnik (Kusumaningtyas et al., 2006) mempunyai kontribusi cukup besar
dalam mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan program. Latar
belakang sosial dan budaya serta keberagaman karakter tokoh-tokoh (aktor
sosial) yang dihadapi menjadi permasalahan tersendiri dalam kontinuitas
KRPL. Pengaruh aktor sosial sangat besar terhadap lingkungannya sehingga
penting dipahami dalam menentukan strategi pendekatan agar suatu
program dapat berkelanjutan. Oleh sebab itu penting dilakukan penelitian
tentang aktor-aktor sosial yang berpengaruh baik positif maupun negatif
dalam keberlanjutan KPRL. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian
adalah menganalisis keterlibatan aktor sosial dan perannya serta faktor
sosial dalam keberlanjutan/ ketidakberlanjutan program Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL).

2. METODOLOGI
Penelitian dilakukan di Propinsi Jawa Timur pada Tahun 2013. Metode
pengumpulan data adalah wawancara kelompok yang mewakili unit
kawasan rumah pangan lestari. Batasan unit KRPL menurut Pedoman
Umum KRPL (BBP2TP, 2013) yaitu terdiri atas sekumpulan atau minimum
30 Rumah Pangan Lestari dalam satu kawasan (desa/kelurahan) atau dalam
skala kawasan lain yang memungkinkan penerapan prinsip RPL dengan
menambahkan intensifikasi pemanfaatan fasilitas umum seperti lahan
terbuka, jalan desa, rumah ibadah dan lainnya. Sebagai lembaga penyuplai
benih terdapat Kebun Bibit Desa yang berada dalam satu kawasan dan
berlokasi di tempat yang mudah diakses oleh pelaksana.
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Tahapan penelitian diawali dengan pemilihan lokasi yang mewakili
perkembangan KRPL. Pengelompokkan perkembangan KRPL berdasarkan
hasil pemetaan menggunakan tiga indikator utama yaitu aspek perbenihan,
aspek pengelolaan kawasan dan aspek sosial kelembagaan. Terdapat tiga
kategori hasil pemetaan antara lain hijau, kuning dan merah. Batasan untuk
setiap kategori dari aspek yang dinilai dapat dijabarkan pada penjelasan
selanjutnya.
Kategori hijau merepresentasikan kawasan dengan kondisi secara umum
baik untuk setiap aspek. Misalnya secara fisik terdapat kebun bibit yang
berproduksi, rumah tangga yang menerapkan konsep RPL dan pemanfaatan
fasilitas umum. Dari aspek sosial, sudah berjalan kelembagaan yang
mengatur perguliran dan keberlanjutan pelaksanaan konsep RPL.
Sedangkan kategori kuning, salah satu atau semua aspek bernilai baiksedang namun masih ada faktor kunci yang dapat dirangsang untuk
dibangkitkan kembali. Sementara, pada kategori merah semua aspek
bernilai buruk dan tidak ada potensi baik dari aspek sosial maupun fisik
untuk dibangkitkan kembali.
Jumlah seluruh lokasi m-KPRL Jawa Timur adalah sebanyak 95 unit
dengan variasi kategori hijau, kuning dan merah. Pemilihan lokasi dilakukan
berdasarkan hasil penilaian kategori yaitu merah, kuning dan hijau. Setiap
kategori dipilih dua lokasi di dua kabupaten yang berbeda sehingga jumlah
lokasi keseluruhan adalah enam lokasi. Lokasi sampling penelitian ini dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Lokasi Sampling Penelitian
Kategori
Kabupaten
Merah
Tulungagung
Kuning
Hijau

Mojokerto
Tulungagung
Blitar
Malang
Blitar

Kecamatan
Pagerwojo

Desa
Mulyosari

Trawas
Pakel
Sanankulon
Karangploso
Wlingi

Trawas
Gesikan
Bendorasa
Girimoyo
Klemunan

Pemilihan responden dilakukan secara sengaja pada kelompok
pelaksana KRPL (model KRPL) yang dibina oleh BPTP. Jumlah kelompok
pelaksana pada setiap model KRPL minimal adalah 30 KK. Karakteristik
responden berdasarkan luasan lahan pekarangan dapat dikelompokkan
menurut : (a) pekarangan strata 1 yaitu luas pekarangan sempit hingga
tidak mempunyai pekarangan, (b) pekarangan strata 2 dimana luas
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pekarangan < 120 m2, (c) pekarangan strata 3 adalah pekarangan dengan
luas antara 120-300 m2, dan (d) pekarangan strata 4 luas pekarangan > 300
m2 .
Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara
terhadap unsur-unsur masyarakat yang terdapat dalam satu KRPL secara
berkelompok. Unsur-unsur masyarakat yang dilibatkan dalam wawancara
antara lain dari pengelola kebun bibit desa, rumah tangga yang menerapkan
prinsip KRPL (RPL pelaksana), tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar
yang belum menerapkan. Informasi yang digali adalah seputar aspek sosial
pelaksanaan KRPL dengan menggunakan panduan wawancara. Pertanyaan
kunci antara lain keterlibatan local champion, peran dan keterlibatan unsurunsur masyarakat, kelembagaan yang mendukung KRPL, partisipasi
masyarakat, dukungan pemerintah daerah dan faktor sosial lainnya.
Parameter yang diamati adalah aktor sosial yang berperan dalam KRPL,
aktiftas sosial yang terjadi dalam KRPL, faktor sosial yang mempengaruhi
aktifitas di KRPL, peran dari aktor sosial dan faktor sosial secara positif dan
negatif terhadap KRPL. Analisis data yang digunakan mengikuti analisis
deskriptif dengan pengelompokkan informasi menurut kategori, matriks
dan bagan alir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Gambaran Umum Penerapan Kawasan Rumah Pangan
Lestari
Kawasan dengan kategori hijau diwakili oleh Desa Girimoyo Kecamatan
Karangploso, Kab. Malang dan desa Klemunan Kecamatan Wlingi, Kab.
Blitar. Implementasi konsep RPL di rumah tangga dalam kawasan terlihat
baik dan terawat. Kebun bibit desa sebagai jantung kehidupan RPL dikelola
dengan orientasi keberlanjutan dan bisnis. Untuk mendukung keberlanjutan
dan kelancaran jalannya RPL pengelola mengatur administrasi dan
keuangan dengan manajemen keterbukaan. Tabel 2 menunjukkan
karakteristik kawasan dengan kategori hijau.
Program KRPL disosialisasikan di Desa Girimoyo dan Desa Klemunan
pada Bulan April 2013. Penerapan konsep RPL oleh rumah tangga terjadi
cukup cepat dan penyebaran ke tempat lain terjadi dalam waktu sekitar 6
(enam) bulan. Rotasi tanaman di masyarakat diatur oleh pengurus KDB
dengan mekanisme mengatur pembenihan dan pembibitan. Untuk
keberlanjutan KBD dikelola administrasi keuangan yang bertujuan untuk
menutupi biaya operasional serta upah pengelola.
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Tabel 2. Karakteristik Kawasan dengan Kategori Hijau
No
1

Karakteristik
Kebun Benih
Induk

2

Pemanfaatan
fasilitas umum

3

Keragaan rumah
tangga

4

Jenis tanaman

5

Produksi dan
pemasaran

Desa Girimoyo, Kab. Malang
Produksi benih tanaman
bersumber dari Litbang dan lokal.
Pengadaan benih sumber sudah
mandiri. Digerakkan oleh
motivator desa yang berperan
sebagai pengurus. Lokasi KBD di
salah satu rumah pengurus dan
pemeliharaan sistem piket harian.
Pinggir jalan dan gang ditanami
dalam bentuk polibag yang ditata
dan dirawat dengan baik.
RPL di kawasan ini pada umumnya
adalah stara 1 dan 2. Strata 3 lebih
banyak di kawasan pengembangan
yaitu di dusun tetangga. RPL
menaman tanaman bumbu,
sayuran daun dan sayuran buah.
Total jumlah RPL keseluruhan 85
rumah.
Sayuran selada keriting hijau dan
merah, pokcoi, cabe rawit, bawang
daun, kangkung, tomat dan kubis.

Dikonsumsi sendiri (±70%), jual
(20%) dan ditukar dengan produk
lain dari tukang sayur/tetangga
(10%). Nilai tambah cukup besar
diperoleh dari pemeliharaan
sayuran yang dilakukan dengan
prinsip organik.
6
Aksesibilitas
KBD berada di pinggir jalan utama
namun agak jauh dari pusat
kawasan
7
Kelembagaan
 Kelompok Wanita Tani dengan
cikal bakal kelp Dasawisma.
 Kekompakan terlihat dari
kegiatan gotong royong yang
dijadwalkan satu kali sebulan
untuk membersihkan fasilitas
umum dan KBD
Sumber : Data primer (2013).

Desa Klemunan, Kab. Blitar
Produksi benih sudah
mandiri dalam hal
pembiayaan. Sumber benih
dari Litbang dan swasta.
Dikelola oleh pengurus yang
sama dengan kelp dasawisma.
Lahan kosong depan kantor
dimanfaatkan untuk
bangunan KBD dan display
tanaman.
Pada umumnya RPL adalah
strata 2 dan 3. Tanaman yang
dominan ditanam adalah sawi
liman, cabe, brokoli dan
tanaman bumbu. Total jumlah
RPL keseluruhan 80 rumah.
Tomat, terong, sawi, sawi
liman, cabe, kunyit, jahe,
bawang daun, kangkung,
bayam
Dikonsumsi sendiri (± 80%),
jual (±10%) dan tukar
dengan produk lain dari
tukang sayur/tetangga
(±10%).
KBD berada di pinggir jalan
utama lintas kota tidak jauh
dari kawasan RPL
 Sudah membentuk KWT
dan anggotanya overlay
dengan kelp dasawisma
 Pertemuan rutin sebulan
sekali dalam bentuk arisan.

Permasalahan yang dihadapi oleh kawasan pada umumnya adalah
ketersediaan dan kemudahan untuk memperoleh air dan media tanam.
Masalah tersebut menjadi pelik ketika sumber air diperoleh dari rumah
tangga (PDAM milik pribadi) karena berbenturan dengan biaya yang harus
di keluarkan untuk pembayaran. Seringkali biaya operasional KBD
membengkak sehingga mengurangi kapasitas KBD dalam berproduksi.
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Kawasan dengan kategori “hijau” melakukan pencatatan aliran benih
dan aliran uang tunai. Pencatatan yang dilakukan memudahkan pengelola
untuk mengetahui dan melacak jenis komoditas yang didistribusikan ke
RPL, pengaturan rotasi tanam serta mengetahui preferensi konsumen
terhadap komoditas tertentu. Informasi tersebut berfungsi sebagai masukan
dan bahan untuk menyusun kalender tanam Kawasan Rumah Pangan
Lestari.
Berbeda halnya dengan kawasan kategori hijau, kawasan kategori
kuning lebih membutuhkan banyak input dan pendampingan. Misalnya
input benih, media tanam dan bahan lainnya. Sedangkan dari aspek
immateri lebih dibutuhkan pendamping yang berkunjung secara berkala
dan rutin. Secara fisik, perbedaan yang jelas terlihat dari jumlah rumah
tangga yang menerapkan, pengelolaan dan keberlanjutan KBD, kekompakan
pelaksana dan pengelola.

3.2. Aktifitas Sosial Kelembagaan pada Kawasan Rumah Pangan
Lestari
Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan suatu program yang
diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan pendekatan pelaksanaan melalui
optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah tangga, atau dapat disebut
top-down policy. Karakteristik top-down policy antara lain disertai
dukungan bahan, pembiayaan dan tenaga pendamping dari pusat. Metode
yang digunakan dibuat dalam pedoman umum yang berlaku untuk seluruh
daerah. Oleh karena besarnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk
pendampingan dan pengawalan, partisipasi masyarakat biasanya rendah
(Uphoff, 1986 dalam Syahyuti, 2011). Kelompok yang menjadi target
pelaksana pada program kawasan rumah pangan lestari adalah kelompok
ibu rumah tangga. Asumsinya, kelompok ibu RT yang antusias dalam
mengelola pekarangannya untuk menjadi sumber bahan pangan, estetika
dan sumber pendapatan lain. Ibu rumah tangga menjadi kunci sukses
program ini secara mikro.
Pengenalan model KRPL dilakukan melalui tahapan sosialisasi ke
masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh semenjak awal. Misalnya ketua
kelompok wanita tani, kepala desa, PPL dan tokoh adat. Kegiatan ini
merupakan upaya agar program KRPL bisa diterima secara sadar oleh
masyarakat. Pendekatan KRPL lebih dominan pada kelompok wanita
sehingga tidak dapat dihindari terjadi pergeseran aturan main dalam
Kelompok Wanita Tani. Pergeseran aturan main dapat mengarah pada
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munculnya organisasi baru yang khusus untuk mengelola pembibitan KRPL,
dapat pula berpotensi memunculkan konflik internal.
Tabel 3. Aktifitas yang Dibutuhkan dalam KRPL dan Upaya Pemenuhannya
No
1.

Aktifitas yang
dibutuhan
Pembangunan
Kebun Bibit Desa
(KBD)

Kategori hijau

Kategori kuning

Kategori merah

 Dilakukan secara
gotong royong

 Tenaga kerja
diupah dan ada
partisipasi
masyarakat
 Berasal dari KBD
(80-100%)
 Pilihan
komoditas
terbatas
 Bibit tidak
tersedia setiap
waktu

 Tenaga kerja
diupah dan ada
partisipasi
masyarakat
 Berasal dari KBD
(50-100%)
 RPL tidak dapat
memilih
komoditas (tidak
sesuai dengan
yang diinginkan
masyarakat)
 Tidak tersedia
setiap saat
 Menunggu
dibagikan oleh
pengelola KRPL

2.

Penyediaan benih
dan bibit

 Berasal dari KBD
(95-100%)
 RPL dapat
memilih
komoditas yang
akan ditanam.
 Tersedia kapan
saja (kontinu)

3

Penyediaan
media tanam dan
bahan

4

Penyediaan
pupuk

 Dilakukan secara
individu atas
biaya sendiri
 Dibagikan oleh
pengelola KRPL
 Dilakukan secara
berkelompok
untuk
penyediaan
pertama kali
 Diperoleh secara
individu dengan
membeli di kios
tani
 Menghubungi
tetangga atau
kelp

5

Panen

 Dilakukan secara
individu
 Hasil panen di
konsumsi sendiri
(80%)
 Kelebihan hasil
dijual secara
komunal (20%)

6

Penjualan

 Dijual secara
berkelompok

 Dibagikan oleh
pengelola KRPL
 Dilakukan secara
berkelompok
untuk
penyediaan
pertama kali

 Diperoleh secara
individu dengan
membeli
 Menghubungi
tetangga atau
kelp
 Menunggu
bantuan dari PPL
 Dilakukan secara
individu
 Hasil panen di
konsumsi sendiri
(80%)
 Kelebihan hasil
dibagi ke
tetanggan dan
dijual secara
invidu dan
komunal (20%)
 Dijual secara
berkelompok
dan individu

 Diperoleh secara
individu dengan
membeli
 Menghubungi
tetangga atau
kelp
 Menunggu
bantuan dari PPL
 Dilakukan secara
individu
 Hasil panen
dikonsumsi,
dibagi ke
tentangga, dijual
dan dibiarkan
tidak dipanen
karena harga
jual rendah
 Dijual secara
berkelompok
dan individu

Sumber : Data Primer (2013)
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Tahapan pembentukan organisasi baru tidak sama di setiap daerah, ada
yang smooth tanpa konflik ada juga yang meninggalkan ketidakpuasan
anggota. Munculnya organisasi baru akan menciptakan aturan baru yang
dapat mewadahi kegiatan-kegiatan yang bersifat komunal. Kegiatan
komunal terjadi dalam berbagai aspek dalam pengelolaan kawasan.
Misalnya pembangunan kebun bibit desa, penyiapan media dan alat untuk
penataan pekarangan, perencanaan tanam, dan penjualan hasil.
Ketidakpuasan anggota terjadi karena adanya beberapa kegiatan komunal
yang terabaikan sehingga memunculkan hilangnya kepercayaan. Beberapa
aktifitas baik individu maupun komunal yang terjadi dalam KRPL dan upaya
pemenuhannya seperti pada Tabel 3.

3.3. Aktor Sosial yang Mempengaruhi Keberlanjutan KRPL
Keberlanjutan program KRPL ditandai dengan terwujudnya beberapa
indikator keberhasilan diantaranya peningkatan jumlah rumah tangga yang
menerapkan prinsip KRPL, peningkatan jumlah unit kawasan dalam satuan
kecamatan/kabupaten, peningkatan skor PPH (Pola Pangan Harapan),
terjadi penghematan pengeluaran rumah tangga dan peningkatan jumlah
dan ragam komoditas yang dihasilkan dari kawasan (Andrianyta et al.,
2013).
Terkait dengan upaya untuk mewujudkan indikator tersebut, terdapat
beberapa aktor sosial yang berpengaruh penting dalam keberlanjutan KRPL.
Aktor sosial berperan sebagai pembawa/carrier yang menentukan apakah
akan tetap berlanjut atau tidak kawasan rumah pangan lestari. Gambar 1
menunjukkan bagan aktor sosial yang berpengaruh terhadap keberlanjutan
KRPL.
Setidaknya terdapat 5 (lima) aktor sosial yang berperan penting antara
lain: (1) pengelola KBD, (2) kelompok pelaksana, (3) pedagang, (4)
PPL/pendamping dan (5) pemerintah. Pengelola KBD adalah mereka yang
dipilih oleh pelaksana. Biasanya dari unsur pengurus organisasi, local
champion, tokoh yang disegani (figur). Kekuatan dan solidaritas kelompok
tidak terlepas dari peran local champion sebagai motivator, pionir dan
contoh. Perannya adalah menjamin supplay benih dan bibit tetap tersedia
dan merencanakan komoditas yang akan dikembangkan disertai dengan
pergiliran tanamnya.
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Pengelola KBD
yang punya
motivasi tinggi

 Kelancaran
ketersediaan benih
 Perencanaan
pemilihan komoditas

PPL/pendam
ping yang
secara
emosional
dekat dengan
masyarakat

 Partisipasi aktif masyarakat
 Local champion berperan aktif

Kawasan Rumah
Pangan Lestari
Berkelanjutan

Kelembagaan
pasar berjalan

Pedagang
pembeli hasil

Kelompok
pelaksana
yang
kompak

Dukungan
pemerintah
dalam bentuk
perbaikan

Pemerintah yang
mendukung secara
materi dan immateri

Gambar 1. Bagan Aktor Sosial yang Mempengaruhi Keberlanjutan KRPL
Kelompok pelaksana yang kompak akan berpengaruh terhadap tingkat
partisipasi masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan pengembangan
kawasan. Disamping itu, kekompakan akan mengurangi terjadinya konflik.
Sebagai kelompok pelaksana, semua perlakuan budidaya dan bentuk
pendampingan adalah sama. Sebagai pembeda adalah strata luasan
pekarangan. Strata yang lebih luas berkesempatan untuk mengelola lebih
banyak jenis dan jumlah tanaman. Oleh sebab itu kekompakan dalam
menjalankan program tanpa adanya ekslusifitas dan prioritas pada orangorang tertentu sangat penting diperhatikan dalam keberlanjutan KRPL.
Pedagang dalam kawasan dan berinteraksi dengan kelompok pelaksana
baik secara individual maupun kelompok mempunyai peran penting dalam
keberlanjutan KRPL. Pedagang tersebut terdiri atas pedagang sayur keliling
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dan pedagang pengumpul. Aktor tersebut dapat berasal dari dalam kawasan
maupun dari luar. Interaksi yang terjadi berupa pertukaran sumberdaya
yang dimiliki secara tunai. Misalnya kelebihan hasil panen komoditas
sayuran daun dibeli oleh pedagang. Kondisi paling sederhana adalah barter
hasil panen dengan komoditas lain yang bernilai setara. Adanya pedagang
yang menampung kelebihan panen dapat meningkatkan semangat
kelompok pelaksana untuk melanjutkan pertanamannya.
Mencermati hubungan timbal balik yang terjadi antara pedagang sayur
keliling dengan pelaksana KRPL perlu ada antisipasi yang direncanakan
secara khusus untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Pelaksana
KRPL berkepentingan terhadap hasil tanaman sayuran yang segar, sehat,
dan tersedia setiap saat. Namun mereka juga membutuhkan tukang sayur
untuk melengkapi kebutuhan konsumsi harian seperti lauk pauk, sumber
protein lainnya serta bumbu pelengkap. Dari sisi tukang sayur, kelebihan
produksi dari KRPL dapat dibeli untuk dijual ke tempat lain. Agar tidak
terjadi konflik, tukang sayur dapat membawa dagangan berupa sayuran
yang tidak ditanam dalam kawasan dan jenis lauk pauk sumber protein
lainnya.
Peran tenaga pendamping adalah sebagai motivator dan konselor untuk
permasalahan teknis dan nonteknis. Keberadaannya sangat diperlukan
dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat melalui metode
pendekatan yang tepat. Misalnya pendekatan yang digunakan antara lain
menjalin kedekatan emosional dan komunikasi yang baik dengan para
pelaksana. Pendekatan lainnnya seperti memberikan apresiasi dalam
bentuk penghargaan terhadap juara lomba dengan tema-tema yang
berkaitan dengan pemanfaatan pekarangan.
Pemerintah berperan dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat
terhadap sarana prasarana dan informasi serta menetapkan regulasi.
Dukungan yang diberikan dalam bentuk materi dan immateri. Dukungan
materi misalnya perbaikan sarana jalan dan pasar, immateri misalnya
menginisiasi pertemuan antara pelaksana program dengan calon pedangan
pembeli, membuka informasi pasar dan sebagainya.
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3.4. Faktor Sosial yang Berperan dalam Keberlanjutan Program
KRPL
Disamping aktor-aktor sosial dan aktifitas sosial, faktor sosial yang
terdapat di lingkungan pelaksana dapat menjadi faktor penentu
keberlanjutan program. Faktor sosial bersifat seperti enzim yang dapat
mempengaruhi suatu program menjadi lebih cepat berkembang atau
menjadi penghambat perkembangan. Faktor-faktor dimaksud diantaranya :
(1) lembaga dan organisasi, (2) pekerjaan utama mayoritas pelaksana
program, (3) kepercayaan dalam pengelolaan kawasan dan (4) kesesuaian
program dengan nilai-nilai dan budaya setempat.
Lembaga dan organisasi yang sudah terbentuk dan berjalan dengan
mapan merupakan modal sosial yang penting dalam menggerakkan
masyarakat. Dalam hal pengembangan program KRPL, organisasi seperti
kelompok wanita tani, kelompok dasa wisma, dan organisasi pengelola KBD
yang dibentuk khusus menjadi faktor penentu keberlanjutan KRPL.
Organisasi yang sudah aktif sebelum masuk program KRPL terbukti lebih
dapat mendorong partisipasi aktif anggota. Sementara organisasi pengelola
KBD yang baru dibentuk memerlukan cukup waktu agar para pengurus
solid dan memerlukan waktu lebih lama untuk mendorong partisipasi aktif
anggota. Misalnya di Desa Klemunan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, kelembagaan
sudah terbentuk sejak mulai kegiatan P2KP dan berkembang menjadi KWT
pelaksana kegiatan KRPL. Pengurus KWT overlay dengan dasawisma
sehingga menjadi lebih kuat dan solid. Pertemuan rutin dilaksanakan satu
kali sebulan untuk mendiskusikan permasalahan dan lesson learned dari
kegiatan KPRL. Setiap pertemuan diadakan arisan sehingga berdampak
terhadap tingkat kehadiran anggota.
Contoh kasus kelembagaan yang sudah mapan lainya adalah Desa
Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kota Malang sudah mempunyai dasar
kelembagaan yang cukup kuat yakni berawal dari kegiatan P2KP. Terdapat
kelompok ibu-ibu menurut dasawisma dan juga tim motivator desa.
Selanjutnya, dibentuk KWT yang menggerakkan pelaksanaan KRPL namun
masih dipimpin oleh orang yang sama. Dengan demikian kelembagaan
kelompok ibu-ibu sudah kuat dan solid. Indikasi solid dan kompaknya ibuibu pelaksana KRPL terlihat dari adanya kegiatan gotong royong/kerja bakti
minimal satu kali sebulan untuk membenahi tanaman di fasilitas umum dan
KBD.
Pekerjaan utama mayoritas pelaksana program berkaitan dengan
ketersediaan waktu luang dalam pemeliharaan pekarangan. Sebagai contoh,
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Desa Gesikan, Kab. Tulungagung, sebagian besar ibu rumah tangga adalah
petani dan buruh tani. Demikian juga contoh kasus di Desa Bendorasa, Kec.
Sanankulon, Kab. Blitar dikenal sebagai daerah peternakan sapi perah,
burung puyuh dan belimbing. Curahan waktu ibu rumah tangga paling
dominan adalah merawat ternak. Sisa waktu yang tersedia adalah di sore
dan malam hari, bahkan waktu yang tersisa juga harus berbagi untuk
urusan rumah tangga dan keluarga. Di kawasan dengan kondisi sosial
seperti ini, keberlanjutan program agak riskan sehingga diperlukan
pendekatan yang berbeda dengan di tempat lain. Misalnya memperkenalkan
komoditas yang tidak memerlukan perawatan intensif, pertemuan
kelompok untuk pembahasan substansi dilakukan pada malam hari dan
diupayakan terdapat pedagang penampung hasil panen agar pelaksana
tetap bersemangat.
Kepercayaan dalam pengelolaan kawasan mutlak diperlukan guna
menghindari kecurigaan yang dapat berkembang menjadi kekacauan
(chaos). Sebagai contoh di Desa Bendorasa, Kecamatan Sanankulon, Kab.
Blitar, benih hasil perbanyakan KBD dibagikan ke masyarakat yang
membutuhkan dengan sistem pertukaran benih dengan pupuk kandang.
Tujuannya adalah agar kebutuhan pupuk kandang di KBD selalu tersedia.
Direncanakan untuk selanjutnya benih akan dijual dengan harga tertentu
agar ada aliran kas masuk ke KBD. Modal awal yang digunakan untuk
perguliran KBD berasal dari dana simpan pinjam yang telah berjalan oleh
PKK. Manajemen pengelolaan KBD seperti disebutkan sebelumnya adalah
berbasis modal dari partisipasi pelaksana. Kekuatannya adalah kepercayaan
penuh dari pelaksana agar kegiatan tetap berjalan. Syarat yang diperlukan
adalah bagi pengelola adalah tertib administrasi, terbuka dan jujur
sedangkan pelaksana dipersyaratkan untuk percaya dan mengawasi dalam
arti yang membangun.
Kesesuaian program dengan nilai-nilai dan budaya setempat akan
berpengaruh terhadap penerimaan dan preferensi komoditas. Kebiasaan
makan dan perilaku menata pekarangan tidak sama di setiap kawasan.
Misalnya di Desa Gesikan, Kabupaten Tulungagung sayuran yang disukai
antara lain sawi, kangkung, bayam dan terong. Di tempat lain tidak suka
bayam merah dan selada keriting. Disamping itu, jenis sayuran introduksi
seperti selada, kailan, timun jepang/sukini, sawi australia diragukan
keberlanjutannya karena masyarakat belum
mengetahui
cara
mengkonsumsinya, benihnya tidak bisa diproduksi sendiri (hibrida),
sehingga dikhawatirkan perlu impor benih terus menerus (Jose et al., 2007).
Desa Trawas dan Desa Mulyosari merupakan contoh kasus dimana ibu
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rumah tangga tidak terbiasa menanam tanaman di pekarangan. Indikasi di
lapangan adalah pekarangan rumah pada umumnya diplester dan
digunakan untuk garasi atau tempat penyimpanan barang-barang.

3.5. Ketidakberlanjutan Program KRPL
Gambar 2 menerangkan interaksi antara aktor-aktor sosial dalam suatu
KRPL dengan faktor-faktor sosial membawa dampak kearah tidak
berlanjutnya program KRPL. Kondisi seperti pada skema dapat ditemukan
di KRPL dengan kategori merah. Secara visual, di kawasan tidak tampak
adanya pemanfaatan pekarangan, aktifitas di KBD minim, tanaman kurang
terawat, dan tidak ada kekompakan di antara pelaksana.
Kawasan Rumah Pangan Lestari

Aktor Sosial
Kelompok masyarakat
yang tidak terlibat dan
bersifat apatis/laggard,

Dampak
Pemanfaatan
pekarangan tidak
optimal

Lembaga/organisasi
belum mapan
Kelompok
pelaksana yang
bermasalah

Curahan waktu tidak
memadai

Kelompok lainnya
yang menganggap
KRPL tidak efisien
Tenaga
pendamping
kurang cakap dan
fokus

Nilai-nilai sosial budaya
tidak bersesuaian

Tidak ada dukungan
Pemda

Program KRPL tidak
berlanjut

Pengelolaan
kawasan tidak
terencana
Tidak ada aktifitas
komunal dalam
setiap aspek

Tidak ada jaminan
pasar

Interaksi dari aktor
sosial, faktor sosial
dan akumulasi dari
dampak

Gambar 2. Skema Ketidakberlanjutan Program KRPL

4. KESIMPULAN
Keberlanjutan program Kawasan Rumah Pangan Lestari tidak hanya
ditentukan oleh matangnya konsep dan model yang dikembangkan di
masyarakat. Akan tetapi terdapat banyak aspek sosial yang berperan dalam
memacu
maupun
menghambat
perkembangannya.
Berdasarkan
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pendalaman studi di empat kabupaten Jawa Timur diketahui bahwa
terdapat aktor-aktor sosial yang berperan membawa pengaruh positif dan
negatif terhadap keberlanjutan KRPL. Kondisi sosial dalam kawasan
berperan sebagai enzim yang dapat mempercepat terjadinya reaksi apakah
akan berlanjut atau tidak berlanjutnya kawasan tersebut. Aktor-aktor yang
berperan positif untuk keberlanjutan KRPL tersebut antara lain pengelola
KBD, kelompok pelaksana, pedagang, tenaga pendamping dan Pemerintah
Daerah. Kondisi sosial seperti lembaga/organisasi, pekerjaan utama
mayoritas pelaksana program, kepercayaan dalam pengelolaan, dan
kesesuaian program dengan nilai-nilai dan budaya setempat. Sedangkan
aktor lainnya yang berperan negatif adalah kelompok masyarakat yang
tidak terlibat dan bersifat apatis/laggard, kelompok pelaksana yang
bermasalah, kelompok lainnya yang menganggap KRPL tidak efisien dan
tenaga pendamping kurang cakap dan fokus.
Dengan mengenal dan memahami sejak dari awal aktor-aktor sosial
serta kondisi sosial yang ada dalam suatu kawasan, program KRPL dapat
dikembangkan di daerah yang sesuai. Dengan demikian keberlanjutan/
ketidakberlanjutan program dapat diketahui sejak dini.
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ABSTRAK
Penyuluhan adalah bagian dari pemberdayaan petani. Program SL-PTT ditujukan
untuk memberdayakan petani agar memiliki kemandirian dan mampu mentransfer
ilmunya kepada petani lain. Dengan kompentensi petani yang semakin baik,
diharapkan produksi dan kualitas padi juga semakin baik, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan. Tujuan penelitian adalah: (1) mengkaji tingkat adopsi
petani dalam mengaplikasikan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi; (2)
mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi petani.
Desain penelitian kuantitatif analitis. Metode penelitian survey deskriptif. Sampel
penelitian adalah petani peserta SL-PTT padi di Desa Cimanggung, Kec. Cimanggung,
Kab. Sumedang. Analisis data secara deskriptif dengan tabulasi silang. Hasil
penelitian menunjukkan skor adopsi petani terhadap teknologi PTT padi, rata-rata
62.44 persen, belum sesuai rujukan (SOP). Skor ini termasuk kategori sedang
mendekati rendah. Dari enam komponen PTT yang dianjurkan, hanya satu yang
dilakukan petani sesuai rujukan, yakni penanaman bibit muda. Artinya masih
banyak aspek penting yang ditinggalkan petani dalam menerapkan PTT. Hal ini
disebabkan faktor usia petani di atas 50 tahun dan luas lahan kurang dari 1 Ha, sulit
menerapkan inovasi baru. Selain itu, petani belum mendapatkan keuntungan
ekonomi yang berarti dari penerapan PTT.
Kata Kunci: adopsi, petani, SLPTT-padi

1. PENDAHULUAN
Penyuluhan adalah bagian dari pemberdayaan petani. Program SL-PTT
ditujukan untuk memberdayakan petani agar memiliki kemandirian dan
mampu mentransfer ilmunya kepada petani lain. Dengan kompentensi
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petani yang semakin baik, diharapkan produksi dan kualitas padi juga
semakin baik, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sejak Tahun
2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan SLPTT
padi di seluruh desa sebagai upaya meningkatkan produksi padi premium.
Desa Cimanggung merupakan salah satu tempat pelaksanaan SLPTT yang
dinilai kurang berhasil meningkatkan produktivitas padi, yakni hanya
meningkat 0.67 persen (Tabel 1). Padahal target peningkatan produksi padi
yang ditentukan oleh Balai Agribisnis Kecamatan Cimanggung sebesar 5
Kw/Ha atau 7 persen per musim tanam.
Tabel 1. Produktivitas Padi Inhibrida Desa Cimanggung dalam Pelaksanaan
SLPTT
Tanam
Bulan
Pelaksanaan SL-PTT Ha
%
April-Juli
2012

25

100

Penyaluran
benih
(Kg)
625

Luas Prov LL
panen
(Kw
(Ha) GKG/ Ha) Sblm
25

76

65

Produktivitas padi
(Kw GKG/Ha)
Peningkatan
Ssdh
Ku/Ha
%
65.44

0.44

0.67

Sumber: Data Balai Agribisnis Kecamatan Cimanggung, 2012

Masalah peningkatan produksi padi yang belum sesuai target akan
semakin parah apabila tidak segera dicari penyebab dan solusinya.
Mengapa peningkatan produktivitas padi kurang sesuai target di saat SLPTT
intensif dilaksanakan di Kabupaten Sumedang secara umum dan Kecamatan
Cimanggung secara khusus. Salah satu faktor yang diduga menyebabkan
produktivitas kurang maksimal adalah karena petani tidak melaksanakan
prosedur Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) sesuai rekomendasi Sekolah
Lapang. Kemampuan intelektual (daya tangkap), kemampuan finansial
(modal), kemauan diri (motivasi) diduga menyebabkan petani bersedia
melaksanakan rekomendasi PTT atau tidak.
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi adalah suatu inovasi untuk
meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani padi melalui perbaikan
sistem dan pendekatan perakitan paket teknologi, dinamisasi komponen
teknologi padi yang memiliki efek sinergistik, dilakukan secara partisipatif,
dan bersifat dinamis. Paket PTT bersifat spesifik lokal, tergantung pada
faktor biofisik, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Terdapat
enam komponen PTT, yakni (1) varietas unggul modern; (2) benih
bermutu; (3) bibit muda; (4) sistem tanam; (5) pemeliharaan; (6) panen
dan pasca panen. Menurut Suryana et al. (2008) dan Kushartanti et al
(2007), anjuran komponen PTT termasuk inovasi pertanian, seharusnya
Tingkat Adopsi Petani Terhadap Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)…
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dihasilkan oleh lembaga penelitian dan teknologi berdasar (berakar) pada
kearifan lokal.
Setiap petani mempunyai pandangan atau persepsi yang berbeda-beda
terhadap segala hal yang mereka anggap baru (inovasi). Pandangan atau
persepsi petani dipengaruhi oleh karakter mereka. Petani yang mempunyai
pengetahuan luas, orientasi kosmopolit, usia relatif muda, lahan dan modal
cukup, cenderung lebih cepat menerima inovasi (Van den Ban, 1999).
Rogers (1983) dalam Totok Mardikanto (2010) menyebutkan faktor-faktor
yang mempercepat adopsi inovasi antara lain: (1) sifat-sifat inovasi; (2)
karakteristik calon pengguna; (3) kompetensi fasilitator (penyuluh); (4)
saluran komunikasi; dan (5) sistem sosial. Adapun yang menjadit tujuan
penelitian ini adalah: (1) mengkaji tingkat adopsi petani peserta SLPTT-padi
dalam menerapkan komponen Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT); (2)
mengakaji faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat adopsi petani
peserta SLPTT padi.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Bulan Agustus sampai November Tahun
2012 di Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan metode penelitian survei
deskriptif. Penelitian survei merupakan bentuk penyelidikan yang bersifat
kritis untuk memperoleh keterangan atas persoalan tertentu di suatu
wilayah atau kelompok masyarakat, hanya dengan mengambil contoh
(sample) dari populasi yang ada (Sugiyono, 2011). Operasionalisasi
Variabel yang diteliti disajikan pada Tabel 2.
Sumber data primer adalah petani peserta program SLPTT padi di Desa
Cimanggung sebanyak 25 orang. Jumlah tersebut sebesar 10 persen yang
dilakukan dengan cara acak proporsional dari 200 petani padi yang telah
mengikuti SLPTT. Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen:
laporan BPP, Dinas Pertanian, hasil penelitian dan jurnal yang relevan.
Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan tabulasi silang atau
tabulasi frekuensi. Tingkat adopsi masing-masing komponen PTT dihitung
berdasarkan ketentuan: 100 persen/6. Terdapat enam komponen PTT,
dengan asumsi jika petani mengadopsi (menerapkan) semua rekomendasi
PTT maka nilainya 100 persen (sempurna). Penilaian penerapan PTT
berdasarkan observasi di lapangan yang didampingi fasilitator (penyuluh)
SLPTT. Faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan adopsi dinilai
berdasarkan persepsi responden. Terdapat lima faktor percepatan adopsi.
Sigit Purnama dan Hepi Hapsari

Tingkat Adopsi Petani Terhadap Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)…

586

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

Skor masing-masing faktor dihitung berdasarkan rumus 100 persen / 5.
Dengan asumsi jika responden menilai baik semua faktor (menurut persepsi
mereka) maka skor faktor percepatan adopsi 100 persen (sempurna).
Tabel 2. Operasionalisasi Variabel
Konsep
Karakteristik
Petani

Komponen
Pengelolaan
Tanaman
Terpadu
(PTT)

Variabel
Umur
Pendidikan formal
Luas lahan
Pengalaman usahatani
Varietas unggul modern
Benih bermutu
Bibit muda

Sistem tanam
Pemeliharaan

Panen dan pasca panen

Faktor
percepatan
adopsi PTT

Sifat-sifat inovasi PTT

Karakteristik calon
pengguna (petani)
Kompetensi fasilitator
(penyuluh)

Saluran komunikasi
(media penyuluhan PTT)
Sistem sosial (sikap
budaya petani)

Klasifikasi / Indikator
< 60 tahun ; > 60 tahun
Tidak sekolah ; Tamat SD
Tamat SMP ; Tamat SMA
< 0.5 Ha ; 0.5 – 1 Ha ; > 1 Ha
Mulai bertani sampai sekarang
VUB/ VUH/ VUTB
Benih bersertifikat dan vigor
- Bibit umur 15-20 HST
- Pembilasan bibit
- Perendaman
- Lebar bedengan 1-2 m
- 3 bibit / lubang
- Jajar legowo 2:1 ; 4:1 ; 6:1
- Pemupukan N berdasarkan Bagan Warna
Daun (BWD)
- Pemupukan P dan K berdasarkan Perangkat
Uji Tanah Sawah (PUTS)
- Pupuk organik (kompos 5 ton/Ha atau
kandang 2 ton/Ha)
- Pengairan berselang
- Pengendalian hama penyakit terpadu
- Pengendalian gulma
- Panen tepat waktu
- Serempak
- Perontokan dgn sabit bergerigi / mesin
- Pengeringan gabah kadar air < 18 %
- Penyimpanan gabah kadar air 12 – 14 %
- Keuntungan relatif
- Kompatibilitas
- Kompleksitas
- Triabilitas
- Observabilitas
- Umur
- Luas Lahan
- Tingkat partisipasi
- Pendidikan non formal (pelatihan serupa)
- Kemampuan berkomunikasi
- Pendidikan formal yang relevan
- Sikap positif
- Pengalaman kerja
- Kesesuaian sosial budaya
- Tatap muka langsung (tanpa media)
- Dengan bantuan media kom
Sistem terbuka (menerima inovasi)
Sistem tertutup (menolak inovasi)
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Tingkat Adopsi Teknologi PTT
Desa Cimanggung berada di lereng Gunung Kareumbi, Kabupaten
Sumedang. Kondisi topografi dengan ketinggian 600-700 meter di atas
permukaan laut; kemiringan 20-450; bentangan datar dan berbukit. Jenis
padi yang dibudidayakan biasanya adalah padi premium khas dataran tinggi
Priangan, yang berciri pulen dan wangi. Dalam kasus penelitian ini, varietas
yang ditanam adalah VUB inhibrida tipe Inpari 13 bersertifikat.
Tabel 3. Distribusi 25 Petani Responden berdasarkan Penerapan Komponen
PTT
Komponen PTT

Kriteria

Varietas unggul modern
VUB/VUH//VUTB

- menerapkan
- tidak menerapkan

Benih bermutu (bersertifikat dan
vigor)

- menerapkan
- tidak menerapkan

Bibit muda
- Umur 15-20 HSS
- Pembilasan
- Perendaman
- Lebar bedengan 1-2 m
Sistem tanam
- 3 bibit per lubang
- Jajar legowo 2:1 ; 4:1 ; 6:1
Pemeliharaan
- Pemupukan N P K standar
- Pemupukan organik
- Pengairan berselang
- Pengendalian HPT
- Pengendalian gulma
Panen dan pasca panen
- Panen tepat waktu
- Serempak
- Perontokan
- Pengeringan gabah
- Penyimpanan gabah

- menerapkan seluruhnya
- menerapkan sebagian

- menerapkan seluruhnya
- menerapkan sebagian

- menerapkan seluruhnya
- menerapkan sebagian

- menerapkan seluruhnya
- menerapkan sebagian

25 Petani responden
orang
%
16
64
9
36
25
100
16
64
9
36
25
100
0
0
25
100
25
16
9
25
2
23

100
64
36
100
8
92

25
2
23

100
8
92

25

100

Sebanyak 76 persen responden berumur 40 – 60 tahun; 84 persen
memiliki lahan sempit (< 0.5 Ha); 74 persen pendidikan formal tamat SD;
pengalaman usahatani rata-rata 30 tahun secara turun temurun;
produktivitas padi rata-rata 3 Kw GKG/Ha. Karakteristik tersebut
mengindikasikan bahwa mereka adalah petani kecil dengan potensi
kompetensi rendah. Dengan SLPTT diharapkan kompetensi mereka sebagai
Sigit Purnama dan Hepi Hapsari
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petani padi meningkat yang berujung pada produktivitas dan pendapatan
meningkat pula.
Sebagian besar responden menggunakan varietas unggul modern dan
benih bersertifikat, seperti yang dianjurkan PTT. Namun, ada 36 persen
responden yang tidak menggunakan varietas unggul modern dan benih
bersertifikat karena keterbatasan modal sehingga terpaksa menggunakan
benih sendiri dari sisa hasil panen musim lalu. Ada juga responden yang
belum mempercayai manfaat PTT sehingga belum bersedia
menerapkannya.
Semua responden hanya menerapkan sebagaian prosedur bibit muda.
Mereka tidak melakukan pembilasan bibit padi dan perendaman air garam
seperti yang disarankan PTT. Perendaman air garam dimaksudkan untuk
pemilihan bibit yang baik dan menghilangkan sisa-sisa larutan ZA. Menurut
responden prosedur pembilasan dan perendaman air garam tersebut dinilai
kurang praktis.
Sebagian besar responden (64 persen) telah menerapkan sistem tanam
jajar legowo dan 3 bibit per lubang. Jajar legowo dimaksudkan untuk
memberi ruang cukup (lega) di lahan sehingga petani mudah
mengendalikan hama, penyakit, gulma dan pengaturan air. Namun,
beberapa responden belum terbiasa dengan sistem ini sehingga tidak
menerapkannya. Ada pula yang menilai jajar legowo terlalu longgar
sehingga populasi tanaman lebih sedikit dan dikhawatirkan hasil panen juga
lebih sedikit. Hasil penelitian Sri Catur (2002) dari BPTP Jawa Tengah
menunjukkan sistem tanam jajar legowo menghasilkan panen lebih tinggi
daipada sistem tanam konvensional.
Sebagian besar responden (92 persen) menerapkan sebagian cara
pemeliharaan padi yang dianjurkan PTT. Petani kurang memperhatikan
dosis dan waktu pemupukan yang tepat. Pemupukan organik juga jarang
dilakukan karena pembuatan pupuk organik perlu biaya, waktu dan tenaga
tambahan. Jika petani terbatas keuangan (modal), maka pemupukan
terlambat dan dosis agak dikurangi. Menurut responden, mereka perlu
pendampingan agar dapat mengikuti semua anjuran PTT dan dapat
mengatasi segala permasalahan secara mandiri.
Demikian pula untuk panen dan pasca panen, sebagian besar responden
(92 persen) kurang taat aturan PTT. Responden kurang memperhatikan
panen tepat waktu, tidak serempak dan kadar air gabah kering giling ada
yang di atas 14 persen. Petani perlu pembinaan terus menerus agar tujuan
SLPTT tercapai, yakni meningkatkan produktivitas padi sampai 7 persen,
kualitas gabah baik, harga tinggi, dan pendapatan petani meningkat.
Tingkat Adopsi Petani Terhadap Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)…
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Tabel 4. Tingkat Adopsi Petani Responden terhadap Pengelolaan Tanaman
Terpadu
No
1
2
3

Kategori
Tinggi (total nilai > 80 persen)
Sedang ( total nilai 50 persen – 80 persen)
Rendah (total nilai < 50 persen)
Jumlah

Jumlah
responden
5
3
17
25

Prosentase
(%)
20
12
68
100

Kategori tingkat adopsi berdasarkan standar yang dikeluarkan BPTP-NTB (2004)

*

Secara umum, tingkat adopsi responden terhadap PTT padi termasuk
rendah. Banyak anjuran PTT yang tidak dilakukan responden, karena
berbagai alasan teknis (rumit), ekonomis (mahal), atau budaya (kebiasaan).

3.2. Faktor-faktor Percepatan Adopsi Teknologi PTT
Teknologi PTT termasuk inovasi. Suatu inovasi dapat lebih cepat
diadopsi manakala didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) sifatsifat inovasi; (2) karakteristik calon pengguna; (3) kompetensi fasilitator
(penyuluh); (4) saluran komunikasi; (5) sistem sosial pengguna.
Menurut responden, teknologi PTT memiliki sifat-sifat inovasi yang baik.
Namun, mereka mengalami kesulitan ketika menerapkan di lapangan
karena belum terbiasa dan terkendala biaya seperti pembelian benih
bersertifikat, pemupukan tepat waktu dan tepat dosis. Karaktersitik petani
padi dinilai kurang mendukung percepatan adopsi PTT karena kepemilikan
lahan sempit (< 0.5 Ha) dan jarang mendapat pelatihan yang meningkatkan
kompetensi. Beberapa petani padi yang memiliki lahan sempit, beralih
budidaya hortikultura karena dinilai lebih menguntungkan.
Responden menilai fasilitator (penyuluh) PTT memiliki kompetensi yang
diharapkan petani, yakni (1) mampu berkomunikasi dengan baik; (2)
pendidikan formal sesuai dengan pekerjaannya; (3) sikap baik dan dapat
dicontoh; (4) pengalaman kerja cukup lama; (5) sosial budaya agama sesuai
dengan petani. Petani mendapatkan informasi PTT hanya dari PPL.
Komunikasi dilakukan dengan tatap muka secara individual maupun
berkelompok. Media komunikasi seperti telepon seluler, koran, radio dan
televisi digunakan untuk mendapatkan informasi umum (bukan pertanian)
dan untuk media hiburan. Media internet digunakan untuk keperluan
belajar anak-anak, bukan untuk mendapatkan informasi pertanian.
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Tabel 5. Distribusi 25 Petani Responden berdasarkan Faktor Percepatan
Adopsi
Faktor Percepatan Adopsi

Persepsi petani responden

Sifat-sifat Inovasi
- Keuntungan relatif
- Kompatibilitas
- Kompleksitas
- Triabilitas
- Observabilitas
Karakteristik petani pengguna
- Umur relatif muda
- Lahan cukup luas
- Partisipasi tinggi
- Seting pelatihan yg relevan
Kompetensi Penyuluh
- Mampu berkomunikasi
- Pendidikan formal relevan
- Sikap positif dapat dicontoh
- Pengalaman kerja cukup
- Sosial budaya sesuai petani
Saluran Komunikasi
- Tatap muka langsung
- Menggunakan media kom

- PTT memiliki seluruh
karakteristik inovasi
- PTT hanya memiliki sebagian
karakteristik inovasi

Sistem sosial
- Sistem sosial terbuka
- Sistem sosial tertutup

- Petani membuka diri terhadap
inovasi
- Petani cenderung menutup diri
terhadap inovasi

- Petani peserta SLPTT memiliki
seluruh karakter tsb.
- Petani peserta SLPTT memiliki
sebagian karakter tsb
- Penyuluh PTT memiliki seluruh
kompetensi tsb.
- Penyuluh PTT memiliki sebagian
kompetensi tsb.

- Penyuluhan tatap muka dan
menggunakan media kom
- Penyuluhan hanya tatap muka

25 Petani responden
orang
%
16

64

9

36

25

100

1

4

24
25
20

96
100
80

5

20

25

100

1
24
25

4
96
100

22

88

3
25

12
100

Masyarakat (petani) Desa Cimanggung memiliki ciri sistem sosial
terbuka, dapat menerima inovasi namun juga tidak lepas dari kearifan lokal.
Menurut Totok Mardikanto (2010) adopsi inovasi di dalam sistem
masyarakat terbuka relatif lebih cepat dibanding dengan di dalam
masyarakat tertutup. Sedangkan Suryana, et al. (2008) dan Kushartanti et
al. (2007) mengatakan bahwa teknologi PTT termasuk inovasi, seharusnya
berdasar pada hasil penelitian dan kearifan lokal.
Tabel 6. Pengaruh Faktor-faktor Percepatan Adopsi menurut Persepsi
Responden
Prosentase
No
Kategori
Jumlah responden
(%)
1
Tinggi (total nilai > 80 %)
12
48
2
Sedang ( total nilai 50 % – 80 %)
10
40
3
Rendah (total nilai < 50 %)
3
12
Jumlah
25
100
Kategori Percepatan Adopsi berdasarkan standar yang dikeluarkan BPTP-NTB (2004)

*
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Secara umum, responden menilai bahwa (1) sifat-sifat teknologi PTT;
(2) karakteristik petani Cimanggung; (3) kompetensi penyuluh PTT; (4)
saluran komunikasi yang dipakai penyuluh; (5) sistem sosial petani
Cimanggung dapat mempercepat adopsi PTT, dengan nilai rata-rata 72.52
persen termasuk kategori sedang. Penghambat percepatan adopsi adalah
karakteristik petani yang umumnya berlahan sempit dan
kurang
kompetensi, serta saluran komunikasi yang dipakai penyuluh masih
terbatas tatap muka. Petani di Desa Cimanggung lebih menyukai
penyuluhan tatap muka, padahal teknologi komunikasi sudah berkembang.

3.3. Kendala Teknis, Sosial dan Ekonomi dalam Adopsi
Teknologi PTT
Kendala teknis yang masih terjadi antara lain adalah beberapa petani
responden belum menggunakan varietas unggul modern, menggunakan
benih sendiri yang tidak bersertifikat, umur bibit terlalu tua, jumlah bibit
lebih dari tiga per lubang tanam, sistem tanam petakan (konvensional),
pemupukan tidak tepat waktu dan dosis, pupuk organik kurang, panen tidak
tepat waktu dan tidak serempak, dan kadar air gabah di atas 14 persen.
Kendala sosial antara lain adalah organisasi kelompok belum teratur,
pembagian tugas seadanya, kelompok tani belum dapat berperan sebagai
tempat belajar dan berusaha bersama, partispasi anggota relatif rendah,
kurangnya koordinasi kelompok tani dengan penyuluh dan Dinas Pertanian.
Kendala ekonomi antara lain adalah upah tenaga kerja mahal, modal
(keuangan) terbatas sehingga mengganggu jadwal usahatani, harga jual
lebih ditentukan tengkulak, umumnya petani tidak melakukan analisis
usahatani, petani belum bisa mengakses pasar lebih luas, belum ada
koperasi petani yang betul-betul dibina pemerintah.

4. KESIMPULAN
1. Tingkat adopsi petani terhadap PTT-padi, rata-rata 62.44 persen
termasuk kategori sedang mendekati rendah. Umumnya petani belum
menerapkan rekomendasi SLPTT seutuhnya, terutama dalam
pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen.
2. Menurut persepsi petani, faktor-faktor : (1) karakteristik PTT sebagai
inovasi; (2) karakteristik petani sebagai pengguna; (3) kompetensi
penyuluh sebagai fasilitator; (4) saluran komunikasi yang digunakan;
dan (5) sistem sosial petani dapat mempercepat adopsi PTT padi
dengan skor rata-rata 72.52 persen.
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ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis proses pembelajaran organisasional
pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K); (2)
menganalisis proses produksi dan penyebaran inovasi pada BP3K; (3) menentukan
aspek dan indikator dalam menilai kapasitas pembelajaran organisasional dan
kinerja inovasi pada BP3K. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan
pendekatan kualitiatif dalam metode studi kasus. Ditemukan bahwa proses
pembelajaran organisasional pada BP3K diawali dari (a) pemerolehan pengatahuan
penyuluh melalui pelatihan, program pembangunan, media informasi pertanian,
perusahaan swasta, dan interaksi dengan pelaku utama; (b) distribusi pengetahuan
antar penyuluh melalui diskusi antar penyuluh dan latihan penyuluhan di BP3K; (c)
penafsiran pengetahuan secara individual antar penyuluh, dan (d) memori
pengetahuan pada level organisasi yang terlihat dari munculnya saling pemaknaan
atas suatu pengetahuan. Produksi inovasi berlangsung dalam bentuk programa
penyuluhan yang selanjutnya dihantarkan keluar organisasi (dari BP3K kepada
kelompok tani). Aspek dan indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam menilai
kapasitas pembelajaran organisasional dan kinerja inovasi pada BP3K adalah: (a)
keragaman dan kualitas sumber pengetahuan, kemudahan akses pengetahuan dan
relevansi pengetahuan yang diakses oleh penyuluh; (b) bentuk, proses, mekanisme
dan intensitas pertukaran pengetahuan antar penyuluh; (c) keragaman pemaknaan
individual dan intensitas dialog interpretatif antar penyuluh; (d) aspek perencanaan
penyuluhan dengan indikator kualitas programa penyuluhan individual dan
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organisasi BP3K serta tingkat implementasi programa penyuluhan secara individual
maupun secara organisasional oleh BP3K; (e) aspek relasi kelembagaan dengan
indikator kelas perkembangan kelembagaan pelaku utama dan jaringan dengan
kelembagaan lain dari kelembagaan pelaku utama; (f) aspek kompetensi penyuluh
dengan indikator kemampuan komunikasi penyuluh, kemampuan fasilitasi penyuluh
dan ketercukupan sarana-prasarana.
Kata Kunci: pembelajaran organisasional, kinerja inovasi, kelembagaan penyuluhan.

1. PENDAHULUAN
Kapasitas kelembagaan penyuluhan dalam memproduksi dan
menghantarkan inovasi sangat menentukan keberlanjutan pembangunan
pertanian secara umum, baik dari aspek teknis produksi terkait
pertanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit hingga panen;
aspek teknologi terkait aplikasi paket teknologi dalam peningkatan
produksi hingga perbaikan pasca panen; aspek ekologi terkait dampak
lingkungan dari aplikasi teknologi; maupun aspek sosial terkait fungsi dan
interkoneksitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam sistem
sosial lokal dan supra lokal (Uphoff, 1986; Uphoff dan Esmann, 1988;
Kusdarjito, 2012; Jamil dan Handam, 2013). Dalam kondisi kemandirian
pangan Indonesia sangat rentan, ditandai dengan meningkatnya impor
pangan seperti jagung, kedele, daging dan juga beras, maka inovasi untuk
peningkatan produksi pangan merupakan keharusan, dimana pendasaran
paradigmatis serta penguatan kelembagaan dalam penyuluhan pertanian
secara umum, memainkan peran penting di dalamnya (Sumardjo, 2012;
Salman, 2012a; Salman, 2012b).
Kelembagaan penyuluhan yang berinteraksi langsung dengan pelaku
utama dan pelaku usaha tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan adalah BP3K yang unit
operasionalnya pada level kecamatan (UU No. 20 Tahun 2006). BP3K
menghubungkan kebutuhan pembelajaran dari kelompok tani, kelompok
peternak, kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, dan kelompok
tani hutan dengan sumber inovasi baik dari program pemerintah pusat dan
daerah maupun dari perusahaan agribisnis (Jamil dan Handam, 2013).
Sulawesi Selatan adalah provinsi surplus dan penyumbang pangan
nasional. Propinsi Sulawesi Selatan memiliki 210 BP3K pada 304
kecamatan, mencakupi 2 223 desa dan 767 kelurahan2. Jumlah penyuluh
mencapai 2 453 orang, terdiri atas penyuluh pertanian, perkebunan dan
2

Bakorluh Sulawesi Selatan, 2013
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peternakan 1 941 orang, penyuluh perikanan 196 orang, dan penyuluh
kehutanan 316 orang. Dalam dua dekade terakhir, masalah utama yang
dihadapi adalah transisi kelembagaan karena otonomi daerah, yang berefek
pada ketertinggalan layanan inovasi dalam mengatasi lambatnya
perkembangan agribisnis serta lemahnya daya saing produk di pasar global.
Dalam kaitan ini, persoalan yang penting didalami adalah kapasitas
pembelajaran organisasional pada BP3K dalam menghasilkan dan
menyebarkan inovasi.
Tulisan ini hendak menggambarkan kinerja inovasi pada kelembagaan
BP3K dalam hubungannya dengan kapasitas pembelajaran organisasional,
khususnya: (1) Menganalisis proses pembelajaran organisasional yang
berjalan pada BP3K; (2) Menganalisis proses produksi dan penyebaran
inovasi yang berlangsung pada BP3K; (3) Menentukan aspek dan indikator
yang bisa dijadikan ukuran dalam menilai kapasitas pembelajaran
organisasional dan kinerja inovasi pada BP3K.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian Tahun 2013 dengan pendekatan
kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan unit kasus
BP3K Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi
Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyuluh,
observasi kegiatan penyuluh, dan penggunaan dokumen. Data dianalisis
secara deskriptif dengan penekanan pada komponen proses yang
berlangsung dan identifikasi tema aspek yang terkait dengan proses
tersebut.

2. KERANGKA KONSEPSIONAL
Tulisan ini menggunakan konsep pembelajaran organisasional untuk
menggambarkan kapasitas organisasi dalam menjalankan proses yang
dengan itu berkembang pengetahuan dan pemahaman baru dari
pengalaman bersama, dimana pengetahuan dan pemahaman baru tersebut
memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku dan meningkatkan
kemampuan organisasi, pengetahuan yang didapatkan dari luar organisasi
(Chang dan Cho, 2008). Dengan demikian, pemangku kepentingan internal
dan pemangku kepentingan eksternal mempunyai peluang yang sama untuk
berkontribusi terhadap kapasitas pembelajaran organisasional. Dalam hal
ini, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi kemampuan belajar sebuah
organisasi, yakni lingkungan yang mendukung penyebaran informasi baru,
lingkungan yang mendukung terpeliharanya nilai-nilai yang dianut
pemangku kepentingan, dan lingkungan yang mendukung aplikasi
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pengetahuan ke dalam tindakan (Pant, 2012). Dari berbagai temuan ini
dapat disimpulkan bahwa kapasitas pembelajaran organisasional pada
organisasi BP3K bervariasi proses dan tingkatannya sesuai dengan stok
pengetahuan internal yang dipunyai dan pengetahuan eksternal yang bisa
diambilnya serta terkondisikannya lingkungan tertentu pada BP3K tersebut.
Kesimpulan kedua bahwa inovasi pada organisasi BP3K ditentukan oleh
kapasitas pembelajaran organisasional pada BP3K tersebut, artinya bahwa
inovasi lahir sebagai hasil pembelajaran.
Hubungan antara inovasi dengan organisasi telah banyak diteliti, di
antaranya Subramaniam dan Nilakanta (1996) yang menghubungkan
struktur organisasi dengan inovasi yang dihasilkan organisasi tersebut.
Mereka menemukan bahwa sentralisasi pengambilan keputusan dan
spesialisasi fungsi mendorong kemunculan awal dan konsistensi dari
sebuah inovasi. Pant (2012) juga menggunakan pendekatan struktural
bahwa inovasi pada sebuah organisasi dipengaruhi oleh jumlah
persentuhan multipihak internal dan eksternal dari organisasi tersebut.
Dalam penelitian ini, inovasi tidak dihubungkan dengan kondisi strukturalfungsional dari organisasi tetapi dengan proses pembelajaran
organisasional yang berlangsung di dalamnya.
Temuan Nonaka dan Takeuchi (1995), serta Hall dan Andriani (2003)
menyimpulkan bahwa inovasi memerlukan transformasi dan eksploitasi
atas pengetahuan yang sudah ada pada sebuah organisasi, dimana inovasi
muncul ketika anggota organisasi membagi pengetahuannya dengan
organisasi dan pengetahuan yang dibagi tersebut menghasilkan
pemahaman baru secara bersama. Disimpulkan lebih jauh oleh Nonaka dan
Takeuchi (1995) bahwa pembelajaran organisasional memungkinkan
pengembangan, transformasi dan eksploitasi pengetahuan baru yang
mendorong inovasi organisasi.
Damampour (1991) membagi dua jenis inovasi yang bisa lahir dari
pembelajaran organisasional pada sebuah organisasi. Pertama, inovasi
teknis, mencakup proses, produk dan jasa baru yang dihasilkan sebuah
organisasi dari aplikasi pengetahuan yang dilakukannya. Kedua, inovasi
administratif, yakni prosedur, kebijakan dan format organisasi baru yang
lahir dari aplikasi pengetahuan ke dalam tindakan yang dijalankan oleh
organisasi.
Dari berbagai tinjauan ini dapat disimpulkan bahwa inovasi pada BP3K
bukan hanya dipengaruhi oleh faktor struktural-fungsional tetapi terutama
oleh kapasitas pembelajaran organisasional yang dipunyai BP3K tersebut.
Kedua, bahwa inovasi pada BP3K dapat dibagi dalam dua jenis yakni inovasi
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teknis yang terkait dengan kinerja output dari organisasi dan inovasi
administratif yang lebih terkait dengan kinerja pencipta output pada
organsiasi. Tulisan ini lebih terfokus pada inovasi teknis yang merupakan
kinerja output dari BP3K.

3. PROSES PEMBELAJARAN ORGANISASIONAL DAN
PENGELOLAAN INOVASI PADA BP3K
3.1. Gambaran Umum BP3K Polongbangkeng Utara
BP3K Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan generasi pertama
kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan di Sulawesi Selatan. Kantornya
dibangun melalui proyek NAEP 1974, struktur kelembagaannya terdiri dari
penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang diorganisir sebagai perangkat
garis depan Bimas Kabupaten, dan fungsinya ditata untuk mendukung
program swasembada pangan nasional yang di Sulawesi Selatan dikenal
sebagai Program Lappo Ase (ledakan produksi padi sawah). Saat itu
terdapat dua Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Takalar, yakni BPP
Polongbangkeng Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Polongbangkeng
Utara, Polongabangkeng Selatan, dan Mangarabombang serta BPP Galesong
dengan wilayah kerja Galesong Utara, Galesong Selatan dan
Mappakasunggu. Selanjutnya BPP Polongbangkeng Utara mekar dengan
BPP Pattallassang, dan pada Tahun 1980 lahir BPP Mappakasunggu sebagai
BPP Perikanan. Memasuki era otonomi daerah, terjadi pemekaran
kecamatan dan pada setiap kecamatan ada BPP, tetapi BPP tersebut tidak
sepenuhnya berfungsi, sebagiannya disebut sebagai BPP instalasi. Saat itu
penyuluh dibagi pada SKPD lingkup pertanian, yang berefek pada
meredupnya makna penyuluhan sebagai profesi, melainkan ia hanya
menjadi aparatus dalam mencapai target kinerja SKPD tempatnya bernaung.
BP3K di Kabupaten Takalar pada Tahun 2013 berjumlah sembilan unit,
dengan total penyuluh organik/PNS sebanyak 72 orang dan penyuluh
honorer/tenaga harian lepas (THL) sebanyak 75 orang, total penyuluh 147
orang. Terdapat kecenderungan penyuluh THL semakin besar porsinya
seiring dengan semakin banyaknya penyuluh PNS yang pensiun.
Keseluruhan penyuluh ini melayani wilayah kerja sebanyak 76 desa dan 24
kelurahan. Jumlah penyuluh pertanian 51 orang, penyuluh perikanan
delapan orang, penyuluh kehutanan sembilan orang dan THL sebanyak 81
orang. Dari jumlah tersebut, 10 orang adalah penyuluh kabupaten untuk
bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan, sembilan orang adalah penyuluh senior yang
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diangkat sebagai kordinator/kepala BP3K, rata-rata pada setiap BP3K tiga
penyuluh organik ditempatkan sebagai staf di kantor BP3K untuk
menjalankan tugas administratif, sebagiannya lagi memasuki persiapan
pensiun dan menjalani tugas belajar, sehingga yang beroperasi secara
penuh waktu di desa/kelurahan kurang dari 100 penyuluh.
Dari keseluruhan BP3K di Kabupaten Takalar, yang memiliki kebun
percontohan sebagai sarana penyuluhan dan pembelajaran bagi penyuluh
hanya BP3K Polongbangkeng Utara yang memiliki lahan sawah 0.80 Ha dan
lahan kering 0.10 Ha; BP3K Galesong Selatan dengan lahan sawah irigasi
1.45 Ha; BP3K Galesong Utara dengan lahan kering 0.18 Ha dan BP3K
Galesong dengan lahan kering 0.38 Ha. BP3K lainnya tidak memiliki lahan
percontohan.

3.2. Proses Pembelajaran Organisasional pada BP3K
Polongbangkeng Utara
Proses pembelajaran organisasional pada BP3K berlangsung dalam
suatu siklus meliputi pemerolehan pengetahuan oleh penyuluh, distribusi
pengetahuan antar penyuluh, penafsiran pengetahuan oleh penyuluh dan
memori pengetahuan pada kolektivitas penyuluh dalam wadah BP3K.
3.2.1. Proses pemerolehan pengetahuan oleh penyuluh
Proses pemerolehan pengetahuan oleh penyuluh berlangsung dalam
bentuk (1) melalui pelatihan, (2) melalui implementasi program oleh
pemerintah, (3) melalui media informasi pertanian, (4) melalui perusahaan
swasta, (5) melalui interaksi dengan pelaku utama.
Pemerolehan pengetahuan melalui pelatihan berlangsung sebelum dan
sesudah menjadi penyuluh dan dilakukan terutama oleh lembaga
pemerintah. Kasus AM, penyuluh peternakan kabupaten yang sebelumnya
adalah kordinator BP3K Polongbangkeng Utara, mengikuti pelatihan dasardasar penyuluhan dan pelatihan bidang peternakan pada 1992, setelah itu
nanti 2010 baru mengikuti lagi pelatihan yakni tentang agribisnis, pelatihan
dasar untuk penyuluh ahli (2011), pelatihan tentang intensifikasi tebu
(2012) dan pelatihan sertifikasi penyuluh (2012). Kasus AA, penyuluh
tenaga harian lepas (THL) sejak 2008, pelatihan yang pernah diikuti adalah
perbekalan sebagai THL dengan materi cara mengetahui potensi wilayah,
cara pengembangan kelompok tani, dan teknis pertanaman padi sawah
(2007), sebulan sebelum bertugas sebagai THL. Selanjutnya pelatihan
lanjutan THL dengan materi pendalaman tentang cara mengetahui potensi
wilayah, cara pengembangan kelompok tani, dan teknik budidaya padi
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sawah (2008); pelatihan manajemen agribisnis (2010); pelatihan sekolah
lapang padi sawah (2009); pelatihan sekolah lapang jagung (2012) dan
pelatihan agribisnis tebu (2013).
Pemerolehan pengetahuan melalui program pembangunan lebih banyak
dari yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat, sangat terbatas
program yang dikreasi sendiri oleh SKPD Kabupaten. Dalam
implementasinya penyuluh terlibat mempersiapkan calon petani dan calon
lahan (CP/CL) berdasarkan basis pendampingan kelompok tani, dengan itu
mereka menyerap pengetahuan baru dan melengkapi stok pengetahuan
yang dimiliki. Kasus penyuluh AM memperoleh banyak pengetahuan dari
proyek sekolah lapang terpadu (SLPT) padi sawah, jagung dan kedele dari
Kementerian Pertanian (2010). Ia memperoleh pengetahuan tentang
varietas baru, teknik pertanaman baru, cara penanganan hama/penyakit,
dan cara pemupukan. Selain itu, ia memperoleh pengetahuan tentang
administrasi proyek dimana bantuan langsung dialokasikan dari
Kementerian Pertanian ke kelompok tani/gapoktan. Kasus penyuluh AA
memperoleh pengetahuan melalui proyek sekolah lapang padi sawah,
jagung dan kedele serta introduksi teknik pertanaman baru bernama
system of rice intencification (SRI).
Pemerolehan pengetahuan melalui media informasi pertanian terbatas
pada publikasi rutin edisi Sinar Tani yang berisi sepenuhnya tentang
informasi pertanian dalam arti umum. Selain itu, ada publikasi dari Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Pusat Penyuluhan dan
Pengembangan Teknologi Pertanian) secara berkala tentang “Bank
Pengetahuan Tanaman Pangan Indonesia” serta “Warta Penelitian dan
Pengembangan Pertanian”.
Pemerolehan pengetahuan melalui perusahaan agribisnis terutama
berlangsung melalui uji coba pada kebun percobaan hasil kerjasama dengan
perusahaan benih padi, dimana pada plot-plot pertanaman dilakukan uji
varietas untuk melihat varietas paling produktif. Kerjasama ini dikelola
seorang penyuluh bernama DK. Kerjasama juga dilakukan penyuluh dengan
perusahaan yang memperkenalkan jenis pestisida (Marathon), fungisida
(Indocor) dan herbisida (Mexulindo); dengan perusahaan yang mengelola
merek Zygenta (jenis pestisida) dan dengan PT. Sang Hyang Seri. Dalam
keseluruhan kerjasama tersebut, penyuluh menjadi penghubung antara
aspirasi petani tentang kelebihan dan kekurangan berbagai merek bibit,
obat-obatan, alat dan mesin pertanian dengan perusahaan yang
menyalurkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam proses itu, penyuluh
mendapatkan pelajaran untuk dijadikan bahan penyuluhan.
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Pemerolehan pengetahuan melalui interaksi dengan petani berlangsung
pada hari Senin hingga Kamis setiap minggu, terutama saat musim tanam
berjalan. Bentuk interaksi tersebut adalah: (1) kunjungan penyuluh ke
rumah petani; (2) percontohan teknologi di lapangan (field day); (3)
pertemuan kelompok tani; (4) demonstrasi cara; dan (5) sekolah lapang.
Diskusi dan dialog serta pengamatan yang dilakukan penyuluh pada
berbagai bentuk interaksi tersebut memberikan umpan balik atas
pengetahuan yang dimiliki penyuluh.
3.2.2. Proses distribusi pengetahuan antar penyuluh
Pada BP3K Polongbangkeng Utara setiap jumat dilakukan pertemuan
seluruh penyuluh. Dalam pertemuan tersebut, pada minggu pertama dan
ketiga setiap penyuluh berlatih menyuluh dengan menyampaikan topik
tertentu, pada minggu kedua dan keempat dihadirkan penyuluh kabupaten
untuk menyampaikan materi tertentu dan diskusi untuk mendapatkan
gambaran lapangan dari penyuluh.
Pengetahuan yang diperoleh penyuluh secara individual sebagian
tersimpan dalam memori penyuluh itu sendiri, sebagian lagi dibagi kepada
sesama penyuluh. Pengetahuan DK tentang hasil uji varietas pada lahan
percobaan BP3K cenderung hanya dipahami oleh DK sendiri dan kurang
diketahui oleh penyuluh lainnya. Menurut AA, penyuluh lain sulit
memahami pola dari plot-plot percobaan itu karena tidak ada petunjuk yang
bisa dipahami bersama, sehingga dari uji varietas itu penyuluh lain sulit
mengetahui varietas mana yang tinggi hasilnya dan varietas mana yang
rendah hasilnya. DK juga tidak pernah menginformasikan kepada sesama
penyuluh tentang uji varietas tersebut.
Namun demikian, melalui latihan yang dilakukan dua kali sebulan pada
hari Jumat, distribusi pengetahuan antar penyuluh juga banyak terjadi.
Kasus AA misalnya, pada bulan Juli 2012 mendapatkan giliran presentasi.
Materi yang disampaikan waktu itu adalah cara pertanaman dengan metode
system of rice intensification (SRI). Materi yang disampaikannya adalah
cara uji bernas. Uji biji dari benih yang dihambur, ada alatnya berupa garam,
air, baskom, dan telur ayam. Air dalam baskom diberi garam, diaduk,
dimasukkan biji telur, air garam diaduk sampai telur mengapung. Setelah
telur mengapung ia dikeluarkan, setelah itu gabah dimasukkan ke dalam air
dan diaduk, gabah yang mengapung dikeluarkan dan yang tenggelam utuh
adalah yang baik dan siap dihambur. Setelah itu dicuci bersih-bersih,
direndam kembali dengan air biasa dalam 24 jam, dimasukkan kedalam
karung dan dibungkus sampai keluar mata tumbuh (sekitar dua hari),
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selama dua hari itu disiram dengan air biasa. Cara uji bernas yang dijelaskan
oleh AA dalam latihan tersebut memberi pengetahuan baru kepada
penyuluh lainnya, sehingga beberapa minggu topik SRI menjadi wacana
dalam pembicaraan antar penyuluh.
Dapat dikatakan bahwa bentuk distribusi pengetahuan antar penyuluh
yang utama di BP3K Polongbangkeng Utara adalah latihan penyuluhan pada
hari Jumat dua kali sebulan. Melalui forum ini sebuah pengetahuan bergulir
dari sumber pertama kepada belasan penyuluh lainnya secara bersamaan.
Selanjutnya antar penyuluh berlangsung pembicaraan sehari-hari tentang
topik tersebut, lalu bergulir antar penyuluh dan semakin membesar aspek
pengetahuan yang tercakupi di dalamnya, sedemikian rupa sehingga setiap
penyuluh mendalami dan menafsirkan bersama pengetahuan tersebut.
3.2.3. Proses penafsiran pengetahuan antar penyuluh
Pengetahuan yang terdistribusikan pada pertemuan Jumat, sebagian
ditafsirkan lebih jauh antar penyuluh, sebagian lagi berhenti dibicarakan
pada hari Jumat itu. Tidak semua pengetahuan yang disampaikan pada
forum latihan berlanjut ke tahap penafsiran oleh penyuluh lainnya. Ini
tergantung kepada kebaruan serta kemenarikan dari topik tersebut serta
kemampuan penyuluh menyampaikannya pada forum latihan.
Pada kasus AA, setelah ia presentasi, materi SRI menjadi perbincangan di
antara penyuluh. Salah satu penafsiran yang relatif sama di antara penyuluh
saat itu adalah melihat SRI sebagai tantangan untuk diaplikasikan. Pada saat
AA presentasi, di Polongbangkeng Utara baru tiga penyuluh yang
mengintroduksi SRI yakni AA (Desa Mattompodalle), AL (Desa
Parangboddo) dan BD (Desa Panrannuangku). Beberapa penyuluh lainnya
kemudian terlibat dalam diskusi lebih serius untuk menjawab tantangan
tersebut, yakni THL bernama SW, BD, AR dan NW. Beberapa penyuluh
lainnya memaknai SRI sebagai gangguan terhadap praktek yang telah
berjalan selama ini, karena mereka memahami bahwa sebagai pengetahuan
baru SRI pasti memiliki kekurangan.
Mereka sampai pada diskusi tentang kespesifikan dari metode SRI serta
kelebihan dan kekurangannya. Mereka misalnya mendikusikan cara
pengolahan tanah pada aplikasi SRI. Untuk SRI siapkan dulu lahan baru
hambur benih, karena benih hanya tujuh hari di pesemaian lalu dipindahkan
ke pertanaman. Ini berbeda dengan pertanaman cara biasa dimana benih
dihambur sambil lahan diolah. Dalam hal penggunaan air, dengan
melibatkan AA dalam diskusi lebih jauh, mereka mendalami bahwa pada SRI
pemakaian air lebih sedikit, air hanya keluar masuk dari pertanaman, yang
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penting tanahnya basah. Setelah pengairan pertama, sekitar tiga sampai
tujuh hari baru dimasukkan lagi air, kalau dilihat masih butuh air maka
dimasukkan lagi. Kekurangan dari SRI adalah rumput tumbuh, beda dengan
cara selama ini dimana tanaman tergenang terus sehingga rumput tidak
tumbuh. Ini menuntut ketelatenan petani dalam pemeliharaan, tetapi hemat
air. Selanjutnya mereka mendalami bahwa SRI sangat ditentukan oleh
anakan. Ada rumpun yang selalu diamati, ada yang mencapai 48 batang
dalam satu anakan, pengamatan pertumbuhan mulai umur dua minggu dan
biasanya saat itu ia lebih tinggi dari tanaman padi biasa. Kelebihan lain dari
SRI adalah penggunaan benih lebih kurang, hanya 5-7 kg/ha, tapi ini harus
uji bernas lebih dahulu. Cara biasa pakai sekitar 25 kg/ha, cara hambur 15
kg/ha. Petani yang boros masih tanam 3-5 batang, sedang SRI hanya satu
batang.
Melalui proses demikian sebuah pengetahuan yang bersumber dari
seorang penyuluh terpahami lebih dalam oleh penyuluh lainnya.
Kespesifikan, kelebihan dan kekurangan, serta aspek substansi dan
metodologis dari wacana bergulir antar penyuluh dan masing-masing
penyuluh mengkristalkan makna bagi dirinya tentang suatu pengetahuan.
Berbeda dengan presentasi yang disampaikan SW tentang Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pada awal September 2013 dimana
wacana ini sudah relatif terpahami bagi sesama penyuluh sehingga ia tidak
berlanjut pada proses distribusi pengetahuan di antara penyuluh karena
sudah menjadi wacana bersama sebelumnya.
3.2.4. Proses memorisasi pengetahuan pada organisasi BP3K
Tahap terakhir pembelajaran organisasional pada BP3K Polongbangkeng
Utara adalah proses dimana makna dari pengetahuan yang ditafsirkan
secara berbeda oleh masing-masing penyuluh bertransformasi menuju
penyamaan makna pada level organisasi. Pada tahap ini, pembicaraan
sehari-hari atau diskusi formal dalam organisasi tergiring pada
penyepakatan suatu makna.
Pada kasus interpretasi terhadap pengetahuan tentang pola SRI dalam
pertanaman padi sawah, terdapat dua pemaknaan dominan. Pertama,
pemaknaan bahwa SRI adalah sebuah tantangan yang perlu diaplikasikan
penyuluh kepada kelompok tani dampingannya. Kedua, pemaknaan bahwa
SRI adalah sebuah gangguan dalam praktek penyuluhan mereka, karena SRI
memiliki banyak kekurangan di balik kelebihan yang dijanjikannya.
Dua pemaknaan ini berkontestasi satu sama lain, dimana AA dan dua
teman penyuluh lain yang telah menerapkan pada kelompok tani
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dampingannya terus mengajukan pemaknaan bahwa ini adalah tantangan
yang perlu dijawab, sedemikian rupa sehingga pemaknaan bahwa SRI
adalah gangguan semakin berkurang pendukungnya, mereka beralih pada
pemaknaan bahwa SRI adalah tantangan. Pada akhirnya, pemaknaan bahwa
SRI adalah tantangan yang perlu dijawab dalam bentuk aplikasi, menjadi
pemaknaan kolektif diantara seluruh anggota organisasi BP3K.
Proses selanjutnya adalah pengembangan rancangan untuk aplikasi SRI
tersebut. Seluruh penyuluh BP3K menganalisis kondisi desa dan kelompok
tani dampingannya, melihat berbagai alternatif cara untuk memperkenalkan
SRI kepada kelompok tani, menyusun bahan-bahan penjelasan untuk
mengantisipasi pertanyaan dan penolakan petani, serta memikirkan caracara mengurangi resiko kegagalan dari aplikasi SRI. Pada tahap ini, di satu
sisi setiap penyuluh membuat persiapan aplikasi berdasarkan kondisi
spesifik desa dan kelompok dampingannya, di sisi lain organisasi BP3K
sebagai sebuah kolektivitas mempersiapkan kelengkapan organisasi dalam
mendukung aplikasi SRI oleh masing-masing penyuluh anggotanya.

3.3. Proses Produksi dan Penghantaran Inovasi pada BP3K
Dalam konteks penyuluhan pertanian, inovasi merupakan penggabungan
antara pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam melahirkan kebaruan.
Karena itu, pengetahuan yang telah dimaknai secara bersama oleh
komponen sebuah organisasi, masih harus ditransformasikan menjadi
sebuah inovasi. Ia memerlukan kerangka perubahan sikap dan tindakan
agar pengetahuan tersebut menjelmakan inovasi. Inilah yang disebut
sebagai proses produksi inovasi.
Pada BP3K Polongbangkeng Utara, tahapan ini berjalan dalam bentuk
pengembangan rencana penyuluhan, yang disebut dengan programa
penyuluhan. Programa penyuluhan pada tingkat BP3K merupakan
kumpulan dari program penyuluhan masing-masing penyuluh. Pada kasus
pengetahuan tentang metode SRI yang telah diuraikan sebelumnya,
penyuluh yang menjawab tantangan aplikasi SRI tersebut menuangkannya
dalam dokumen programa penyuluhan.
Programa penyuluhan berisi informasi tentang kondisi teknis
agronomis, kondisi kelembagaan petani, kondisi kelembagaan pendukung
kelompok tani, masalah yang dihadapi petani, rencana pemecahan masalah,
dan bentuk-bentuk penyuluhan yang akan dijalankan. Pada kasus aplikasi
SRI, programa dibuat oleh masing-masing penyuluh dengan menempatkan
SRI sebagai metode untuk memecahkan masalah dalam hal keterbatasan air,
banyaknya volume benih yang digunakan, dan efisiensi pertanaman.
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Bentuk-bentuk penyuluhan yang akan dilaksanakan berupa kunjungan,
pertemuan kelompok, demonstrasi cara dan sekolah lapang, serta prosesproses yang akan difasilitasi pada kelompok tani dan individu petani,
diuraikan detail langkahnya.
Programa penyuluhan masing-masing penyuluh yang kemudian
disatukan sebagai programa BP3K tersebut menjelma sebagai sebuah
produksi inovasi. Ia berisi tentang detail tentang sebuah inovasi dan
langkah-langkah untuk mengadopsikannya kepada petani. Ini adalah tahap
dimana pembelajaran organisasional melalui pemerolehan pengetahuan,
distribusi pengetahuan, penafsiran pengetahuan dan memorisasi
pengetahuan, mentransformasikan pengetahuan tersebut menjadi sebuah
produk yang siap dihantarkan keluar organisasi, dalam hal ini dari BP3K ke
kelompok tani.
Setelah pengetahuan ditransformasikan menjadi format inovasi, proses
selanjutnya adalah penyebaran inovasi tersebut kepada lingkungan luar
organisasi BP3K, dalam hal ini kelompok tani. Inilah tahap dimana
organisasi memengaruhi perubahan sosial pada lingkungannya melalui
penyebaran inovasi.
Pada kasus inovasi SRI di BP3K Polongbangkeng Utara, ketika AA
mengadopsikannya kepada kelompok tani, ia berkordinasi dengan ketua
kelompok, lalu pengurus kelompok bermusyawarah dengan anggota
kelompok. Dalam musyawarah tersebut penyuluh memperkenalkan SRI dan
tantangan penerapannya. Ada petani yang bilang kita coba-coba saja, ada
juga petani yang menolaknya mentah-mentah. Setelah itu musyawarah
kembali. Setelah musyawarah kembali, ketua kelompok menyatakan bahwa
anggota mau coba-coba, selanjutnya difasilitasi penetapan CP/Cl. Setelah
itu, proposal dibuat oleh kelompok dan melalui itu bantuan datang dari
kabupaten berupa sarana produksi untuk diaplikasikan. Ini dilakukan AA
dengan kondisi sudah ada pengalaman sebelumnya menerapkan SRI di desa
lain. Saat di desa lain, ada yang berhasil produksinya, ada juga yang
terkendala dengan gulma dan serangan keong.
Cara yang ditempuh penyuluh lain dalam menyebarkan inovasi SRI
kepada kelompok tani kurang lebih sama dengan cara yang digunakan AA.
Mereka memulai dengan mengkordinasikan kepada ketua, sekretaris dan
bendahara kelompok tani, sebagai pintu masuk dalam mewacanakan
inovasi. Di sini ada tahapan dimana wacana bergulir sebagai substansi
pembicaraan terbatas pada dua-tiga orang lapisan atas dalam kelompok.
Ketika wacana ini terterima, ia digulirkan kepada anggota kelompok yang
lebih banyak, dan selanjutnya menjadi percakapan sehari-hari di antara
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mereka. Dalam percakapan sehari-hari antar anggota kelompok pada
berbagai medan aktivitasnya, baik di lahan usahatani maupun ikatan
pertetanggaan, masing-masing petani menyampaikan pikiran dan
tanggapan untuk pada akhirnya sampai kepada keputusan untuk aplikasi
inovasi tersebut.

3.4. Aspek dan Indikator Pengukur Kapasitas Pembelajaran
Organisasional dan Pengelolaan Inovasi pada BP3K
Indikator kapasitas pembelajaran organisasional dan pengelolaan
inovasi pada BP3K diformulasi dengan cara mensintesis penjabaran konsep
kapasitas pembelajaran organisasional dan pengelolaan inovasi dengan
abstraksi dari realitas implementasi substansi tugas dan fungsi dari
kelembagaan BP3K. Berdasarkan sintesis itu, aspek dan indikator pengukur
kapasitas pembelajaran organisasional pada BP3K dapat ditampilkan
seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Aspek dan Indikator Kapasitas Pembelajaran Organisasional BP3K
No.

Aspek

1.

Pemerolehan pengetahuan
dari luar organisasi BP3K

2.

Distribusi pengetahuan
antar penyuluh dalam
BP3K

3.

Penafsiran pengetahuan
antar penyuluh dalam
BP3K

4.

Memorisasi pengetahuan
pada level organisasi
BP3K

Indikator
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.

Keragaman sumber pengetahuan
Kualitas sumber pengetahuan
Kemudahan akses pengetahuan
Relevansi pengetahuan yang diakses
Variasi bentuk pertukaran pengetahuan
Proses dan mekanisme pertukaran pengetahuan
Intensitas pertukaran pengetahuan
Tingkat keragaman pemaknaan individual atas suatu
pengetahuan antar penyuluh dalam BP3K
2. Intensitas dialog interpretatif antar penyuluh atas
pemaknannya terhadap suatu pengetahuan
1. Tingkat kemampuan mentransfor-masikan
pemaknaan individual penyuluh menjadi
pengetahuan kolektif organisasi BP3K
2. Tingkat kemampuan merancang transformasi
memori kolektif menjadi tindakan kolektif

Berdasarkan kapasitas pengelolaan inovasi, teridentifikasi aspek dan
indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam menganalisis kapasitas produksi dan penyebaran inovasi pada organisasi BP3K seperti pada Tabel 2.
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Tabel 2. Aspek dan indikator kapasitas produksi inovasi dan penyebaran
inovasi pada BP3K
No.
1.

2.

3.

Aspek
Perencanaan
penyuluhan

Indikator
1. Kualitas programa penyuluhan individual dan organisasi BP3K

2. Tingkat implementasi programa penyuluhan individual dan
organisasi BP3K
Relasi
1. Kelas perkembangan kelembagaan pelaku utama
kelembagaan
2. Pola relasi penyuluh dengan kelembagaan pelaku utama
organisasi BP3K 3. Pola relasi penyuluh dengan individu pelaku utama
4. Pola relasi penyuluh dengan kelembagaan perusahaan
swasta/formulator
Kompetensi
1. Kemampuan komunikasi penyuluh
penyuluh
2. Kemampuan fasilitasi penyuluh
3. Ketercukupan sarana-prasarana

4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
4.1. Kesimpulan
1. BP3K adalah sebuah organisasi dengan struktur dan fungsi yang terkait
dengan pengelolaan pengetahuan. Dalam pengelolaan pengetahuan
tersebut, kinerja BP3K sangat ditentukan oleh kapasitas pembelajaran
organisasional yang dimiliknya, mulai dari proses pemerolehan
pengetahuan, distribusi pengetahuan, penafsiran pengetahuan sampai
memorisasi pengetahuan. Pada kasus BP3K Polongbangkeng Utara dapat
disimpulkan bahwa kapasitas pembelajaran organisasional dimiliki
untuk berjalannya tahapan proses pembelajaran organisasional tersebut,
tetapi intensitas kejadian dan cakupan substansi pembelajaran yang
terkelola sangat terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya
suplai pengetahuan dari lingkungan eksternal BP3K serta lemahnya
kemampuan sarana dan prasarana serta kompetensi SDM dalam
mendukung proses dan mekanisme internal BP3K bagi pembelajaran
organisasional tersebut.
2. Kapasitas pembelajaran organisasional yang terbatas cakupan dan
intensitasnya berefek pada cakupan dan intensitas produksi dan
penyebaran inovasi yang juga terbatas. Pada kasus BP3K
Polongbangkeng Utara, produksi dan penyebaran inovasi tersebut hanya
terkait dengan aspek tertentu produksi agronomi dan belum
menjangkau aspek agribisnis yang lebih menyeluruh. Ini dipengaruhi
oleh terbatasnya kapabilitas penyuluh dalam mentransformasikan
pengetahuan menjadi inovasi secara kreatif, disertai dengan terbatasnya
sarana-prasarana penyuluh dalam mengembangkan kreativitas tersebut.
Kapasitas Pembelajaran Organisasional…

Darmawan Salman, Rahmadanih, Mujahidin Fahmid,
dan M. Saleh S. Ali

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

607

3. Aspek dan indikator yang terkait dengan kapasitas pembelajaran
organisasional BP3K mencakup: (1) aspek pemerolehan pengetahuan
dengan indikator keragaman sumber pengetahuan, kualitas sumber
pengetahuan, kemudahan akses pengetahuan dan relevansi pengetahuan
yang diakses; (2) aspek distribusi pengetahuan antar penyuluh dalam
BP3K dengan indikator variasi bentuk pertukaran pengetahuan, proses
dan mekanisme pertukaran pengetahuan, dan intensitas pertukaran
pengetahuan; (3) aspek penafsiran pengetahuan antar penyuluh dalam
BP3K dengan indikator tingkat keragaman pemaknaan individual atas
suatu pengetahuan antar penyuluh dalam BP3K, intensitas dialog
interpretatif antar penyuluh atas pemaknannya terhadap suatu
pengetahuan; (4) aspek memori pengetahuan pada level organisasi
BP3K dengan indikator tingkat kemampuan mentransformasikan
pemaknaan individual penyuluh menjadi pengetahuan kolektif
organisasi BP3K dan tingkat kemampuan merancang transformasi
memori kolektif menjadi tindakan kolektif. Aspek-aspek yang terkait
dengan produksi dan penyebaran inovasi adalah (1) aspek perencanaan
penyuluhan dengan indikator kualitas programa penyuluhan individual
dan organisasi BP3K dan tingkat implementasi programa penyuluhan
individual dan organisasi BP3K; (2) aspek relasi kelembagaan organisasi
BP3K dengan indikator kelas perkembangan kelembagaan pelaku utama,
pola relasi penyuluh dengan kelembagaan pelaku utama, pola relasi
penyuluh dengan individu pelaku utama, pola relasi penyuluh dengan
kelembagaan perusahaan swasta/formulator; (3) aspek kompetensi
penyuluh dengan indikator kemampuan komunikasi penyuluh,
kemampuan fasilitasi penyuluh, dan ketercukupan sarana-prasarana
penyuluhan.

4.2. Implikasi Kebijakan
Kesimpulan tentang terbatasnya kapasitas pembelajaran organisasional
pada BP3K serta lemahnya kompetensi penyuluh dalam mentransformasikan pengetahuan menjadi inovasi merupakan ancaman bagi
keberlanjutan perkembangan pertanian dalam merespon tantangan
perubahan. Diperlukan kebijakan yang diorientasikan sebagai sebuah model
intervensi penguatan kapasitas pembelajaran organisasional dan
pengelolaan inovasi dengan memerhatikan aspek dan indikator pengukur
yang teridentifikasi dalam makalah ini. Intervensi dimaksud dapat
dikerangkakan secara teknokratis maupun partisipatoris dengan kerangka:
(1) pendampingan perumusan visi dan misi organisasi BP3K sebagai
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pemberi arah pengembangan organisasi; (2) fasilitasi dan supervisi
pengembangan sumber pembelajaran eksternal dan pertukaran
pengetahuan internal antar penyuluh; (3) fasilitasi dan supervisi
implementasi programa penyuluhan; (4) dukungan sarana-prasarana
pengembangan implementasi latihan dan kunjungan.
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ABSTRAK
Adopsi inovasi di kalangan petani umumnya tidak terjadi secara serempak, tetapi
sangat bervariasi. Namun demikian, penelitian empiris adopsi inovasi umumnya
menggunakan metode pilihan dikotomis dengan menggunakan data cross-sectional
dan belum mencakup aspek dinamis, khususnya kecepatan adopsi. Informasi terkait
dengan kecepatan adopsi inovasi sangat penting dalam penyusunan kebijakan
penyuluhan, perancangan dan perakitan inovasi. Makalah ini bertujuan untuk
mengkaji sejumlah faktor yang diduga berpengaruh terhadap kecepatan adopsi
inovasi dengan menggunakan metode analisis durasi (duration analysis). Data yang
digunakan adalah data survei terhadap 117 petani sengon (Falcataria moluccana) di
Wonosobo, Jawa Tengah, yang dipilih dengan menggunakan metode random
sampling. Data diambil melalui wawancara langsung (tatap muka) dengan
menggunakan kuesioner semi-terstruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa
beberapa faktor, seperti umur, tingkat pendidikan dan pendapatan diluar usahatani
(off-farm income), sangat berpengaruh terhadap percepatan adopsi inovasi.
Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah perlu mendorong
perluasan dan aksesibilitas lapangan kerja di luar usahatani, penyuluhan, dan pasar
bagi petani untuk dapat mempercepat adopsi hutan rakyat sengon.
Kata Kunci: Adoption, duration analysis, farm forestry, climate change, adaptation

1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca
(GRK) terbesar di dunia. Sekitar 80 persennya berasal dari pertanian,
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kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Yumamoto and Takeuchi, 2012).
Salah satu penyumbang terbesar emisi GRK adalah deforestasi dan pada
masa yang akan datang kemungkinan besar akan tetap demikian, kecuali
dilakukan upaya komprehensif, khususnya upaya mitigasi dan adaptasi
untuk mengatasinya. Pada pertemuan negara G-20, di Pittsburgh, Amerika
Serikat, yang di selenggarakan pada tahun 2009, pemerintah Indonesia
berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dengan usaha
sendiri dan dapat mencapai 41 persen, jika mendapatkan bantuan
internasional, pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi
(bussines as usual). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pada
semua tingkatan mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten/kota, pada
saat ini mendorong penanaman tanaman berkayu pada lahan milik dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan petani di satu sisi dan pelestarian
lingkungan, khususnya mitigasi perubahan iklim, di sisi lain.
Pengintegrasian tanaman berkayu pada sistem usahatani diyakini dapat
menjadi bagian integral dari pembangunan perdesaan, terutama pada
kawasan marjinal. Usaha hutan rakyat sengon (Falcataria moluccana)
merupakan salah satu contoh inovasi sistem usahatani yang tidak saja
meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga membantu penyerapan
karbon yang merupakan salah satu unsur terpenting GRK. Menurut estimasi
kementerian kehutanan, hutan rakyat di Jawa menyimpan karbon paling
sedikit 40 juta ton C (BPKH and MFP, 2009).
Sejak diperkenalkan pada dekade 1980-an, usaha hutan rakyat telah
banyak berkembang di sejumlah tempat di Indonesia. Perkembangan hutan
rakyat paling pesat terjadi di Jawa dengan melibatkan lebih dari 1.98 juta
rumah tangga tani (BPS, 2004; Anggraeni and Lelana, 2011). Meskipun
demikian, adopsi usaha hutan rakyat tidak berlangsung serentak di semua
tempat. Pada beberapa tempat yang sebenarnya berpotensi, perkembangan
adopsi berlangsung lambat. Sementara itu, di beberapa tempat yang lain,
adopsi terjadi sangat cepat. Ringkasnya, tingkat adopsi usaha hutan rakyat
sangat bervariasi. Di antara sejumlah tanaman hutan, sengon (Falcataria
moluccana) merupakan tanaman hutan rakyat yang paling populer di
kalangan petani karena pertumbuhannya yang cepat dan mudah
dipasarkan.
Meskipun penelitian empiris terkait dengan adopsi inovasi sistem
agroforestri sudah banyak dilakukan, penelitian tersebut umumnya
menggunakan pendekatan pilihan dikotomi dan oleh karena itu aspek
dinamis yang merupakan bagian inheren dari adopsi suatu inovasi
cenderung diabaikan (Adesina, 1994). Penelitian ini dimaksudkan untuk
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menutup kekurangan tersebut dengan mengintegrasikan aspek dinamis
adopsi inovasi ke dalam model empiris. Tujuan utama makalah ini adalah
untuk mengetahui faktor penentu adopsi inovasi dengan menggunakan
menggunakan metode ekonometrika analisis durasi.

2. METODE
Penelitian ini dilakukan di kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah,
khususnya di kecamatan Kali Bawang, pada tahun 2010. Pemilihan lokasi
dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa daerah
tersebut merupakan salah satu pusat produksi kayu sengon dan bagian hulu
sub daerah daerah aliran sungai Medono. Kelestarian kawasan ini
membawa implikasi pada keberlanjutan pasokan air bagi waduk Wadas
Lintang yang merupakan sumber utama air irigasi untuk kawasan pertanian
di kabupaten Purworejo dan Kebumen.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil survei
terhadap 117 orang petani hutan rakyat yang dipilih secara acak.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan
menggunakan instrumen kuesioner. Data yang dikumpulkan meliputi: (1)
umur responden (AGET), (2) pendidikan formal (EDUC), (3) pekerjaan offfarm, (4) keanggotaan pada kelompok tani (FORG), (5) jumlah anggota
keluarga (HHSZ), (6) luas lahan usahatani (FARM), (7) harga sengon
(PRIC), dan (8) pendapatan rumah tangga (INC). Selain itu, responden juga
ditanya tentang waktu pertama kali menanam sengon dan informasi
tersebut kemudian digunakan untuk mengukur jangka waktu petani
mengadopsi usaha hutan rakyat sengon terhitung sejak pertama kali
diperkenalkan, sesuai dengan yang disarankan oleh Burton et al. (2003).
Pada penelitian ini variabel tersebut dinotasikan sebagai variabel “DURASI”.
Sebagai titik awal adalah waktu diperkenalkannya tanaman sengon di lokasi
penelitian, yakni tahun 1989. Penetapan tahun tersebut didasarkan pada
informasi yang dihimpun selama penelitian dimana tanaman sengon
pertama kali diperkenalkan di lokasi penelitian pada tahun 1989 melalui
program pemerintah, c.q. Departemen Kehutanan, yang dikenal dengan
nama “sengonisasi”.
Data dianalisis dengan menggunakan metode ekonometrika analisis
durasi. Selain itu, juga dilakukan analisis non-parametrik dengan
menggunakan kurva Kaplan-Meier untuk melihat pola distribusi survival
rate. Variabel yang digunakan dalam model empiris disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Deskripsi Variabel Model Empiris
Variabel
Variabel tak bebas
1. Durasi

Variabel bebas
2. Umur (AGET)
3.

Pendidikan formal
(EDUC)

4.

Off-farm
employment

5.
6.
7.
8.
9.

(OFFE)
Keanggotaan pada
kelompok tani
(FORG)
Luas lahan
usahatani (FARM)
Harga sengon
(PRIC)
Jumlah anggota
keluarga dewasa
(HHSZ)
Pendapatan rumah
tangga 1 (INC1)

10. Pendaparan rumah
tangga 2 (INC2)
11. Pendapatan rumah
tangga 3 (INC3)
12. Pendapatan rumah
tangga 4 (INC4)

Deskripsi

Mean

Std.
Dev.

Min

Max

Jangka waktu dari pertama
kali mengetahui usaha hutan
rakyat sengon hingga
mengadopsinya (tahun).

11.026

5.149

1

19

Umur pada saat petani
mengadopsi usaha hutan
rakyat sengon. (tahun)
Lama menempuh pendidikan
formal. (tahun)
Petani memiliki off-farm
employment. 1 = ya, 0 = tidak

31.453

8.107

15

53

6.231

2.339

0

12

0.479

0.502

0

1

Anggota kelompok tani. 1 =
ya, 0 = tidak

0.393

0.491

0

1

Luas lahan usahatani yang
dikuasai petani pada saat
adopsi. (ha)
Harga kayu sengon pada saat
adopsi. (Rp000/batang)
Jumlah anggota keluarga
berusia lebih dari 15 tahun.
(jiwa)
Pendapatan bulanan rumah
tangga (Pendapatan <
Rp500000). 1 = ya, 0 = tidak
Pendapatan bulanan rumah
tangga (Pendapatan antara
Rp500000 - Rp1000000). 1 =
ya, 0 = tidak
Pendapatan bulanan rumah
tangga (Pendapatan antara
Rp1000000 - Rp1500000). 1
= ya, 0 = tidak
Pendapatan bulanan rumah
tangga (Pendapatan >
Rp1500000). 1 = ya, 0 = tidak

0.807

0.675

0.018

3.023

67.021

42.085

15

145

3.504

1.119

1

8

0.111

0.316

0

1

0.59

0.494

0

1

0.222

0.417

0

1

0.077

0.268

0

1

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengenalan usaha tanaman berkayu pada lahan milik mulai dilakukan
secara massif oleh pemerintah melalui program penghijauan sejak tahun
1976. Beberapa tanaman berkayu multiguna, seperti tanaman Turi (Sebania
grandiflora) dan Lamtoro (Leucaena sp.), diintroduksikan melalui “Gerakan
Nasional Penanaman Turi/Lamtoro” dan pada awalnya seluruh biaya terkait
dengan penanamannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, termasuk
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bibit tanaman, penyuluhan, hingga subsidi upah penanaman. Hasil dari
introduksi tersebut adalah berupa penanaman Lamtoro secara massif dan
monokultur di sejumlah tempat di Indonesia, khususnya Pulau Jawa.
Meskipun berdampak positif pada lahan, penanaman Lamtoro yang massif
dan monokultur memicu munculnya wabah kutu loncat (Heteropsyla
cubana) pada pertengahan tahun 1980-an. Wabah tersebut menghancurkan
hampir semua tanaman Lamtoro yang ada. Untuk menghindarkan dampak
lingkungan yang lebih parah dan juga untuk mengamankan program
penghijauan, pemerintah mengambil tindakan dengan mengenalkan
tanaman berkayu pengganti, yakni tanaman sengon (Falcataria moluccana)
yang mampu tumbuh cepat pada lahan kritis melalui gerakan sengonisasi
mulai akhir tahun 1980-an (Nawir et al., 2007).
Pengenalan sengon di kalangan petani skala kecil dilakukan dengan
menggunakan cara yang sama ketika memperkenalkan turi dan lamtoro.
Pada awalnya pemerintah memberikan subsidi mulai dari bibit hingga upah
penanaman pada petani yang bersedia menanam sengon pada lahannya.
Bantuan teknis juga diberikan melalui penyuluhan. Meskipun diberikan
kemudahan tersebut, sejumlah petani pada awalnya tidak bersedia
mengadopsi dan lebih memilih menunggu sejauh mana keberhasilan usaha
hutan rakyat sengon tersebut (wait and see). Gambar 1 memaparkan
perkembangan jumlah petani pengadopsi usaha hutan rakyat setiap
tahunnya dari tahun 1990 hingga 2010. Secara sekilas, jumlah adopter
meningkat secara tajam setiap lima tahun mengikuti siklus rotasi produksi
sengon. Tampak di sini bahwa petani cenderung melihat pada hasil nyata
usaha hutan rakyat sengon yang dapat dilihat secara langsung dari petani
yang telah mengadopsinya dibandingkan dari informasi yang disampaikan
oleh pemerintah melalui penyuluh kehutanan. Namun demikian, patut
untuk dicatat bahwa di antara petani calon adopter tersebut terdapat
sejumlah petani pelopor atau inovator yang berani mengambil risiko
dengan mengadopsi tanaman sengon sejak pertama kali diperkenalkan.
Petani inovator tersebut umumnya memiliki sumber pendapatan lain di luar
usahatani atau ketergantungan terhadap lahan lebih rendah dibandingkan
petani lainnya. Elaborasi lebih lanjut tentang hal tersebut akan lebih terlihat
pada analisis durasi yang akan dibahas lebih lanjut pada makalah ini.
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Gambar 1. Adopsi Usaha Hutan Rakyat Sengon Tahun 1990 – 2010
Perkembangan adopsi hutan rakyat sengon selanjutnya dapat dilihat
dari kurva Kaplan-Meier (Gambar 2). Kurva tersebut merupakan visualisasi
dari fungsi survival rate atau jeda waktu antara petani mengetahui tanaman
sengon hingga mengadopsinya dalam bentuk usaha hutan rakyat. Tampak
bahwa fungsi survival rate menurun secara perlahan sedemikian rupa
sehingga menggambarkan proses adopsi yang lambat. Gambaran tersebut
secara umum mengindikasikan bahwa untuk memutuskan mengadopsi atau
tidak, petani membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam hal ini petani
yang belum mengadopsi mengamati hasil produksi petani lainnya yang
telah melakukan usaha hutan rakyat sengon. Untuk mendapatkan informasi
yang akurat, petani paling sedikit mengikuti proses produksi tanaman
sengon selama satu rotasi, yakni lima tahun. Menelisik lebih dekat Gambar
2, terdapat lebih dari 10 persen petani yang mengadopsi usaha hutan rakyat
sengon setiap lima tahun sekali. Secara keseluruhan, jeda waktu adopsi
paling singkat adalah satu tahun, dan maksimum 19 tahun, dengan rerata
11.03 tahun.

Faktor Penentu Kecepatan Adopsi Tanaman Sengon…

Evi Irawan

617

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

Gambar 2: Kurva Kaplan-Meier
Estimasi parametrik model empiris analisis durasi dilakukan dengan
mengasumsikan empat distribusi, yaitu eksponensial, Weibull, Gompertz
and Log-logistik. Pemilihan model didasarkan pada nilai terkecil Akaike’s
information criteria (AIC)(Cleves et al., 2008). Dalam hal ini, AIC
didefinisikan sebagai AIC = -2ln L + 2 (k+c), dimana –2ln adalah nilai loglikelihood model, k adalah jumlah variabel bebas dan c adalah jumlah
parameter model. Nilai c sama dengan 1 untuk model dengan distribusi
eksponensial dan dua untuk model dengan distribusi Weibull dan Gompertz.
Estimasi dilakukan dengan mengikuti prinsip maximum-likelihood (Greene,
2002). Hasil perhitungan nilai AIC ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai Akaike’s Information Criteria (AIC)
Distribusi

Hazard
Shape

1. Weibull
2. Gompertz
3. Exponential
4. Loglogistic

Monotone
Monotone
Constant
Variable

Evi Irawan

LogLikelihood
(null)

LogLikelihood
(model)

-108.798
-90.8167
-142.171
-132.271

-61.651
-14.995
-128.942
-79.999

Degree of
Freedom
12
12
11
12

Akaike's
Information
Criteria (AIC)
147.302
53.991
279.885
183.999
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Berdasarkan nilai AIC pada Tabel 2, tampak bahwa nilai terkecil adalah
untuk model dengan distribusi Gompertz. Dengan demikian, hazard rate
mengikuti fungsi eksponensial menanjak atau menurun terhadap waktu.
Berdasarkan informasi nilai AIC tersebut, model empiris diestimasi dengan
menggunakan asumsi distribusi Gompertz.
Tabel 3. Estimasi Parametrik Adopsi Hazard Rate
Variabel

Koeffisien

Standar Errors
(Robust)
0.016
0.043
0.266
0.250
0.097
0.131
0.002
0.507
0.365
0.412
0.970

Rasio Hazard b

AGET
0.049 ***
1.050 ***
EDUC
-0.076 *
0.927 *
OFFE
2.051 ***
7.776 ***
FORG
1.768 ***
5.861 ***
HHSZ
-0.157
0.855
FARM
0.263 **
1.300 **
PRIC
-0.015 ***
0.986 ***
INC1
0.462
1.588
INC2
0.303
1.354
INC3
0.418
1.519
Constant
-7.955 ***
0.00035 ***
Gamma a
0.444 ***
0.444 ***
Log-likelihood
-14.995
-14.995
Wald chi2(10)
162.26 ***
162.26 ***
Catatan: *, **, *** signifikan berturut-turut pada level 10%, 5%, dan 1%
a. Nilai gamma yang positif mengindikasikan bahwa distribusi hazard rate menanjak
secara eksponensial.
b. Rasio hazard dihitung sebagai exp(coefficient)

Hasil estimasi model empiris dengan menggunakan analisis durasi
ditampilkan pada Tabel 3. Hasil estimasi menunjukkan bahwa umur petani
(AGET), pekerjaan off-farm (OFFE), keanggotaan pada kelompok tani
(FORG) dan ukuran luas lahan usahatani (FARM) mempercepat adopsi
secara signifikan. Sementara itu, pendidikan formal (EDUC) dan harga
sengon (PRIC) secara signifikan memperlambat adopsi. Hasil estimasi
tersebut sebagian besar konsisten dengan temuan empiris kajian adopsi
inovasi pertanian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan menggunakan
model analisis durasi (Burton et al., 2003, Fuglie and Kascak, 2003, Dadi et
al., 2004, Abdulai and Huffman, 2005, Matuschke and Qaim, 2008).
Umur petani (AGET) memiliki nilai koefisien yang positif terhadap
adopsi. Hal ini menunjukkan bahwa petani berusia tua membutuhkan waktu
yang lebih singkat dalam mengadopsi sengon dibandingkan petani yang
lebih muda. Jika umur petani dinaikan sebanyak satu tahun hazard rate
adopsi meningkat sebesar 5 persen. Petani berusia tua umumnya tidak
melakukan usahatani yang banyak menguras tenaga. Usaha hutan rakyat
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umumnya sangat mudah dilakukan dan tidak membutuhkan banyak tenaga
sehingga sangat cocok dengan petani berusia tua. Temua ini sejalan dengan
hasil penelitian yang dilakukan Abdulai and Huffman (2005) dimana petani
dengan berusia tua lebih cepat mengadopsi inovasi baru dibidang pertanian,
khususnya yang tidak menguras tenaga dan membutuhkan investasi awal
yang besar, karena mereka umumnya sudah memiliki modal usaha dan
terkendala oleh keterbatasan tenaga.
Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya, pendidikan formal
memiliki nilai koefisien bertanda negatif, yang mengindakasikan bahwa
peningkatan pendidikan cenderung memperlambat proses adopsi usaha
hutan rakyat sengon. Pada penelitian ini, penambahan satu tahun pada
jenjang pendidikan formal justru memperlambat adopsi sebesar 7 persen.
Temuan tersebut tidak mengherankan karena usaha hutan rakyat pada
dasarnya bukan merupakan inovasi yang tergolong intensif pengetahuan,
tetapi lebih cenderung berisiko tinggi. Petani dengan pendidikan formal
yang rendah cenderung berani mengambil risiko dibandingkan dengan
petani berpendidikan formal tinggi.
Seperti yang diharapkan, variabel pekerjaan diluar usahatani (OFFE)
dan keanggotaan pada kelompok tani (FORG) memiliki nilai koefisien positif
dan secara statistik signifikan. Hasil estimasi tersebut berimplikasi bahwa
pekerjaan diluar usahatani dan kelompok tani memiliki peran penting
dalam adopsi usaha hutan rakyat sengon. Petani dengan pekerjaan di luar
usahatani cenderung dapat mengatasi risiko yang mungkin timbul dalam
usaha hutan rakyat sengon dibandingkan dengan petani yang tidak memiliki
pekerjaan selain berusahatani. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika
pada penelitian ini ditemukan bahwa memiliki pekerjaan di luar usahatani
mempercepat adopsi usaha hutan rakyat sengon. Peran penting kelompok
tani terlihat dalam hal penyebaran informasi, khususnya hal-hal yang
terkait dengan usaha hutan rakyat. Petani merupakan anggota kelompok
tani cenderung lebih banyak mendapatkan lebih banyak informasi
dibandingkan petani yang bukan anggota, dan oleh karena itu lebih cepat
dalam mengambil keputusan adopsi.
Sama halnya dengan penelitian empiris lainnya tentang adopsi inovasi,
bahwa penguasan lahan (FARM) memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap percepatan adopsi usaha hutan rakyat sengon. Pustaka teoretis
dan empiris menjelaskan bahwa petani yang tergolong inovator umumnya
merupakan bagian dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan
di atas rata-rata kelompoknya. Kemampuan modal, yang ditunjukkan dari
penguasaan atas aset lahan usahatani, sangat penting untuk mengatasi
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risiko kemungkinan kegagalan dalam melakukan usaha hutan rakyat
sengon.
Harga komoditas dalam banyak pustaka disebutkan sebagai salah satu
variabel penting yang berpengaruh terhadap keputusan penggunaan lahan
(Godoy, 1992; Shively, 1999; Pattayanak et al., 2003). Terdapat
kecenderungan bahwa petani akan mengunakan lahan untuk tanaman yang
memiliki harga tinggi. Temuan pada penelitian ini menunjukkan hal yang
sebaliknya. Koefisien variabel PRIC bertanda negative dan signifikan secara
statistik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan harga sengon
sebesar Rp1 000 justru memperlambat proses adopsi sebesar satu persen.
Jika merujuk pada jangka waktu yang relatif lama, yakni lima tahun
produksi, untuk menghasilkan kayu sengon layak jual, maka temuan
tersebut merupakan indikasi awal bahwa petani setidaknya membutuhkan
harga yang tinggi untuk bersedia mengadopsi usaha hutan rakyat sengon.
Dengan kata lain, perlu insentif harga yang tinggi untuk membujuk petani
melakukan usaha hutan rakyat sengon.

4. KESIMPULAN
Makalah ini telah memaparkan hasil kajian adopsi inovasi usaha hutan
rakyat sengon dengan menggunakan metode analisis durasi. Metode analisis
durasi mampu menunjukan aspek dinamis adopsi inovasi yang tidak dapat
diakomodasi oleh metode pilihan diskret statis yang banyak digunakan
dalam penelitian empiris sebelumnya. Dengan menggunakan data hasil
survei terhadap petani hutan rakyat sengon di Wonosobo, Jawa Tengah,
diperoleh informasi bahwa beberapa faktor penentu kecepatan adopsi
inovasi adalah umur petani, pekerjaan di luar usahatani, luas lahan
usahatani dan keanggotaan pada kelompok tani. Sementara itu, pendidikan
formal petani dan harga sengon berpotensi memperlambat adopsi. Untuk
mempercepat adopsi usaha hutan rakyat sengon diperlukan kebijakan yang
mampu membuka akses petani pada pekerjaan di luar usahatani, pelayanan
penyuluhan dan pasar.
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ABSTRAK
Mangga Gedong Gincu merupakan buah yang unik, harga jualnya di atas rata-rata
dan prosfektif untuk diusahakan, terlebih Indonesia merupakan negara nomor enam
produksi mangga dunia. Mengkomunikasikan keinginan konsumen ke produsen
(petani) tidak mudah, karena pada umumnya petani memproduksi apa yang ingin
diproduksi bukan melihat kebutuhan konsumen atau produk yang diinginkan
konsumen. Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa label asal daerah
pada mangga Gedong Gincu penting untuk dilakukan. Mengetahui tren persepsi
konsumen akan pentingya label asal daerah, maka produsen bisa mengantisipasi
keinginan konsumen. Apabila produsen sudah paham keinginan konsumen maka
konsumen akan loyal untuk membeli produknya dan petani akan mendapatkan
keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tren persepsi konsumen
terhadap label asal daerah, mengkomunikasikan persepsi konsumen akan
pentingnya label asal daerah, dan untuk mendeteksi faktor mana yang paling penting
dari label asal daerah. Penelitian dilakukan pada kosumen akhir di Bandung
sebanyak 200 orang dengan simple random sampling, data akan dianalisis dengan
model logit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tren persepsi konsumen akan
pentingnya label asal daerah sama dengan konsumen sebelumnya, untuk
mengkomunikasikan persepsi konsumen kepada produsen harus diperhatikan
beberapa faktor antara lain produknya spesifik, dapat diukur keberhasilan
penggunaannya dan realistik. Selain itu faktor terpenting dalam label asal daerah
adalah kesegaran, aroma, rasa yang khas dan harga yang terjangkau.
Kata Kunci: tren persepsi konsumen, label asal daerah, model logit

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mangga Gedong Gincu (Mangifere indica var.Gedong) terkenal dari Jawa
Barat, terutama dari Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Indramayu. Setiap
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daerah memiliki keunggulan, Gedong Gincu dari Indramayu kecil dan kadar
air sedikit, Gedong Gincu dari Majalengka kecil dan manis, sedangkan
Gedong Gincu dari Cirebon ukuran sedang dan rasanya asam manis. Daya
simpan mangga Gedong Gincu Majalengka sekitar dua minggu, sedangkan
dari Cirebon dan Indramayu hanya satu minggu. Setiap daerah merasa
memiliki keunikan sendiri sehingga label asal daerah menjadi penting.
Label penting dilakukan untuk membedakan satu produk dengan produk
lainnya, seperti halnya mangga Gedong Gincu yang merupakan produk
unggulan. Selain itu, fungsi label sebagai alat promosi dan jaminan atas
kualitas suatu produk dan juga menunjukkan dari mana asal produk
tersebut. Pada penelitian ini beberapa variabel digunakan untuk melihat
persepsi konsumen, bahwa label asal daerah itu bisa dijadikan indikator
untuk menunjukkan kualitas mangga Gedong Gincu. Variabel tersebut
adalah kesegaran, kandungan kadar air, aroma khas, kandungan vitamin,
rasa yang khas, tingkat kematangan buah, tidak mengandung pestisida,
tidak mengandung pupuk kimia, letak kebun, harga, target pasar, dan alat
promosi. Persepsi adalah tanggapan atau pendapat seseorang terhadap
sesuatu (Coulibaly et al., 2013).
Masalah umun yang terjadi pada pemasaran mangga adalah konsumen
dan produsen memiliki tujuan yang berbeda, kalau produsen menginginkan
profit yang sebesar-besarnya dengan korbanan yang sedikit, sedangkan
konsumen menginginkan harga yang semurah-murahnya dengan kualitas
yang terbaik. Dengan demikian kalau produsen dihadapkan pada pasar yang
oligopsoni karena hanya ada beberapa pedagang pengumpul di desa dan
kadang-kadang hanya ada satu pedagang besar di kabupaten. Sedangkan
konsumen dihadapkan pada produk yang banyak jenisnya di pasar yang
dihasilkan oleh banyak produsen. Pada pasar persaingan sempurna
produknya harus homogen, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan
yang sempurna, output produsen lebih kecil daripada output pasar, harga
ditentukan oleh pasar dan semua produsen bebas keluar masuk pasar.
Kondisi konsumen dalam membeli mangga mendekati pasar persaingan
sempurna. Tren persepsi konsumen tentang label asal daerah menjadi
penting karena produsen bisa mengantisipasi harapan-harapan konsumen
akan label asal daerah. Penelitian dilakukan untuk memberikan informasi
kepada produsen arah dari keinginan konsumen ke depannya sehingga
produk yang dihasilkan bisa dihargai mahal oleh konsumen sehingga
pedagang bisa mendapatkan keuntungan, demikian pula halnya dengan
produsen.
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1.2. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana tren persepsi konsumen terhadap label asal daerah
2. Bagaimana mengkomunikasikan persepsi konsumen akan pentingnya
label asal daerah?
3. Faktor dominan akan pentingnya label asal daerah?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian untuk mengetahui tren persepsi konsumen terhadap
label asal daerah, untuk mengetahui faktor yang harus diperhatikan dalam
mengkomunikasikan persepsi konsumen ke produsen dan faktor dominan
yang harus ada dalam label asal daerah.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode survey, data dalam penelitian ini
adalah data konsumen di Kota Bandung sebanyak 200 orang dari bulan Juli
sampai dengan September 2013. Penarikan sampel dilakukan dengan
metode simple random sampling dari konsumen mangga di Bandung.
Konsumen mangga di Kota Bandung diambil karena dari hasil penjajagan
penelitian sebelumnya terekam bahwa mangga Gedong Gincu dari
Kabupaten Cirebon banyak didistribusikan ke Kota Bandung.
Untuk mengetahui klasifikasi dan faktor mana yang paling
mempengaruhi pada persepsi konsumen mengenai pentingnya label asal
daerah dilakukan analisis regresi logistik dengan variabel dependennya
terdiri dari kategori 1 jika persepsi konsumen sama dengan persepsi
konsumen sebelumnya dan kategori 0 jika persepsi konsumen tidak sama
dengan persepsi konsumen sebelumnya. Variabel Independen dalam model
regresi logistik ini diantaranya atribut dalam label mangga. Pengujian pada
model dilakukan secara simultan dan secara parsial. Secara umum, model
regresi logistik yang terbentuk :
Ln
Keterangan :
Persamaan

= α + β1X1+ β2X2+ ...+ βkXk+ e

disebut dengan ratio kecenderungan (odds ratio)

Ln adalah Log dari odds ratio yang tidak hanya linier terhadap X namun juga linier terhadap
parameter β1
Ln
= Persepsi konsumen akan pentingnya label asal daerah
Ln

= 1, jika persepsi konsumen sama dengan persepsi konsumen sebelumnya

Ln

= 0, jika persepsi konsumen tidak sama dengan persepsi konsumen sebelumnya

P

= probability
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= Konstanta
= Intercept atau koefisien regresi logistik, yang berarti bahwaprobabilitas salah
satu atribut persepsi adalah sebesar β1, ketikavariabel-variabel lainnya bernilai
nol
= atribut-atribut persepsi label asal daerah yang mencerminkankesegaran, kadar
air, aroma khas, vitamin yang lengkap, rasa khas,kematangan pohon, tidak
mengandung pestisida, tidak mengandungpupuk kimia, informasi tanggal petik,
informasi letak kebun, informasiasal daerah, meningkatkan harga, persyaratan
ekspor, target pasaryang jelas, segmen pasar yang jelas dan alat promosi
= Residual

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Karakteristik Konsumen
Pada umumnya pendidikan responden adalah SLTA (53 persen), Sarjana
(29 persen) dan SLTP (18 persen). Pendapatan responden antara 2-3 juta
rupiah (15 persen), 4-6 juta rupiah (38 persen) dan yang lebih besar dari 6
juta rupiah (47 persen). Jumlah anggota keluarga responden kurang dari 3
orang (59 persen), 3-5 orang (32 persen) dan lebih besar dari 5 orang (9
persen). Sedangkan umur responden bervariasi, umumnya antara 25-35
tahun (67 persen), dibawah 25 tahun (5 persen) dan diatas 35 tahun (28
persen). Reponden ada yang menganggap bahwa label itu penting dan ada
juga yang mengganggap bahwa label tidak penting. Dari Tabel 1 terlihat
pada umumnya persepsi responden bahwa label asal daerah itu penting.
Adapun uraiannya sebagai berikut :
Tabel 1. Persepsi Konsumen Akan Pentingnya Label Asal Daerah

Pendidikan SLTP
Pendidikan SLTA
Pendidikan Sarjana
Pendapatan 2- 3 Juta /Bulan
Pendapatan 4- 6 Juta/ Bulan
Pendapaan > 6 Juta/Bulan
Jumlah Anggota < 3 orang
Jumlah Anggota 3 – 5
Jumlah Anggota > 5 orang
Umur < 25 tahun
Umur 25 – 35 tahun
Umur > 35 tahun
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Mengganggap bahwa
Label Penting
(Orang)
26
76
41
21
55
68
85
45
13
17
97
40

Mengganggap bahwa
Label Tidak Penting
(Orang)
10
30
16
8
22
26
33
18
5
38
3
15
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3.2. Trend Persepsi Konsumen terhadap Label Asal Daerah
Dari hasil penelitian sebelumnya dengan menggunakan Cluster analysis
(Deliana, 2013), terungkap bahwa cluster konsumen di Kota Bandung
mempersepsikan label asal daerah bisa menunjukkan indikator adanya
kesegaran, kadar air, memiliki aroma khas, mengandung vitamin, rasanya
khas, matang pohon, tidak mengandung pestisida, dan tidak mengandung
pupuk kimia. Cluster konsumen yang memiliki persepsi tersebut adalah
konsumen yang cenderung membeli mangga Gedong Gincu yang berlabel.
Cluster konsumen yang memiliki persepsi tersebut adalah konsumen
yang cenderung membeli mangga gedong gincu yang berlabel. Penelitian ini
mengungkapkan bagaimana persepsi konsumen berikutnya (konsumen ke
201, 202 dan seterusnya) tentang Label asal daerah, apakah persepsinya
sama dengan konsumen sebelumnya atau tidak. Dengan menggunakan
bantuan SPSS 15.0 diperoleh hasil taksiran koefisien-koefisien (β1-k) model
regresi logistik dan terungkap bahwa konsumen berikutnya (konsumen ke
201, 202, ...n) persepsinya cenderung sama dengan konsumen sebelumnya.
Apabila konsumen memiliki persepsi demikian maka konsumen tersebut
ada kecenderungan untuk membeli mangga Gedong Gincu yang berlabel.
Sedangkan apabila konsumen memiliki persepsi bahwa label hanya
menunjukkan beberapa indikator saja, maka konsumen tersebut cenderung
tidak membeli mangga Gedong Gincu yang berlabel. Kelompok konsumen
ini keputusannya untuk membeli atau tidak membeli hanya tergantung
faktor harga.
Tabel 2. Koefisien Model Regresi Logistik
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Besarnya koefisien yang positif pada persamaan di atas menunjukkan
bahwa konsumen akan semakin cenderung untuk membeli produk
berdasarkan persepsi konsumen pada atribut yang bernilai positif.
3.2.1. Uji Kelayakan Model Regresi Logistik
Untuk menilai kelayakan dari model regresi logistik yang telah dibentuk
digunkan pengujian Hosmer dan Lemeshow dengan hipotesis:
Ho : Model yang dihipotesiskan fit dengan data
H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data
Pengujian akan dilakukan dengan taraf signifikan 5 persen (α = 5%).
Pengujian akan menolak Ho jika p-value (probability value) bernilai < taraf
signifikan 5 persen. Hasil perhitungan uji Hosmer dan Lemeshow dengan
SPSS 15.0 adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil pengujian Hormer Lemeshow
Step
Chi-square
1
.000

df
5

Sig.
1.000

Berdasarkan hasil pengujian, didapat nilai chi-square hitung sebesar
0.000 dan p-value (sig) sebesar 1.00. Jika dibandingkan dengan taraf
signifikan, p-value ini bernilai jauh lebih besar sehingga Ho diterima.
Dengan demikian disimpulkan bahwa model regresi logistik dapat
digunakan untuk memprediksi persepsi konsumen.
3.2.2. Uji Keseluruhan Model Regresi Logistik
Untuk menguji secara keseluruhan model, digunakan pengujian over all
dengan melihat nilai -2 log likelihood. Jika nilai tersebut mengalami
penurunan selama proses iterasi hingga konvergen maka model yang
dihasilkan merupakan model yang baik untuk digunakan. Tabel 4
menampilkan hasil pengujian over all model regresi yang terbentuk pada
persamaan Regresi Logistik.
Setelah iterasi uji keseluruhan Model Regresi Logistik Step = 0,
selanjutnya uji iterasi uji keseluruhan Model Regresi Logistik Step = 1. Pada
Tabel 5. terlihat angka –2 Log Likelihood, dimana pada awal (step = 0)
pada angka –2 Log Likelihood adalah 188.290, sedangkan pada step 1 pada
tabel iteration history, angka –2 Log Likelihood menurun menjadi 16.679.
Penurunan ini, dimana Likelihood pada regresi logistik mirip dengan
pengertian ‘sum of squared error’ pada model regresi yang menunjukkan
model regresi yang lebih baik. Sehingga koefisien-koefisien yang dipakai
Tren Persepsi Konsumen akan PentingnyaLabel…
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dalam persamaan regresi logistik ini adalah koefisien pada hasil iterasi
terakhir dengan –2 Log Likelihood yang paling kecil dan telah konvergen
(bernilai tetap untuk beberapa bagian step iterasi). Pada kolom koefisien
pada tabel iterasi history terdapat nilai-nilai koefisien regresi yang sudah
layak yang nilainya sama seperti koefisien untuk model pada persamaan
Regresi Logistik.
Tabel 4. Iterasi Uji Keseluruhan Model Regresi Logistik Step = 0
Iteration Historya,b,c

Iteration
Step
1
0
2
3
4

-2 Log
likelihood
190.290
188.565
188.557
188.557

Coefficients
Constant
1.280
1.501
1.516
1.516

a. Constant is included in the model.
b. Initial -2 Log Likelihood: 188.557
c. Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than .001.

Tabel 5. Iterasi Uji Keseluruhan Model Regresi Logistik Step = 1
a,b,c,d,e
Iteration History

Iteration
Step 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-2 Log
Kadar_Air_
ikelihoodConstantesegaran(1Banyak(1)
69.547 1.865
-4.059
-2.420
36.160 2.476
-6.658
-5.242
24.564 2.337
-9.590
-8.069
19.873 1.881 -12.649 -11.050
18.036 1.752 -15.162 -13.574
17.251 1.378 -17.659 -16.081
16.911
.715 -20.326 -18.752
16.769 -.112 -23.149 -21.576
16.713 -1.033 -26.069 -24.496
16.691 -2.001 -29.036 -27.464
16.683 -2.988 -32.024 -30.451
16.680 -3.984 -35.019 -33.447
16.679 -4.982 -38.017 -36.445
16.679 -5.981 -41.017 -39.444
16.679 -6.981 -44.016 -42.444
16.679 -7.981 -47.016 -45.444
16.679 -8.981 -50.016 -48.444
16.679 -9.981 -53.016 -51.444
16.679 10.981 -56.016 -54.444
16.679 11.981 -59.016 -57.444

Aroma_ Vitamin_
Khas(1) Lengkap(1)
-3.944
-3.364
-6.188
-5.052
-8.386
-6.352
-10.884
-7.700
-13.316
-9.096
-15.801 -10.593
-18.465 -12.264
-21.287 -14.088
-24.206 -16.008
-27.172 -17.975
-30.160 -19.962
-33.155 -21.958
-36.153 -23.956
-39.153 -25.955
-42.152 -27.955
-45.152 -29.955
-48.152 -31.955
-51.152 -33.955
-54.152 -35.955
-57.152 -37.955

Coefficients
Rasa_
Tidak_
Letak_
Target_
Alat_
Khas(1) Matang(1pestisida(1)olos_SNI(1Kebun(1)Harga(1) Pasar(1) Promosi(1)
-3.311 -2.864
-2.639
.098
.036
.177
-.078
-.039
-4.942 -4.222
-3.805
.584
.114
.731
-.185
-.196
-6.194 -5.227
-4.887
1.703
.274 1.940
-.372
-.471
-7.510 -6.187
-6.059
3.131
.543 3.375
-.604
-.870
-8.860 -7.305
-7.396
4.202
.999 4.272
-.823
-1.439
-10.326 -8.673
-8.908
5.435
1.676 5.072
-.924
-2.180
-11.985 -10.293 -10.589
6.957
2.502 5.929
-.943
-3.036
-13.805 -12.101 -12.418
8.703
3.413 6.849
-.946
-3.959
-15.725 -14.017 -14.339 10.586
4.372 7.811
-.947
-4.923
-17.692 -15.984 -16.306 12.538
5.355 8.796
-.947
-5.908
-19.679 -17.971 -18.294 14.519
6.349 9.790
-.947
-6.902
-21.674 -19.966 -20.289 16.512
7.346 10.787
-.947
-7.899
-23.673 -21.965 -22.287 18.510
8.345 11.787
-.947
-8.898
-25.672 -23.964 -24.286 20.509
9.345 12.786
-.947
-9.898
-27.672 -25.964 -26.286 22.509
10.345 13.786
-.947 -10.898
-29.672 -27.964 -28.286 24.508
11.345 14.786
-.947 -11.898
-31.672 -29.964 -30.286 26.508
12.345 15.786
-.947 -12.898
-33.672 -31.964 -32.286 28.508
13.345 16.786
-.947 -13.898
-35.672 -33.964 -34.286 30.508
14.345 17.786
-.947 -14.898
-37.672 -35.964 -36.286 32.508
15.345 18.786
-.947 -15.898

a.Method: Enter
b.Constant is included in the model.
c.Initial -2 Log Likelihood: 188.557
d.Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.
e.Redundancies in Design Matrix:
Asal_Daerah(1) = Letak_Kebun(1)
Bisa_Ekspor(1) = Lolos_SNI(1)
Segmen_Pasar(1) = -2 + Lolos_SNI(1) + Letak_Kebun(1) + Target_Pasar(1)
freedom reduced from 1 to 0
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Koefisien Nagelkerke (R²) digunakan untuk melihat seberapa besar
kontribusi dari variabel bebas (Z dan DD) terhadap OGC. Hasil perhitungan
koefisien Nagelkerke (R²) dengan software SPSS diperlihatkan dalam tabel
di bawah ini.
Tabel 6. Koefisien Nagelkerke
Model Summary
Step
1

-2 Log
Cox & Snell
likelihood
R Square
16.679a
.577

Nagelkerke
R Square
.945

a. Estimation terminated at iteration number
20 because maximum iterations has been
reached. Final solution cannot be found.

Berdasarkan Tabel 6, koefisien Nagelkerke (R²) antara ke-16 variabel
bebas pada persepsi konsumen berada pada nilai 0.945. Ini menunjukkan
bahwa ke-16 variabel bebas (persepsi konsumen) memiliki kontribusi
sebesar 94.5 persen pada persepsi konsumen akhir, sedangkan sisanya
sebesar 0.55 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam
model regresi logistik ini.

3.3. Mengkomunikasikan Persepsi Konsumen ke Produsen
Pada komunikasi yang sederhana dimulai dari variabel luar seperti
kepribadian, kelas sosial, pendapatan, lingkungan keluarga dan tingkat
kepentingan terhadap produk tersebut mempengaruhi persepsi konsumen.
Persepsi ini didorong oleh stimulus dan akhirnya konsumen merespon
apakah akan membeli atau tidak (Smith and Zook, 2011). Stimulus dalam
hal ini antara lain rangsangan dari luar seperti halnya promosi berupa iklan,
brosur, atau bahkan dorongan untuk membeli yang disampaikan dari mulut
ke mulut yang keampuhannya lebih besar dari iklan di televisi, majalah atau
surat kabar. Produsen harus paham perilaku konsumen dalam membeli
suatu produk, demikian pula halnya petani harus paham dengan perilaku
konsumen dalam membeli mangga Gedong Gincu. Walaupun petani idak
berhubungan langsung dengan konsumen, akan tetapi diharapkan pelaku
pasar lainnya bisa menyampaikan harapan konsumen kepada petani.
Konsumen mengharapkan dengan adanya label asal daerah pada mangga
Gedong Gincu maka kualitasnya terjamin. Untuk tercapai tujuan itu maka
harus diperhatikan beberapa faktor, antara lain produknya spesifik, dapat
diukur keberhasilan penggunaannya, dapat dikerjakan, realistik dan
Tren Persepsi Konsumen akan PentingnyaLabel…
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waktunya spesifik (Smith and Zook, 2011). Mangga Gedong Gincu adalah
komoditas yang unik dan spesifik, setiap sentra produksi mangga Gedong
Gincu juga memiliki ciri khas tersendiri, oleh sebab itu ada wacana dari
kelompok tani Cirebon, Majalengka dan Indramayu untuk membuat indikasi
geografis Mangga Gedong Gincu. Walaupun prosesnya lama dan berbelitbelit akan tetapi tetap terus diupayakan. Label asal daerah memang tidak
menunjukan hal yang signifikan bagi pendapatan petani, karena
penggunaan label dimonopoli oleh pedagang pengumpul, pedagang besar
maupun eksportir. Harapannya pelabelan ini dilakukan oleh petani sehingga
value added-nya dirasakan oleh petani. Kenyataanya yang menikmati value
added adalah pedagang pengumpul, pedagang besar dan eksportir.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap
mangga yang berlabel itu menunjukkan kualitas. Kualitas dicirikan dari
kesegaran, kandungan kadar air, aroma khas, kandungan vitamin, rasa yang
khas, tingkat kematangan buah, tidak mengandung pestisida dan tidak
mengandung pupuk kimia. Konsumen juga berpendapat dengan adanya
label asal daerah, ada kecenderungan konsumen untuk membayar lebih
karena jelas target dan segmen pasarnya. Selain itu label bisa menunjang
promosi bahwa produk tersebut diproduksi di daerah tertentu dan menjadi
icon daerah tersebut. Variabel tersebut harus dikomunikasikan ke produsen
dengan edukasi bahwa penanganan pasca panen sangat penting. Pasca
panen ada kaitannya dengan jarak dari kebun sampai dengan pengepakan
dan pelabelan, walaupun demikian lahan mangga Gedong Gincu banyak
yang sudah tersertifikasi. Di Kabupaten Cirebon sudah ada sekitar 137 lahan
mangga Gedong Gincu yang tersertifikasi dari luas areal mangga Gedong
Gincu 1 154.71 Ha. Harga yang berfluktuasi sudah dicoba diatasi dengan
adanya mangga diluar musim (off season) sehingga kebutuhan mangga
teratasi walaupun kenyataanya harga mangga off season lebih tinggi
daripada mangga on season karena banyak biasa untuk penyemproan.
Target pasar mangga Gedong Gincu sudah jelas untuk pasar ekspor (26
persen), supermarket (51 persen) dan sisanya untuk pasar domestik (23
persen). Promosi sudah dilakukan dengan media sosial seperti halnya
internet, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dunia. Satu hal yang
masih menjadi masalah adalah menghubungkan permintaan dan penawaran
dimana petani terlibat secara langsung melalui kelompok tani maupun
gapoktan, karena saat ini sudah adanya media komunikasi yang cepat dan
tepat. Harapannya pemerintah bisa menjembatani permasalahan tersebut
sehingga nilai tambahnya dirasakan oleh petani, bukan oleh pelaku pasar
yang memiliki modal besar.
Yosini Deliana, Sri Fatimah, dan Anne Charina
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3.4. Faktor Terpenting dari Label Asal Daerah
Label adalah sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkanuntuk
mengetahui apakah produk mengandung unsur-unsur yang diharamkan
atau membahayakan bagi kesehatan antara lain keterangan bahan
tambahan, komposisi dan nilai gizi, batas kadaluwarsa, keterangan legalitas.
Secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda, antara lain label
produk, label merk, label tingkat dan label deskriftif dengan penjelasan
sebagai berikut (Krizan, 2014) :
- Label produk (product label) adalah bagian dari pengemasan sebuah
produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan
produk.
- Label merek (brand label) adalah nama merek yang diletakkan pada
pengemasan produk.
- Label tingkat (grade label) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa
terdiri dari huruf, angka atau metode lainya untuk menunjukkan tingkat
kualitas dari produk itu sendiri.
- Label deskriptif (descriptive label) mendaftar isi, menggambarkan
pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainya.
Label asal daerah bisa dikatagorikan label merek dimana hanya
mencantumkan nama merk dengan menggunakan nama asal daerah. Label
merk diletakan pada mangga Gedong Gincu bisa dilihat pada Gambar 1
sebagai berikut :

Gambar 1. Label Asal Daerah Majalengka, Cirebon dan Indramayu
Saat ini label asal daerah Majalengka, Cirebon maupun Indramayu tidak
memberikan informasi apapun, selain bentuk mangganya, sehingga bisa
dikatagorikan label asal daerah ini hanya sebatas Merek. Merek adalah
tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
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warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa (Kotler,
2013). Merek bisa suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau
gabungan semua yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa
dari seorang penjual atau sekelompok penjual, dan diharapkan akan
membedakan barang atau jasa dari produk pesaing. Brand name bisa
diucapkan, brand merk tidak bisa diucapkan, sedangkan trade mark adalah
merek dagang dan hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Contoh trade
character (karakter dagang) adalah Ronald mcDonald pada restoran
mcDonalds, si Domar pada indomaret, burung dan kucing pada produk
makanan gery, dan lain sebagainya.
Label asal daerah dipersepsikan konsumen seharusnya bisa memberikan
informasi kesegaran, kandungan kadar air, aroma khas, kandungan vitamin,
rasa yang khas, tingkat kematangan buah, tidak mengandung pestisida,
tidak mengandung pupuk kimia, letak kebun, harga, target pasar dan alat
promosi. Dari faktor-faktor tersebut ternyata faktor kesegaran, aroma dan
rasa yang khas menjadi faktor penting yang bisa menunjukkan bahwa
mangga yang berlabel itu berkualitas, sedangkan faktor lainnya bukan
menjadi prioritas, hal ini bisa dilihat pada Gambar 2.

Promosi
Target pasar

Kesegaran
4
3
2

Kadar Air
Aroma

1
Letak kebun

0

Rasa Khas

Harga
Tidak pupuk
kimia

Vitamin

Matang pohon
Tidak pestisida

Gambar 2. Faktor Terpenting dari Label Asal Daerah
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Dari Gambar 2 terlihat bahwa faktor harga menjadi faktor yang
dipertimbangkan konsumen dalam membeli mangga yang berlabel.
Konsumen akan membayar mahal apabila sesuai dengan harapanya, di
karakteristik konsumen terlihat bahwa semakin tinggi pendapatan maka
semakin banyak konsumen yang menjawab bahwa label itu penting.
Konsumen berpendapat dengan adanya label berarti mangga Gedong Gincu
tersebut sudah diseleksi sehingga ada standarisasi tingkat kematangan,
berat, bentuk, warna dan kesegaran buah.

4. SIMPULAN DAN SARAN
4.1. Simpulan
1. Konsumen mempersepsikan bahwa label asal daerah itu penting
2. Persepsi konsumen cenderung sama dengan konsumen sebelumnya.
Konsumen memiliki persepsi bahwa mangga Gedong Gincu yang
berlabel itu harus mencirikan kesegaran buah, kadar air, kandungan
vitamin yang lengkap, aroma dan rasa yang khas, tingkat kematangan
buah, tidak mengandung pupuk dan pestisida.
3. Untuk mengkomunikasikan persepsi konsumen ke produsen harus
diperhatikan beberapa faktor, antara lain produknya spesifik, dapat
diukur keberhasilan penggunaannya, dan realistik.
4. Faktor dominan akan pentingnya label asal daerah adalah kesegaran,
aroma, rasa yang khas serta harga yang terjangkau. Walaupun demikian
pada konsumen yang mengutamakan kualitas harga menjadi tidak
masalah, artinya berapapun harga mangga Gedong Gincu akan dibayar
selama bisa memenuhi keinginan konsumen mendapatkan mangga
Gedong Gincu yang berkualitas.

4.2. Saran
1. Adanya edukasi dan informasi ke produsen bahwa faktor kesegaran,
aroma dan rasa menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam label asal
daerah, karena faktor tersebut menjadi indikator kualitas mangga
Gedong Gincu, walaupun faktor faktor lainnya tetap harus diperhatikan
2. Pemerintah diharapkan bisa menjembatani permasalahan permintaan
dan penawaran dimana petani terlibat secara langsung melalui
kelompok tani atau gapoktan, sehingga nilai tambahnya dirasakan oleh
petani, bukan oleh pelaku pasar yang memiliki modal besar
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ABSTRAK
The rate of increase in food production should continue at high level to keep pace
with the increasing need of national food, especially rice. The rate of increase in food
production should be faster, if the government intends to use the momentum of high
food prices on the international market. Research results on agricultural
technologies have been available, but the application rate at farm level is relatively
slow, which’s indicated by high yield gap.On the other hand, most of the lands of
paddy fields have decreased its productivity and land conversion occurs
everywhere. In order to maintain high productivity while decreasing agrochemicals
dependency, the Indonesian Agency of Agricultural Research and Development has
collaborated with formulators under the National Innovative Committee frame work
to conduct effectiveness trial of several bio-fertilizers (BFs) on farm size of rice,
namely Agrimeth, Biovam, Probio, and Remicr. In addition to technical and
agronomic testing of those bio-fertilizers it was necessary to study socio-economic
aspects. This paper presents the results of socio economic analysis of the use of biofertilizers on rice farming, including farmers’ feedback in term of bio-fertilizer
application and willingness to pay. The study was conducted on the demonstration
plot area in Majalengka, West Java, on dry season in 2013. The results showed that
bio-fertilizer products have good prospects for further development as it could
improve rice productivity and farmer income. However, according to farmers
applications of bio-fertilizers at farm level need to be simplified and integrated with
farmer daily farming activities.
Kata Kunci: bio-fertilizer, farmer income, socio economic

1. PENDAHULUAN
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik luas lahan sawah yang saat ini
luasnya sekitar 7.8 juta hektar cenderung menciut akibat konversi untuk
penggunaan non-pertanian (BPS, 2005; BPS, 2008; BPS, 2010). Selama
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periode tahun 2008 – 2010 laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu
hektar/tahun dan hanya dapat diimbangi oleh Pemerintah dengan
pencetakan lahan sawah baru sekitar 40 ribu hektar/tahun. Di sisi lain,
kebutuhan bahan pangan utama, yakni beras untuk konsumsi nasional
meningkat terus. Laju peningkatan jumlah penduduk dan tingginya
konsumsi beras per kapita menyebabkan tingginya jumlah beras yang harus
disediakan oleh Sektor Pertanian. Fenomena konversi lahan pertanian
terjadi dimana-mana, sedangkan membuka areal pertanian atau sawah baru
(ekstensifikasi) di luar P. Jawa semakin sulit. Oleh karena itu, perlu ada
terobosan baru dalam budidaya pertanian sehingga dapat mengatasi
kebutuhan pangan yang jumlahnya terus meningkat.
Guna memantapkan ketahanan pangan nasional maka laju peningkatan
produksi pangan harus cukup tinggi untuk mengimbangi laju peningkatan
konsumsi pangan nasional yang terus meningkat, termasuk beras, kedelai
dan sayuran. Bahkan, laju peningkatan produksi pangan tersebut harus
lebih cepat, apabila pemerintah bermaksud mengekspor pangan untuk
memanfaatkan momentum tingginya harga pangan di tingkat internasional.
Kesadaran akan pentingnya pangan sehat dan lingkungan yang bersih
mulai memasyarakat sehingga tindakan pengelolaan tanah dan tanaman
yang baik dan ramah lingkungan sangat diperlukan. Tumbuhnya kesadaran
masyarakat tersebut mendorong berkembangnya pertanian organik,
dimana penggunaan pupuk hayati merupakan bagian dari sistem
produksinya (Simanungkalit, 2000). Pupuk hayati dimaksudkan sebagai
mikro-organisme hidup yang ditambahkan ke dalam tanah dalam bentuk
inokulan atau bentuk lain untuk memfasilitasi atau menyediakan hara
tertentu bagi tanaman. Menurut Saraswati (2000) manfaat penggunaan
pupuk hayati adalah : (1) menyediakan sumber hara bagi tanaman, (2)
melindungi akar dari gangguan hama dan penyakit, (3) menstimulasi sistem
perakaran agar berkembang sempurna sehingga memperpanjang usia akar,
(4) memacu mitosis jaringan meristem pada titik tumbuh pucuk, kuncup
bunga, dan stolon, (5) sebagai penawar beberapa logam berat, (6) sebagai
metabolit pengatur tumbuh, dan (7) sebagai bioaktifator.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) bekerja
sama dengan beberapa formulator untuk meneliti efektivitas dan efisiensi
produk pupuk hayati pada komoditas padi skala usahatani, salah satu
lokasinya di Majalengka, Jawa Barat. Makalah ini menyajikan hasil analisis
aspek sosial ekonomi pada kegiatan penelitian tersebut.
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2. METODOLOGI
Bahan penelitian yang digunakan adalah pupuk hayati dan sarana
produksi padi. Pupuk hayati merupakan suatu inovasi teknologi pertanian
yang ditujukan untuk meningkatkan hasil tanaman, baik kuantitas maupun
kualitasnya. Produk pupuk hayati yang diteliti adalah Agrimeth, Biovam,
Probio dan Remicr. Agrimeth merupakan pupuk hayati yang mengandung
mikro-organisme berupa Bradhyzobium japonicum, Azobacter vinelandii,
Methylobacterium sp., dan Bacillus cereus. Biovam adalah pupuk hayati
berbasis jamur tanah mikorisa yang telah diseleksi dan mempunyai
kemampuan unggul dalam membantu tanaman mendapatkan unsur hara,
khususnya phosphat. Jamur mikorisa bermanfaat dalam proses penambatan
phosphate, nitrogen dan kalium, serta dapat menghasilkan hormon tumbuh
IAA dan senyawa aktif lainnya yang berfungsi memerangi penyakit akar
tanaman. Remicr (Rice Enhancer Microbes) merupakan pupuk hayati yang
mengandung tiga strain mikroba tanah unggul yang bermanfaat bagi
peningkatan pertumbuhan dan hasil padi, melalui penambatan N2 udara
(Isolat SR2.D2), pelarutan fosfat tanah dan penghasil fitohormon (isolat
SR1.P1), dan pembentukan enzim khitinase yang efektif dalam menangkal
penyakit blast pada tanaman padi (isolat SR7.6). Kemudian Probio
merupakan pupuk hayati yang mengandung berbagai mikroba yang dapat
menyuburkan tanah dan bio-pestisida yang berperan dalam mencegah
terjadinya serangan hama penyakit tanaman.
Aplikasi pupuk hayati langsung dilakukan oleh petani dengan bimbingan
tenaga teknisi yang dilengkapi dengan petunjuk teknis atau standard
operational procedure (SOP) masing-masing pupuk hayati. Deskripsi pupuk
hayati yang digunakan secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:
1. Agrimeth mengandung bahan aktif: Bradhyzobium Japonicum

(rhizosfer-endofit), Azobacter vinelandii (rhizosfer), Methylobacterium
sp. (filosfer), dan Bacillus cereus (rhizosfer). Dosis penggunaannya
sebanyak 6 liter/ha/musim tanam melalui perlakuan benih dan
penyemprotan tanaman pada fase pertumbuhan (vegetatif). Perlakuan
benih terdiri atas dua tahap, yakni perendaman benih sebelum ditanam
di persemaian dan pencelupan akar bibit padi setelah dicabut dari
persemaian sebelum ditanam pada lahan (tandur). Waktu
penyemprotan tanaman (selama fase pertumbuhan) adalah pagi/sore
hari tidak di saat turun hujan dan tidak dilakukan penyemprotan
pestisida dalam rentang waktu satu minggu sebelum dan sesudah
penyemprotan pupuk hayati Agrimeth. Jumlah pupuk anorganik adalah
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50 persen unsur N, 50 persen unsur P, dan 50 persen unsur K dari dosis
pemupukan rekomendasi.
2. Biovam adalah pupuk hayati berbasis jamur tanah mikorisa yang
mempunyai kemampuan unggul dalam membantu tanaman
mendapatkan unsur phosphat. Aplikasi Biovam disertai dengan Booazos
dan Bioazoto (Bioplus) yang berisikan mikroba penambat nitrogen dan
penghasil hormon tumbuh tanaman, diantaranya indole acetic acid.
Aplikasi Biovam melalui perlakuan benih (seed treatment), yakni
perendaman benih padi dan pencelupan akar bibit padi setelah dicabut
dari persemaian sebelum ditanam pada lahan sawah. Dosis
penggunaannya adalah 500 gram Biovam + 1 sachet Bioplus untuk
setiap 1 kg benih padi. Jumlah benih padi yang diperlukan untuk satu
hektar sawah sekitar 20-25 kg. Pada saat pencelupan akar bibit padi
diperlukan 500 gram Biovam dan 1 sachet Bioplus untuk jumlah bibit
dari persemaian seluas 42 m2. Takaran pupuk anorganik 75 persen dari
dosis rekomendasi pupuk N, P, dan K.
3. Probio diaplikasikan melalui perlakuan (perendaman) benih dan tiga
kali penyemprotan saat fase pertumbuhan padi, yakni umur 2, 6, dan 8
minggu setelah tanam. Dosis penggunaan Probio adalah 1 liter/ha
melalui perlakuan benih, dan 14 liter/ha melalui penyemprotan saat
pertumbuhan padi. Takaran pupuk anorganik adalah 50 persen dari
dosis rekomendasi N, P, dan K.
4. Remicr (Rice Enhancer Microbes) merupakan pupuk hayati yang
mengandung 3 strain mikroba tanah yang berkemampuan tinggi sebagai
penambat N2 udara, penghasil hormon tumbuh, pelarut fosfat-tanah,
penghasil fitohormon, dan penghasil enzim untuk menangkal penyakit
blast tanaman padi. Kemasan Remicr dalam bentuk sachet (masingmasing 50gram/sachet). Dosis penggunaan Remicr adalah 5 sachet/ha
melalui perlakuan benih dan takaran pupuk anorganik 75 persen dari
dosis rekomendasi.
Sarana produksi padi yang digunakan mencakup benih padi varietas
INPARI 19 dan pupuk an-organik urea dan pupuk majemuk Phonska.
Kemudian sarana produksi padi lainnya seperti pupuk organik (kompos)
dan obat-obatan diserahkan kepada petani untuk menggunakan
sebagaimana kebiasaannya.
Lokasi penelitian di Desa Kodasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten
Majalengka, Jawa Barat yang secara geografis terletak pada koordinat : LS
06o39’25” dan BT 108o19’21”. Kegiatan penelitian melibatkan 32 orang
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petani dari anggota kelompok tani (Poktan) Angsana Lor dengan total luas
lahan sawah 7.68 ha. Jumlah petani yang diminta untuk mengaplikasikan
pupuk hayati sebanyak 30 orang, terdiri atas 10 orang petani dengan pupuk
hayati Remicr, 8 orang petani dengan Agrimeth, 7 orang petani dengan
Biovam, dan 5 orang petani dengan Probio. Faktor penentu jumlah petani
yang mengaplikasikan produk pupuk hayati tersebut adalah ketersediaan
bahan pupuk hayati yang dapat disiapkan oleh inventor. Para petani yang
mengaplikasikan pupuk hayati tersebut terikat oleh SOP yang harus
dilaksanakan pada usahatani padinya, misalnya jumlah, frekuensi dan saat
aplikasi pupuk hayati, serta dosis pupuk an-organik. Takaran pupuk anorganik berbeda pada setiap pupuk hayati, yakni 75 persen dosis
rekomendasi untuk Biovam, Probio dan Remicr, dan 50 persen dosis
rekomendasi untuk Agrimeth. Dosis rekomendasi pemupukan padi di lokasi
penelitian adalah urea 325 kg/ha dan NPK Phonska 250 kg/ha. Kemudian
dua orang petani kontrol hanya diminta untuk menanam padi varietas
INPARI 19, sedangkan teknik budidayanya diserahkan kepada kebiasaan
petani, baik jenis dan jumlah pupukan-organik maupun penggunaan obatobatan. Kegiatan penelitian dilakukan pada musim tanam kedua (MT2) atau
musim kemarau pertama (MKI) pada periode Maret-Juni 2013.
Karakteristik petani responden disajikan pada Lampiran 1.
Aspek yang diteliti mencakup tingkat kemudahan atau kesulitan
penggunaan produk pupuk hayati menurut petani, kesediaan petani untuk
membeli produk pupuk hayati, dan kelayakan finansial usahatani. Para
petani akan menggunakan suatu inovasi baru apabila secara teknis mudah
diaplikasikan, secara finansial menguntungkan dan secara sosial tidak
bertentangan dengan norma atau adat-kebiasaannya.
Data primer dikumpulkan melalui pengisian farm record keeping oleh
petani dan wawancara dengan petani.
Pengolahan dan analisis data secara deskriptif , mencakup:
1. Aspek teknis penggunaan pupuk hayati
Seberapa jauh tingkat kesulitan penggunaan pupuk hayati dianalisis
secara kualitatif melalui penilaian petani, jika dibandingkan dengan
penggunaan pupuk organik. Skala penilaiannya:
12345 (Sangat sulit ---- sulit ---- sama saja ---- mudah ---- sangat mudah)
2. Kemauan petani untuk membeli pupuk hayati
Kemauan petani untuk membeli pupuk hayati dianalisis melalui
pendekatan payment card (metode langsung CVM: Contingent Valuation
Method), yakni seberapa besar petani bersedia membeli/membayar
harga pupuk hayati tersebut (WTP maksimum). Titik awal penawaran
Irawan, E. Pratiwi, dan I. Juarsah
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harga pupuk hayati ditetapkan sebesar Rp5 000/liter untuk bentuk cair,
Rp1 000/kg untuk bentuk padat atau curah, dan Rp1 000/sachet untuk
bentuk serbuk. Kemudian peningkatan atau penurunan harga
penawaran pupuk hayati disesuaikan dengan respon petani. Misalnya,
apabila petani sangat antusias ingin membeli pupuk hayati maka harga
penawaran ditingkatkan sebesar 100 persen atau lebih.
3. Kelayakan finansial usahatani dihitung dengan rumus berikut:
B = TP-TB

.............................................................................(1)

TP = Y x P

.............................................................................(2)

TB + BT + BTT

.............................................................................(3)

R/C = TP/TB

.............................................................................(4)

Dimana:
B
= Keuntungan usahatani; TP = Total penerimaan; TB = Total biaya usahatani;
Y
= Hasil usahatani; P=Harga jual padi; BT = Biaya tunai; BTT = Biaya tidak tunai
(nilai in-kind);
R/C = Rasio penerimaan terhadap total biaya
Kriteria kelayakan finansial: Rasio R/C > 1
(Catatan: harga pupuk hayati diperoleh dari pendekatan willingness to pay/WTP)).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Karakteristik dan Persepsi Petani Mengenai Aplikasi Pupuk
Hayati
Karakteristik petani yang dianalisis adalah usia, pengalaman bertani,
tingkat pendidikan, dan luas lahan sawah yang diusahakannya. Usia petani
tergolong produktif berkisar antara 35 dan 66 tahun dengan rata-rata 53.8
tahun. Pengalaman bertani padi sangat erat hubungannya dengan usia
petani. Kisaran pengalaman petani berusahatani padi sawah 10-51 tahun
dengan rata-rata 33.5 tahun. Tingkat pendidikan formal petani cukup
beragam mulai tamat SR/SD hingga sarjana (S1), yakni 46.9 persen tamat
SD, 25.0 persen tamat SLTP, 21.9 persen tamat SLTA, dan 6.2 persen
diploma/sarjana. Luas lahan sawah yang dikuasai petani sekitar 1 400 – 5
600 m2/petani dengan rata-rata 2 400 m2/petani. Status penguasaan lahan
pada umumnya adalah hak milik (75 persen) dan sisanya adalah hak garap
atau “maro” (25 persen).
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh informasi bahwa aplikasi
pupuk hayati pada umumnya dapat dimengerti petani dengan tingkat
kesulitan aplikasinya relatif beragam antar petani. Nilai modus (dan standar
deviasi) skala penilaian petani mengenai tingkat kesulitan aplikasi pupuk
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hayati adalah Remicr 4 (0.48), Agrimeth 3 (0.55), Biovam 2 (0.53), dan
Probio 2 (0.71). Maknanya aplikasi Remicr diakui petani paling mudah,
sedangkan aplikasi Probio dan Biovam tergolong paling sulit.
Pada masa vegetatif para petani juga memberikan penilaian mengenai
pengaruh aplikasi pupuk hayati terhadap pertumbuhan tanaman padi.
Menurut petani indikator vegetatif padi yang menonjol sebagai dampak
aplikasi pupuk hayati adalah tinggi tanaman dan lebar daun padi yang lebih
baik daripada padi biasanya (kontrol), serta warna hijau daun yang merata
(Gambar 1). Berdasarkan tinggi tanaman dan warna hijau daun yang merata
tersebut petani memperkirakan hasil gabahnya akan lebih banyak dari pada
kebiasaannya.

Agrimeth

Probio

Biovam

Remicr

Gambar 1 Kondisi Tanaman Padi dengan Aplikasi Pupuk Hayati,
Majalengka, Jawa Barat, 2013
Sumber foto: Irawan, 2013
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3.2. Kemauan Petani untuk Membeli Pupuk Hayati
Para petani menyatakan bahwa aplikasi pupuk hayati dapat
meningkatkan produktivitas padi sawah dan apabila harga pupuk hayati
tersebut relatif murah atau terjangkau maka aplikasi pupuk hayati tersebut
akan dapat meningkatkan pendapatannya. Apabila pupuk hayati tersedia di
pasaratau kios terdekat ada 93.3 persen petani (dari 30 orang) yang
bersedia akan membelinya dengan harga maksimum sebagai berikut:
Agrimeth Rp22 500/liter, Biovam Rp10 500/kg, dan Bioplus Rp2
500/sachet, Probio Rp20 500/liter, dan Remicr Rp12 500/saset. Para petani
lainnya (6.7 persen) belum menyatakan bersedia untuk membeli pupuk
hayati tersebut karena belum yakin akan manfaatnya mengingat percobaan
baru dilaksanakan selama satu musim tanam. Para petani yang belum
bersedia membeli pupuk hayati tersebut adalah petani yang
mengaplikasikan pupuk hayati probio dan agrimeth, masing-masing satu
orang.
Berdasarkan harga penawaran dari petani dan dosis serta SOP masingmasing pupuk hayati tersebut, maka harga pupuk hayati, sebelum
memperhitungkan biaya tenaga kerja aplikasinya adalah sebagai berikut:
Agrimeth sebanyak 6 liter/ha adalah Rp135 000,-/ha; Remicr sebanyak 6
sachet/ha (1 sachet = 50 gram) adalah Rp75 000/ha, Biovam+Bioplus
masing-masing 20 kg/ha dan 40 sachet/ha adalah Rp310 000/ha, dan
Probio sebanyak 15 liter/ha adalah Rp306 000/ha. Harga pupuk hayati
tersebut relatif masih lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai efisiensi
penggunaan pupuk an-organik akibat penggunaan pupuk hayati. Takaran
pupuk an-organik pada aplikasi pupuk hayati sekitar 50-75 persen dari
dosis rekomendasi yang nilainya adalah Rp285 500/ha untuk Biovam,
Remicr, dan Probio dan Rp641 875/ha untuk Agrimeth. Secara fisik
penghematan penggunaan pupuk an-organik sebagai dampak aplikasi
pupuk hayati sekitar 62.5 kg Phonska/ha dan 78.75 kg urea/ha untuk
Biovam, Remicr dan Probio, serta 125 kg Phonska/ha dan 196.875 kg
urea/ha untuk Agrimeth. Apabila angka tersebut diekstrapolasi pada skala
nasional dengan luas tanam padi sawah sekitar 10-11 juta hektar/tahun
maka efisiensi penggunaan pupuk an-organik tersebut akan sangat berarti
bagi keuangan negara.
Selain itu dari aspek biofisik tanah pemakaian pupuk an-organik yang
terus menerus apalagi dengan takaran yang selalu meningkat ditengarai
makin kurang efektif dan efisien, serta mengakibatkan dampak yang kurang
menguntungkan terhadap kondisi tanah. Mengingat hal tersebut, makin
disadari pentingnya pemanfaatan pupuk hayati dan bahan organik dalam
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pengelolaan hara tanah (Purwani dan S. Rasti, 2012). Oleh karena itu,
sistem pengelolaan hara terpadu yang memadukan pemberian pupuk hayati
dan pupuk anorganik dalam rangka meningkatkan produktivitas tanah dan
kelestarian lingkungan perlu digalakkan (Saraswati, 2008).

3.3. Produktivitas dan Analisis Finansial Usahatani Padi
Pengaruh aplikasi pupuk hayati terhadap peningkatan produktivitas
padi cukup beragam (Gambar 2). Pupuk hayati Probio memberikan hasil
padi tertinggi, yakni 5.9 persen lebih tinggi daripada cara petani (kontrol),
sedangkan Agrimeth memberikan hasil padi terendah, yakni 5.6 persen
lebih rendah daripada kontrol. Pupuk hayati Biovam dan Remicr
memberikan hasil padi 0.8 persen dan 0.6 persen lebih tinggi dari pada
kontrol. Fakta tersebut menunjukkan bahwa, kecuali Probio dampak
aplikasi pupuk hayati terhadap peningkatan produktivitas padi dapat
diabaikan dan tidak menarik bagi petani.

Gambar 2. Hasil Padi Berdasarkan Jenis Pupuk Hayati dan Kontrol,
Majalengka, Jawa Barat, 2013
Sumber: data primer diolah
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Gambar 3. Produktivitas Padi Berdasarkan Status Penguasaan Lahan Sawah,
Desa Kodasari, Ligung, Majalengka,2013
Sumber: data primer diolah

Gambar 4 Produktivitas Padi Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan
Petani, Desa Kodasari, Ligung, Majalengka, 2013
Sumber: data primer diolah
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Selain faktor aplikasi pupuk hayati banyak faktor lain yang dapat
mempengaruhi tingkat produktivitas padi. Faktor-faktor yang dimaksud
antara lain adalah status penguasaan lahan sawah dan kapasitas/kualitas
SDM petani. Pada Gambar 3 dan Gambar 4 disajikan pengaruh status
penguasaan lahan dan perbedaan kualitas SDM petani terhadap
produktivitas padi. Perbedaan produktivitas padi pada status penguasaan
lahan hak milik dan hak garap kurang dari 1 persen sehingga dampak
tersebut dapat diabaikan.Selanjutnya perbedaan umur (produktif vs nonproduktif) terhadap produktivitas padi mencapai 2.7 persen dan tingkat
pendidikan petani (tamat SD dengan tamat SLTP / SLTA / Diploma /
Sarjana) terhadap produktivitas padi mencapai 9.6 persen. Fakta tersebut
menunjukkan perbedaan produktivitas padi pada perlakuan pupuk hayati
dapat bersumber dari perbedaan kualitas SDM petaninya, bukan sematamata karena keunggulan produk pupuk hayati.
Peningkatan produktivitas padi akibat aplikasi pupuk hayati relatif kecil,
bahkan ada yang negatif, tetapi pertimbangan teknis tersebut belum cukup
untuk menyatakan bahwa aplikasi pupuk hayati tidak menguntungkan
petani. Hasil analisis usahatani menunjukkan bahwa aplikasi pupuk hayati
pada usahatani padi mampu meningkatkan keuntungan petani karena nilai
rasio B/C lebih besar daripada cara petani, sekalipun usahatani padi cara
petani (kontrol) secara finansial menguntungkan juga (nilai rasio B/C>0).
Nilai rasio usahatani padi cara petani (0.93) ternyata paling rendah
dibandingkan dengan usahatani padi yang mengggunakan pupuk hayati
(Tabel 1). Fakta tersebut menunjukkan bahwa sekalipun tingkat
produktivitas padi dengan aplikasi pupuk hayati tidak jauh berbeda dengan
cara petani (tanpa pupuk hayati), tetapi secara finansial keuntungan
usahatani dengan penggunaan pupuk hayati dapat ditingkatkan. Salah satu
penyebabnya adalah aplikasi pupuk hayati dapat menekan penggunaan
pupuk an-organik. Potensi keuntungan finansial tersebut akan meningkat
manakala harga pupuk an-organik, seperti urea dan NPK Phonska di masa
depan akan naik atau subsidinya dicabut. Namun demikian, keuntungan
finansial aplikasi pupuk hayati akan berkurang atau menurun manakala
harga pupuk hayati tersebut jauh lebih tinggi daripada harga penawaran
petani, sebagaimana hasil simulasi CVM di bawah.
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Tabel 1. Analisis Usahatani Aplikasi Pupuk Hayati pada Usahatani Padi, Desa
Kodasari, Ligung, Majalengka, Tahun 2013
Pupuk hayati
Agrimeth
Biovam
Probio
Remicr
Kontrol

Hasil
GKG
4 082
4 494
4 774
4 258
4 389

Biaya
Usahatani
7.278
8.072
7.311
7.628
8.331

Penerimaan
usahatani
15.046
16.479
17.506
15.614
16.094

Pendapatan
Usahatani
7.768
8.407
10.195
7.986
7.763

Rasio B/C
1.07
1.04
1.39
1.05
0.93

4. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Karaktersistik petani yang menjadi responden penelitian tergolong usia
produktif dengan pengalaman bertani padi cukup lama, pendidikan
formalnya sebagian besar lulus sekolah lanjutan, luas lahan sawah yang
dikuasinya kurang dari 0.25 ha/KK, dan status penguasaan lahan sawah
umumnya (75 persen) adalah hak milik.
2. Aplikasi pupuk hayati secara umum dapat dimengerti oleh petani dengan
tingkat kesulitan yang relatif beragam antar petani. Nilai modus skala
penilaian petani mengenai tingkat kesulitan aplikasi pupuk hayati adalah
Remicr 4, Agrimeth 3, Biovam 2, dan Probio 2. Maknanya aplikasi Remicr
diakui petani paling mudah, sedangkan aplikasi Probio dan Biovam
tergolong paling sulit.
3. Menurut petani indikator vegetatif padi yang menonjol sebagai dampak
aplikasi pupuk hayati adalah tinggi tanaman dan lebar daun padi yang
lebih baik daripada padi biasanya (kontrol), serta warna hijau daun yang
merata. Variabel tinggi tanaman dan warna hijau daun yang merata
menurut petani akan berpengaruh positif terhadap hasil padi.
4. Sebagian besar petani (93.3 persen) bersedia untuk membeli pupuk
hayati, sedangkan sisanya (6.7 persen) belum menyatakan bersedia
untuk membelinya karena belum yakin akan manfaat pupuk hayati
tersebut dalam meningkatkan produktivitas padi.
5. Berdasarkan harga penawaran petani dan SOP masing-masing pupuk
hayati, maka harga pupuk hayati tersebut adalah Agrimeth Rp135
000/ha; Remicr Rp75 000/ha, Biovam+Bioplus Rp310 000/ha, dan
Probio Rp306 000/ha. Harga pupuk hayati tersebut relatif masih lebih
kecil jika dibandingkan dengan nilai pengurangan penggunaan pupuk
an-organik akibat penggunaan pupuk hayati.
6. Kecuali Probio, peningkatan produktivitas padi akibat penggunaan
pupuk hayati relatif kecil, bahkan ada yang negatif, tetapi secara finansial
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aplikasi pupuk hayati pada usahatani padi ternyata layak dan dapat
meningkatkan pendapatan petani. Hal tersebut karena adanya efisiensi
penggunaan pupuk an-organik yang cukup besar.
7. Diperlukan kegiatan sosialisasi penggunaan pupuk hayati kepada petani
secara masif agar lebih banyak lagi petani yang dapat memahamidan
mengaplikasikan pupuk hayati secara mandiri. Di sisi lain, perlu
ditanamkan keyakinan kepada petani bahwa penggunaan pupuk hayati
akan dapat meningkatkan pendapatan usahatani, sekalipun produktivitas padi tidak selalu meningkat.
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ABSTRAK
Teknologi rekayasa genetik telah digunakan dalam pengembangan tanaman
pertanian terutama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman. Meskipun
dibutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu lebih lama untuk penelitian,
beberapa negara maju dan berkembang telah memperoleh manfaat nyata dari
pengembangan tanaman transgenik. Di dalam Protokol Cartagena tentang keamanan
hayati Produk Rekayasa Genetik (PRG), telah disebutkan keharusan melakukan
pengkajian risiko (risk assessment) terhadap setiap tanaman PRG sebelum
dikomersialisasikan. Keamanan hayati tanaman pangan meliputi keamanan pangan
dan keamanan lingkungan. Selain itu, terdapat pertimbangan sosial ekonomi dalam
mekanisme pelepasan tanaman PRG agar memberikan manfaat yang lebih ekonomis
dan efisien terhadap masyarakat dan konsumen. Pengujian keamanan hayati untuk
setiap tanaman pertanian PRG memerlukan biaya yang cukup besar, oleh karena itu
strategi kebijakan berdasarkan analisis ex-ante kelayakan ekonomi harus dilakukan,
sebagai bagian dari analisis risiko dalam pemanfaatan berkelanjutan tanaman Padi
Bt PRG. Metode analisis yang digunakan adalah anggaran partial (partial budget
analysis) dan survey lapangan. Berdasarkan hasil analisis anggaran partial terhadap
Padi Bt di Indonesia dengan aplikasi insektisida 50 persen, 25 persen dan 0 persen
dibandingkan dengan aplikasi 100 persen pada padi non Bt, ternyata masih
termasuk kriteria yang layak untuk dikomersialisasikan. Meskipun secara ex ante,
angka produksi untuk Padi Bt dan non Bt masih dianggap sama yaitu antara 4 – 4.9
ton/ha. Nilai selisih antara hasil dan manfaat dibandingkan dengan biaya (cost) yang
dikeluarkan (∆ B/C) lebih besar dari satu (> 1).
Kata Kunci: padi transgenic Bt, produk rekayasa genetik (PRG), analisis ex-ante,
analisis anggaran parsial (partial analysis budgeting)
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1. PENDAHULUAN
Tanaman produk rekayasa genetik (PRG) atau yang lebih dikenal dengan
tanaman bioteknologi, telah dikomersialisasikan sejak tahun 1996, atau
lebih dari lima belas tahun yang lalu. Tanaman ini dikembangkan untuk
meningkatkan kualitas dan produktifitas pertanian dalam mencapai
ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian merupakan bagian penting
dalam pembangunan nasional, karena sebagian besar mata pencaharian
masyarakat dari pertanian. Mengingat posisi Indonesia di daerah tropis,
bidang pertanian sangat mendukung pengembangan pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Sektor ini turut
memberikan kontribusi keuntungan terhadap perekonomian nasional
sebesar lebih kurang 20 persen (Mitchellet al., 2007). Tanaman padi
merupakan tanaman utama di Indonesia, tetapi dengan terjadinya
perubahan iklim global beberapa tahun terakhir sangat mempengaruhi
kualitas dan kuantitas produksi tanaman pertanian. Diprediksi pada akhir
abad ke 21 terjadi penurunan produksi padi dunia sampai 41 persen
(Ceccarelli et al., 2010).
Salah satu alternatif teknologi di bidang pertanian adalah teknologi
rekayasa genetik, yang bermanfaat untuk memperbaiki mutu tanaman.
Teknologi ini mampu memanfaatkan sumber gen dari individu lain yang
sejenis atau berbeda jenis, walaupun individu tersebut berbeda spesies
(Josine et al., 2011). Tanaman padi merupakan tanaman pangan utama bagi
sebagian besar masyarakat di Asia, tetapi tanaman ini banyak terserang
oleh hama dan penyakit. Sampai saat ini belum ditemukan tanaman padi
yang tahan terhadap serangan hama, khususnya hama penggerek batang
(Scirphopaga incertulas W.). Dengan teknologi rekayasa genetik pada
tanaman padi sawah, sifat ketahanan tersebut dapat ditambahkan pada
tanaman target. Pusat Penelitian Bioteknologi, LIPI telah berhasil
memperoleh tanaman Padi Bt dari kultivar lokal Rojolele yang tahan
terhadap serangga penggerek batang padi melalui teknologi rekayasa
genetik. Diharapkan tanaman ini lebih ramah lingkungan dengan
berkurangnya penggunaan insektisida di lapangan.
Berdasarkan kesepakatan negara-negara dalam Protokol Cartagena
tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (PRG), maka setiap
tanaman PRG harus melalui pengujian keamanan hayati yang meliputi
keamanan pangan, keamanan pakan dan keamanan lingkungan. Pengujian
harus dilakukan sebelum tanaman dilepas untuk dikomersialisasikan.
Setelah memperoleh sertifikat keamanan hayati dari lembaga pemerintah
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terkait, maka tanaman ini baru dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh
masyarakat.
Menurut Qaim(2009) faktor sosial ekonomi yang berdampak langsung
terhadap masyarakat harus dikaji dan dipelajari terutama kemungkinan
dampak negatifnya terhadap keberlanjutan hidup dan kesejahteraan
manusia. Tingkat pengetahuan masyarakat merupakan salah satu persoalan
penting dalam pemanfaatan tanaman PRG. Kegiatan sosialisasi dan
informasi ilmiah yang mudah diakses dan bersifat berkelanjutan perlu
difasilitasi oleh pemerintah, agar manfaat dari teknologi yang relatif baru di
Indonesia dapat dioptimalkan. Terjadinya perbedaan pendapat di antara
kelompok yang pro dan kelompok yang kontra terhadap PRG, terus terjadi
sementara upaya pelepasan untuk tujuan komersialisasi juga terus
dilakukan karena dampak perubahan iklim global yang terus berlangsung.
Kelompok masyarakat yang tidak menyetujui PRG merasa khawatir akan
dampak negatif dari PRG terhadap lingkungan dan kesehatan manusia,
sehingga, diperlukan komunikasi dan informasi dari pengembang teknologi
dan pihak produsen kepada masyarakat sebagai pengguna (konsumen).
Di dalam Protokol Cartagena Pasal 26, dicantumkan pertimbangan sosial
ekonomi menjadi aspek perhatian setelah keamanan hayati terpenuhi,
karena kepentingan ekonomi masyarakat pengguna PRG perlu
diperjuangkan, agar kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui PRG
produksi nasional. Perhitungan secara ekonomi dan finansial terhadap Padi
Bt melalui kajian ex ante, meliputi aspek perencanaan, pendanaan dan
rencana produksi untuk memenuhi tuntutan pengembangan bidang
pertanian berkelanjutan.
Setiap produk teknologi baru memiliki tingkat risiko yang mungkin
terjadi sebagai bagian dari pengelolaan dan komunikasi dari risiko itu
sendiri. Perlu pertimbangan dan pengetahuan dalam mengelola
kemungkinan risiko yang muncul. Tujuan dari kajian potensi ekonomi
terhadap pemanfaatan Padi Bt tahan serangan hama penggerek batang ini
adalah mengetahui dampak penggunaan insektisida terhadap kelayakan
pembiayaan dalam memproduksi Padi Bt di lapangan.

2. METODE PENELITIAN
2.1. Lokasi Penelitian
Penelitian mengenai Padi Btdilakukan di Lapangan Uji Terbatas (LUT)
Kabupaten Karawang dan Subang serta Kabupaten Cianjur dan Sukabumi
yang mewakili daerah sentra produksi padi di Jawa Barat.
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2.2. Metode Analisis Data
2.2.1. Analisis ex-ante kelayakan finansial padi Bt PRG
Analisis data untuk mengetahui potensi ekonomi Padi Bt PRG
menggunakan data primer dan wawancara di lapangan. Harga benih padi
non-PRG untuk padi sejenis dan biaya produksi padi sejenis non-PRG
dibandingkan dengan data ex-ante Padi Bt PRG diambil dari data harga
produsen dan petani di lapangan. Metode analisis data menggunakan
analisis anggaran parsial (Partial Analysis Budgeting) yang dapat digunakan
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya akibat perubahan teknologi
yang digunakan pada usaha pertanian khususnya tanaman Padi Bt
dibandingkan dengan tanaman padi non Bt.
Analisis dilakukan pada variabel yang mengalami perubahan akibat
terjadinya introduksi teknologi pada tanaman seperti produktifitas, harga
jual benih unggul dan kemungkinan penurunan biaya pada tenaga kerja,
pemupukan dan terutama penggunaan insektisida. Secara garis besar Padi
Bt PRG sama dengan Padi non-Bt, mulai dari pengolahan lahan hingga panen
dan pascapanen, kecuali penggunaan insektisida yang terkait dengan sifat
yang diintroduksi untuk tahan terhadap hama penggerek batang. Tabel 1
menampilkan simulasi produksi, harga jual benih tanam dan penurunan
biaya dalam pengolahan usaha pertanian dibuat dengan penekanan pada
pengurangan penggunaan insektisida pada level 50 persen, 25 persen
sampai 0 persen.
Tabel 1. Instrumen Produksi dan Biaya Usaha Padi Bt Dibandingkan dengan
Padi non-Bt Kultivar Rojolele
Instrumen
Produksi (ton/ha)
Harga per kg (Rp)
- Skenario tidak berubah

- Premium 50persen
Biaya-biaya (cost)

Tenaga kerja (pemeliharaan) (Rp/ha)
Pemupukan (Rp/ha)
Insektisida (Rp/ha) (50%)
Insektisida (Rp/ha) (25%)
Insektisida (Rp/ha) (0%)

Padi Bt PRG
4 – 4.9

Padi non-Bt
4 – 4.9

20000
30000

20000
20000

200000
1286875
893500
446750
0

300000
1286875
1787000
1787000
1787000

Produksi rata-rata untuk Padi Bt PRG dan padi non-PRG, berkisar antara
4-4.9 ton/ha, produktifitas antara kedua jenis padi ini masih sama, karena
Padi Bt PRG yang dikembangkan masih terbatas pada jenis padi lokal yang
belum termasuk kategori produksi tinggi. Tetapi dengan sifat ketahanan
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yang dimiliki tanaman tersebut, diharapkan lebih memiliki kesempatan
untuk berproduksi lebih baik dibandingkan dengan jenis tanaman yang
sama tetapi tidak memiliki sifat ketahanan terhadap serangan hama,
terutama di daearah endemis serangan hama penggerek batang. Harga
benih dibuat dua skenario harga yang sama dan harga premium lebih tinggi
50 persen untuk Padi Bt PRG. Padi Bt PRG yang digunakan adalah kultivar
Rojolele, sedangkan sebagai pembanding adalah jenis padi yang sama, dari
jenis benih murni kultivar Rojolele non Bt yang ditanam petani di daerah
Klaten, Jawa Tengah. Penggunaan pupuk sama antara Padi Bt dengan padi
non Bt dengan harga berkisar Rp1 286 875 Perbedaan biaya dalam aplikasi
insektisida dibuat dengan asumsi tanpa insektisida (0 persen),
menggunakan 25 persen insektisida dan 50 persen insektisida sebagai
aplikasi di lapangan. Perbedaan penggunaan insektisida di lapangan
berdampak pada pengurangan biaya untuk upah tenaga kerja. Metode
analisis pembiayaan parsial adalah metode yang paling sederhana dalam
menentukan kelayakan terhadap adopsi teknologi baru di bidang pertanian,
dengan cara menentukan hasil atau manfaat dibandingkan dengan biaya
yang harus dikeluarkan (∆ B/C) (benefit per cost).
2.2.2. Pengetahuan Petani terhadap tanaman Padi Bt PRG
Melengkapi informasi aspek sosial ekonomi terkait rencana pelepasan
dan komersialisasi Padi Bt maka dilakukan wawancara dengan petani
menggunakan perangkat kuisioner yang dibuat dan disusun secara khusus
untuk mengetahui pendapat dan pengetahuan petani tentang Padi Bt.
Kuisioner disusun dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami
dan dimengerti petani sehubungan dengan tingkat pengetahuan mereka
tentang tanaman PRG.
Pengambilan contoh/responden dilakukan secara purposive random
sampling dari masing-masing wilayah penelitian sebanyak 30 orang petani
yang dianggap mewakili. Brockett & Levine (1984) menyampaikan
beberapa pertimbangan dari populasi yang tersebar menurut wilayah
geografis secara alami pada kelompok wilayah administratif, dan tidak
merupakan bagian unit observasi yang sulit dan membutuhkan biaya mahal
untuk memperoleh data sesuai dengan target informasi. Setiap wilayah
Kabupaten dipilih satu desa yang dipilih secara acak untuk menghindari
kesamaan persepsi dan pendapat terkait Padi Bt PRG.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kelayakan Pembiayaan Padi Bt PRG vs Padi non-PRG
Analisis yang tepat untuk mengetahui dampak perubahan teknologi pada
tanaman PRG adalah analisis anggaran parsial (partial budget analysis)
yang lebih sederhana dan tidak memerlukan ketersediaan data usahatani
keseluruhan khususnya untuk usaha pertanian tanaman padi. Sedangkan
analisis ekonomi digunakan untuk memperhitungkan nilai kembalian dan
keuntungan, tetapi belum dapat diprediksi, karena produk belum tersedia di
pasaran. Selain itu, persyaratan khusus untuk tanaman PRG harus melalui
pengujian keamanan hayati sebelum dilepas kepada masyarakat. Menurut
Soekartawi (1995) analisis kelayakan usaha dapat dilakukan dengan
membuat evaluasi dari akibat-akibat yang disebabkan oleh terjadinya
perubahan dalam proses teknologi, sedangkan perhitungan ekonomi
digunakan jika ingin mengetahui hasil total dari produksi dan nilai ekonomi
secara keseluruhan. Usaha pertanian dengan penanaman padi di sawah
membutuhkan biaya pengelolaan meliputi biaya tenaga kerja dan pembelian
pupuk serta obat-obatan yang cukup besar untuk mengatasi serangan hama
dan penyakit. Data-data primer yang diperoleh baik melalui wawancara dan
kuisioner secara ex ante diolah dan dianalisis untuk mengetahui apakah
Padi Bt PRG layak atau tidak layak untuk dikomersialisasikan secara
berkelanjutan.
Hasil analisis disajikan dalam bentuk data primer pada Tabel 2 dan Tabel
3, dengan membuat asumsi-asumsi perubahan terhadap benih Padi Bt PRG
dibandingkan dengan benih Padi non-Bt termasuk efisiensi dari komponen
biaya jika produk ini sudah tersedia ditingkat petani.
Tabel 2. Analisis Kelayakan Finansial Padi Bt PRG vs Padi Non-Bt Kultivar
Rojolele dengan Asumsi Harga Benih Premium (50 persen)
Instrumen
Padi Bt PRG
Padi non-Bt
Ratio B/C
Elemen pendapatan
Produksi (ton/ha)
4 – 4.9
4 – 4.9
Harga per kg (Rp)
30000
20000
Biaya-biaya (cost)
Tenaga kerja
100000
200000
Pemupukan
1286875
1286875
Insektisida (50%)
893500
1787000
150*
Insektisida (25%)
446750
1787000
151*
Insektisida (0%)
0
1787000
152*
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Analisis anggaran parsial disusun berdasarkan asumsiex-ante, bahwa
padi kultivar Rojolele non-PRG sama dengan Padi Bt PRG, kecuali
perubahan yang terjadi akibat introduksi sifat gen Bt yang ditambahkan,
sehingga penggunaan insektisida dapat dikurangi pada level 50 persen, 25
persen dan tanpa penggunaan insektisida sama sekali (0 persen). Aplikasi
insektisida 50 persen dan 25 persen diharapkan untuk mengatasi serangan
hama non target seperti hama wereng, walang sangit dan lain-lain. Sifat
yang ditambahkan pada tanaman Padi Bt bersifat spesifik dan efektif hanya
terhadap hama penggerek batang tetapi tidak bersifat toksik terhadap
serangga lain (non target) (Tu et al., 2000).
Tabel 3. Analisis Kelayakan Finansial Padi Bt PRG vs Padi Non-Bt Kultivar
Rojolele dengan Asumsi Harga Benih Tidak Berubah
Instrumen
Padi Bt PRG
Padi non-Bt
Ratio B/C
Elemen pendapatan
Produksi (ton/ha)
4 - 4,9
4 - 4,9
Harga per kg (Rp)
20000
20000
Biaya-biaya (cost)
Tenaga kerja
100000
200000
Pemupukan
1286875
1286875
Insektisida (50%)
893500
1787000
1,01*
Insektisida (25%)
446750
1787000
1,02*
Insektisida (0%)
0
1787000
1,02*
Dari hasil analisis parsial yang telah dilakukan, menggunakan asumsi
harga jual benih tanam premium dan biasa, diketahui bahwa ratio
benefitand cost (∆ B/C) yang diperoleh adalah 1.50 untuk aplikasi
insektisida 50 persen, 1.51 untuk aplikasi insektisida 25 persen, dan 1.52
untuk aplikasi insektisida 0 persen (Tabel 2). Hasil ini diperoleh untuk
harga jual benih tanam Padi Bt PRG premium, yaitu Rp30 000. Untuk benih
tanam Padi non Bt dari kultivar Rojolele sebesar Rp20 000, seperti yang
disajikan pada Tabel 3, hasil ratio benefit and cost untuk kedua jenis
tanaman pangan ini adalah 1.01 untuk aplikasi insektisida 50 persen, 1.02
untuk aplikasi insektisida 25 persen dan 0 persen.
Berdasarkan analisis nilai ratio yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa
usahatani padi sawah non-Bt dan Padi Bt kultivar Rojolele dapat
dikategorikan layak untuk diusahakan, dan direkomendasikan kepada
petani, jika Padi Bt tersebut sudah tersedia di pasaran. Dalam usahatani
padi sawah, pembelian insektisida termasuk salah satu pengeluaran dengan
pembiayaan yang cukup besar, dengan penggunaan insektisida yang tinggi
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diharapkan dapat menekan penurunan produksi tanaman padi pada sistim
pertanian secara konvensional. Tetapi metode ini tidak ramah lingkungan,
karena residu pestisida tersebut akan mencemari lingkungan. Sedangkan
penanaman Padi Bt diharapkan dapat mengurangi serangan hama dan
penggunaan insektisida, sehingga akan mempengaruhi kehilangan hasil
yang terjadi di lapangan (Qaim, 2009). Di China untuk biaya (cost) produksi
tanaman padi dibutuhkan biaya sekitar 40-60 persen dari total biaya
produksi, sedangkan di USA dan Kanada hanya memerlukan sekitar 6 – 10
persen, jika menanam Padi Bt (Huang et al., 2005).
Biaya produksi tanaman pertanian di negara berkembang lebih mahal
bila dibandingkan dengan negara maju seperti USA. Biaya paling besar
terutama berasal dari pengeluaran untuk pembelian pestisida. Pada uji coba
tanaman Padi Bt di USA diketahui bahwa penggunaan pestisida per ha
hanya menghabiskan sekitar 2.0 kg dibandingkan dengan Padi non Bt yang
memerlukan 21.2 kg/ha (Rozelle et al., 2000). Sedangkan berdasarkan hasil
pengujian terhadap tanaman jagung PRG di Philippines pada tahun 20022009, telah terbukti lebih efisien terhadap penggunaan pupuk, tenaga
manusia (human labor), dan penggunaan pestisida di lapangan efektif
(Gonzales, 2011). Khusus untuk Padi Bt, lebih efektif bila diaplikasikan pada
daerah yang endemis terserang hama tertentu yang sesuai dengan jenis atau
sifat gen yang ditambahkan pada tanaman Padi Bt, sehingga perlu
diterapkan pengelolaan risiko (risk management) dalam adopsi tanaman
Padi Bt tersebut di lapangan (Qaim, 2009). Teknologi transgene pada
tanaman padi merupakan tantangan dan menjadi kekuatan untuk
menciptakan tanaman PRG yang memiliki sifat-sifat dan produksi lebih baik
serta memiliki toleransi ketahanan terhadap stress (Kathuria et al., 2007).
Diharapkan dengan dilepasnya Padi Bt tahan serangan hama penggerek
batang, akan mengurangi penggunaan pestisida khususnya insektisida pada
tanaman padi di Indonesia.

3.2. Pengetahuan Petani Terhadap Keberadaan Padi Bt
Untuk mengetahui dan memprediksi tingkat pengetahuan petani
terhadap Padi Bt PRG telah dilakukan survey dalam bentuk kuisioner yang
dibagikan pada kelompok tani yang mewakili empat wilayah kabupaten
sentra produksi padi di Propinsi Jawa Barat sebagai responden. Sebelum
kelompok petani memberikan jawaban dalam kuisioner yang telah
disiapkan, dilakukan pengarahan dan penjelasan secara sederhana kepada
mereka tentang Padi Bt dan perbedaannya dengan Padi non Bt. Penjelasan
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juga menggunakan alat peraga yang memudahkan petani memahami
tentang Padi Bt dan pertanyaan-pertanyaan disusun secara sederhana.

Persentase Responden

70

Umur Responden

60

23-40 th

50

41-58 th

40

59-76 th

30
20
10
0
Cianjur

Karawang

Subang

Sukabumi

Gambar 1. Rata-Rata Umur Responden Petani Sawah di Empat Lokasi Wilayah
Penelitian Propinsi Jawa Barat
Berdasarkan informasi karakteristik petani padi sawah di wilayah
penelitian sebagai sumber informasi, disajikan pada Gambar 1. Dari grafik
yang disajikan dapat diketahui bahwa rata-rata usia petani penanam padi
sawah di wilayah penelitian Jawa Barat berkisar antara 41-58 tahun.
Umumnya petani di tiga lokasi Karawang, Subang dan Sukabumi telah
berusia antara 41-58 tahun, kecuali di wilayah Cianjur, yang sebagian besar
(sekitar 41 persen) berada di kisaran usia 23-40 tahun. Tetapi jumlah
petani yang berusia 59-76 tahun juga lebih banyak (sekitar 24 persen) bila
dibandingkan dengan usia yang sama pada tiga wilayah penelitian yang lain.
Ternyata usia 41-58 tahun di wilayah Jawa Barat masih merupakan usia
produktif untuk bekerja di sawah, dimana jumlah mereka lebih dari 50
persen untuk wilayah penelitian Karawang, Subang dan Sukabumi. Pola
sebaran usia petani di daerah penelitian, yang sebagian besar berada di
angka 41-58 tahun, dapat menggambarkan pengelolaan bidang pertanian di
wilayah tersebut. Umumnya generasi muda yang lebih produktif di usia 2340 tahun tidak bekerja sebagai petani, karena mereka lebih menyukai
bidang pekerjaan lain seperti industri dan perdagangan yang lebih banyak
tersedia di kota-kota besar. kecuali bagi yang tidak memiliki pilihan lain
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sehingga harus tinggal dan bekerja di lahan pertanian. Pertumbuhan
penduduk yang tidak seimbang dengan daya dukung lingkungan dapat
mempengaruhi kualitas penduduk dan lingkungan, sehingga diperlukan
peningkatan nilai tambah sumber daya melalui teknologi, salah satunya
adalah peningkatan teknologi di bidang pertanian seperti tanaman PRG.
Analisis terhadap pengetahuan (knowledge) dan penerimaan
(acceptance) masyarakat merupakan kajian yang berhubungan dengan
aspek sosial ekonomi masyarakat. Kajian ini bermanfaat untuk mengetahui
manfaat sebenarnya dari Padi Bt dalam menentukan arah kebijakan dan
prioritas dalam pengembangan berkelanjutan tanaman PRG (Bahagiawati et
al., 2008).
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Pengetahuan tentang Padi Bt PRG
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Gambar 2. Pengetahuan Petani terhadap Padi Bt PRG di Wilayah
Penelitian Jawa Barat
Hasil survey terhadap pengetahuan petani pada Padi Bt yang akan
dilepas, disajikan pada Gambar 2. Sebagian besar responden petani tidak
mengetahui tentang Padi Bt sebagai salah satu produk tanaman pertanian
hasil bioteknologi, bahkan di daerah Sukabumi, hampir semua petani tidak
mengetahui tentang Padi Bt, hanya di daerah Cianjur dan Subang terdapat
sekitar 10 persen petani yang mengetahui dan memperoleh informasi
mengenai Padi Bt. Informasi mereka peroleh melalui media elektronik
seperti televisi dan radio. Diperlukan lebih banyak lagi informasi baik
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melalui forum pertemuan langsung, media cetak dan media elektronik
lainnya sehubungan dengan pengembangan Padi Bt ini kedepannya.
Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat harus dijadikan agenda rutin dan
terus menerus sehingga lebih banyak masyarakat yang memahami dan
menerima produk ini secara lebih bijaksana. Penerimaan publik (public
acceptance) dapat dijadikan landasan dalam menyusun arah kebijakan
pengelolaan PRG (Qaim, 2009).

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan
bahwa hasil kelayakan finansial dengan metode analisis anggaran parsial
(partial budget analysis) pada Padi Bt dengan aplikasi insektisida 50 persen,
25 persen dan tanpa insektisida, diperoleh hasil ratio B/C diatas angka 1,
yang berarti bahwa Padi Bt termasuk kategori layak untuk diusahakan atau
dikomersialisasikan. Pada harga jual benih premium Rp30 000 untuk Padi
Bt dibandingkan dengan harga jual benih normal sebesar Rp20 000 juga
diperoleh nilai ratio B/C diatas angka 1.
Berdasarkan hasil survey dengan kriteria umur responden dan
pengetahuan tentang Padi Bt, diketahui bahwa rata-rata usia responden
petani sebagian besar antara 41-58 tahun, kecuali untuk daerah Cianjur,
usia rata-rata tertinggi adalah 23-40 tahun. Dari hasil survey yang dilakukan
terhadap pengetahuan petani tentang Padi Bt masih sangat rendah, bahkan
petani dari wilayah Sukabumi, rata-rata tidak mengetahui mengenai Padi Bt
karena sangat terbatasnya sumber informasi yang dapat mereka peroleh.
Umumnya penerimaan petani terhadap rencana pelepasan Padi Bt PRG
sangat baik dengan harapan dapat meningkatkan produksi dengan
mengurangi biaya produksi.

5. SARAN
Kajian sosial ekonomi perlu dilakukan dalam melengkapi keamanan
hayati PRG, seperti yang dicantumkan dalam Protokol Cartagena, karena
diperlukan dalam menyusun peraturan dan arah kebijakan pelepasan PRG
berkelanjutan. Sangat diperlukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi
melalui informasi dan komunikasi yang bersifat ilmiah dan mudah
diperoleh dan dipahami masyarakat.
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ABSTRAK
Pemerintah Propinsi Bali telah mengembangkan sistem pertanian terintegrasi
(Simantri) sejak tahun 2009. Simantri tersebut secara bertahap disebarkan di
seluruh Bali mencapai 1 000 Simantri tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengevaluasi model penyelesaian optimal teknologi produksi pangan sistem
pertanian terintegrasi untuk mendukung pertanian berkelanjutan di Bali. Data
primer melalui metode survey terhadap 23 petani sampel pada Simantri 096 di
Kabupaten Gianyar dan data sekunder dari berbagai sumber yang sepadan telah
digunakan untuk menspesifikasi parameter-parameter dalam model. Pendekatan
programasi linier digunakan untuk menganalisis masalah optimasi berkendala pada
model tersebut dengan bantuan paket program BLPX88. Simantri 096 (7.72 ha) yang
mengintegrasikan tanaman padi sawah dan sapi bali, telah dioperasikan secara
optimal oleh petani. Hal ini diindikasikan oleh penyelesaian optimal pada model
tersebut sesuai dengan hasil pengamatan lapangan. Gross margin maksimal yang
dihasilkan dari model optimal sebesar Rp362 369 100 per tahun. Simantri ini secara
potensial dapat berkelanjutan, karena dapat memenuhi kriteria, yaitu secara
ekonomi menguntungkan, ramah lingkungan, dapat diterima oleh masyarakat, dan
menggunakan teknologi tepat guna serta sesuai dengan budaya setempat.
Kata Kunci: sistem usahatani terintegrasi, penyelesaian optimal, pertanian
berkelanjutan

1. PENDAHULUAN
Kondisi pertanian Indonesia saat ini, yaitu jumlah petani sekitar 45
persen dari tenaga kerja; rata-rata lahan 0.34 ha dengan tekanan laju alih
fungsi lahan produktif 187 789 ha per tahun; 50-60 persen pendapatannya
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dibelanjakan untuk pangan; 77 persen petani maksimum tamat SD; dan
petani memiliki ketergantungan terhadap benih, teknologi, modal,
perdagangan internasional, dan kelemahan akses terhadap sumberdaya
(Sopandie & Munandar 2008). Di samping kondisi internal tersebut,
kecenderungan globalisasi seperti liberalisasi perdagangan, climate change,
dan adanya komitmen negara-negara anggota PBB dalam mewujudkan
Millennium Development Goals juga mempengaruhi arah perkembangan
pertanian Indonesia.
Mencermati kondisi internal dan perkembangan global tersebut,
Indonesia menetapkan visi pertanian menuju 2025 yaitu “terwujudnya
sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdaya saing dan mampu
menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani” yang diupayakan
melalui Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) 2000-2025
(Ibrahim, 2008).
Intensifikasi pengelolaan sistem usahatani dapat mengarah pada tradeoff antara manfaat ekonomi dalam jangka pendek dan degradasi lingkungan
khususnya degradasi kesuburan tanah dalam jangka panjang (Budiasa,
2011). Erosi tanah yang semakin meluas dan kritis mengurangi kualitas
tanah, kemudian secara cepat mengurangi produktivitas lahan atau dapat
mengakibatkan lahan yang bersangkutan tidak cocok lagi untuk pertanian
(Saragih 1989; Lal et al., 1990). Fenomena tersebut menjadi ancaman bagi
produksi pertanian (pangan) dalam jangka panjang. Artinya, sebagai akibat
degradasi lingkungan yang meningkat, pertanian menjadi tidak dapat
berkelanjutan (Sugino& Hutagaol, 2004).
Bagaimana pun, keberlanjutan pertanian sangat tergantung pada dua
faktor penting, yaitu Good Agriculture Practices (GAPs) atau Best
Management Practices (BMPs) dalam pertanian, dan adanya intervensi
melalui kebijakan atau keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian
(Sugino, 2003). Sejak tahun 2009 kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi
Bali di bidang bertanian adalah mengembangkan sistem pertanian
terintegrasi (Simantri). Viaux (2007) mengemukakan bahwa sistem
pertanian terintegrasi dengan input luar rendah merupakan salah satu
model dan peluang untuk pengembangan sistem pertanian berkelanjutan.
Hingga tahun 2013 ini sudah dikembangkan 371 Simantri pada 371
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Bali, baik di lahan sawah maupun
di lahan kering.
Berdasarkan uraian di atas, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk
(1) Mengevaluasi tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya pertanian
dalam pengembangan teknologi produksi pangan melalui Simantri berbasis
Sistem Pertanian Terintegrasi…
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lahan sawah; (2) Menganalisis potensi keberlanjutan Simantri berbasis
lahan sawah berdasarkan kriteria keberlanjutan sistem pertanian.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Simantri 096 yang dikelola oleh Gapoktan
Tumang Sejahtera di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
Propinsi Bali, dengan pertimbangan Simantri tersebut memiliki limbah
tanaman pangan (jerami padi) yang dapat digunakan sebagai pakan ternak
sapi bali dan pupuk kompos kotoran ternak, biourine, dan mikroorganisme
local (MOL) untuk produksi tanaman pangan tersebut. Sampel penelitian
adalah 23 petani dari 31 anggota Simantri 096 yang mengerjakan usahatani
padi dan memelihara sapi bali. Penilaian kesesuaian lahan dan kesuburan
tanah didasarkan atas pengamatan lapang dan hasil analisis laboratorium
tanah. Hasil analisis kemudian dicocokkan dengan parameter khusus dari
kebutuhan hara tanaman (Sys et al., 1993) dan kriteria kesesuaian lahan
untuk komoditas pertanian (Djaenudin et al.,2000;Puslittanak, 1993).
Selanjutnya, pendugaan tingkat erosi tanah menggunakan the Universal Soil
Loss Equation (USLE) yang dikemukakan oleh Utomo (1987). Akhirnya,
hasil pendugaan erosi tanah dibandingkan dengan nilai erosi yang
diperbolehkan (Edp) sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan
manajemen lahan di wilayah Simantri 096.
Data primer diperoleh dari petani responden melalui survey usahatani
dan data sekunder dari berbagai sumber digunakan untuk menspesifikasi
parameter yang dibutuhkan dalam programasi linier. Data dianalisis
menggunakan pendekatan linear programming (LP) dengan bantuan
software BLPX88 (Eastern Software Product Inc, 1984). Pendekatan LP
merupakan sebuah teknik matematik formal yang menyeleksi kombinasi
dan tingkat aktivitas, dari semua aktivitas yang layak, untuk mencapai
fungsi tujuan tanpa mengabaikan ketersediaan sumberdaya dan kendala
lainnya yang dispesifikasi (Barlow et al., 1977; Gonzales, 1983). Secara
matematis, masalah programasi linier umumnya dinyatakan sebagai berikut
(Cohen & Cyert, 1976):
n

Miximize: z

 cjxj

……………………………………………………………………… (1)

j 1

n

subject to:

 a x     b ;
j 1

ij

j

i
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i = 1, 2, ...m ……………………………………………………………………………………………(2)
x j  0 ; j = 1, 2, …,n ……………………………………………………….….......…………..(3)

Selanjutnya, spesifikasi model dalam penelitian ini dengan melakukan
modifikasi pada model di atas:

Max : z  c1 x1  ...  c j x j  ...  c n x n  cl xl
subject to:
a d 1 x1  ...  a dj x j  ...  a dn x n  lahan

a s1 x1  ...  a sj x j  ...  a sn x n  sapi
a l 1 x1  ...  a lj x j  ...  a ln x n  tenaga ker ja
dimana z pada persamaan (1) adalah fungsi tujuan; xj’s adalah aktivitas atau variabel
keputusan; cj’s adalah kontribusi dari aktivitas jth terhadap nilai fungsi tujuan; aj’s adalah unit
sumberdaya ke-i yang digunakan atau unit output ke-i yang diproduksi per unit aktivitas jth;
dan bi’s adalah tingkat sumberdaya yang tersedia atau kebutuhan minimal untuk setiap
kendala.

Persamaan (2) dan (3) masing-masing adalah set kendala dan kondisi nonnegatif yang harus dipenuhi dalam proses optimasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Karakteristik Petani Sampel
Karakteristik petani sampel pada Simnatri 096 meliputi umur, tingkat
pendidikan, penguasaan lahan sawah, pekerjaan utama, jumlah tanggungan
keluarga, dan ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga. Rata-rata umur
petani adalah 54.17 tahun dengan kisaran 43-71 tahun dan tingkat
pendidikan 6.96 tahun. Total kendala lahan sawah adalah 7.72 ha terdiri
atas lahan milik sendiri 1.8 ha dan menyakap 5.82 ha ditambah dengan 1
000 m2 luas lahan untuk kandang koloni. Sebagian besar petani sampel
berprofesi utama sebagai petani, dan hanya dua orang PNS serta seorang
pegawai swasta. Jumlah tanggungan keluarga sebanyak 4.61 orang, dan
jumlah tenaga kerja tersedia untuk melaksanakan aktivitas Simantri
sebanyak 900 HOK per bulan dengan asumsi terdapat 22 hari kerja efektif
per bulan dengan tingkat upah pertanian di lokasi Simantri sebesar Rp50
000 untuk tenaga kerja pria dan Rp40 000 untuk pekerja perempuan.
Secara terinci karakteristik petani dapat dilihat Lampiran1.
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3.2. Gross Margin Usahatani
Pola tanam yang diterapkan petani pada Simantri 096 adalah padi – padi
– padi. Usahatani padi MT-1 diselenggarakan mulai bulan November 2012
hingga Februari 2013, usahatani padi MT-2 diselenggarakan mulai bulan
Maret - Juni 2013, dan usahatani padi MT-3 mulai bulan Juli hingga Oktober
2013. Usaha ternak sapi bali dilakukan sepanjang tahun oleh petani peserta
Simantri 096. Secara rinci pola tanam tersebut disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pola Produksi Simantri 096
Usahatani

1

2

3

4

5

Bulan
6
7

8

9

10

11

12

1. Padi MT-1
2. Padi MT-2
3. Padi MT-3
4. Peternakan sapi bali

Gross margin usahatani diperoleh dengan mengurangkan biaya variabel
dari total penerimaan usahatani. Biaya variabel usahatani padi meliputi
pengeluaran untuk pembelian benih padi, pupuk (organik dan anorganik),
pestisida, pengolahan lahan menggunakan traktor, dan biaya tenaga kerja
luar keluarga.Penerimaan usahatani padi diperoleh dari perkalian antara
jumlah produksi dengan harga Rp4 100/kg GKP. Selanjutnya, berdasarkan
hasil analisis pendapatan kotor usahatani diperoleh gross margin sebesar
Rp13 955 787/ha, Rp12 251 719/ha, Rp10 772 716/ha, dan Rp3 509 347
83/ekor berturut-turut untuk usahatani padi MT-1, padi MT-2, padi MT-3,
dan usaha ternak sapi bali Tahun 2013.

3.3. Analisis Optimasi
Analisis optimasi pada Simantri 096 dimulai dengan merumuskan model
aktivitas (Lampiran 2), model kendala (Lampiran 3), menentukan koefisien
teknis input dan output dari setiap hektar aktivitas produksi tanaman dan
setiap ekor induk sapi bali berdasarkan hasil survai usahatani, dan akhirnya
memasukkannya kedalam model LP Simantri 096 sebagaimana disajikan
pada Lampiran 4.
Pada Lampiran 3 diketahui nilai kendala (right hand side) sebesar 7.72
ha untuk total luas lahan sawah pada Simantri 096, yang digunakan untuk
usahatani padi MT-1 maksimal seluas 7.62 ha, padi MT-2 maksimal seluas
7.62 ha, padi MT-3 maksimal seluas 7.62 ha dan maksimum kendala jumlah
induk sapi bali sebanyak 20 ekor. Sisa lahan sawah seluas 1 000 m2
digunakan untuk penempatan kandang koloni dan tempat pengelolaan
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limbah ternak sapi bali seperti produksi biourine dan biogas serta pupuk
kompos.
Selanjutnya, jumlah stok tenaga kerja dalam keluarga yang tersedia
untuk aktivitas Simantri 096 sebanyak 900 HOK/bulan berdasarkan asumsi
dan proyeksi sebagaimana diuraikan pada karakteristik petani sampel
Simantri 096. Demikian pula, kendala jumlah maksimal tenaga kerja yang
disewa didasarkan atas realitas penggunaan tenaga kerja luar keluarga pada
bulan-bulan tertentu (November, Desember 2012; Februari, Maret, April,
Juni, Juli, Agustus, dan Oktober 2013).
Pada Lampiran 4 dirumuskan 13 aktivitas Simantri 096, terdiri atas
empat aktivitas produksi usahatani dan ternak serta sembilan aktivitas
menyewa tenaga kerja luar keluarga. Dalam baris, dimodelkan sebanyak 26
kendala, yang terdiri atas luas total lahan maksimal, luas lahan maksimal
untuk setiap komoditas yang diusahakan, jumlah maksimal induk sapi yang
dipelihara, tenaga kerja yang tersedia dalam keluarga, serta maksimal
jumlah tenaga kerja yang di sewa pada bulan-bulan tertentu. Model LP pada
Lampiran 4 tersebut dimasuklan kedalam software BLPX88 sebagai alat
bantu penyesaian masalah LP dengan metode simplex, dengan hasil analisis
tertuang pada Lampiran 5.
Berdasarkan hasil analisis primal problem solution (Lampiran 5), semua
aktivitas produksi tanaman padi MT-1, padi MT-2, padi MT-3, dan produksi
sapi dinyatakan basis (menguntungkan) sehingga layak untuk diteruskan
oleh petani, sedangkan aktivitas menyewa tenaga kerja ternyata tidak basis
karena dari kendala tenaga kerja yang tersedia dalam keluarga tidak habis
terserap dalam kegiatan Simantri 096 (non binding). Selanjutnya, pada hasil
dual problem solution, ternyata kendala luas lahan baik luas lahan sawah
total, maupun luas maksimum lahan per komoditas habis digunakan
(binding). Berdasarkan hasil penyelesaian optimal model LP Simantri 096
(Lampiran 5) dapat memberikan gross margin maksimal sebesar Rp362
369 100 per tahun.

4. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa
Simantri 096 yang berbasis lahan sawah telah terselenggara secara optimal
berdasarkan kendala luas lahan sawah, jumlah tenaga kerja dalam keluarga,
jumlah induk sapi bali, dan teknologi Simantri yang tersedia. Dari
penyelesaian optimal tersebut, ternyata semua aktivitas produksi tanaman
dan ternak sapi bali dalam keadaan basis, dengan pendapatan maksimal
sebesar Rp362 369 100 per tahun. Simantri ini berpotensi untuk berlanjut
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I Wayan Budiasa, I Gusti Agung Ayu Ambarawati, I Made Mega,
dan I Ketut Mangku Budiasa

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

671

karena memenuhi kriteria: (a) secara ekonomis menguntungkan dilihat dari
nilai gross margin maksimal; (b) ramah lingkungan dengan mulainya
penambahan/aplikasi bahan organik dari limbah ternak kedalam lahan
usahatani sehingga mampu meningkatkan kesesuaian lahan, kesuburan
tanah, dan mengurangi tingkat erosi tanah untuk usahatani serta adanya
pemanfaatan limbah usahatani seperti jerami padi untuk pakan ternak sapi;
(c) paket teknologi Simantri dapat diterima oleh masyarakat terutama oleh
kelompoktani pelaksana Simantri tersebut; dan paket teknologi Simantri
tersebut sesungguhnya mudah diterapkan oleh petani dan sesuai dengan
budaya setempat.
Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan bahwa kelompok
pelaksana program Simantri dapat meneruskan semua aktivitas produksi
tanaman dan ternak mengingat semuanya dalam kondisi basis, kecuali
aktivitas menyewa tenaga kerja luar keluarga adalah tidak basis karena stok
tenaga kerja dalam keluarga sesungguhnya cukup tersedia.
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LAMPIRAN
Lampiran1. Karakteristik Petani Sampel pada Simantri 096
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tingkat Penguasaan lahan
Jumlah
Umur
Pekerjaan
sawah (ha)
pendidikan
tanggungan
(th)
Utama KK
(th)
(org)
Milik
Sakap
Made Astawa
43
12
Peg. swasta
3
Nym Ruman Wijana 48
6
Petani
6
Made Lingga
65
6
0.50
Petani
4
Nyoman Tangsi
56
6
0.40
Petani
2
Wayan Rungih
67
6
0.43
Petani
8
Made Robin
59
6
0.25
Petani
8
Nyoman Loting
61
6
0.35
Petani
5
Nyoman Jana
48
6
Petani
7
Wayan Suka
47
6
0.30
Petani
2
Made Sugiarta
55
6
0.50
Petani
8
Wayan Regug
71
6
0.22
Petani
5
Ketut Mulya
55
6
0.50
Petani
8
Wayan Murna
54
6
0.50
Petani
2
Wayan Murta
66
6
0.45
Petani
5
Wayan Kisman
55
6
0.27
Petani
4
Nyoman Sadia
58
6
Petani
3
Putu Sinarbawa
47
6
1.20
Petani
3
Wayan Sukra
43
6
Petani
6
Nyoman Wirjana
48
6
0.60
Petani
4
Made Suardana
45
12
0.25
PNS
5
Kadek Sastrawan
57
16
PNS
2
Made Adnyana
43
6
0.50
Petani
5
Wayan Mekar
55
6
0.40
Petani
1
Total
1246
160
1.8
5.82
106
Rata-rata
54.17
6.96
0.08
0.25
4.61
Nama

TKK
tersedia
(HOK)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
41,4
1.8

Lampiran 2. Model Aktivitas Simantri 096
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kode
PP1
PP2
PP3
PS
STK11
STK12
STK02
STK03
STK04
STK06
STK07
STK08
STK10

Deskripsi
Produksi padi 1
Produksi padi 2
Produksi padi 3
Produksi sapi
Sewa tenaga kerta bulan November
Sewa tenaga kerta bulan Desember
Sewa tenaga kerta bulan Februari
Sewa tenaga kerta bulan Maret
Sewa tenaga kerta bulan April
Sewa tenaga kerja bulan Juni
Sewa tenaga kerja bulan Juli
Sewa tenaga kerja bulan Agustus
Sewa tenaga kerja bulan Oktober
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Satuan
Ha
ha
ha
ekor
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
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Lampiran 3. Model Kendala Simantri 096
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

Kode kolom
LAHAN
MLP1
MLP2
MLP3
MISAPI
TKT01
TKT02
TKT03
TKT04
TKT05
TKT06
TKT07
TKT08
TKT09
TKT10
TKT11
TKT12
MTKS11
MTKS12
MTKS02
MTKS03
MTKS04
MTKS06
MTKS07
MTKS08
MTKS10
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Deskripsi
Maksimum lahan tersedia
Maksimun lahan padi 1
Maksimum lahan padi 2
Maksimum lahan padi 3
Maksimun induk sapi
Tenaga kerja tersedia 01
Tenaga kerja tersedia 02
Tenaga kerja tersedia 03
Tenaga kerja tersedia 04
Tenaga kerja tersedia 05
Tenaga kerja tersedia 06
Tenaga kerja tersedia 07
Tenaga kerja tersedia 08
Tenaga kerja tersedia 09
Tenaga kerja tersedia 10
Tenaga kerja tersedia 11
Tenaga kerja tersedia 12
Maksimum tenaga kerja sewa 11
Maksimum tenaga kerja sewa 12
Maksimum tenaga kerja sewa 02
Maksimum tenaga kerja sewa 03
Maksimum tenaga kerja sewa 04
Maksimum tenaga kerja sewa 06
Maksimum tenaga kerja sewa 07
Maksimum tenaga kerja sewa 08
Maksimum tenaga kerja sewa 10

Hub
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤

Level
7,72
7,62
7,62
7,62
20
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
213
229
395
213
229
358
213
229
326

Unit
Ha
Ha
Ha
Ha
Ekor
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
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Lampiran 4. Model Programlinier Simantri 096
AKTIVITAS

KENDALA

STK03

STK04

STK06

STK07

STK08

STK10

X13

STK02

X12

STK12

X11

STK11

X10

PSAPI

X9

3509,3

X8

PP3

X7

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

EGM

Rp
000

R2

LAHAN

Ha

1

R3

MLP1

Ha

1

R4

MLP2

Ha

R5

MLP3

Ha

0,005

R
E RHS
L

≤ 7,72
≤ 7,62

1

≤ 7,62
1

≤ 7,62
1

R6

MISAPI Ekor

R7

TKT01

HOK

2

R8

TKT02

HOK

51,84

R9

TKT03

HOK

38

5,63

R10 TKT04

HOK

32

5,63

R11 TKT05

HOK

2

5,63

R12 TKT06

HOK

46,98

5,63

R13 TKT07

HOK

38

5,63

R14 TKT08

HOK

32

5,63

R15 TKT09

HOK

2

5,63

R16 TKT10

HOK

R17 TKT11

HOK

38

5,63

R18 TKT12

HOK

32

5,63

R20 MTKS12 HOK

X6

-50

R1

R19 MTKS11 HOK

X5

10773

X4

PP2

X3

12252

X2

PP1

X1

13956

U
n
No Item
i
t

≤

5,63

20

≤ 900

5,63

-1

≤ 900
-1

≤ 900
-1

≤ 900
≤ 900
-1

≤ 900
-1

≤ 900
-1

≤ 900
≤ 900

42,75 5,63

-1
-1

≤ 900
≤ 900

-1

≤ 900

1

≤ 213
1

R21 MTKS02 HOK
R22 MTKS03 HOK
R23 MTKS04 HOK
R24 MTKS06 HOK
R25 MTKS07 HOK
R26 MTKS08 HOK
R27 MTKS10 HOK
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≤ 229
1

≤ 395
1

≤ 213
1

≤ 229
1

≤ 358
1

≤ 213
1

≤ 229
1

≤ 326
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Lampiran 5. Hasil Analisis Optimasi Simantri 096
C:WBAS096 SOLUTION IS OPTIMAL
MAXIMUM
ENTERS:
PIVOTS:
5
LEAVES:
LAST INV: 0
DELTA
0

DATE 10-27-2013
BASIS X:
4
BASIS S:
22
EGM
362369

C:WBAS096 SOLUTION IS MAXIMUM
PRIMAL PROBLEM SOLUTION
VARIABLE STATUS
VALUE
LOWER
PP1
BASIS
7.605
NONE
PP2
BASIS
7.62
NONE
PP3
BASIS
7.62
NONE
PSAPI
BASIS
23
NONE
STK11
NONBASIS
0
NONE
STK12
NONBASIS
0
NONE
STK02
NONBASIS
0
NONE
STK03
NONBASIS
0
NONE
STK04
NONBASIS
0
NONE
STK06
NONBASIS
0
NONE
STK07
NONBASIS
0
NONE
STK08
NONBASIS
0
NONE
STK10
NONBASIS
0
NONE

EGM

C:WBAS096 SOLUTION IS MAXIMUM
DUAL PROBLEM SOLUTION
ROW ID
STATUS
DUAL VALUE
LAHAN
BINDING
13956
MLP1
NONBINDING
0
MLP2
BINDING
12262
MLP3
BINDING
10773
MISAPI
BINDING
3439.22
TKT01
NONBINDING
0
TKT02
NONBINDING
0
TKT03
NONBINDING
0
TKT04
NONBINDING
0
TKT05
NONBINDING
0
TKT06
NONBINDING
0
TKT07
NONBINDING
0
TKT08
NONBINDING
0
TKT09
NONBINDING
0
TKT10
NONBINDING
0
TKT11
NONBINDING
0
TKT12
NONBINDING
0
MTKS11
NONBINDING
0
MTKS12
NONBINDING
0
MTKS02
NONBINDING
0
MTKS03
NONBINDING
0
MTKS04
NONBINDING
0
MTKS06
NONBINDING
0
MTKS07
NONBINDING
0
MTKS08
NONBINDING
0
MTKS10
NONBINDING
0
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UPPER
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
EGM
RHS VALUE
7.72
7.62
7.62
7.62
23
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
213
229
395
213
229
258
213
229
326

362369.1
EGM
13956
12262
10773
3509
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50

TIME
22:54:03
VARIABLES:
13
SLACKS:
26
CONSTRAINTS: 26
DATE 10-27-2013
TIME
22:54:19
VALUE
NET
13956
0
12262
0
10773
0
3509
0
0
-50
0
-50
0
-50
0
-50
0
-50
0
-50
0
-50
0
-50
0
-50

362369.1
USAGE
7.72
7.605
7.62
7.62
23
144.7
523.7332
419.05
373.33
144.73
487.4776
419.05
373.33
144.73
455.3212
418.48
372.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DATE 10-27-2013
TIME
22:54:19
SLACK
0
.015
0
0
0
755.3
376.2668
480.95
526.67
755.27
412.5224
480.95
526.67
755.27
444.6788
481.52
527.15
213
229
395
213
229
258
213
229
326
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C:WBAS096 SOLUTION IS MAXIMUM
OBJECTIVE ROW RANGES
VARIABLE STATUS
VALUE
PP1
BASIS
7.605
PP2
BASIS
7.62
PP3
BASIS
7.62
PSAPI
BASIS
23
STK11
NONBASIS
0
STK12
NONBASIS
0
STK02
NONBASIS
0
STK03
NONBASIS
0
STK04
NONBASIS
0
STK06
NONBASIS
0
STK07
NONBASIS
0
STK08
NONBASIS
0
STK10
NONBASIS
0
C:WBAS096 SOLUTION IS MAXIMUM
RIGHT HAND SIDE RANGES
ROW ID
STATUS
DUAL VALUE
LAHAN
BINDING
13956
MLP1
NONBINDING
0
MLP2
BINDING
12262
MLP3
BINDING
10773
MISAPI
BINDING
3439.22
TKT01
NONBINDING
0
TKT02
NONBINDING
0
TKT03
NONBINDING
0
TKT04
NONBINDING
0
TKT05
NONBINDING
0
TKT06
NONBINDING
0
TKT07
NONBINDING
0
TKT08
NONBINDING
0
TKT09
NONBINDING
0
TKT10
NONBINDING
0
TKT11
NONBINDING
0
TKT12
NONBINDING
0
MTKS11
NONBINDING
0
MTKS12
NONBINDING
0
MTKS02
NONBINDING
0
MTKS03
NONBINDING
0
MTKS04
NONBINDING
0
MTKS06
NONBINDING
0
MTKS07
NONBINDING
0
MTKS08
NONBINDING
0
MTKS10
NONBINDING
0

EGM

362369.1

DATE 10-27-2013

EGM
/UNIT
13956
12262
10773
3509
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
EGM
RHS VALUE
7.72
7.62
7.62
7.62
23
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
213
229
395
213
229
258
213
229
326

I Wayan Budiasa, I Gusti Agung Ayu Ambarawati, I Made Mega,
dan I Ketut Mangku Budiasa

MINIMUM
0
0
0
69.78
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE

362369.1
MINIMUM
.1149998
7.605
-.0000001
-.0000001
20
144.7
523.7332
419.05
373.33
144.73
487.4776
419.05
373.33
144.73
455.3212
418.48
372.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TIME
22:54:20
MAXIMUM
701800
NONE
NONE
NONE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DATE 10-27-2013
TIME
22:54:20
MAXIMUM
7.735
NONE
16.40081
18.01941
93.05787
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
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PERBANDINGAN KELAYAKAN USAHA
PEMBESARAN AYAM BROILER DENGAN

OPEN HOUSE SYSTEM DAN CLOSED
HOUSE SYSTEM PADA

CV PERDANA PUTRA CHICKEN BOGOR
Riswanti1, Naritha Ayudya2, dan Tintin Sarianti3
Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
E-mail: 3t_sarianti@yahoo.com

1,2,3

ABSTRAK
Daging ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang menjadi pilihan
masyarakat Indonesia. Peningkatan konsumsi protein hewani menyebabkan
permintaan ayam broiler meningkat. Saat ini konsumsi ayam broiler masyarakat
Indonesia adalah sekitar 7 kilogram/ kapita/ tahun, demikian halnya bagi industri
hilir berbahan dasar daging ayam pun menunjukkan perkembangan positif yang
ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah industri pengolahan ayam dan fastfood
dengan produk utama olahan ayam dengan pertumbuhan 15 persen. Hal tersebut
menunjukkan bahwa peluang pengembangan industri on-farm ayam pedaging masih
sangat besar, seperti yang akan dilaksanakan oleh CV Perdana Putra Chicken yang
terletak di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor melalui pengembangan
teknologi sistem perkandangan tertutup (closed house system) dalam upaya
meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas ayam broiler. Pengembangan closed
house system membutuhkan biaya investasi yang sangat besar, meskipun memiliki
kelebihan dalam hal efisiensi lahan apabila dibandingkan dengan sistem
perkandangan terbuka (open house system). Dengan demikian, perlu dilakukan
perbandingan tingkat kelayakan usaha diantara kedua sistem perkandangan dalam
budidaya ayam broiler baik dilihat dari aspek non finansial maupun aspek finansial.
Tujuan lainnya dari kegiatan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan
maksimum dari berbagai komponen manfaat dan biaya pembesaran ayam broiler
yang masih menghasilkan tingkat kelayakan finansial dalam batas minimum.
Analisis data menggunakan metode deskriptif untuk menjabarkan aspek-aspek non
finansial meliputi aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, sosial dan lingkungan
dalam kegiatan usaha pembesaran ayam broiler, sedangkan untuk analisis kelayakan
finansial usaha digunakan kriteria investasi yaitu Net Present Value, Internal Rate of
Return, Net B/C dan Discounted Payback Period. Hasil analisis diperoleh bahwa
kelayakan non finansial untuk usaha pembesaran ayam broiler dengan closed house
system pada CV Perdana Putra Chicken lebih layak jika dibandingkan dengan open
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house system. Demikian juga halnya dengan hasil perhitungan kriteria investasi
menunjukkan bahwa pada berbagai kriteria tersebut tingkat kelayakan closed house
system lebih tinggi. Berdasarkan analisis switching value diperoleh hasil bahwa
tingkat kepekaan terhadap mortalitas ayam broiler dan kenaikan harga pakan pada
close house system lebih rendah dibandingkan dengan open house system. Upaya
untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui pengembangan teknologi
perkandaan merupakan hal yang tepat dilakukan oleh CV Perdana Putra Chicken.
Kata Kunci: closed house system, kelayakan aspek non finansial, kelayakan finansial,
kriteria investasi

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Konsumsi berbagai makanan yang mengandung gizi seimbang mulai
disosialisasikan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan kualitas
masyarakat terutama dalam bahan makanan protein hewani. Hal ini
mengakibatkan adanya pertumbuhan konsumsi produk peternakan seperti
yang tertera pada Lampiran 1 (BPS, 2013). Laju pertumbuhan terbesar
terdapat pada komoditi sapi dan ayam ras sebagai konsumsi daging segar
masyarakat. Harga kedua daging tersebut berkisar Rp30 000 - Rp40 000
untuk daging ayam ras dan Rp89 000 – Rp95 000 untuk daging sapi pada
periode 2013 hingga 2014 (BPS, 2013). Perbedaan harga daging sapi dan
ayam yang cukup besar menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih
mengkonsumsi daging ayam.
Daging ayam merupakan sumber protein hewani yang menjadi pilihan
masyarakat Indonesia. Peningkatan konsumsi protein hewani menyebabkan
permintaan ayam broiler meningkat. Saat ini konsumsi ayam broiler
masyarakat Indonesia adalah sekitar 7 kilogram/ kapita/ tahun, demikian
halnya bagi industri hilir berbahan dasar daging ayam pun menunjukkan
perkembangan positif yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah industri
pengolahan ayamdan fastfood dengan produk utama olahan ayam dengan
pertumbuhan 15 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang
pengembangan industri on-farm ayam pedaging masih sangat besar.
Peningkatan produksi ayam dapat dilakukan dengan berbagai
pengembangan teknologi, salah satunya teknologi perkandangan.
Kandang merupakan salah satu penentu keberhasilan beternak ayam
broiler. Pertumbuhan optimal ayam broiler berada pada temperatur suhu
19o - 21o C, sedangkan suhu di Indonesia dapat mencapai 33 - 35 oC pada
musim kemarau (Rasyaf, 2001). Kesalahan dalam konstruksi kandang dapat
berakibat fatal yang berujung pada kerugian bagi peternak akibat adanya
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masalah suhu tersebut. Berdasarkan tipe dinding (ventilasi) dapat
dibedakan menjadi kandang terbuka (open house) dan kandang tertutup
(closed house). Kandang sistem terbuka merupakan kandang yang
dindingnya terbuka biasanya terbuat dari kayu atau bambu. Sedangkan tipe
tertutup, dindingnya tertutup dan biasanya terbuat dari bahan permanen
dengan penggunaan teknologi tinggi. Sehingga kandang tertutup lebih
mempunyai ventilasi yang baik dalam mengurangi kelembaban udara.
Tingginya kelembaban udara dikombinasi dengan tingginya suhu udara di
Indonesia akan bersifat “sangat destruktif” terhadap performa broiler,
karena dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh dan berat badan ayam.

1.2. Perumusan Masalah
Faktor utama untuk menghasilkan ayam yang sehat adalah sanitasi dan
tata laksana pemeliharaan yang benar. Salah satu perusahaan yang bergerak
pada bidang peternakan yaitu CV Perdana Putra Chicken (PPC) berlokasi di
Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, merupakan perusahaan yang
sudah berdiri cukup lama dalam bidang pembesaran ayam broiler. Adanya
masalah cuaca, iklim, dan lokasi kandang yang berada di daerah dengan
kelembapan tinggi serta tidak dapat diprediksi membuat PPC melakukan
budidaya dengan menggunakan tambahan teknologi terutama pada
konstruksi kandang.
Seiring dengan pemanasan global yang terjadi, peternak, awalnya
membangun kandang dengan konstruksi tingkat (double dek), untuk
menghasilkan lebih banyak populasi, pada kandang open house sekarang
merubah konstruksinya menjadi single dek. Selain masalah tersebut juga
karena semakin sulitnya pemeliharaan dengan penggunaan kandang tingkat
pada open house. Sedangkan penggunaan kandang closed house, inovasi
dari kandang open house pengaturan udara sudah dapat diatur walaupun
dibuat dengan konstruksi double dek.
Investasi dan biaya yang dikeluarkan berbeda-beda dari masing-masing
kandang. Perlu adanya perhitungan dan perbandingan berdasarkan hasil
investasi, biaya yang dikeluarkan, dan penerimaan yang didapat pada kedua
jenis kandang tersebut. Disamping hal-hal yang berhubungan dengan
finansial, aspek lainnya seperti pasar, teknis, manajemen, hukum, sosial dan
lingkungan perlu dipertimbangkan dalam keputusan bisnis, serta adanya
perubahan-perubahan dalam penentuan harga output dan harga input
dapat mempengaruhi kondisi usaha, sehingga kajian kelayakan kedua
kandang dapat memberikan informasi dan menjadikan evaluasi hasil atau
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efektivitas kandang tersebut. Berdasarkan hal di atas, maka beberapa
masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana kelayakan usaha peternakan ayam broiler CV Perdana Putra
Chicken pada tipe kandang closed house system dan kandang open
house system dikaji dari aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, sosial
dan lingkungan?
2. Bagaimana perbandingan kelayakan finansial dari pembuatan kandang
closed house system dibandingkan dengan open house system yang
diterapkan di kandang CV Perdana Putra Chicken?
3. Berapa besar batas nilai perubahan maksimum yang dapat ditoleransi
peternakan CV Perdana Putra Chicken?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya,
maka tujuan penelitian adalah :
1. Menganalisis kelayakan usaha peternakan ayam broiler di CV Perdana
Putra Chicken saat ini, dilihat dari aspek pasar, teknis, manajemen,
hokum, sosial dan lingkungan.
2. Menganalisis kelayakan finansial ternak ayam broiler antara kandang
open house system dan closed house system
3. Mengetahui nilai maksimum perubahan harga input dan harga output
pada kandang CV Perdana Putra Chicken.

2. METODE PENELITIAN
2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor
salah satu kandang milik CV Perdana Putra Chicken. Pemilihan dilakukan
secara sengaja (purposive) karena adanya alasan penggunaan teknologi
baru yang diterapkan dalam satu suatu perusahaan dan letak kandang yang
berdekatan. Waktu penelitian dilaksanakan dua bulan, yaitu pada bulan
Maret-April 2014.

2.2. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dengan melalui hasil wawancara dan pengamatan langsung di
lapang dan menggunakan daftar pertanyaan kepada perusahaan dan anak
kandang. Data sekunder menggunakan literatur dari buka, jurnal, hasil
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penelitian terdahulu, dan literatur dari pihak yang terlibat, diantaranya,
BPS, Dinas Pertanian, Dinas perternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor
dan sumber lain yang relevan. Data yang digunakan adalah investasi yang
dikeluarkan waktu awal dan biaya yang dikeluarkan tiap periode.

2.3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara
langsung, wawancara terstruktur, dan observasi. Dalam pengumpulan data
primer, data yang diperoleh dari wawancara pemilik peternakan ayam
broiler dan pekerja disini pihak yang terlibat dari CV Perdana Putra Chicken
sebagai pemilik kedua jenis kandang. Lokasi wawancara kantor PPC di
Pagelaran dan kandang PPC di Leuwiliang. Pengumpulan data sekunder
dilakukan dengan cara studi literatur dan penelusuran pustaka.

2.4. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif dan
kuantitatif. Pengolahan data dilakukan dengan metode deskriptif dan
analisis kelayakan finansial. Metode deskriptif untuk aspek non finansial
digunakan untuk mengetahui keadaan sekitar budidaya yang dilihat dari
pasar, hukum, manajemen, teknis, lingkungan dan sosial. Analisis kuantitatif
dilakukan dalam aspek finansial untuk menganalisis biaya dan manfaat
kombinasi usaha yang dijalankan melalui kriteria kelayakan investasi.
Dalam analisis finansial terdapat beberapa kriteria finansial yang digunakan
untuk peternakan kandang Geledug PPC yaitu NPV, IRR, Net B/C, payback
period, dan switching value. Olahan menggunakan bantuan Microsoft excel
dan kalkulator.

2.5. Asumsi Dasar
Beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Umur usaha adalah 10 tahun yang ditetapkan berdasarkan umur
ekonomis kandang closed house.
2. Sumber modal adalah modal sendiri, tidak terdapat modal pinjaman
dengan tingkat diskonto deposito dari bank BCA pada periode bulan Mei
2014 sebesar 7.5 persen sebagai bank operasional perusahaan.
3. Pajak Usaha yang digunakan berdasarkan Undang Undang Perpajakan
No 46 Tahun 2013.
4. Penentuan periode dalam satu tahun terdiri atas enam periode produksi.
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5. Tingkat mortalitas yang terjadi sebesar 4 persen untuk kandang closed
house dan 8 persen untuk kandang open house, serta sebanyak 300 ekor
untuk setiap periode diberikan pada warga sekitar.
6. FCR kandang open house sebesar 1.61 dan FCR kandang closed house
sebesar 1.67.
7. Perusahan tidak menanggung segala bentuk biaya transportasi.
8. Biaya yang dikeluarkan untuk usaha terdiri atas biaya investasi dan
biaya operasional. Biaya investasi dikeluarkan pada tahun pertama dan
biaya reinvestasi dikeluarkan untuk peralatan yang suda habis masa
ekonomisnya. Biaya operasional terdiri atas biaya tetap dan biaya
variabel.
9. Ayam broiler dipanen rata-rata saat berumur 31 hari dengan asumsi
bobot rata-rata 1.74 kg per ekor pada kandang terbuka dan 1.81 kg per
ekor untuk kandang tertutup.
10. Harga jual ayam pedaging, DOC, pakan, di asumsikan sama setiap tahun
dengan penetapan harga berdasarkan harga rata-rata selama tahun 2013
(terdiri dari 6 siklus produksi) sebagai awal berdirinya kandang.
11. Penyusutan adalah penurunan nilai faktor produksi tetap akibat
penggunaan menggunakan metode garis lurus dimana investasi
dikurangi nilai sisa dibagi umur bisnis.

3. ANALISIS KELAYAKAN USAHA
3.1. Analisis Aspek Non Finansial
3.1.1. Aspek pasar dan pemasaran
3.1.1.1. Permintaan dan penawaran
Permintaan akan daging pada CV Perdana Putra Chicken paling besar
berasal dari pasar tradisional setempat di daerah sekitar Leuwiliang,
Ciampea, dan Dramaga, kemudian dari pedagang di luar Bogor namun
masih sekitar Jabodetabek. Pembeli tetap merupakan pedagang internal
dari PPC yang telah lama bekerja sama. Permintaan dari para pembeli
internal PPC setiap bulannya sangat tinggi namun pemenuhan permintaan
belum dapat terpenuhi 100 persen. Penawaran pihak PPC masih sangat
kurang bagi permintaan dari pedagang. Akibat adanya permintaan yang
tinggi tersebut maka pihak PPC melakukan inovasi agar populasi dan dapat
mencukupi pesanan yang diinginkan pembeli. Salah satu yang dilakukan
dengan pembangunan kandang dengan model closed house dimana
kapasitas kandang lebih banyak dari kandang open house. Selain itu,
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penggunaan closed house dapat menjadikan bobot ayam menjadi cepet
besar daripada kandang open house.
3.1.1.2. Pemasaran Output
Output yang dihasilkan dalam kandang ini adalah ayam sebagai produk
utama dan pupuk sebagai produk sampingan. Pengangkutan hasil panen
setelah sekitar 28-29 hari kandang sudah bisa dibuka untuk pembeli hingga
kandang kosong semua terjual. Saluran penjualan produk sampingan, yaitu
pupuk langsung ke konsumen atau pengumpul yang mengambil ke kandang
setiap periode. Penjualan produk utama berupa ayam hidup dilakukan
melalui pesanan ke perusahaan dahulu kemudian pedagang-pedagang atau
broker di pasar seperti yang terlihat pada Gambar 1.
ayam kandang
Geledug

Perdana Putra
Chicken

90 persen
Pedagang di pasar

10 persen
Rumah Pemotongan
Hewan (RPA)

Gambar 1. Saluran Pemasaran Ayam Broiler CV Perdana Putra Chicken
Saat ini banyak usaha pembesaran ayam ras pedaging bermunculan, hal
tersebut menyebabkan persaingan semakin tinggi. Market share yaitu
persentase penjualam perusahaan terhadap penjualan industri yang diserap
oleh PPC di Kabupaten Bogor hanya mencapai 0.94 persen. Hal tersebut
menjadi sebuah kesempatan dan peluang besar dalam meningkatkan
kembali jumlah yang produksi ayam broiler CV PPC.
3.1.2. Aspek teknis
3.1.2.1. Lokasi peternakan
Peternakan yang dimiliki CV PPC terletak dilokasi yang strategis. Lokasi
peternakan berada di dusun Karacak terletak tidak jauh dari jalan desa
sekitar satu kilometer dan kurang lebih 6 kilometer dari jalan utama
Leuwiliang. Beberapa pertimbangan dalam menentukan lokasi sebagai
berikut :
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a. Ketersediaan bahan baku
Sarana produksi berasal dari pasokan masing-masing tempat
produksi atau perusahaan penyuplai. Bahan baku langsung di antar dari
pihak produsen ke kandang, sebelumnya ada kesepakatan antar
perusahaan PPC dengan perusahaan produsen tentang kebutuhan bahan
baku yaitu kualitas dan kuantitas dari pesanan. Masing-masing kandang
mempunyai tempat penyimpanan sendiri atau gudang penyimpanan
didekat kandang. Sehingga setiap ada sarana produksi yang masuk
langsung disimpan di gudang. Pasokan bahan baku peternakan yang
dibutuhkan tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati
dengan perusahaan produsen.
b. Letak pasar yang dituju
Tujuan pemasaran ayam broiler PPC untuk mencukupi pasar
tradisional yang ada di Jasinga, Leuwiliang, dan Ciampea. Letak pasar
tersebut jaraknya cukup dekat dengan letak kandang-kandang milik PPC
sehingga mempermudah dalam pengangkutan ke pasar.
c. Tenaga listrik dan air
Letak kandang Geledug telah memenuhi syarat letak kandang yang
cukup jauh dari permukiman penduduk sehingga ayam dapat tenang dan
tidak stress akibat lalu lalang orang serta kebisingan. Selain itu daerah
yang dipilih lebih rendah atau berada di wilayah lembah, ketersediaan
matahari mencukupi serta letak kandang yang dekat dengan sungai dan
sumber mata air membuat ketersediaan air bagi ayam dapat terus
tercukupi. Penggunaan listrik kandang Geledug diambil dari pemasangan
listrik dengan kekuatan tinggi, pada saat keadaan listrik mati kandang
sudah memiliki diesel untuk mencukupi kebutuhan listrik.
d. Fasilitas transportasi
Transportasi pengangkutan berasal dari pihak pembeli, pihak
kandang maupun perusahaan tidak menyediakan transportasi
pengangkutan. Sarana dan prasarana menuju tempat kandang di dusun
Karacak dapat menunjang aktivitas usaha, seperti jalan yang memadai
untuk truk atau mobil dalam pengangkutan DOC, pakan, obat, maupun
saat mengangkut hasil produksi.
3.1.2.2. Penggunaan model kandang dan teknologi
a. Kandang closed house
Kandang closed house atau sistem tertutup secara konstruksi
dibedakan menjadi dua, yakni sistem tunnel dan evaporative cooling
system (ECS). Perbedaan antara kedua sistem tersebut, sistem ECS
Perbandingan Kelayakan Usaha Pembesaran Ayam Broiler…

Riswanti, Naritha Ayudya, dan Tintin Sarianti

687

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

mengandalkan aliran angin dan proses evaporasi dengan bantuan angin
dari cooling pad, cocok digunakan pada daerah panas dengan suhu udara
diatas 350C. Sedangkan letaknya yang berada pada dataran tinggi dan
kecepatan angin cukup tinggi, penggunaan konstruksi kandang
menggunakan sistem tunnel. Karena kerja dari tunnel adalah
mengandalkan angin untuk mengeluarkan gas sisa, panas, uap air, dan
penyediaan oksigen bagi kebutuhan ayam.
Pemeliharaan ayam broiler dengan model kandang closed house
dirancang agar lebih mudah mengatur ventilasi kandang secara baik.
Keadaan lingkungan yang memiliki kelembapan tinggi dan kecepatan
angin yang besar penggunaan Tunnel Ventilatation System dipakai
sebagai inovasi kandang closed house pada peternakan milik PPC. Model
sistem kandang Tunnel Ventilatation System dapat dilihat pada Gambar
2.
Inlet

Fan

Inlet
Gambar 2. Kerja Tunnel Ventilation System pada Kandang Tertutup
Kecepatan angin masuk dari inlet dari udara bebas sekitar, angin
yang masuk tersebut kemudian diatur dengan penggunaan kipas (fan).
Kipas berfungsi untuk menyedot udara yang masuk agar tidak terlalu
banyak angin di kandang. Pengaturan sistem ini telah dapat dilakukan
dengan otomatis pengaturan waktu dengan begitu peternak tidak begitu
terlalu susah mengawasi. Semua peralatan yang digunakan pada model
kandang ini juga sudah menggunakan teknologi. sedangkan closed house
telah menggunakan heater untuk alat pemanas.
b. Kandang open house
Penggunaan model open house membutuhkan banyak tenaga dan
ketepatan manusia untuk memutuskan memberi tambahan pemanas
atau tidak. Karena ayam broiler sangat rentan apalagi dengan suhu yang
terlalu dingin atau terlalu panas. Sehingga perlu adanya perlakuan
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khusus bagi ayam yang dipelihara pada kandang open house agar sekam
dapat tetap kering dan suhu ayam tetap terjaga seperti suhu ruang
sekitar 27o C.
Sistem ventilasi yang ada pada kandang terbuka terlihat pada
Gambar 3 bahwa sirkulasi terjadi dari arah mana saja. Kecepatan angin
maupun kelembapan daerah tersebut tidak dapat dikontrol dengan baik
sehingga perlu tambahan pemanas dan kipas. Pemanas maupun kipas
digunakan sebagai penyeimbang suhu bagi ayam broiler agar selalu
nyaman dalam kandang. Sirkulasi seperti pada kandang terbuka
mengakibatkan banyaknya penyakit yang masuk dari udara maupun
dalam kandang tersebut.

Gambar 3. Kerja Ventilasi pada Kandang Terbuka

Gambar 4. Kandang Open House (kiri) dan
Kandang Closed House (kanan)
Menurut Rasyaf (1995) yang membahas tentang pengelolaan usaha
ayam broiler dengan kandang terbuka, tingkat kematian ayam broiler di
daerah berkembang adalah sebesar 4 persen per masa produksi. Selain
itu, kepadatan kandang peternakan ayam broiler di Indonesia adalah 10
ekor/m2 dengan berat dewasa sekitar 1.4-1.6 kg per meter persegi.
Sedangkan pada kandang terbuka berdasarkan wawancara sekarang ini,
per meter persegi kandang kepadatan mencapai 8 ekor sedangkan pada
kandang tertutup kepadatannya mencapai 17 ekor/m2 akibat adanya
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berat yang dihasilkan dapat mencapai 2 kg lebih. Nilai FCR, bobot,
jumlah pakan, umur, dan IP merupakan hasil rata-rata yang diperoleh
PPC dalam satu tahun. Masa produksi sekitar 5 minggu, dan 3 minggu
digunakan untuk pembersihan serta masa kosong kandang. Sehingga
jarak waktu yang dibutuhkan untuk chick in kembali sekitar 2 bulan.
Tabel 1. Performa Masing-masing Kandang Rata-Rata Produksi MaretDesember 2013
Kandang terbuka
Populasi (ekor)
18 000
Jumlah pakan (kg)
47 830
Jumlah mati (ekor)
1 440
Tingkat mortalitas (%)
8
Umur rata-rata (hari)
31
Pakan per ekor (kg)
2.91
Bobot rata-rata (kg)
1.74
FCR
1.67
Indeks Prestasi (IP)
307
Kepadatan
11
Sumber : Data CV Perdana Putra Chicken (data diolah)

Kandang tertutup
18 000
49 480
720
4
32
2.92
1.81
1.61
335
13

3.1.2.3. Sarana dan prasarana
Lokasi peternakan ayam broiler kandang Geledug memiliki beberapa
sarana penunjang seperti bangunan kandang, gudang pakan, gudang
peralatan, mess karyawan, tendon air, dan berbagai peralatan operasional
lainnya.
a. Bangunan kandang
Kandang yang didirikan menggunakan campuran bahan bambu dan
kayu dengan atap menggunakan genting dan campuran asbes. Bahan
tersebut digunakan untuk menjaga suhu kandang tetap sejuk apalagi
saat siang hari. Disekeliling kandang diberi terpal untuk menahan angin
di malam hari serta mengatur sirkulasi udara. Bangunan ada yang dibuat
panggung dan portal. Kandang jenis panggung digunakan pada kandang
yang letak tanah miring.
b. Gudang pakan
Gudang pakan pada setiap masing-masing kandang mempunyai
tempat penyimpanan sendiri yang dekat dengan kandang. Tujuannya
untuk mempermudah dalam pemberian pakan sehari-hari. Namun
dalam pembelian pakan atau sapronak lain produsen memberikan
sekaligus dalam jumlah banyak. Maka adanya gudang sebagai
penampung semua diperlukan untuk menjaga agar lebih awet dan
terjaga kualitasnya.
Riswanti, Naritha Ayudya, dan Tintin Sarianti

Perbandingan Kelayakan Usaha Pembesaran Ayam Broiler…

690

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

c. Mess karyawan
Tempat tingga karyawan atau anak kandang dibangun di dekat
kandang ayam. Hal tersebut untuk memudahkan dalam mengontrol
ayam setiap harinya. Apalagi ketika adanya DOC masuk, masa-masa
pemeliharaan DOC yang masih rentan, pemeliharaan setiap harinya
tambahan pakan atau lainnya, dan menjaga pada saat sebelum panen
yang sering terjadinya kemalingan.
d. Tendon air
Tendon air digunakan untuk mencukupi kebutuhan air bagi ayam
selama proses pembesaran. Setiap masing-masing kandang mempunyai
tendon air sendiri yang terhubung ada sumur bor sebagai sumber mata
air. Perawatan tendon maupun selang dilakukan setiap selesai panen.
e. Sarana lain
Selain sarana dan prasarana di atas, masih ada sarana lain sebagai
penunjang pemeliharaan ayam broiler. Penggunaan peralatan lain yang
penggunaannya untuk kedua kandang adalah penggunaan termometer
dan timbangan. Termometer digunakan untuk mengontrol suhu di
kandang agar tetap seimbang dan sebagai penentu dalam penambahan
pemanas atau kipas bagi ayam broiler.
Peralatan penghangat utama pada ayam broiler kandang terbuka
adalah dengan menggunakan gasolec. Namun, penggunaan gasolec
jangkauan panasnya terlalu sempit hanya sekitar 4 m sehingga ayam
tidak menerima panas yang merata. Perlu adanya tambahan panas jika
terjadi suhu atau keadaan yang terlalu dingin. Penggunaan cerobong
batu bara dinilai cukup ekonomis dibandingkan dengan penambahan
gasolec, karena biaya gas elpiji yang akan besar.
Kipas merupakan salah satu peralatan yang ada pada kandang open
house. Alat ini digunakan sebagai penambah kesejukan dalam kandang
saat keadaan sekitar panas. Ini biasanya diperlukan ayam yang berada
pada umur sekitar 2 minggu hingga panen karena ayam pada umur
tersebut memerlukan udara yang dingin.
Tempat pakan yang digunakan pada kandang open house
menggunakan 2 ukuran tempat pakan, yaitu ukuran 5 kg dan 10 kg.
Tempat pakan tersebut disesuaikan dengan umur pada ayam. Tempat
minum yang digunakan oleh kandang open house telah menggunakan
sistem otomatis dengan penggunaan penyedot langsung yang akan
langsung keluar pada selang dan tabung minum. Tempat minum
otomatis telah digunakan dari penggunaan tempat minum yang
sederhana yang penggunaannya tidak efisien.
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Penggunaan kandang tunnel ventilation perlu adanya penggunaan
bantuan heater dan fan. Kedua peralatan tersebut untuk kandang dalam
pengaturan suhu yang sesuai dengan suhu ayam tersebut. Kedua
peralatan tersebut dikontrol menggunakan tempron dan alat pengatur
kipas, sehingga peternak dapat dengan mudah mengatur suhu yang
diperlukan kemudian kipas dan fan akan berjalan sesuai dengan
pengaturan tersebut.
Tempat pakan yang digunakan pada kandang tertutup sama dengan
tempat pakan yang digunakan pada kandang tertutup. Tempat pakan
tersebut cukup efisien dan sudah merupakan tempat pakan yang
dimodifikasi dari tempat pakan sebelumnya. Ketepatan peralatan pada
kandang tertutup dapat dilihat pada tempat minum yang digunakan.

Gambar 5. Heater dan Fan

Gambar 6. Tempat Pakan dan Tempat Minum pada Close House
3.1.2.4. Luasan produksi
Peternakan ayam PPC kandang Geledug merupakan peternakan
pembesaran ayam dengan hasil output ayam broiler dan pupuk kandang.
Daya tampung pemeliharaan maksimal yang mampu dipelihara kandang
Geledug adalah 60 000 ekor ayam. Kapasitas tersebut dibagi menjadi 10
kandang yang terdiri dari dua kandang closed house dan delapan open
house. Tenaga kerja yang dimiliki ada 13 orang, yaitu satu kepala kandang,
satu kebersihan, satu keamanan, dan 10 anak kandang. Kandang Geledug
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memiliki luasan tanah untuk kandang dan keperluan bangunan lainnya
seluas 2 hektar.
3.1.3. Aspek manajemen dan hukum
Pemeliharaan kandang sepenuhnya dilakukan kepala kandang yang
membawahi 10 orang anak kandang. Setiap aktivitas teknis peternakan,
kepala kandang perlu membahasnya dengan anak kandang. Tiap-tiap
wilayah mempunyai koordinator wilayah (korwil) masing-masing yang
mengawasi keadaan kandang dan menjadi technical service. Korwil akan
melaporkan apabila ada masalah operasional kepada kepala produksi yang
kemudian baru laporan ke perusahaan. Tahap-tahap tersebut harus diikuti
sehingga tidak semua masalah yang ada di lapang tidak langsung ke
perusahaan. Pengaturan organisasi PPC sudah cukup baik karena tidak
semua masalah masuk langsung ke perusahaan namun lewat koordinator
wilayah dahulu.
3.1.4. Aspek sosial dan lingkungan
Pendirian kandang peternakan ayam broiler mempunyai dampak positif
dan negatif bagi masyarakat. Pada masa pembesaran hingga panen, ayam
menghasilkan kotoran yang menjadi sumber bau dan lalat. Bau dan lalat
merupakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha pembesaran ayam
broiler dan dirasakan oleh masyarakat. Selain dampak negatif, peternakan
ayam broiler PPC mempunyai dampak positif. Dampak positif yang
dirasakan masyarakat adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat
dengan adanya tambahan lapangan kerja akibat adanya pendirian kandang.
Namun, ada syarat lingkungan yang ditetapkan oleh PPC yaitu
mempekerjakan masyarakat dengan syarat yang ditentukan pihak
perusahaan seperti yang telah dijabarkan dalam aspek manajemen.

3.2. Analisis Aspek Finansial
3.2.1. Arus manfaat (Inflow)
Sumber penghasilan yang diterima oleh perusahaan pembesaran ayam
adalah dari penjualan ayam dan penjualan pupuk kandang hasil dari
campuran sekam dan kotoran. Selain keduanya, perusahaan juga mendapat
tambahan penghasilan dari nilai sisa dari peralatan yang digunakan yang
tidak habis pada umur ekonomisnya. Manfaat yang diperoleh setiap tahun
bagi pemilik melakukan kegiatan pembesaran enam kali dalam satu tahun.
Penetapan enam kali produksi dihitung berdasarkan waktu panen terakhir
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setiap musim dan pembersihan kandang. Panen hingga masa kosong
kandang sekitar dua bulan sehingga pembesaran dalam satu tahun
dilakukan enam kali.
Hasil kedua kandang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan populasi
yang diteliti sama jumlah 18 000 ekor. Pakan per ekor hampir sama karena
kebutuhan ayam di kandang tertutup maupun terbuka hasil rata-ratanya
sama. FCR atau rasio konversi pakan merupakan pembagian jumlah pakan
yang dikonsumsi (kg) dengan berat badang yang dihasilkan (kg) atau
jumlah pakan untuk menghasilkan berat 1 kg ayam. Rata-rata berat yang
dihasilkan penetaapannya tergantung oleh permintaan pembeli dengan
berat tertentu. Sedangkan untuk tingkat kematian yang terjadi akan
berpengaruh pada output yang dihasilkan oleh kandang. Hasil indeks
prestasi menunjukkan pengelolaan yang terjadi di kandang. Semakin tinggi
nilai IP maka pengelolaan pada peternakan semakin baik. Perbedaan yang
mendasar adalah jumlah kematian yang terjadi per periode dimana tingkat
kematian ayam lebih banyak pada kandang open house. Hasil performa
tersebut mempengaruhi manfaat dan biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan.
3.2.2. Arus biaya (Outflow)
Komponen biaya Kandang Geledug mencakup biaya investasi (bangunan
dan instalasi air juga peralatan) dan biaya reinvestasi serta biaya
operasional kandang yaitu biaya tetap dan biaya variabel.
3.2.2.1. Biaya investasi
Biaya investasi pada peternakan di kandang Geledug dikeluarkan saat
usaha akan dijalankan. Biaya ini adalah biaya pengadaan bangunan dan
instalasi air dan pengadaan peralatan. Investasi bangunan dan instalasi
antara sistem kandang open dan closed house adalah sama, perbedaannya
hanya pada luasan lahan dan kandang yang digunakan. Kandang dengan
sistem terbuka menggunakan bangunan kandang seluas 1 678 m2
sedangkan kandang dengan sistem tertutup hanya memerlukan bangunan
kandang menghabiskan 760 m2. Harga kandang berbeda tiap m2 karena
adanya perbedaan penanganan pada pembuatannya. Pada sistem kandang
tertutup bentuk kandang dibuat tingkat untuk efisiensi dari penggunaan
alat. Pemakaian lahan dihitung dari luas bangunan kandang yang dikalikan
dua. Perusahaan menerapkan jarak antar kandang satu dengan yang lain
adalah satu kandang, hal tersebut dilakukan untuk memberikan ruang
sirkulasi udara bagi ayam.
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Komponen gudang, mess karyawan, instalasi air, dan diesel merupakan
komponen barang dengan penggunaan bersama karena penggunaannya
digunakan oleh semua populasi yang ada di Geledug, yaitu sebanyak 60 000
ekor. Sehingga perhitungannya jumlah populasi yang diteliti (18 000 ekor)
dibagi dengan jumlah seluruh populasi (60 000 ekor) dikali 100 persen
yaitu sebesar 0.30 atau 30 persen dari harga barang.
Pada investasi peralatan pada kedua sistem kandang terjadi perbedaan.
Kandang closed house menggunakan peralatan yang sudah menggunakan
teknologi sedangkan kandang open house masih menggunakan peralatan
yang standar namun sudah ada yang menggunakan teknologi untuk
meminimalkan biaya.
Tempat pakan yang digunakan pada kedua sistem kandang sama karena
keduanya telah menggunakan tempat pakan masa DOC dan pembesaran
dengan tempat pakan yang sesuai. Penggunaan tempat pakan masa DOC
(satu sampai tujuh hari) satu tempat pakan dapat digunakan untuk 40 ekor
ayam sedangkan tempat pakan masa pembesaran (umur lebih dari satu
minggu) satu tempat pakan hanya bisa digunakan untuk 30 ayam saja.
Tempat minum penggunaanya dapat digunakan oleh 55 ekor ayam. Pada
sistem kandang open close untuk menjaga kestabilan suhu ayam saat masa
DOC masih menggunakan gasolec dan cerobong batu bara sedangkan untuk
menjaga kestabilan ayam masa sudah agak besar dengan pengaturan tirai
terpal. Pada sistem kandang closed house telah menggunakan watering
sebagai alat minum ayam yang bentuknya otomatis dan ventilation serta
sistem tunnel untuk pengaturan suhu ayam yang dapat diatur sesuai dengan
kondisi suhu saat pemeliharaan. Harga yang tercantum merupakan harga
barang, barang atau peralatan bersama diperhitungkan dengan sistem
pemakaian bersama yaitu dengan dikalikan 0.30, sesuai proporsi pada
perhitungan barang pemakaian bersama.
3.2.2.2. Biaya variabel
Biaya variabel merupakan salah satu biaya operasional yang dikeluarkan
pada setiap periode. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan
setiap periode terdiri dari DOC, pakan, obat dan vitamin, upah tenaga kerja,
gas, kapur, detergent, air, bensin, sekam, insektisida, Koran, gula merah, dan
vaksin.Biaya variabel dikeluarkan dari tahun pertama usaha berjalan di
umur proyek. Namun pada masa istirahat biaya ini tidak dikeluarkan. Nilai
biaya variabel yang dikeluarkan tergantung dari jumlah ayam broiler yang
dipelihara. Pihak PPC mempunyai prediksi-prediksi untuk menjalankan
usaha. Ketika harga DOC naik dan diprediksikan harga jual akan turun maka
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pemeliharaan dapat di tunda atau diperkecil jumlahnya. Semakin besar
ayam yang dipelihara maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkan.
Biaya variabel dalam pembesaran ayam broiler dengan penggunaan
kandang open house dan closed house hampir sama komponen yang
dikeluarkan.
Biaya pakan merupakan komponen yang biayanya besar dalam satu
periode. Sekitar 70 persen hingga 75 persen dari total pengeluaran biaya
variabel. Pakan merupakan komponen yang terpenting bagi pembesaran
ayam broiler. Konsumsi pakan ayam pada kedua kandang tidak banyak
perbedaan yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan dengan penggunaan
kandang tertutup, kondisi ayam lebih nyaman sehingga menyebabkan ayam
lebih banyak makan. Selain adanya alasan tingkat kematian ayam yang lebih
tinggi pada kandang terbuka. Komponen kedua yang mempengaruhi
besarnya biaya variabel adalah pembelian DOC yang biayanya mencapai 18
persen dari seluruh biaya variabel.
Upah tenaga kerja yang digunakan dalam kandang open house dan
closed house berbeda Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam
populasi yang dipeliharanya. Pada kandang closed house jumlah ayam yang
dipelihara dalam satu kandang jumlahnya hampir dua kali lipat dari jumlah
ayam yang dipelihara pada kandang open house. Maka tingkat kesulitan
dalam jumlah ayam yang mempengaruhi upah tenaga kerja tersebut.
Pengeluaran obat dan vitamin setiap periode adalah Rp283 per ekor.
Tambahan air gula diberikan untuk ayam yang masih masa DOC hingga tiga
hari yang bertujuan untuk meminimalkan adanya gangguan penyakit. Harga
DOC yang digunakan adalah Rp4 000 per ekor dengan biaya pakan per kg
sebesar Rp5 900. Tabung gas rata-rata penggunaannya per kandang 4 buah.
Jumlah sekam yang digunakan pada kandang open dan closed hampir sama
sekitar 740 karung dengan harga Rp5 000. Sekam padi diperlukan ayam
untuk tempat pijakan, pada kandang closed house sekam digunakan
sepanjang masa pembesaran pada kandang open house sekam hanya akan
digunakan sampai umur dua minggu. Koran digunakan saat anak ayam
masih dalam umur 1 hingga 7 hari untuk lebih menjaga kestabilan suhu
tubuh ayam. Vaksin yang dikeluarkan untuk setiap ekor ayam adalah Rp3.
Ngepok pakan dan ngepok panen adalah upah pekerja yang menurunkan
pakan dan panen ayam.
3.2.2.3. Biaya tetap
Komponen dari biaya tetap ada empat pada setiap periode produksi.
Biaya tersebut terdiri dari biaya listrik, kemanan, pajak bumi dan bangunan,
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dan biaya perawatan (kandang dan peralatan). Komponen yang selalu
dikeluarkan setiap periode adalah biaya keamanan. Biaya keamanan
dikeluarkan untuk menjaga keamanan kandang pada saat pemeliharaan dan
juga keamanan kampung saat adanya kendaraan operasional pengangkut
sapronak mengantar ke kandang.
Pemakaian listrik pada kandang closed house lebih sedikit daripada
kandang open house karena adanya penggunaan peralatan berteknologi
menggunakan listrik banyak. Namun kekuatan listrik untuk lima kandang
lebih besar daripada satu kandang tertutup. Biaya listrik untuk kandang
closed house mencapai Rp2 500 000. Sedangkan biaya listrik pada kandang
open house mencapai dua kali lipat dari biaya listrik kandang closed house.
Biaya perawatan terdiri dua jenis perawatan yaitu perawatan peralatan
dan perawatan kandang. Perawatan closed house biaya perawatan kandang
lebih besar karena bahan bangunan yang dipakai lebih bagus ketimbang
bahan yang dipakai untuk membangun kandang open house. Biaya
perawatan peralatan kedua kandang sama sebab peralatan ayam yang
digunakan kebanyakan sama sehingga biaya perawatannya juga sama.
3.2.3. Analisis laba rugi
Laporan laba rugi menunjukkan kinerja usaha PPC dalam perkembangan
sesuai umur bisnis. Analisis ini termasuk penerimaan aktivitas utama dan
tambahan, juga biaya operasional ditambah biaya penyusutan dan pajak
usaha sesuai dengan UU No 46 Tahun 2013 dengan ketetapan pengenaan
pajak tergantung perolehan penerimaan kotor per tahun. Usaha ternak
ayam broiler dilakukan langsung terhitung dari tahun pertama dengan
pembangunan kandang dilakukan menghabiskan tiga periode produksi
akibat perlunya waktu pembangunan.
Laba bersih setelah diberikan pajak usaha tahun pertama kandang open
house mencapai Rp73 608 241, pada tahun kedua sampai akhir tahun umur
bisnis tahun ke sepuluh laba bersihnya mencapai Rp203 689 516.
Sedangkan laba bersih kandang closed house Rp170 106 977 pada tahun
pertama, untuk tahun ke dua hingga tahun ke sepuluh Rp390 396 152. Sejak
awal berdiri kandang sudah menghasilkan keuntungan yang positif.
3.2.4. Analisis kriteria investasi
Berdasarkan hasil laporan laba rugi dan arus kas (cashflow)
menunjukkan bahwa usaha pembesaran ayam broiler milik PPC dengan
penggunaan dua jenis kandang layak diusahakan. Hal tersebut dapat dilihat
dari hasil perhitungan NPV, IRR, net B/C danpayback period. Semua hasil
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menunjukkan kriteria bahwa usaha layak. NPV bernilai lebih dari nol, IRR
lebih dari discount rate, Net B/C lebih dari satu serta payback period kurang
dari umur bisnis.
Hasil kriteria kandang terbuka menunjukkan nilai NPV Rp 1 060 344
359, artinya manfaat yang diperoleh PPC selama umur bisnis menghasilkan
nilai Rp 1 060 344 359. IRR sebesar 30 persen, artinya pengembalian
terhadap investasi sebesar 30 persen. Net B/C 2 artinya setiap kerugian 1
satuan maka akan menghasilkan manfaat sebesar 2 serta PP pada tahun ke
4 bulan 8 hari ke 16 artinya tingkat pengembalian modal usaha kurang dari
10 tahun.
Sedangkan perhitungan pada kandang tertutup menghasilkan nilai NPV
Rp 2 114 152 589, artinya manfaat yang diterima selama bisnis sebesar Rp 2
114 152 589. IRR 55 persen artinya besar pengembalian terhadap investasi
sebesar 55 persen. Net B/C 3.8 yaitu adanya kerugian 1 satuan maka
mendapat manfaat bersih 3.8 serta PP menunjukkan umur 3 tahun 9 bulan
22 hari yang nilainya kurang dari umur bisnis selama 10 tahun.
3.2.5. Analisis switching value
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui maksimal perubahan dari suatu
perubahan. Perubahan tersebut dari komponen inflow dan outflow yang
masih dapat dibolehkan untuk berjalan usaha tersebut. Penelitian ini nilai
peubah yang dilakukan adalah terhadap kenaikan harga pakan dan
kenaikan harga DOC sebagai komponen di outflow dan penurunan produksi
juga penurunan harga jual sebagai komponen di inflow.
Hasil analisis yang telah dihitung, menghasilkan nilai switching value
kedua kandang menunjukkan bahwa kandang open house dan closed house
sangat peka terhadap perubahan dari komponen inflow. Perubahan atas
penurunan produksi dan harga ayam sama karena antara keduanya saling
berkaitan.
Pada tingkat penurunan produksi ayam sebesar 1 901 ekor yang mati
atau penjualan ayam menjadi Rp 14 208 kandang closed house akan
mengalami perubahan yang menyebabkan hasil keseluruhan menjadi pada
batas maksimum layak kandang tersebut apabila dijalankan. Sedangkan
pada kandang terbuka sebesar 992 ekor tambahan ayam mati atau
penurunan harga jual yang mencapai Rp 976 akan mengalami ketidak
layakan.
Begitu pula ketika adanya kenaikan harga pakan, kandang open house
akan dinyatakan tidak layak pada tingkat 9.79 persen, yang lebih rendah

Riswanti, Naritha Ayudya, dan Tintin Sarianti

Perbandingan Kelayakan Usaha Pembesaran Ayam Broiler…

698

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

dari kandang closed house yang dapat mencapai 18.86 persen
perubahannya sehingga usaha dinyatakan tidak layak.
Perubahan lain yang dianalisis adalah kenaikan harga DOC yang
merupakan komponen utama dalam usaha pembesaran ayam broiler. Hasil
switching value perubahan pada kandang terbuka dapat mencapai batas
38.36 persen dan kandang tertutup pada batas 76.48 persen.
3.2.6. Implikasi manajerial terhadap analisis switching value
Implikasi majerial merupakan bagaimana melihat arah ke depan
mengenai rencana kerja, kebijakan maupun perumusan perbuatan yang
dilakukan untuk meningkatkan produktifitas.
Perhitungan switching value menunjukkan bahwa kedua jenis kandang
berdampak signifikan terhadap perubahan penurunan komponen inflow.
Maka pihak perusahaan perlu waspada akan perubahan yang dapat terjadi.
Implikasi manajerial perusahaan dengan adanya hasil switching value
tersebut yang harus diperhatikan adalah :
1. Kepala kandang harus mengawasi dan mengajari anak kandang agar
teliti dan mengerti dalam pemeliharaan ayam broiler terutama dengan
tambahan peralatan baru.
2. Pihak perusahaan sesama di bidang peternakan, melalui asosiasi ayam
broiler dapat membantu dalam mengontrol harga agar harga jual ayam
tidak mengalami penurunan yang signifikan dalam upaya pencegahan.
3. Sebaiknya perusahaan mempunyai langkah atau keputusan yang tepat
dilakukan agar pelaksanaannya tepat jika terjadi perubahan.

4. SIMPULAN DAN SARAN
4.1. Simpulan
Simpulan yang dapat dari penelitian di CV Perdana Putra Chicken
mengenai analisis kelayakan usaha adalah :
1. Hasil analisis kelayakan non finansial, usaha pembesaran ayam broiler
kandang Geledug CV Perdana Putra Chicken layak dijalankan. Pada
analisis aspek pasar ayam broiler yang dijalankan memiliki potensi pasar
dan permintaan yang masih tinggi. Berdasarkan aspek teknis, PPC
memiliki letak lokasi yang sesuai dan dukungan sarana prasarana yang
memadai. Hasil aspek manajemen dan hukum, PPC telah memiliki izin
usaha dari pemerintah maupun masyarakat sekitar kandang serta
manajemen usaha yang baik dari pihak kantor. Terakhir berdasarkan
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aspek sosial dan lingkungan, PPC memberikan dampak yang positif lebih
banyak daripada dampak negatif pembangunan kandang ayam broiler.
2. Menurut analisis kelayakan usaha aspek finansial, usaha ternak ayam
broiler menggunakan kandang sistem open house maupun kandang
close house. Kedua sistem kandang mempunyai nilai NPV yang positif,
IRR lebih besar dari discount factor, Net B/C lebih besar dari satu dan
juga pengembalian yang kurang dari umur bisnis. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa usaha dengan kedua kandang layak. Titik maksimum
usaha dapat berjalan dengan layak menurut perhitungan switching
value, closed house system dan open house system masih dapat
ditoleransi pada tingkat yang cukup baik dan kenaikan maupun
penurunan komponen inflow dan outflow sampai sekarang belum
pernah terjadi.

4.2. Saran
Saran yang dapat diberikan bagi perusahaan maupun penelitian
selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan atas harga sapronak dari pemasok sebaiknya dapat dikontrol.
Hal tersebut dapat dari asosiasi peternakan untuk ikut dalam
menentukan harga sapronak maupun harga jual ayam ke pasar.
2. Sebaiknya perusahaan meningkatkan jumlah produksi dengan adanya
tambahan teknologi pada sistem perkandangan dengan penggunaan
sistem ventilasi model tunnel untuk mencukupi permintaan pasar.
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LAMPIRAN
Lampiran1. Pertumbuhan Konsumsi Produk Peternakan per kapita per Tahun
Periode 2009-2012 (Kg/kapita/tahun)
Tahun
Laju
No
Komoditi
Pertumbuhan
2009
2010
2011
2012
(persen)
1. Daging segar
4,224
4,849
5,110
4,693
12
2. Sapi
0,313
0,365
0,417
0,365
6,13
3. Kerbau
0,000
0,000
0,000
0,000
0
4. Kambing
0,000
0,000
0,052
0,000
0
5. Babi
0,209
0,209
0,261
0,209
1,67
6. Ayam ras
3,076
3,546
3,650
3,494
4,63
7. Ayam kampong 0,521
0,626
0,626
0,521
1,13
8. Unggas lainnya
0,052
0,052
0,052
0,052
0
Sumber : Badan Pusat Statistik (Susenas 2009-2012)
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ANALYSIS OF BROILER POULTRY
FARMING AT DIFFERENT FARM’S TYPES
IN BOGOR DISTRIC, WEST JAVA1
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ABSTRACT
In Indonesia, livestock farmers are faced with several problems such as limited
access for financing and marketing. Therefore, they are highly dependent on
outsiders’ parties to support their production inputs and products marketing.
Related to these aspects, the market structure of poultry production inputs is
oligopoly and the market structure of poultry production is oligopsony. This
condition cause the farmers do not have bargaining power in setting up the price.
Thus, the partnership is an effort to resolve this problem. This research was aimed to
analyse: (1) cost structure, unit cost, and farm’s income at different farm’s types, (2)
factors influencing the broiler poultry production. The result showed that feeding
cost was the biggest component of production cost for all farm’s types. Cost unit for
independent farmers were lower than others farm’s types. On the other hand,
independent farmer’s income were also higger than others farm’s types. Feed, labor,
mortality, cage density, and heater were significant effecting on broiler production.
There were significant differences of the broiler poultry production between
independent farmer and other farmers, but there was no difference between the
farming scales.
Keywords: broiler poultry farming, cost structure, unit cost, income, efficiency

1. INTRODUCTION
Poultry broiler farming industry showed the highest growth compared
to other livestock farming. The rapid growth of the farming was supported
by the broiler farming characteristics itself, such as the relatively fast of
production process, only need small land, cultivation technology and market
has been available, and the price of chicken products was cheaper than
other livestock products. Besides, the industrial structure of poultry broiler
1

Part of writer’ thesis research in Agricultural Economics Study Program, Graduate School IPB

702

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

farming is the most comprehensive compared to other livestock industries,
both upstream and downstream industries.
Poultry broiler farming industries, both in the upstream and
downstream, were generally managed by large and multinational
companies, while the on-farm activities were managed by smallholder’
farmers. Almost all of the poultry production inputs, such as DOC, feed,
equipment, medicines and vitamins were obtained from the external
parties, except labor and the cage. This make the farmers were very
dependent on the external parties. In addition, the farmers were also very
dependent on poultry shop and traders.
Those conditions cause the farmers allow bargaining power for setting
up the inputs and products price. Besides the production risk, the farmers
were also faced the risk of inputs and products price. The input market
structure of poultry broiler farming was an oligopoly market, thus the price
was setting up by the inputs industries.
In order to solve the problems, the government issued a partnership
policy between corporate farms (the nucleus) and the smallholders farmers
as plasma. The nucleus party is obliged to supply the inputs of production
and also to buy plasma products, while the Plasma obliged to cattle farming
by providing cage, labor, and operational costs of several inputs which was
not supplied by the nucleus.
Based on survey to the farmers in Bogor District (Kecamatan Gunung
Sindur and Pamijahan), there are three types of broiler poultry farming,
namely: (1) Independent patterns, (2) PIR (Plasma), (3) the semi PIR (Semi
Plasma). Based on those conditions, thus, the objectives of study were:
1. To analyse cost structure, unit cost, and broiler poultry farming based on
the types and farm scale.
2. To analyse factors influencing broiler poultry farming based on the types
and farm scale.

2. METHODOLOGY
2.1. Location
Bogor District was purposively selected as the location of study with the
consideration that Bogor District has the highest broiler poultry population
in West Java. The specific area (Kecamatan) chosen for the study were
Kecamatan Gunung Sindur and Pamijahan. Each of the locations has 9.65
percent and 9.50 percent of the total population of broiler in Bogor District
(Department of Animal Husbandry and Fishery, Bogor Distric, 2010).
Analysis of Broiler Poultry Farming…

Ujang Sehabudin

703

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

2.2. Types of Data
The study used secondary and primary data. Secondary data obtained
through desk study based on institutions/agencies publications such as
West Java Provincial Animal Husbandry, Bogor District Animal Husbandry
and Fishery, and other relevant literatures. Primary data were obtained
from the smallholders’ livestock farmers respondent, both independent
(mandiri) farmers and partnership farmers (Semi Plasma and Plasma).

2.3. Sampling Procedures
Sampling for partnership farmers (Plasma and Semi Plasma) was chosen
based on the sampling frame, i.e. list of broiler poultry farmers noted by
Department of Animal Husbandry and Fishery, Bogor Distric, 2010. Due to
no sampling frame for independent broiler poultry farmers, then the
sampling was chosen using snowball technique based on the information
from Head of branch office of animal husbandry and fishery in both location
of study. Sampling for independent farmers and plasma partnership farmers
was grouped into two (2) farming scale, i.e. scale 1 for population < 5000
broiler / period of production, and scale 2 for population ≥ 5000 broiler /
period of production). Sampling for Semi Plasma farmers was chosen only
for scale 1. Table 1 showed the number of sampling broiler poultry farmers.
Tabel 1. Number of Sampling Farmers in the Location of Study (person)
No.
1
2

Kecamatan
Gunung Sindur
Pamijahan
Total

Independent
farmer
Scale 1
52
20

Scale2
8
10

72

18

Partnership farmer
Semi
Plasma
Plasma
Scale1 Scale 2 Scale 1
36
10
24
23
17
59

27

24

Total
130
70
200

2.4. Model and Data Analysis
2.5.1. Structure of cost, unit cost, and income
Structure of cost, unit cost, and income were analyzed usingquantitative
and qualitative descriptive analysis, such asmean, percentage, and minimum
and maximum value which were showed in tables. Furthermore, structure
of cost, unit cost, and income were alaso divided into cash and total
(cash/non-cash) cost.Unit cost refers to production cost per unit of output
produced or also known as average cost. The formula was:
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AC = C/Y = (∑

)/Y

where:
AC = average cost = unit cost (Rp/kg of live weight)
Ci = production cost -i (Rp/kg of live weight)
Y = production total of broiler poultry (kgof live weight)

Income (Π) refers to the difference between revenue (R) andcost (C).
Π =R–C
= p.Y – (∑

)

where: p = price of broiler poultry at farmers level (Rp/kgof live weight)

2.5.2. Factors influencing the production of broiler poultry
The analysis used a single equation of production model with OLS
estimation method. Produstion function used in this study was CobbDouglas production functions which consist of two (2) equations:
(1) Based on types of farming (U = 1= partnership, 0= independent) :
Ln Y = α + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + β4 Ln X4 + β5 Ln X5 + β6 Ln X6
+ β7 U ….……………………………………………………………………...(1)
hypothesis : α1, α2, α3, α5, α6 >0; α4 <0; β7 >0
(2) Based on farming scales (S= 1= ≥5000, 0= <5000):
Ln Y = α + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + β4 Ln X4 + β5 Ln X5 + β6 Ln X6
+ β8 S …………………………………………………………………………(2)
hypothesis : α1, α2, α3, α5, α6 >0; α4 <0; β8 >0
where:
X1 = feed (kg), X2=vaccine ND (ml), X3=labor (HKP), X4=mortality (%),
X5 = cage density (broilers/m2), and X6=heater, equals to LPG (kg)
U = dummy variable of farming types (U=1= partnership, 0= independent)
S = dummy variable of farming scale (S=1= ≥ 5000 broiler, 0 = <5000 broiler)

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Characteristic of Broiler Poultry Farming
The characteristic of broiler poultry farming in both locations of study
were showed in Table 2 (Kecamatan Pamijahan) and Table 3 (Kecamatan
Gunung Sindur). The characteristic of broiler poultry farming in Kecamatan
Pamijahan were: (1) The average population of broiler poultry reared by
plasma farmers is greater than independent farmers, for both farm scale 1
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and farm scale 2, due to the cage size of plasma farming was wider than
independent farmers; (2) The cage form was stilts cage, while the cage
direction of independent farmers was North-South (N-S) and West-East (WE) for plasma farmers.
Table 2. Characteristics of Broiler Poultry Farming in Kecamatan Pamijahan
No.

Characteristics

1

Number of population (broilers)
− Minimum
− Maximum
− Average
Capacity of cage (broilers)
Wide of cage (m2)
Cage forms (%)
− Litter
− Stilts
Cage direction (%)
− North-South (N-S)
− West-East (W-E)
Harvest weight (Kg/broiler)
Total of production (Kg/farmer)

2
3
4.
5
6
7

Independent farmers
Scale 1
Scale 2

Plasma farmers
Scale 1
Scale 2

1000
4000
2478
2700
252

5000
16500
7700
7850
619

2000
4500
3317
3500
314

5500
28000
13147
13147
1425

0
100

0
100

0
100

0
100

75
25
1.40
2388

41
20
1.30
13052

9
91
1.20
5189

41
59
1.30
20978

The characteristic of broiler poultry farming in Kecamatan Gunung
Sindur were: (1) There were no significantly differences of the average
population of broiler poultry reared by both of farming types at scale 1, but
at the scale 2, the average population of broiler poultry reared by Semi
Plasma was higher than Independent farmers; (2) The capacity of cages in
all of farming types were still not fully utilized, except for Plasma scale 2; (3)
Almost all of the cage form were litter, except for Plasma scale 2. The
direction of cage were N-S for independent and plasma farmers scale 2,
beside for the other farmers the direction of cage were W-E; (3) The highest
mortality was Semi Plasma farmers, and the lowest was Plasma farmers
scale 2; (4) The broiler were commonly harvested at young age (“smaller”
broiler), except for independent farmers scale 2 and plasma farmers scale 2;
(5) The FCR meets the standart, except for Semi Plasma farmers.
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Table 3. Characteristics of Broiler Poultry Farming in Kecamatan Gunung
Sindur
No.

Characteristics

1

Number of population (broilers)
− Minimum
− Maximum
− Average
Capacity of cage (broilers)
Wide of cage (m2)
Cage forms (%)
− Litter
− Stilts
Cage direction (%)
− North-South (N-S)
− West-East (W-E)
Mortality (%)
FCR
Harvest weight (Kg/broiler)
Total of production (Kg/farmer)

2
3
4.
5
6
7
8
9

Independent farmers
Scale 1
Scale 2

Plasma farmers
Scale 1
Scale 2

700
4500
1982
2132
158

5000
6000
5375
5375
404

1000
3700
1767
1956
149

5000
6300
5614
5643
434

68.18
31.81

50.00
50.00

55.56
44.44

42.86
57.14

36.36
63.34
10.00
1.70
1.06
1980

62.50
37.50
4.45
1.34
1.36
6859

22.22
77.78
6.31
1.67
0.93
1534

57.14
42.86
3.79
1.32
1.29
7003

3.2. Structure of Cost, Unit Cost, and Income
3.2.1. Structure of cost and unit cost
Structure of Cost of broiler poultry farming in Kecamatan Pamijahan and
Gunung Sindur showed in Table 4 (Kecamatan Pamijahan) and Table 5
(Kecamatan Gunung Sindur). Feed cost was the biggest cost of the total
production cost, followed by DOC. In the Kecamatan Pamijahan, feed cost of
plasma farmers was higher than independent farmers; on the other hand, in
the Kecamatan Gunung Sindur feed cost of semi plasma farmers was the
highest, as revealed by the results of the study Fapet IPB (2004), Begum
(2005b), Adewunmi (2008), Abda and Amin (2010, 2011), Kalla et al.
(2007), Sudhakar et al. (2010), Sarfraz et al. (2008), Ologbon and Ambali
(2001), Oladeebo and Ojo (2012). Unit cost of independent broiler poultry
farming was the lowest compared to the other farmers in both location.
Structure of broiler poultry farming cost based on farming scale in
Kecamatan Gunung Sindur and Pamijahan was presented in Appendix 1 and
2. Based on scale of farming, feed cost was also the largest component of the
production cost. In addition, the unit cost of broiler poultry farming scale 2
was lower than scale 1, which means that the larger the scale, the lower the
unit cost. This shows the validity of the economics of scale concept of broiler
poultry farming, as revealed by the results of the study Sehabudin (2002).
Feed cost was the largest cost of broiler poultry farming, both of scale 1 or 2
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of farming type. It showed that the the larger farming scale, the lower the
unit cost. This was in accordance with the concept of economics of scale as
revealed by Debertin (1986), Coelli et al. (1998) Taylor (2010), Cramer and
Jensen (1985), Binger and Hoffman (1998).
Table 4. Structure of Costand Unit Cost of Broiler Poultry Farming Based on
Farming Types in Kecamatan Pamijahan
Independent farmers
(Rp/Kg)
(%)

Cost item
A. Cash cost
1. Maintenance of cages
2. DOC
3. Feed
4. Vaccine
5. Husk
6. Electricity
7. Fuel
8. Non-family labor
Total cash cost
B. Non-cash cost
1. Cage depretiation
2. Tools depretiation
Total non-cash cost
C.Total cost

Plasma farmers
(Rp/Kg)
(%)

22
4 664
6 021
218
83
14
196
135
11 353

0,19
40.58
52.26
1.89
0.72
0.12
1.71
1.17
98.64

14,5
5 471
6 598
217
61
10
195
35
12 548

0.12
42.85
52.16
1.72
0.48
0.08
1.54
0.28
99.22

145
13
158
11 511

1.25
0.11
1.36
100.00

89
11
100
12 647

0.70
0.08
0.78
100.00

Table 5. Structure of Costand Unit Cost of Broiler Poultry Farming Based on
Farming Types in Kecamatan Gunung Sindur
Cost item

Independent farmers
(Rp/kg)

A. Cash cot
1. Maintenance of cages
2. DOC
3. Feed
4. Vaccine
5. Husk
6. Limestone
7. Electricity
8. Fuel
9. Rent cage
10. Non-family labor
Total cash cost
B. Non cash cost
1. Cage depretation
2. Tools depretiation
3. Family labor
Total of non cash cost
C. Total cost

Ujang Sehabudin

11
4 447
7 851
167
182
17
21
271
195
78
13 240

(%)
0,08
32.12
56.70
1.21
1.31
0.12
0.15
1.96
1.41
0.56
95.62

71
0.51
70
0.51
465
3.36
606
4.38
13 846 100.00

Partnership farmers
Plasma
Semi Plasma
(Rp/kg)
(%)
(Rp/kg)
(%)
17
4 399
7 792
286
272
26
30
262
49
136
13 269

0.12
31.35
55.53
2.04
1.94
0.19
0.21
1.87
0.35
0.97
94.57

215
1.53
141
1.00
406
2.89
762
5.43
14 031 100.00

19
4 274
9 344
251
253
26
32
372
87
26
14 684

0.12
27.24
59.55
1.60
1.61
0.17
0.20
2.37
0.55
0.17
93.58

216
1.38
125
0.80
667
4.25
1 008
6.42
15 692 100.00

Analysis of Broiler Poultry Farming…

708

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

3.2.2. Income of broiler poultry farming
The income of broiler poultry farming based on the farming types in the
location of study were presented in Table 6 and 7. At Kecamatan Pamijahan,
the independent farmers’ income was larger than Plasma farmers, for both
of cash costs and total cost. RC ratio of independent farmer was higher than
Plasma farmer, both for cash costs and total costs. This is due to the
technical performance as FCR and mortality of independent farmer was
better than Plasma farmer.
Table 6. Income of Broiler Poultry Farming Based on Types of Farming at
Kecamatan Pamijahan
Items
Revenue(Rp/kg))
Cash cost (Rp/kg)
Total cost (Rp/kg)
Income of cash cost (Rp/kg)
Income of total cost (Rp/kg)
R/C ratio of cash cost
R/C ratio of total cost

Independent farmer
14 653
11 353
11 511
3 300
3 142
1.29
1.27

Plasma farmer
15 456
12 548
12 647
2 908
2 809
1.23
1.22

In Kecamatan Gunung Sindur, independent farmers’ income was larger
than plasma farmers, for both cash costs and total cost. The RC ratio of
independent broiler poultry farmer was higher than other farmers, for both
cash costs and total costs. This is due to the technical performance of FCR
and mortality of independent farmer was better than other farmers.
Table 7. Income of Broiler Poultry Farming Based on Types of Farming at
Kecamatan Gunung Sindur
Items
Revenue (Rp/kg))
Real cost (Rp/kg)
Total cost (Rp/kg)
Income for real cost (Rp/kg)
Income for total cost (Rp/kg)
R/C Ratio for real cost
R/C Ratio for total cost

Independent farmer
15 873
13 240
13 846
2 633
2 027
1.20
1.15

Partnership farmer
Plasma
Semi Plasma
15 456
15 712
13 269
14 684
14 031
15 692
2 187
1 028
1 425
20
1.16
1.07
1.10
1.00

The income of broiler poultry farmers based on farming scale at the
location of study were presented in Table 8 and 9. In the Kecamatan
Pamijahan, the income of the independent broiler poultry farmer both scale
1 and scale 2 was higher than Plasma farmers. Likewise for the Kecamatan
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Gunung Sindur, the income of the independent farmers for both scale 1 and
scale 2 was higher than other farmers. In addition, it also shows that the
larger the scale of farming the higher the income, either for independent or
Plasma farmers.
Table 8. Income of Broiler Poultry Farming Based on Scale and Types of
Farming at Kecamatan Pamijahan
Independent farmer
Scale 1
Scale 2
14 655
14 650
11 524
11 182
11 752
11 270
3 131
3 468
2 903
3 380
1.27
1.31
1.25
1.29

Item
Revenue(Rp/kg)
Cash cost (Rp/kg)
Total cost (Rp/kg)
Income of cash cost (Rp/kg)
Income of total cost (Rp/kg)
R/C Ratio of cash cost
R/C Ratio of total cost

Plasma farmer
Scale 1
Scale 2
15 083
14 629
12 855
12 223
12 994
12 283
2 228
2 406
2 089
2 346
1.23
1.20
1.16
1.19

Table 9. Income of Broiler Poultry Farming Based on Scale and Types of
Farming at Kecamatan Gunung Sindur
Item
Revenue(Rp/kg)
Cash cost (Rp/kg)
Total cost (Rp/kg)
Income of cash cost
(Rp/kg)
Income of total cost
(Rp/kg)
R/C Ratio of cash cost
R/C Ratio of total cost

Independent farmer

Partnership farmer
Semi
Plasma
Plasma
Scale 1
Scale 2
Scale 1
15 500
15 400
15 712
13 922
12 425
14 684
15 015
12 759
15 692

Scale 1
15 900
13 546
14 317

Scale2
15 800
12 403
12 552

2 354

3 397

1 578

2 975

1 028

1 583
1.17
1.11

3 248
1.27
1.26

485
1.11
1.03

2 641
1.24
1.20

20
1.07
1.00

The differences income test results showed that there was a significant
difference between the independent and Plasma farmers, for both cash costs
and total cost (Table 10 and 11). This showed that the income of
independent broiler poultry farmers were higher than other farmers.
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Table 10. The Differences Income Test Results of Broiler Poultry Farmer
Based on Farming Types at Kecamatan Pamijahan
Income
Cash for independent farmers
Cash forPlasma farmer
Total for independent farmers
Total for Plasma farmer
a

Mean
3 300.03
2 296.09
3 119.19
2 190.64

Std.
Deviation
1 110.64
864.16
1 149.64
854.24

Std.
Error
202.77
136.64
209.89
135.07

Sig.
0.086b
0.039c

significant at α = 0,01; bsignificant at α = 0,05 ; csignificant at α = 0,10

Table 11. The Differences Income Test Results of broiler Poultry Farmer
Based on Farming Types at Kecamatan Gunung Sindur
Income
Cash for independent farmers
Cash for plasma farmers
Cash for semi plasma farmers
Total for independent farmers
Total for plasma farmers
Total for semi plasma farmers

Mean
2 631.74
2 188.54
1 028.80
2 026.32
1 427.35
20.41

Std.
Deviation
2 865.52
1 748.50
2 669.70
2 972.74
2 016.02
2 805.80

Std.
Error
523.17
437.12
544.97
542.74
504.00
572.73

Sig.
0.08b

0.03c

significant at α = 0,05; csignificant at α = 0,10

b

3.3. Factors Influencing the Broiler Poultry Production
Based on the production function parameters estimation of broiler
poultry farming based on farming types in Table 12. It showed that the feed,
labor, mortality, cage density, and heater were significantly affecting broiler
production. There were significant differences of production between the
plasma and other farming; broiler poultry production of Plasma was higher
than other farmers, about 0.15 kg per production period.
Table 12. The Estimation of Production Function Parameters Based on
Farming Types
Parameter
Constant
Ln X1 (feed)
Ln X2 (Vaccine)
Ln X3 (HKP)
Ln X4 (Mortality)
Ln X5 (Cage density)
Ln X6 (heater)
U1 (dummy of farming type)
U2 (dummy of farming type)
R-Sq = 96.2% R-Sq(adj) = 96.0%
Durbin-Watson statistic = 1.84346
a

Coef
0.62170
0.58433a
0.02008
0.33402a
-0.16149a
0.15804a
0.19622a
0.14999a
0.07304

SE Coef
0.24230
0.03692
0.03151
0.04555
0.02652
0.05750
0.03375
0.05467
0.05316

T
2.57
15.83
0.64
7.33
-6.09
2.75
5.81
2.74
1.37

P
0.011
0.000
0.525
0.000
0.000
0.007
0.000
0.007
0.171

VIF
8.237
5.361
1.406
1.277
1.198
7.489
3.455
3.299

significant at α =0,01
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Derived from the estimation of broiler poultry production function
parameters based on farming types in Table 13. It showed that the feed,
labor, mortality, heater, and cage density were significantly affecting the
broiler poultry production. There was no significant difference of
production between small scale and large-scale farmers.
Tabel 13. Estimation Results of Production Function Parameter Based on
Farming Scale
Parameter
Constant
Ln X1 (feed)
Ln X2 (Vaccine)
Ln X3 (HKP)
Ln X4 (Mortality)
Ln X5 (Cage density)
Ln X6 (heater)
S (dummy of farming scale)
R-Sq = 96,0% R-Sq(adj) = 95,9%
Durbin-Watson statistic = 1.82377
a

Coef
0.77670
0.58487a
0.01111
0.32712a
-0.14732a
0.14714b
0.19744a
0.05583

SE Coef
0.30370
0.04100
0.03341
0.05511
0.02987
0.06347
0.03583
0.05809

T
2.56
14.26
0.33
5.94
-4.93
2.32
5.51
0.96

P
0.011
0.000
0.740
0.000
0.000
0.022
0.000
0.338

VIF
9.035
4.973
1.713
1.145
1.165
7.454
2.481

significant at α =0,01; bsignificant at α =0,05

4. CONCLUSION
The feed cost was the largest cost of the structure cost of broiler poultry
farming for each farming types and scale. Unit cost of independent broiler
poultry farming was lower than other farmers ; the greater the scale, the
lower the unit cost.
The income of independent broiler poultry farming was higher than the
other farmers; the large the scale, the higher the income of broiler poultry
farming.
Feed, labor, mortality, cage density, and heater were significant effecting
on broiler production. There were significant differences of the broiler
poultry production between independent farmer and other farmers, but
there was no difference between the farming scales.
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APPENDIX
Appendix 1. Cost Structure of Poultry Broiler Farming at Different Types and
Unit Scale at Kecamatan Pamijahan
Independent farmers
Cost component
A. Cash cost
Fixed cost:
- cage
maintenance
Sub Total
Variable cost
- Bibit DOC
- Feed
- OVK
- Husk
- Electricity
- Fuel
- Non-family
labor
Sub Total
Total of cash
cost
B. Non cash cost
Fixed cost
- depretiation of
cage
- depretiation of
tools
Total of non cash
cost
Total Cost

Plasmafarmers

< 5000
(Rp/Kg) (%)

≥ 5000
(Rp/Kg) (%)

< 5000
(Rp/Kg) (%)

≥ 5000
(Rp/Kg) (%)

19

0.16

25

0.22

11

0.08

18

0.15

19

0.16

25

0.22

11

0.08

1

0.01

5469 42.09
6816 52.45
226 1.74
65 0.50
14 0.11
204 1.57

5364
6380
209
57
6
185

43.67
51.94
1.70
0.47
0.05
1.51

0.38

21

0.17

4425 37.65
6392 54.39
248 2.11
95 0.81
20 0.17
200 1.70
126

1.07

4903 43.50
5650 50.13
187 1.66
71 0.63
9 0.08
193 1.71
144

1.28

50

11505 97.90

11157 99.00

12844 98.85

12222

99.50

11524 98.06

11182 99.22

12855 98.93

12223

99.51

211

1.79

79

0.70

126

0.97

52

0.42

17

0.14

9

0.08

13

0.10

8

0.07

228

1.94

88

0.78

139

1.07

60

0.49

11752 100.00

Analysis of Broiler Poultry Farming…

11270 100.00

12994 100.00

12283 100.00
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Appendix 2. Cost Structure of Poultry Broiler Farming at Different Types and
Unit Scale at Kecamatan Gunung Sindur
Independent farmers
Cost component
A. Cash cost
Fixed cost:
- cage
maintenance
Sub Total
Variable cost
- Bibit DOC
- Feed
- OVK
- Husk
- Limestone
- Electricity
- Fuel
- Rent Cage
- Non-family
labor
Sub Total
Total of cash
cost
B. Non cash cost
Fixed cost
- Cage
depretiation
- Tools
depretiation
- Family labor
Total of non
cash cost
Total Cost

Ujang Sehabudin

< 5000
(Rp/Kg) (%)

Plasmafarmers

≥ 5000
(Rp/Kg) (%)

< 5000
(Rp/Kg) (%)

≥ 5000
(Rp/Kg) (%)

14
14

0.10
0.10

1
1

0.01
0.01

24
24

0.16
0.16

8
8

0.06
0.06

4338
8276
180
194
18
26
302
183

30.30
57.81
1.26
1.36
0.13
0.18
2.10
1.28

4747
6682
134
149
14
10
188
229

37.82
53.23
1.07
1.19
0.11
0.08
1.50
1.82

4245
8523
334
299
35
43
325
51

28.27
56.76
2.22
1.99
0.23
0.29
2.16
0.34

4598
6851
225
236
14
12
181
45

36.04
53.70
1.76
1.85
0.11
0.09
1.42
0.35

16
13532

0.11
94.52

249
12402

1.98
98.80

43
13898

0.29
92.56

255
12417

2.00
97.32

13546

94.61

12403

98.81

13922

92.72

12425

97.38

83

0.58

36

0.29

229

1.53

196

1.54

83
605

0.58
4.23

32
81

0.25
0.65

165
699

1.10
4.66

110
28

0.86
0.22

771
5.39
14317 100.00

149
1.19
12552 100.00

1093
7.28
15015 100.00

334
2.62
12759 100.00
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PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI
MELALUI PEMANFAATAN
LIMBAH PERTANIAN
(STUDI KASUS : PENGEMBANGAN
BIOCHAR DI DISTRIK MALINDKABUPATEN MERAUKE)
Maria Maghdalena Diana Widiastuti
Universitas Musamus Merauke
Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke-Papua

ABSTRAK
Biochar merupakan arang aktif yang terbuat dari limbah organik seperti sekam padi,
tempurung kelapa, gergaji kayu, batang jagung, kulit kakao, ranting kayu dan
sejenisnya. Biochar ini dapat dimanfaatkan menjadi pembenah tanah dan briket
sebagai alternatif pengganti minyak tanah. Merauke merupakan sentra produksi
padi di Papua, sekaligus juga menjadi sentra limbah pertanian seperti sekam dan
damen. Produksi sekam padi di Distrik Malind dalam satu kali musim panen sebesar
1,87 ton. Limbah sebesar ini baru dimanfaatkan sebesar 10 persennya untuk
pembuatan batubata, sisanya dibuang percuma. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui seberapa besar tambahan pendapatan petani dalam upaya mengolah
limbah sekam padi menjadi biochar dan briket. Metode yang digunakan adalah uji
kelayakan usaha, dengan menghitung nilai NPV dan BCR. Usaha dikatakan layak jika
nilai NPV positif dan BCR > 1. NPV untuk biochar dari sekam padi menunjukkan nilai
positif dengan besarnya keuntungan petani sebesar 76 juta dalam tiga tahun
pertama usaha, sedangkan nilai BCR-nya 1,23. Begitupula dengan briket
menunjukkan nilai positif dengan keuntungan usaha sebesar 154 juta dalam tiga
tahun kedepan dan nilai BCR 1,20.
Kata Kunci: biochar, briket, analisis kelayakan usaha

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Survei pendapatan rumah tangga pertanian (BPS, 2013) menyatakan
bahwa pendapatan petani dari usaha di sektor pertanian yang terdiri dari
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enam sub sektor: padi, palawija, perkebunan, peternakan, kehutanan dan
perikanan; berkisar antara Rp1.82 - Rp3.57 juta per tahunnya. Pendapatan
petani ini masih jauh di bawah standar pendapatan tenaga kerja di sektor
industry. Menurut Sumarno dan Kartasasmita (2010), pendapatan dari
usahatani padi dinilai cukup layak bagi penghidupan keluarga petani
apabila petani memiliki lahan sawah dua hektar atau minimal satu hektar.
Sayangnya hasil sensus pertanian (BPS, 2003) menunjukkan rata-rata
kepemilikan lahan sawah petani di Indonesia hanya 0.5 ha, jadi wajarlah jika
pendapatan yang diterima oleh petani masih jauh dibawah standar tenaga
kerja di sektor industri. Sumarno dan Kartasasmita (2010) lebih lanjut
meneliti pendapatan usahatani dari luasan lahan satu hektar yang diterima
petani setiap bulannya rata-rata Rp2.7 Juta. Bila petani padi memiliki sawah
5 hektar, maka pendapatan per bulan mencapai Rp13.7 juta. Bandingkan
dengan kepemilikan lahan petani di Thailand, yang rata-rata memiliki lahan
minimal 5 hektar, petani di Malaysia 4 hektar, bahkan di Australia luas
minimum yang dimiliki oleh petani mencapai 100 hektar. Kondisi inilah
yang menyebabkan rumah tangga petani sebagai penyumbang angka
kemiskinan terbesar di Indonesia.
Bagaimana kondisi petani padi di Kabupaten Merauke? Sebagian besar
petani padi di Kabupaten Merauke merupakan petani transmigran dari
pulau Jawa. Merauke Dalam Angka (2011) mencatat bahwa luas lahan padi
dan palawija di Kabupaten Merauke sebanyak 27 887.2 hektar dengan
rumah tangga petani sebanyak 48 670 kepala keluarga, maka rata-rata
kepemilikan lahan per rumah tangga petani sebanyak 0.57 hektar.
Rendahnya kepemilikan lahan ini disebabkan perpencaran dan fragmentasi
lahan. Adanya sistem warisan dan klaim penduduk asli menjadi
permasalahan yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini.
Begitu rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga petani di Indonesia
menjadi perhatian pemerintah, lembaga swadaya baik nasional maupun
internasional. Berbagai program telah digalakkan oleh pemerintah seperti
program pembukaan lahan pertanian baru, intensifikasi dan mekanisasi
pertanian. Namun, semua itu belum dapat meningkatkan pendapatan
petani. Salah satu upaya kecil yang saat ini tengah dilaksanakan oleh
lembaga penelitian dan lembaga internasional dalam menjawab tantangan
rendahnya pendapatan petani dengan mengedepankan pertanian
berkelanjutan, yaitu pemanfaatan biochar untuk aplikasi di bidang
pertanian dan energi alternatif pengganti minyak tanah. Goenadi dan Santi
(2010) mengatakan bahwa beberapa negara telah menetapkan suatu
kebijakan untuk mengembangkan biochar dalam skala industri guna
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meningkatkan simpanan karbon di dalam tanah. Jika dikaitkan dengan
kepedulian terhadap pemanasan global yang disebabkan oleh emisi CO2 dan
sumber gas rumah kaca lainnya, maka pemanfaatan biochar sebagai bahan
amelioran tanah memiliki prospek yang cukup baik. Dengan kata lain,
teknologi pemanfaatan (pengolahan) biochar merupakan salah satu solusi
cepat untuk mengurangi pengaruh pemanasan global yang berasal dari
lahan pertanian dan juga merupakan salah satu alternatif untuk mengelola
limbah pertanian dan perkebunan.
Biochar merupakan materi padat yang terbentuk dari karbonisasi
biomassa, biasa disebut “arang aktif”. Biomassa yang dapat digunakan untuk
membuat biochar dapat berasal dari beberapa limbah pertanian seperti
sekam padi, jerami, tempurung kelapa, kayu gergajian, ranting pohon,
potongan kayu, tongkol jagung, ampas sagu dan lain sejenisnya. Bentuk,
warna dan proses pembuatannya mirip dengan arang kayu yang sering kita
jumpai di pasaran. Teknologi biochar bukanlah merupakan teknologi baru,
tetapi teknologi lama yang diperkenalkan kembali karena fungsinya yang
sangat penting di bidang pertanian dan pengembangan energi alternatif.
Gani (2009) menyebutkan keuntungan biochar di bidang pertanian
sebagai bahan ameliorant atau pembenah tanah. Fungsinya bukan sebagai
pupuk, namun dapat digunakan sebagai pendamping pupuk untuk
meningkatkan efesiensi pupuk bagi tanaman. Biasanya bahan pembenah
tanah yang sering digunakan oleh petani adalah bahan organik, namun
karena cepatnya proses dekomposisi, dan biasanya mengalami mineralisasi
menjadi CO2, bahan organik harus ditambahkan setiap musim tanam untuk
tetap dapat mempertahankan produktivitas tanah. Biochar atau arang
hayati dapat mengatasi keterbatasan tersebut dan menyediakan opsi bagi
pengelolaan tanah. Manfaat biochar sebagai pembenah tanah terletak pada
dua sifat utamanya, yaitu mempunyai afinitas tinggi terhadap hara dan
persisten dalam tanah. Sifat persistensi dalam tanah karena biochar
mengandung karbon (C) yang tinggi, lebih dari 50 persen dan tidak
mengalami pelapukan lanjut sehingga stabil sampai puluhan tahun di dalam
tanah. Afinitas biochar terletak pada permukaan yang luas dan mengandung
banyak pori sehingga memiliki densitas yang tinggi. Sifat fisik demikian
memungkinkan biochar memiliki kemampuan mengikat air dan pupuk yang
cukup tinggi. Biochar juga dapat meningkatkan kandungan nitrogen di
dalam tanah karena memiliki KTK (Kapasitas Tukar Kation) yang tinggi.
Hasil penelitian Siringoringo dan Siregar (2011), menunjukkan bahwa
aplikasi dosis biochar cukup nyata menaikkan laju pertumbuhan awal
tanaman M. montana Blume. Sementara efek positif aplikasi bahan arang
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terhadap sifat kesuburan kimia tanah tampak dalam hal naiknya pH, Ca2+,
Mg2+, K+, KTK, KB, K2O, P2O5 dan turunnya kadar H+-dd dan Al3+-dd.
Aplikasi arang dapat memperbaiki kualitas kesuburan tanah yang signifikan
pada tipe tanah Latosol yang bertekstur liat. Penelitian Rostaliana et al.
(2012) terhadap lahan tebang dan bakar di Bengkulu ternyata juga
memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kualitas tanah.
Penelitian UNDP (2012) di Nusa Tenggara Timur pada tanaman jagung
dengan penambahan biochar dapat meningkatkan jumlah panen dua kali
lipat dibandingkan kebun jagung tanpa penambahan biochar. Arang biochar
ini juga dapat membantu mempertahankan tanaman jika terjadi hujan deras
dengan menahan air di tanah liat.
Dalam bidang pengembangan energi alternatif, biochar dibuat melalui
proses pembakaran secara lambat, dimana panas akan menghasilkan energi
yang kemudian dapat digunakan sebagai biofuel. Biochar yang telah
berbentuk arang dapat pula diolah menjadi briket seperti layaknya briket
yang terbuat dari batu bara. Briket biochar ini dapat digunakan sebagai
pengganti bahan bakar minyak ataupun kayu bakar. UNDP (2013)
menyatakan bahwa keuntungan briket biochar ini antara lain tidak berasap,
tidak berjelaga dan tidak ada api, hanya bara yang digunakan, sehingga
dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Distrik Malind di Kabupaten Merauke merupakan salah satu distrik
sentra produksi padi. Luas lahan padi sawah Distrik Malind ini mencapai
3.640 ha dengan produksi padi 15 178.28 ton. Pada setiap musim tanam
akan dihasilkan limbah berupa sekam sebesar 4 715 ton atau sebanyak 1.87
ton per rumah tangga petani. Limbah ini belum dimanfaatkan secara
optimal, baru 10 persennya digunakan sebagai bahan baku pembuatan
batubata. Pemanfaatan biochar di lahan pertanian pun masih awam
diketahui oleh petani di Distrik Malind. Berdasarkan penelitian Widiastuti
(2014) pemanfaatan biochar terhadap tanaman padi di Merauke, studi
kasus di Kampung Rawasari, Distrik Malind terbukti telah meningkatkan
produktivitas padi sebanyak 2 kali lipat, dari 1.8 ton/ha menjadi 5.4 ton/ha
GKG. Peningkatan produktivitas padi ini dapat menumbuhkan permintaan
masyarakat terhadap biochar.
Untuk pemanfaatan biochar sebagai briket, kualitas briket dari sekam
padi memang tidak sebagus briket batu bara atau biomassa lain seperti
kayu atau tempurung. Menurut Sahupala (2012), briket dari sekam padi
memiliki kadar moisture/air yang tinggi, dibandingkan dengan standar
briket impor. Kadar moisture/air ini berkaitan dengan penyalaan awal
bahan bakar, namun volatile matter yang berhubungan dengan stabilisasi
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nyala dan percepatan pembakaran arang lebih tinggi dibandingkan standar
briket impor. Jadi walaupun memiliki beberapa kelemahan, namun tetap
dapat dikembangkan dan menjadi alternatif pengganti minyak tanah
sehingga tingkat ketergantungan masyarakat terhadap minyak tanah dapat
dikurangi.

1.2. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui cara pembuatan biochar dan briket biochar
2. Menganalisis jumlah pendapatan petani dalam memanfaatkan limbah
sekam padi menjadi biochar
3. Menganalisis jumlah pendapatan petani dalam memanfaatkan limbah
sekam padi menjadi briket biochar

2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di kampung Padang Raharja, Distrik Malind,
Kabupaten Merauke. Pengumpulan data, pengolahan dan penulisan
dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2013. Data yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden terpilih melalui
wawancara secara mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan terstruktur
berupa kuesioner. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari
berbagai sumber berupa buku, jurnal, website dan laporan kegiatan.
Sumber data yang dibutuhkan untuk melihat tambahan pendapatan
petani dari usaha pembuatan biochar dan briket dengan menggunakan
pendekatan analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha merupakan
suatu studi untuk menentukan apakah suatu usaha tertentu layak untuk
dijalankan dan mendatangkan profit yang layak untuk kelangsungan usaha
pada skala waktu tertentu. Analisis kelayakan usaha pada prinsipnya
menggunakan metode yang sama dengan analisis usahatani. Bedanya,
analisis kelayakan usaha merupakan estimasi dari besarnya manfaat dan
biaya. Hal ini terjadi karena usaha tersebut belum sepenuhnya dijalankan
dan baru tahap perencanaan dan skala percobaan, sehingga semua nilai
merupakan nilai pendekatan (estimasi). Data primer diperoleh dengan
wawancara langsung dengan petani yang sebelumnya telah mengikuti
pelatihan dan mengaplikasikan pembuatan arang dan menggunakannya
dalam bidang pertanian dan briket biochar. Komponen data yang dicari
adalah sebagai berikut:
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1. Manfaat : Estimasi hasil produksi dikalikan dengan asumsi harga
komoditi yang akan dilempar ke pasar
2. Biaya :input atau biaya-biaya yang digunakan untuk membuat usaha
arang biochar dan briket biochar. Biaya meliputi biaya variabel, dan
biaya tetap. Biaya tetap merupakan asset yang harus diupayakan untuk
memulai usaha biochar dan nilainya tidak dipengaruhi oleh jumlah
produksi, misalnya sewa tempat, bangunan, dan alat produksi. Biaya
variable terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi
komoditi, terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, marketing, dan lainnya.
Harga input berdasarkan harga pasar yang berlaku di desa target
penelitian. Harga komoditi merupakan asumsi harga yang dibangun
berdasarkan unsur-unsur biaya yang sudah dikeluarkan untuk
memproduksi komoditi tersebut per satuan unit. Komponen net benefit dan
cost menggunakan faktor koreksi discount rate berdasarkan suku bunga
bank yang berlaku. Komponen penyusutan terhadap peralatan tidak
diperhitung-kan dalam penelitian ini, karena komponen asset yang
digunakan relatif kecil dibandingkan total bahan baku dan variable cost
lainnya.
Data-data yang telah diperoleh, dihitung dengan menggunakan metode
cost benefit ratio, NPV dan IRR. Untuk mengukur nilai suatu usaha dengan
menggunakan NPV, berlaku kriteria sebagai berikut:
NPV > 0 Usaha layak
NPV = 0 Benefit cukup untuk menutupi cost dan investasi selama
umur tehnis-ekonomis usaha
NPV < 0 Usaha tidak layak
NPV = 0 dan Positif, berarti usaha diprioritaskan karena mampu
memberikan benefit yang lebih besar dibandingkan cost yang dikeluarkan.
NPV menghitung nilai sekarang dari aliran kas yaitu sebagai selisih antara
Present Value (PV) manfaat dan present value (PV) biaya, dengan rumusan
sebagai berikut :
n Bt  Ct
NPV = 
t 0 / 1 (1  i )t
Dimana :
Bt : Manfaat yang diperoleh sehubungan dengan suatu usaha pada time series (tahun ke-t),
satuan Rupiah (Rp)
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Ct : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan usaha pada time series (tahun ke-t), tidak
dilihat apakah biaya tersebut dianggap sebagai modal (pembelian peralatan, tanah,
konstruksi dan lain sebagainya), satuan Rupiah (Rp)
i : Tingkat suku bunga yang relevan (%)
t : Periode waktu (tahun)

Selain menggunakan NPV, analisis kelayakan usaha juga bisa
menggunakan analisis Benefit-Cost Ratio (BCR) baik gross maupun net.
Gross BCR diperoleh dengan cara membagi jumlah hasil diskonto
pendapatan dengan jumlah hasil diskonto biaya. Hal ini merupakan tingkat
besarnya tambahan manfaat setiap penambahan satu satuan rupiah biaya
yang digunakan. Dalam penghitungan gross BCR diharuskan memenuhi
kaidah berikut :
BCR > 1 maka usaha layak dilaksanakan
BCR = 1 dari segi aspek finansial dan ekonomis, maka usaha/bisnis
tidak perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan, tetapi dari
segi sosial, usaha/bisnis dapat dipertimbangkan untuk
dilaksanakan.
BCR < 1 Usaha tidak layak dilaksanakan
Net BCR merupakan perbandingan antara jumlah NPV positif dengan
jumlah NPV negatif. Net BCR ini menunjukkan gambaran berapa kali lipat
benefit yang diperoleh dari cost yang dikeluarkan. Usaha/bisnis dapat layak
diterima, jika net BCR dan NPV memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut :
Net BCR > 1 berarti NPV > 0, artinya usaha layak diterima
Net BCR < 1 berarti NPV < 0, artinya usaha tidak layak diterima
Net BCR = 1 berarti NPV = 0, artinya usaha tidak untung dan tidak rugi
(marjinal), sehingga keputusannya penilaian usaha/bisnis
tergantung pada pemegang keputusan. Gross BCR dan Net
BCR tertuang dalam rumusan seperti dibawah ini :
n

Gross BCR =

t o / 1
n

t

Ct

 (1  i)

t 0 / 1
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n

Net B/C =

Bt  Ct

 (1  i)

t 0 / 1
n

t

( Bt  C t )  0

....................
Bt  Ct

t ( Bt  C t )  0
t  o / 1 (1  i )

Metode ketiga yang umum dilakukan dalam menganalisis kelayakan
usaha adalah menghitung nilai BEP (Break Event Point). BEP merupakan
konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang
harus dihasilkan atau terjual agar usaha tidak mengalami kerugian. BEP
atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan keadaan pulang pokok
terjadi apabila keuntungan (Revenue) sama dengan biaya (cost), R = C;
yang berarti usaha tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula
menderita kerugian. Untuk menghitung nilai BEP yaitu dengan membagi
total cost dan harga produk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Cara Pembuatan Arang Aktif dan Briket Biochar
Cara pembuatan arang dan briket yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode sederhana dengan menggunakan peralatan yang
terdapat di kampung. Alat pembakaran yang digunakan dibuat sendiri oleh
petani dengan memanfaatkan drum bekas, sisa kawat ram/pipa besi.
Prinsip utama pembakaran yang dilakukan adalah pembakaran tanpa
oksigen atau sedikit oksigen sehingga bahan organik yang dibakar tidak
menjadi abu. Pembakaran biochar dari bahan baku sekam dengan
menggunakan drum, sesuai dengan tahapan berikut ini:
− Siapkan sebuah drum dengan penutupnya. Lubangi penutupnya sebesar
diameter pipa besi/kawat ram
− Tempatkan pipa besi/kawat ram di tengah-tengah drum lalu isi drum
dengan tempurung kelapa
− Setelah setengah bagian drum terisi dengan tempurung, bakar terlebih
dahulu dengan memasukkan api kedalam pipa besi. Hal ini dilakukan
supaya bagian bawah tempurung dapat terbakar dengan merata.
− Lalu penuhi sisa isi drum dengan tempurung sampai penuh. Setelah 80
persen tempurung terbakar tutup drum dengan penutup yang sudah
dilubangi tadi. Fungsi pipa besi/kawat ram tersebut adalah untuk
ventilasi, memberikan ruang supaya api membakar tempurung namun
tidak sampai menjadi abu, karena ada udara dari luar.
Peningkatan Pendapatan Petani Melalui…
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− Pembakaran dengan menggunakan drum ini memakan waktu kurang
lebih 8 jam.
Sebenarnya telah terdapat alat pembakaran yang dibuat oleh peneliti
dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk membuat arang lebih cepat dari
proses sederhana diatas, namun belum diproduksi dalam skala industri dan
hanya dibuat untuk kepentingan penelitian. Drum modifikasi buatan IPB ini
sangat praktis karena ditambahkan cerobong asap dan ventilasi di sekeliling
drum sehingga pembakaran dapat berlangsung sempurna. Selain itu
dibawah drum dilengkapi dengan pintu untuk mengambil hasil arang yang
sudah jadi. Pembakaran dengan alat ini hanya memakan waktu 2 jam. Untuk
usaha skala besar penggunaan alat pembakaran modern sangat disarankan
untuk meningkatkan efesiensi produksi.
Cara kedua yang biasa dilakukan oleh petani menggunakan metode
terbuka, dengan hanya menggunakan kawat ram/pipa besi yang telah
dilubangi. Lebih sederhana dari segiperalatan namun tidak bisa
ditinggalkan dalam jangka waktu lama seperti pada metode
tertutupmenggunakan drum. Sekam harus sering dibolak balik untuk
mencegah sekam menjadi abu. Langkah-langkah pembuatan biochar dengan
system terbuka adalah sebagai berikut : tempatkan kawat ram/pipa besi
ditengah gundukan sekam, lalu bakar dari bawah melalui lubang
kawatram/pipa besi. Bolak balik gundukan dengan menggunakan cangkul
supaya pembakaran terjadi secara merata. Setelah arang terbentuk yang
dibuktikan dengan penampilan gundukan yang menghitam, harus dilakukan
penyiraman dengan air supaya pembakaran tidak berlangsung terus yang
dapat berpotensi menjadi abu. Metode ini yang sering digunakan oleh petani
untuk pembuatan biochar untuk aplikasi di lahan pertanian.
Briket biochar merupakan aplikasi penggunaan arang biochar selain
untuk lahan pertanian. Pembuatan briket biochar relatif mudah, dengan
alat-alat yang sederhana. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat briket
biochar adalah arang biochar dari semua jenis bahan baku dapat digunakan,
tepung kanji sebagai perekat dan alat pencetak yang dapat dibuat dari pipa
paralon atau bambu serta alat press, bisa menggunakan kayu atau dapat
dibuat dari besi. Cara pembuatan briket biochar adalah sebagai berikut : (1)
Arang yang sudah kering ditumbuk hingga menjadi butiran yang lebih kecil,
(2) Campurkan arang halus dengan perekat dan cetak, (3) Press hasil
cetakan supaya padat dan (4) Jemur/keringkan dibawah sinar matahari
selama 2 hari sampai mengeras.

Maria Maghdalena Diana Widiastuti

Peningkatan Pendapatan Petani Melalui…

726

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

3.2. Analisis Kelayakan Usaha Arang Biochar
Berdasarkan cara pembuatan biochar diatas, dapat diidentifikasi biayabiaya yang dibutuhkan untuk membuka usaha pembuatan arang dan briket
biochar. Komponen biaya yang termasuk biaya tetap adalah drum, kawat
ram, selang air, alat press, alat sealted (packaging), sekop, dan loyang;
sedangkan biaya variabel adalah bahan baku, air, plastic/karung untuk
packaging, listrik, tenaga kerja, dan pematik.
Tabel 1. Analisis Financial Arang Biochar dari Sekam
Item
Jumlah Produksi (kg)

1
31 700

Tahun
2
63 400

3
95 100

79 250 000

158 500 000

237 750 000

79 250 000
0.9091
72 045 455

158 500 000
0.8264
130 991 736

237 750 000
0.7513
178 625 094

1 500 000

1 500 000

1 500 000

415 000

415 000

415 000

30 115 000
3 962 500
3 487 000
951 000
23 870 000
64 300 500
0.9091
58 455 000

60 230 000
7 925 000
6 974 000
1 902 000
47 740 000
126 686 000
0.8264
104 699 174

90 435 000
11 887 500
10 461 000
2 853 000
71 610 000
189 161 500
0.7513
142 119 835

14 949 500

31 814 000

48 588 500

13590 455
13 590 455
76 388 276
1.2325
25.720

26 292 562
39 883 017

36 505 259
76 388 276

Benefit
1. Penjualan biochar sekam
2.Salvage value
Total Benefit
Discount Rate(10%)
Present Value Benefit

Cost
1.Sewa Tempat
2.Alat (kawat ram, sekop, selang
air, sealted)
3.Bahan sekam dan pematik
4. Air
5.Packaging
6.Listrik
7.Tenaga kerja
8.Marketing

Total Cost
Discount Rate(10%)
Present Value Cost
Net Benefit=
Total benefit – total cost
Present Value Net Benefit=
PV benefit – PV cost
Net Benefit Kumulatif

Net Present Value(NPV)
NetB/C Ratio
Break Event Point (BEP)

Berdasarkan hasil analisis financial biochar dari bahan sekam seperti
pada Tabel 1, diperoleh total biaya sebesar Rp63 juta dengan total benefit
sebesar Rp79 juta. Laba bersih penjualan biochar pada tahun pertama 15
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juta. Nilai total cost and benefit tersebut terkoreksi dengan nilai discount
rate sebesar 10 persen. Sehingga diperoleh nilai present value cost sebesar
Rp58 juta, present value benefit sebesar Rp72 juta dan net benefit present
value sebesar 13.6 Juta Rupiah. Nilai present value benefit diperoleh dari
estimasi produksi minimum harian arang dan estimasi penjualan biochar
berdasarkan nilai cost untuk memproduksi biochar. Harga estimasi
penjualan biochar sebesar Rp2 500/Kg diperoleh dari jumlah tenaga kerja
sebanyak satu orang dan biaya produksi untuk setiap Kg arang sebesar Rp. 1
988.00.
Uji kelayakan usaha dapat dilihat pada hasil NPVnya. Nilai NPV diperoleh
dari penjumlahan net benefit yang terkoreksi dengan discount rate sebesar
10 persen. Hasil penjumlahan net benefit selama tiga tahun perencanaan
usaha yang terkoreksi discount rate yaitu Rp76 juta. NPV bernilai positif
menunjukkan bahwa usaha biochar dengan bahan baku sekam LAYAK untuk
dikembangkan lebih lanjut. Uji kelayakan berikutnya adalah dengan
menghitung nilai BCR (Benefit Cost Rasio), BCR diperoleh dengan membagi
present value benefit dengan present value cost. Suatu usaha dikatakan
layak jika nilai BCR diatas satu. Hasil analisis financial arang sekam dengan
satu orang tenaga kerja yang mampu memproduksi 100 kg arang/hari
dengan harga jual arang sekam Rp2 000/kg menghasilkan nilai BCR yaitu
1.2325. Nilai tersebut menyatakan bahwa analisis usaha ini LAYAK untuk
dijalankan. Nilai BEP sebesar 25 720 kg yang berarti bahwa produksi
minimal yang harus dihasilkan per tahun adalah 25 720 kg atau 81 kg/hari
untuk mendapatkan balance cost and benefit.
Berdasarkan nilai net NPV dan BCR maka secara financial, usaha ini
layak untuk dilakukan. Hasil penelitian ini juga menganalisis seberapa besar
efesiensi persentase sekam padi basah ketika menjadi arang. Dari 10 Kg
sekam padi, rata-rata akan diperoleh arang sekam sebanyak 3 Kg. Dari data
tersebut, jika setiap musim panen rata-rata dihasilkan 1.86 ton sekam padi
per hektar, maka akan menghasilkan arang sekam sebanyak 558 Kg; dengan
harga jual Rp2 000 per kg, maka akan diperoleh pendapatan sebesar Rp1.1
juta per rumah tangga petani.
Jumlah pemakaian arang sekam biochar menurut penelitian UNDP,
paling ideal untuk meningkatkan produktivitas tanaman jagung sebanyak
2,5 ton per hektar. Menurut BPS (2012) luas lahan pertanian di Kabupaten
Merauke sebanyak 27 887 hektar; asumsi setengah dari luas lahan tersebut
menggunakan arang sekam biochar maka minimal permintaan arang sekam
dalam satu kali musim tanam sebanyak 35 000 ton. Melalui estimasi
tersebut, maka usaha pembuatan arang sekam biochar sangat menjanjikan
Maria Maghdalena Diana Widiastuti

Peningkatan Pendapatan Petani Melalui…

728

Prosiding PERHEPI 2014
Perdagangan, Integrasi Ekonomi, Supply Chain Management,
Penyuluhan, Komunikasi, Transfer Teknologi, dan Bioteknologi

dan mampu memberikan keuntungan yang cukup besar. Jika 10 persen saja
lahan pertanian padi menggunakan biochar sebagai tambahan input, maka
akan diperoleh pendapatan sebesar 7 milyar rupiah. Terlepas dari data-data
diatas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain saat ini
kesadaran petani untuk menggunakan arang sekam biochar masih sangat
rendah, karena teknologi ini masih tergolong baru. Secara ekonomi,
pemakaian tambahan arang dalam input produksi juga akan meningkatkan
biaya usahatani di tahap awal pemakaian. Peningkatan biaya usaha tani ini
seringkali berbenturan dengan kepentingan lain, misalnya terbatasnya
modal usaha tani yang dimiliki atau kurangnya pengetahuan tentang
manfaat arang sekam biochar. Oleh karena itu, perlu adanya strategi
marketing penjualan arang sekam, misalnya dengan gencarnya penyuluhan
pentingnya penggunaan biochar dan fungsi lain biochar bagi tanaman selain
padi, misalnya sayur-sayuran, tanaman holtikultura yang ditanam di
pekarangan, tanaman bunga dan lain sebagainya. Persaingan dalam
membuka usaha pembuatan arang sekam biochar ini relatif kecil, karena
jumlah penggilingan padi tidak terlalu banyak. Di distrik Malind hanya
terdapat lima unit penggilingan padi. Modal yang diperlukan untuk
membuka usaha ini pun relatif murah. Untuk tahun pertama, sesuai dengan
Tabel 1, modal yang diperlukan hanya 64 Juta Rupiah. Keuntungan bersih di
tahun pertama mencapai 15 juta rupiah. Modal berupa fixed cost sebesar
Rp1 915 000.00 sudah kembali di tahun pertama. Nilai modal memang
relatif besar, namun hampir 99 persen modal tersebut merupakan variable
cost, yang berarti bahwa besarnya modal tergantung pada volume
pekerjaan. Dalam analisis financial ini, harga bahan baku dan air
diperhitungkan dalam rupiah sesuai dengan harga dari penggilingan padi.
Jika pemanfaatan bahan baku sekam menggunakan hasil penggilingan padi
milik sendiri, maka biaya variable dapat ditekan hingga 0 rupiah, dan modal
yang diperlukan hanya Rp1 915 000.00 untuk pembelian asset.
Tantangan yang mungkin akan terjadi adalah jika semua petani
membuat sendiri arang sekam biochar untuk kepentingan lahan
pertaniannya. Hal ini bisa terjadi, mengingat tidak perlu alat khusus untuk
membuat arang sekam biochar, sehingga petani dapat dengan mudah
membuat arang sekam menggunakan hasil penggilingan padi untuk
kepentingan sendiri. Namun, mengingat budaya masyarakat yang “instan”
memungkinkan usaha pembuatan arang sekam ini layak untuk
dikembangkan. Tantangan berikutnya adalah penggunaan arang sekam
biochar tidak setiap musim tanam diaplikasikan di lahan pertanian. Oleh
karena bersifat ameliorant, sehingga arang sekam biochar awet bahkan jika
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digunakan dalam 2 atau 3 kali musim tanam. Hal ini tentunya sedikit banyak
akan mempengaruhi jumlah permintaan arang sekam biochar.

3.3. Analisis Kelayakan Usaha Briket Biochar
Salah satu produk sampingan dari pembuatan arang biochar ini adalah
briket sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak tanah. Dari satu
kilogram arang akan diperoleh 11 keping briket yang dapat menggantikan
minyak tanah setara dengan 1 liter minyak tanah. Pasokan bahan bakar
minyak yang ada di Merauke sangat tergantung supplai dari luar Papua.
Pasokan ini dibawa melalui transportasi laut yang sangat rentan terhambat
karena faktor cuaca. Adanya briket pengganti minyak tanah ini setidaknya
mampu menjadi alternatif jika suatu saat jalur distribusi peredaran minyak
tanah terhambat. Hampir sebagian besar masyarakat asli pun masih
menggunakan tungku untuk memasak, mereka dapat beralih menggunakan
briket biochar yang aman bagi kesehatan dan berbiaya murah. Dapat
dikatakan murah karena hasil analisis finansial menunjukkan ongkos
produksi untuk pembuatan arang ini lebih murah dibandingkan harga
eceran minyak tanah di pasaran Merauke.
Harga satu buah briket berdasarkan analisis finansial pada Tabel 2 yaitu
sebesar Rp500.00 per keping briket. Secara finansial, hal ini sangat
menguntungkan jika dibandingkan dengan harga minyak tanah sebesar Rp5
000/liter, karena 1 keping briket berbahan baku sekam ini setara dengan
0.25 liter minyak tanah. Artinya penggunaan 1 liter minyak tanah setara
dengan 4 briket biochar berbahan baku sekam yang bernilai Rp2 000.00.
Secara ekonomi, masih ada keuntungan lain jika menggunakan briket
biochar, yaitu berkurangnya biaya kesehatan berkaitan penggunaan tungku
tradisonial yang berpotensi menyebabkan penyakit ISPA (infeksi saluran
pernafasan akut). Data Merauke Dalam Angka (2011), Kabupaten Merauke
menunjukkan bahwa penyakit ISPA merupakan penyakit tertinggi di
Kabupaten Merauke. Hal ini karena briket biochar tidak menimbulkan asap
yang dapat berkontribusi menyebabkan penyakit ISPA.
Hasil analisis finansial usaha briket biochar dari bahan sekam
menunjukkan bahwa usaha ini LAYAK karena nilai NPV bernilai positif dan
Net BCR menunjukkan nilai diatassatu. Estimasi benefit yang digunakan
dalam analisis ini adalah harga yang ditawarkan sebesar Rp500 dengan
kapasitas produksi per-hari mencapai 1100 keping briket, dengan
menggunakan satu orang tenaga kerja. Minimal produksi yang harus
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dihasilkan untuk mencapaititik impas sebesar 289 490 keping per tahun
atau 913 keping/hari.
Tabel 2. Analisis Financial Briket Biochar dari Bahan Baku Sekam
Item
Jumlah Produksi(kg)

1
348 700

Tahun ke2
697 400

3
1 046 100

174 350 000

348 700 000

523 050 000

174 350 000
0.9091
158 500 000

348 700 000
0.8264
288 181 818

523 050 000
0.7513
392 975 207

1 500 000

1 500 000

1 500 000

500 000

500 000

500 000

103 025 000
12 680 000
23 870 000
3 170 000
144 745 000
0.9091
131 586 364

206 050 000
25 360 000
47 740 000
6 340 000
287 490 000
0.8264
237 595 041

309 075 000
38 040 000
71 610 000
19 020 000
439 745 000
0.7513
330 386 927

29 605 000

61 210 000

83 305 000

26 913 636

50 586 777

62 588 279

26 913 636
154 097 562
1.20
289 240

77 500 413

140 088 693

Benefit
1.Penjualan briket
2.Salvage value
Total Benefit
Discount Rate(10%)
Present Value Benefit

Cost
1.Sewa Tempat
2.Alat (cetakan pipa, alat press,
loyang)
3.Bahan (sekam, tepung kanji)
4.Packaging
5.Tenaga Kerja
6.Marketing
Total Cost
Discount Rate(10%)

Present Value Cost
Net Benefit=

Total benefit – total cost

Present Value Net Benefit=
PV benefit - PV cost
Net Benefit Kumulatif

Net Present Value (NPV)
Net B/C Ratio
BEP (Break Event Point)

Analisis finansial briket berbahan baku sekam berbeda dengan analisis
financial produk arang biochar dalam hal biaya marketing. Biaya marketing
pada analisis finansial briket biochar diperhitungkan karena produk ini
termasuk produk baru di pasaran, sehingga membutuhkan strategi
marketing untuk penjualannya terutama pada awal-awal usaha
berlangsung. Tantangan terbesar dalam membuka usaha ini adalah
menciptakan demand. Masyarakat terbiasa menggunakan minyak tanah
karena harga minyak tanah di Papua masih disubsidi, sehingga harganya
sangat murah dibandingkan harga minyak tanah di pulau Jawa. Peluang
penjualan briket terbuka untuk masyarakat pribumi yang mayoritas masih
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menggunakan tungku untuk memasak, namun kendala daya beli
masyarakat yang rendah menjadi permasalahan lain. Oleh karena itu,
strategi marketing yang mengedepankan kesehatan bisa menjadi entry
point dalam menciptakan demand.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengembangan biochar
dalam aplikasi pertanian dan energi alternatif layak untuk dikembangkan
menjadi usaha skala kecil atau menengah, dengan memberikan tambahan
pendapatan petani sebesar Rp154 juta dalam tiga tahun usaha. Kelayakan
usaha tersebut ditunjukkan oleh nilai NPV positif dan BCR > 1; nilai NPV
untuk biochar dari sekam Rp76 juta, dan nilai BCR-nya 1.23; sedangkan NPV
untuk briket dari sekam sebesar Rp154 juta dengan nilai BCR-nya 1.20.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan untuk melakukan
penelitian lanjutan terkait pangsa pasar dan strategi marketing yang tepat
untuk pemasaran arang biochar. Mengingat karakteristik masyarakat yang
harus melihat bukti terlebih dahulu, sebaiknya dilakukan percobaan skala
luas untuk pemakaian biochar dengan jenis komoditi yang umum ditanam
oleh petani, yaitu padi
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ABSTRAK

Teknologi juring ganda merupakan salah satu terobosan inovasi Balitbangtan untuk
meningkatkan produktivitas tebu rakyat dalam upaya mendukung produksi gula
nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan petani tebu. Pada pola tanam juring
ganda, petani dapat melakukan tumpangsari dengan bawang merah, sehingga
diprediksi akan meningkatkan pendapatan usahatani tebu. Pengkajian bertujuan
menganalisis nilai tambah usahatani tebu juring ganda dengan tumpangsari bawang
merah. Kegiatan berlangsung di Desa Tlanakan Kecamatan/Kabupaten Pamekasan
Madura Provinsi Jawa Timur pada akhir 2013. Teknologi juring ganda menggunakan
PKP (jarak dari pusat ke pusat) 185 cm, dengan tumpangsari bawang merah varietas
Rubaru. Pengumpulan data dilakukan melalui Pemahaman Pedesaan secara
Partisipatif dan Diskusi Kelompok Terfokus melibatkan 30 petani tebu. Analisis data
menggunakan pendekatan “losses and gains” yang direfleksikan dalam marginal
benefit cost ratio (MBCR). Dengan asumsi pendapatan dari tebu dianggap ceteris
paribus karena belum panen, nilai tambah usahatani tebu dihitung dari hasil
tumpangsari bawang merah. Introduksi juring ganda dengan tumpangsari bawang
merah membutuhkan tambahan biaya sekitar Rp29.9 juta per hektar, dan setelah
panen petani menerima Rp41.04 juta. Nilai tambah pendapatan diperoleh sekitar
Rp11.19 juta/hektar, atau menghasilkan nilai MBCR 1.37. Nilai MBCR seperti itu,
relatif kecil. Pengawalan teknologi oleh peneliti dan pendampingan oleh penyuluh
terhadap pelaksanaan introduksi juring ganda perlu lebih diintensifkan.
Kata Kunci: tebu, juring ganda, nilai tambah

1. PENDAHULUAN
Teknologi “juring ganda” (JG) adalah salah satu terobosan inovasi Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) pada usahtani tebu.
Inisiasinya dimulai awal 2013 di Kebun Percobaan Muktiharjo, Jawa
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Tengah. Pengenalan inovasi JG tersebut bertujuan selain untuk
meningkatkan pendapatan petani tebu rakyat, sekaligus memberikan
dukungan terhadap kebijakan pemerintah mendorong peningkatan
produktivitas tebu guna memenuhi kebutuhan gula nasional.
Kebutuhan gula nasional pada tahun 2014 diprediksi mencapai 5.7 juta
ton untuk memenuhi konsumsi langsung (rumah tangga) dan industri,
masing-masing sekitar 2.5 juta ton dan 3.2 juta ton (Nasir, 2013). Sementara
itu, produksi gula nasional pada tahun 2012 relatif masih rendah yakni
sekitar 2.6 juta ton (BPS, 2014). Rendahnya produksi gula nasional tersebut
disebabkanbanyak faktor. Perluasan areal lahan yang lambat, optimalisasi
penggunaan bibit unggul serta manajemen pergulaan, merupakan faktorfaktor yang ditengarai menjadi penyebabnya (Barani, 2013). Disamping
karena faktor-faktor tersebut, teridentifikasi pula faktor lemahnya daya
saing, bergesernya pengembangan tebu dari lahan sawah ke lahan
tegalan/marginal, lokasi yang jauh dari pabrik gula (PG), adanya konversi
lahan pertanian ke non pertanian, dan inefisiensi (Dirjen Perkebunan,
2013).
Faktor yang tak kurang pentingnya dalam mendukung produksi gula
adalah produktivitas yang masih relatif rendah. Rendahnya produktivitas
merupakan konsekuensi logis merosotnya kualitas teknis budidaya yang
merefleksikan merosotnya minat petani sebagai reaksi rasional terhadap
rendahnya pendapatan riel dan nilai tukar (term of trade) secara konsisten
selama satu dekade terakhir (Ditjenbun, 2010). Oleh karena itu, salah satu
upaya yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan gula nasional dan
sekaligus meningkatkan pendapatan riil petani tebu adalah melalui
peningkatan produktivitas. Peluang untuk meningkatkan produktivitas tebu
masih terbuka, karena capaian rata-rata produktivitas tebu nasional saat ini
baru 72 ton/hektar dengan rendemen 7.69 persen, padahal potensinya 120
ton/hektar dengan rendemen gula di atas 9 persen (Balitbangtan, 2013).
Mulai tahun 2012, Ditjen Perkebunan melaksanakan program
peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tebu melalui bongkar
ratoon, penataan varietas tanaman tebu dan pemberdayaan serta penguatan
kelembagaan petani tebu. Untuk mendukung pencapaian target tersebut,
Balitbangtan menyelenggarakan Percepatan Penerapan Teknologi Tebu
Terpadu (P2T3), yang salah satu inovasinya adalah teknologi JG.
Teknologi JG ini tidak beda jauh dengan pola tanam konvensional,
kecuali dalam hal pengaturan jarak tanam. Pada teknologi JG, ada jarak
tanam yang dibuat lebih lebar di antara barisan tebu. Istilah JG pada pola
tanam tebu menggunakan jarak tanam berselang, dengan jarak pucuk ke
Introduksi Pola Tanam Juring Ganda…
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pucuk (PKP) 185 cm. Sedangkan juring tunggal (JT) jarak tanamnya 110 x
50 cm.
Hasil pertanaman tebu di Kebun Percobaan Muktiharjo, Pati, Jawa
Tengah dengan menggunakan teknologi JG mampu meningkatkan
produktivitas tebu hingga 30-60 persen. Keunggulan teknologi sistem
tanam JG yaitu mampu meningkatkan populasi tanaman tebu dengan cara
mengatur jarak tanam tebu dengan pola beberapa barisan agar sirkulasi
udara dan pemanfaatan sinar matahari oleh tanaman tebu lebih optimal
(Anonim, 2013).Teknologi budidaya tebu yang dilakukan meliputi: (a)
bongkar ratoon, dengan komponen inovasi penggunaan varietas unggul,
bongkar tanaman keprasan (Ratoon Cane) lebih dari 6 kali dan penyediaan
teknologi budidaya; (b) Rawat ratoon dengan komponen teknologi pedot
oyot, penggunaan pupuk organik, kletek, dan pengairan (Puslitbangbun,
2012).
Cara budidaya yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan umumnya
dengan sistem tanam monokultur. Oleh karenanya dengan memanfaatkan
budidaya juring ganda diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tebu
di wilayah tersebut.
Disamping itu, jumlah populasi tanaman per hektar pada JG relatif lebih
tinggi 2 500 batang dibandingkan pola tanam juring tunggal (JT) karena
jarak tanam dalam baris lebih pendek. Populasi tanaman tebu pada JT 20
000 batang, sedangkan pada JG 22 500 batang per hektar. Kelebihan lainnya,
petani dapat memanfaatkan juringan yang lebar dengan tumpangsari yang
dapat dipanen ketika tebu masih berumur 3 – 4 bulan, yaitu antara lain:
kacang tanah, kedelai, bawang merah, dan jagung. Tanaman tumpangsari
tersebut tidak mempengaruhi tanaman tebu (Ernawanto, 2014; Soejono,
2013).
Pertanyaannya, seberapa besar peningkatan pendapatan petani tebu
pada pola tanam JG?, dan berapakah nilai tambah yang diterima petani yang
menerapkan pola tanam tebu dengan JG?, Berdasarkan permasalahan
tersebut, pengkajian bertujuan menganalisis struktur pembiayaan dan
pendapatan usahatani tebu pola tanam JG dan menganalisis nilai tambah
usahatani tebu juring ganda dengan tumpangsari bawang merah. Hasil
pengkajian ini akan memperkuat dugaan efektifitas penerapan pola tanam
JG pada usahatani tebu sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bahan
kebijakan pengembangan tebu ke depan.
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2. METODE PENELITIAN
Kegiatan usahatani tebu pola tanam JG dilaksanakan pada luasan 2
hektar, di Desa Tlanakan Kecamatan/Kabupaten Pamekasan Madura
Provinsi Jawa Timur pada November 2013.Kabupaten Pamekasan akan
menjadi salah satu pusat penanaman tebu untuk di lahan kering iklim
kering, di masa depan.
Rancangan kegiatan penerapan teknologi JG dilakukan sebagai berikut:
a. Pola tanam tebu menggunakan ukuran PKP 185 cm, dengan rancangan
seperti disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Pola Tanam Juring Ganda
b. Varietas tebu yang ditanam adalah Kidang Kencono, yang dikenal
toleran terhadap kekeringan karena batangnya memiliki lapisan lilin.
c. Penanaman tebu dilakukan dengan cara mengubur bibit tanaman dalam
lubang tanam sepanjang juring.
d. Seminggu setelah tebu tertanam, di antara barisan tanaman tebu yang
lebar (135 cm), ditanam bawang merah.
e. Perlakuan usahatani terhadap tebu dan bawang merah dilakukan
normatif mulai pemeliharaan sampai panen sesuai persyaratan tumbuh
agronomis.
Pengumpulan data fokus pada aspek finansial dilakukan melalui
Pemahaman Pedesaan secara Partisipatif dan Diskusi Kelompok Terfokus
melibatkan 30 petani tebu. Analisis data untuk mengungkap struktur
pembiayaan dan pendapatan usahatani tebu serta nilai tambah dilakukan
melalui analisis anggaran parsial dilanjutkan dengan menggunakan
pendekatan “losses and gains” yang direfleksikan dalam marginal benefit
cost ratio (MBCR) (FAO, 2003).
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pola Tanam Juring Ganda dengan Tumpangsari Bawang
Merah
Introduksi pola tanam JG pada usahatani tebu merupakan rangkaian
dalam mendukung pengembangan tebu di Madura. Menurut sejarahnya
pengembangan tebu di Madura di awali Pabrik Gula (PG) Candi di bawah
PTPN X pada tahun 2009/2010. Areal tanamnya seluas 14.5 hektar di
Kecamatan Jrengik, Omben dan Ketabang Kabupaten Sampang. Tanaman
tebu tersebut kemudian meluas mencapai 236 hektar pada tahun
2011/2012 dan pada tahun 2012/2013 mencapai 986 hektar (Ernawanto,
atal.,2013).
Hasil evaluasi lahan oleh P3GI bekerjasama dengan Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Timur (2011), menunjukkan bahwa Madura berpotensi untuk
pengembangan tebu dengan tingkat kesesuaian lahan S2.Potensi
produktivitasnya 60 – 85 ton per hektarseluas 68 066 ha, dengan rincian
seluas 34 528 ha di Kabupaten Sampang dan 16 265 hektar di Pamekasan.
Sedangkan yang termasuk kelas kesesuaian S3 sekitar 4 250 hektar di
Pamekasan dan 8 081 ha di Sampang. Sejalan dengan pengembangan areal
tebu tersebut, dibangun juga jalan produksi, inventarisasi lahan kering yang
adaptif tebu, dan juga inisiatif penguatan kelembagaan berupa Koperasi
Petani Tebu Rakyat (KPTR).
Pengembangan tebu tersebut dilakukan dengan pola konvensional, yakni
menerapkan single row (SR) dengan jarak tanam 115 x 50 x 50 cm, sehingga
dalam satu hektar terdapat sekitar 20 ribu batang. Pola tanam JG baru
dimulai dari Desa Tlanakan, pada akhir tahun 2013. Jika dalam pola
konvensional hanya ada tanaman tebu, dalam pola JG petani bisa menanam
tumpangsari dengan tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah dan
bawang merah. Bahasan berikut fokus pada tumpangsari bawang merah.
Pada dasarnya teknologi usahatani tebu yang dilakukan dengan
menerapkan JG maupun SR tidak berbeda dalam kegiatan agronomisnya.
Teknologi yang diterapkan juga sama kecuali jarak tanamnya. Teknologi
yang ditetapkan dalam usahatani tebu meliputi: penanaman, penyulaman,
pemupukan, pengolahan tanah, penyiangan, pembumbunan, pengguludan,
klentek, pemeliharaan saluran dan panen. Uraian berikut menyajikan
struktur pembiayaan dan pendapatan usahatani tebu.
Varietas tebu yang diusahakan petani adalah varietas Kidang Kencana,
yang dirilis tahun 2008 dengan nama asal PA 198. Sesuai namanya, varietas
ini pertamakali berkembang di Dusun Kencana Kecamatan Jatitujuh
Rachmat Hendayana, Tri Sudaryono, dan Q. Dadang Erwanto
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Majalengka Jawa Barat. Potensi hasil tebu mencapai 99.2 ton per hektar,
tahan penggerek batang dan blendok. Rendemennya bisa mencapai 9.51
persen (P3GI, 2014).
Bawang merah yang ditumpangsarikan, adalah varietas Rubaru, varietas
unggul lokal Sumenep dari Desa Basokah Kecamatan Rubaru.Bawang ini
memiliki umur panen 60 – 65 hari.Produksi umbi mencapai 14 – 17 ton per
hektar umbi kering dengan susut bobot umbi 10 – 15 persen.Keunggulan
varietas bawang Rubaru ini antara lain toleran fusarium sp, rasa bawang
enak gurih, serta memiliki aroma kuat. Karena itu sangat digemari
masyarakat luas (Harisandi, 2013).

3.2. Struktur Pembiayaan dan Pendapatan Usahatani Tebu
Secara terinci struktur pembiayaan dan pendapatan usahatani tebu di
Madura dalam luasan satu hektar, disajikan dalam Tabel 1. Proporsi
pembiayaan paling tinggi dalam usahatani tebu adalah untuk pembelian
bibit tanaman (bagal), kemudian diikuti pengeluaran untuk sewa lahan dan
pembayaran biaya panen serta pengangkutan.
Terhadap penerimaan usahatani, proporsi pengeluaran untuk
pembiayaan usahatani hampir mencapai 75 persen dari toral penerimaan.
Artinya petani tebu hanya menikmati pendapatan sekitar 25 persen dari
total penerimaan kotor. Jika ditinjau nilai R/C yang 1.4 artinya tingkat
keuntungan usahatani tebu ini kelayakannya relatif rendah. Di tempat lain,
usahatani tebu di lahan kering seperti di Pamekasan ini bisa mencapai nilai
RC 1.99 seperti yang ditunjukkan oleh Nuryanti (2011) di Jawa Tengah.
Waktu yang diperoleh untuk memperoleh pendapatan tebu kisarannya
antara 11 – 12 bulan. Oleh karena itu, jika petani tebu tidak memiliki usaha
tambahan, tidak memiliki dukungan ketahanan pangan.
Salah satu introduksi teknologi yang diharapkan memberikan nilai
tambah pada petani tebu dengan pola tanam JG adalah melakukan
tumpangsari.Banyak jenis tanaman yang dapat ditumpangsarikan dengan
tebu, antara lain: jagung, kacang tanah, kedelai, dan bawang merah. Namun
dari hasil wawancara dengan petani, di antara tanaman palawija yang dapat
ditumpangsarikan itu tidak semuanya cocok dalam arti menghasilkan
produksi optimal. Tanaman jagung, misalnya tidak cocok di tumpangsarikan
dengan tebu karena dalam pertumbuhannya bersaing dengan tebu.
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Tabel 1. Struktur Pembiayaan dan Pendapatan Usahatani Tebu dalam Satu
Hektar di Madura Tahun 2013
Uraian
Biaya saprodi :
Bibit (bagal)
Penyulaman (bagal)
NPK Phonska (kg)
ZA (kg)
Urea (kg)
Petroganik (kg)
Herbisida (lt)
 Amexone
 Starmin
Biaya Tenaga kerja:
Pengolahan tanah dan
pembuatan juring (HOK)
Pemupukan (HOK)
Penyiangan dan
Pembumbunan (HOK)
Gulud (HOK)
Pemeliharaan Saluran
(HOK)
Klentek (HOK)
Pemanenan (ku)
Angkutan (ku)
Sewa Lahan 1 MT
Total Biaya
Produksi (ku)
Nilai Produksi
Pendapatan
R/C

Volume

Harga
Satuan
(Rp)

22 500
225
400
600
200
5 000

750
750
2 300
1 400
1 700
500

16 875 000
168 750
920 000
840 000
340 000
2 500 000

5
5

70 000
75 000

40

Nilai (Rp)

Proporsi Terhadap (%)
Total
Total
Biaya Penerimaan

350 000
375 000

47.61
0.48
2.60
2.37
0.96
7.05
0.00
0.99
1.06

34.09
0.34
1.86
1.70
0.69
5.05
0.00
0.71
0.76

50 000

2 000 000

5.64

4.04

12

50 000

600 000

1.69

1.21

30

50 000

1 500 000

4.23

3.03

25

50 000

1 250 000

3.53

2.53

16

50 000

800 000

2.26

1.62

60
900
900

50 000
7 000
5 000

3 000 000
8.46
6 300 000 17.77
4 500 000 12.70
10 000 000 28.21
35 443 750 100.00
900
49 500 000
14 056 250
1.40

6.06
12.73
9.09
20.20
71.60
0.18
100.00

Dalam bahasan ini yang dianalisis adalah tanaman tumpangsari bawang
merah. Sebagai gambaran struktur pembiayaan tumpangsari (bawang
merah) disajikan dalam Tabel 2. Untuk satu hektar pertanaman bawang
merah pada pola tanam juring ganda, petani perlu menyiapkan biaya
tambahan sebesar Rp34 juta.
Dari biaya sebanyak itu proporsi paling tinggi adalah untuk pembelian
bibit, kemudian biaya pengolahan tanah dan sewa lahan. Secara
keseluruhan proporsi biaya usahatani bawang merah di antara tanaman
tebu ini mencapai lebih dari 80 persen dari total penerimaan.Artinya
keuntungan dari usahatani tebu di dalam juringan ini kurang dari 20 persen.
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Tabel 2. Struktur Pembiayaan dan Pendapatan Usahatani Bawang Merah
dalam Juringan Tebu, di Madura Tahun 2013.
Uraian
Biaya saprodi :
- Bibit bawang merah (kg)
Pupuk (kg):
 ZA
 Urea
 NPK Phonska
Obat-Obatan :
 Curacron (lt)
 Tracer (lt)
 Vondozeb (kg)
 Perekat (lt)
Biaya Tenaga kerja (HOK):
 Meratakan dan
menggemburkan guludan
 Tanam
 Pembumbunan &
Penyiangan
 PHT
 Pemanenan
 Penalian bawang merah
 Pengeringan bawang
merah
Biaya lain-Lain
 Sewa Lahan 1 MT
Total Biaya
Produksi (kg/ha)
Pendapatan
R/C

Volume

Harga
Nilai (Rp)
Satuan (Rp)

330

35 000 11 550 000

Proporsi Terhadap (%)
Total
Total
Biaya Penerimaan
34.12

28.14

140 000
40 000
460 000
1 480 000
2 400 000
600 000
360 000

0.41
0.12
1.36
4.37
7.09
1.77
1.06

0.34
0.10
1.12
3.61
5.85
1.46
0.88

90

45 000 4 050 000

11.96

9.87

30

45 000 1 350 000

3.99

3.29

25

45 000 1 125 000

3.32

2.74

45
45
30

45 000 2 025 000
45 000 2 025 000
45 000 1 350 000

5.98
5.98
3.99

4.93
4.93
3.29

20

45 000

2.66

2.19

4 000 000 11.82
33 855 000 100.00
16 000 41 040 000
7 185 000
1.21

9.75
82.49
100.00

100
25
200

1 400
1 600
2 300

8
3
8
8

185 000
800 000
75 000
45 000

2 565

900 000

Dari nilai R/C yang 1.21 menunjukkan bahwa usahatani bawang merah
di antara tanaman tebu ini kurang menguntungkan. Meskipun dikatakan
tidak rugi karena nilainya lebih besar dari satu, akan tetapi tingkat
keuntungan yang diperoleh relatif kecil. Keterampilan petani mengelola
tanaman tebu dan sekaligus harus memelihara bawang merah mungkin
menjadi salah satu faktor rendahnya usahatani bawang merah tersebut.
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3.3. Analisis Nilai Tambah
Untuk mengetahui nilai tambah yang diperoleh petani tebu yang
menerapkan pola tanam JG, dilakukan analisis losses and gains. Langkah
awal sebelum analisis tersebut dilakukan analisis perubahan atau tambahan
biaya yang diperlukan untuk JG dengan tumpangsari bawang merah.
Hasilnya ditampilkan dalam Tabel 3.
Secara parsial tambahan biaya yang diperlukan untuk melakukan juring
ganda dengan tumpangsari bawang merah berkisar antara 12 persen hingga
hampir 87 persen dengan rata-rata hampir mencapai 50 persen. Dalam hal
ini tambahan biaya paling tinggi adalah untuk penanggulangan serangan
hama penyakit pada bawang merah, dan terendah untuk pupuk.
Tabel 3. Tambahan Pembiayaan Usahatani Tebu Pola Tanam Juring Ganda
dengan Tumpangsari Bawang Merah
Uraian

Tunggal

Bibit (Rp)
17 043 750
Pupuk(Rp)
4 600 000
Pestisida(Rp)
725 000
Biaya Tenaga
19 950 000
kerja(Rp)
Sewa Lahan (Rp)
10 000 000
Total Biaya(Rp)35 443 750

Juring Ganda +
Tambahan
Perubahan (%)
Tumpangsari
Biaya
28 593 750 11 550 000
40.39
5 240 000
640 000
12.21
5 565 000 4 840 000
86.97
32 775 000 12 825 000

39.13

14 000 000 4 000 000
69 298 750 33 855 000

28.57
48.85

Dengan analisis losses and gains seperti disajikan pada Tabel 4,
usahatani tebu juring ganda dengan tumpangsari bawang merah
menghasilkan MBCR 1.37. Artinya setiap tambahan biaya Rp1 000 untuk
melakukan juring ganda dengan tumpangsari bawang merah akan
menghasilkan tambahan pendapatan sekitar Rp1 370.
Dari nilai MBCR tersebut, meskipun terkesan menguntungkan tetapi
nilai tambah yang diperolehnya relatif masih kecil. Apalagi kalau
mempertimbangkan faktor risiko atau risk premium dalam usahatani yang
biasanya mencapai 80 persen, maka perolehan nilai MBCR tersebut belum
memadai sebagai suatu usaha. Nilai MBCR yang diperlukan minimal di
angka 1.8 agar hasil usahatani itu mampu menutup risiko.
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Tabel 4. Analisis Losses and Gains Usahatani Tebu Pola Tanam Juring Ganda
dengan Tumpangsari Bawang Merah
Kerugian
Rp
Keuntungan
Rp
Biaya tambahan
Benih/Bibit
11 550 000 Penghasilan tambahan
41 040 000
Pupuk
640 000
Pestisida
4 840 000
Tenaga kerja
12 825 000
Jumlah
29 855 000 Jumlah
41 040 000
Tambahan Keuntungan(Rp):(41 040 000 – 29 855 000) = 11 185 000
MarginalB/C : (41 040 000 / 29855 000) = 1.37

4. KESIMPULAN
1. Usahatani tebu pola tanam juring ganda dengan tumpangsari bawang
merah di Kabupaten Pamekasan Madura belum menunjukkan hasil yang
optimal. Meskipun tampilan R/C > 1, tetapi masih di bawah kapasitas
potensi produksinya sehingga masih berpeluang untuk ditingkatkan.
2. Nilai tambah dari tumpangsari bawang merah yang ditanam diantara
barisan tebu masih relatif rendah. Nilai MBCR yang diperoleh masih
dibawah kapasitas potensinya, meskipun nilainya sudah lebih besar dari
satu.
3. Untuk meningkatkan kinerja pola tanam tebu juring ganda dengan
intervensi tumpangsari bawang merah, diperlukan penguatan dalam
pengawalan dan pendampingan teknologi oleh peneliti dan penyuluh.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan memberi gambaran serta dapat dipergunakan untuk
masyarakat Probolinggo dalam meningkatkan taraf hidup khususnya dibidang
ekonomi melalui mangga yang terkenal sebagai komoditas pertanian yang unggul di
Probolinggo, Pemanfaatan keterlampilan mengolah komoditas mangga inilah yang
dapat meningkatan nilai tambah serta waktu yang cukup panjang dalam menikmati
hasil komoditas tersebut. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk
merefleksikan nilai-nilai syariah Islam dalam perhitungan nilai tambah sehingga
pengelola mengetahui kepada siapa dana tersalurkan, dan aspek ini dapat
memenuhi aspek keadilan pada semua pihak, yaitu antara lain: (1) Pihak terkait
langsung (Direct stakeholders) terdiri dari: Pemegang Saham, Manajemen,
Karyawan, Kreditur, Pemasok, Pemerintah, serta (2) Pihak tidak langsung (Indirect
Stakeholders), yang terdiri dari masyarakat mustahik (penerima zakat, infak, dan
shadaqoh) dan lingkungan alam. Metode penelitian yang dipergunakan adalah studi
kasus, yaitu menggali secara detail langsung pada kelompok tani yang mengolah
komoditas mangga. Sedangkan fokus utama pada kasus perhitungan keuangan
dalam pengolahan komoditas mangga. Metode analisis yang digunakan adalah
menetapkan besarnya: biaya tetap, variabel, harga pokok produk, Break Even Point
(BEP),Pay Back Periode (PBP), Laporan value added syariah. Hasil yang diperoleh
secara ekonomis menunjukkan pendapatan akan mengalami peningkatan diatas 250
persen, serta hasil olahan komoditas bisa bertahan diatas 6 bulan. Yang terpenting,
pemanfaatan tenaga kerja mengalami peningkatan sehingga dapat mengurangi
pengangguran.
Kata Kunci: value added syariah, ekonomi pertanian, agribisnis, mangga probolinggo
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1. PENDAHULUAN
Probolinggo adalah salah satu kota di wilayah propinsi Jawa Timur
dimana letak Probolinggo berada pada posisi 7° 43° 41° sampai dengan 7°
49° 04° Lintang Selatan dan 113° 10° sampai dengan 113° 15° Bujur Timur
dengan luas wilayahnyamencapai 56.667 km2. Disamping itu Kota
Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota
(sebelah timur Kota): Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo,
Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota): Pasuruan, Malang,
Surabaya. Secara umum, kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup
produktif untuk berbagai jenis tanaman.
Kota Probolinggo dikenal sebagai wilayah sabuk hijau yang bermakna
kentalnya religi masyarakat yang berbasis organisasi keagaman yaitu
Nadathul Ulama (NU), hal itu terbukti dengan banyaknya pondok pesantren
yang jumlahnya hingga ratusan menyebar diberbagai sudut Kota dan
Kabupaten Probolinggo. Dengan kondisi ini Kota Probolinggo sudah terbiasa
dirasakan adanya nuansa spiritual yang kental disemua aspekdan aktivitas
kehidupan masyarakatnya.
Selain komoditas bawang merah, ada pulaproduk tanaman buah tropis
yang cukup terkenal dan jumlahnya sangat berlimpah jika musimnya tiba,
yaitu buah Mangga dan Anggur, dimana dengan dua buah tropis tersebut
Kota Probolinggo memiliki julukan sebagai kota Bayu Angga yang artinya
kota yang terkenal dengan hebusan Bayu atau angin khas yaitu Angin
Gending pada bulan tertentu, sedangkan Angga diartikan sebagai buah
anggur dan mangga. Dari istilah tersebut dapat kita ketahui betapa tanaman
buah mangga dan anggur berperan sangat penting bagi penduduk
Probolinggo.
Tanaman mangga di Probolinggo dibudidayakan secara khusus dikebun,
selain itu hampir setiap rumah penduduk di Kota dan Kabupaten
Probolinggo juga memiliki tanaman tersebut dari berbagai jenis varietas.
Sehingga bisa dibayangkan pada saat musim mangga tiba, hampir pada saat
yang bersamaan semua pohon mangga berbuah hingga hasilnya pun akan
sangat berlimpah.
Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa kondisi lahan di Probolinggo sangat
menunjang budidaya komoditas mangga. Sekitar 20 persen (indikator hijau)
daerah di bagian tengah dan sebelah Barat memiliki kesesuaian agronomis
yang sangat baik; sementara selain daerah dataran tinggi dan payau,
kesesuaian budidaya mangga cukup baik (indikator kuning).
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Gambar 1. Peta Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Mangga di Probolinggo
Sumber: Bappeda Probolinggo, 2013

Buah tropis memiliki keterbatasan waktu untuk dikonsumsi langsung
yaitu rata rata berkisar 3 minggu setelah dipetik, dan jika tidak segera
dikonsumsi maka akan membusuk. Panen mangga di Probolinggo rata-rata
menghasilkan 5 000 ton pertahun (BPS 2012). Dari hasil panen tersebut
tidak semuanya dapat dikonsumsi langsung bahkan untuk beberapa
pedagang yang tidak berhasil menjual mangganya dipastikan menderita
kerugian karena busuknya buah mangga, dan untuk menghindari kerugian
yang lebih buruk maka harga mangga saat panen raya akan mengalami
penurunan, dimana nilai terendah biasanya mencapai kisaran Rp3 000 (tiga
ribu rupiah) per kilogram.
Pada kondisi seperti inilah dibutuhkan pemikiran yang maju dengan
memanfaatkan celah kreativitas untuk mengolah buah mangga yang sudah
menjadi komoditas unggulan daerah Probolinggo, sehingga memiliki nilai
yang lebih serta kemanfaatan yang kisarannya lebih panjang bagi semua
pihak. Pengolahan buah mangga terutama dapat meningkatkan added value
atau nilai tambah dibandingkan dengan bentuk segarnya, dimana secara
signifikan akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Selain itu
manfaat lainnya adalah: peningkatan umur penyimpanan produk sehingga
meminimalisir kerugian akibat kerusakan; adanya penguatan bargaining
position atau posisi tawar-menawar karena bentuk produk mangga ini lebih
awet dan memungkinkan stok dalam jumlah yang lebih besar baik untuk
pemasaran di dalam maupun luar negeri.
Dari gambaran diatas, penelitian ini membahas prospek peningkatan
pendapatan petani yang berasal dari buah mangga dengan mengadakan
pengolahan lebih lanjut agar harga buah mangga tetap stabil serta lebih
tahan lama, sehingga petani memperoleh tambahan secara ekonomis.
Judi Suharsono, dan Sulis Dyah Candra
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Disamping itu, penelitian ini meninjau dari sisi syariah dalam penetapan
nilai tambah (added value). Hal ini juga dikaitkan dengan kondisi daerah
Kota dan Kabupaten Probolinggo yang memiliki ratusan pondok pesantren
di segala penjurunya dan kental dengan nuansa keagamaan di semua sisi
kehidupan masyarakatnya.
Tujuan penelitian ini memberi gambaran serta dapat dipergunakan
untuk masyarakat Probolinggo dalam meningkatkan taraf hidup khususnya
di bidang ekonomi melalui buah mangga. Disamping itu juga memunculkan
kreativitas dan keterlampilan mengolah komoditas mangga yang dapat
meningkatan nilai tambah serta waktu yang cukup panjang dalam
menikmati hasil komoditas tersebut. penelitian ini juga bertujuan untuk
merefleksikan nilai-nilai syariah Islam dalam perhitungan nilai tambah
sehingga pengelola mengetahui kepada siapa dana tersalurkan, dan aspek
ini dapat memenuhi aspek keadilan pada semua pihak, yaitu:
1. Pihak terkait langsung (Direct stakeholders) terdiri dari: Pemegang
Saham, Manajemen, Karyawan, Kreditur, Pemasok, Pemerintah, serta
2. Pihak tidak langsung (Indirect Stakeholders), yang terdiri dari:
masyarakat mustahik (penerima zakat, infak, dan shadaqoh) dan
lingkungan alam/ sekitarnya.
Lingkup penelitian serta batasan dalam penelitian ini adalah petani
mangga di daerah Probolinggo yang melakukan pembuatan dodol dari buah
mangga. Perhitungan beserta harga yang tertera adalah harga pada saat
dilakukan pengolahan dodol mangga, sehingga apabila terjadi selisih hasil
merupakan pergerakan harga pada saat terjadi pergerakan harga bahan
yang tercantum dipenelitian ini.

2. NILAI TAMBAH SYARIAH DAN METODE
PERHITUNGAN
Seperti yang diketahui secara umum untuk mengukur keberhasilan
suatu usaha dipergunakan laporan rugi laba, tetapi dengan semakin
berkembangnya pemikiran akuntansi syariah, seperti yang disampaikan
Harahap (1997), Adnan (1999), Triyuwono (2000), Baydoun dan Willet
(2000) memandang bahwa konsep kepemilikan (Equity) yang sesuai
dengan akuntansi syariah adalah teori Enterprise, yaitu memandang badan
usaha memiliki peran langsung dalam masyarakat luas. Oleh karena itu,
dalam sebuah badan usaha, manajemen dipandang sebagai penjaga
(guardian) yang bertanggungjawab terhadap para pihak terkait dari badan
Meningkatkan Hasil Ekonomi Komoditas Mangga…
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usaha (stakeholder), maka pengukuran untuk perkembangan usaha
dilakukan dengan nilai tambah.
Akuntansi syariah secara umum menurut peneliti disarikan dari surah
Al-Baqarah (2 : 282–283) dengan tujuan (1) mempermudah manusia
(stakeholder) dalam ber-mu’amalah untuk menjaga hak Allah serta hak
manusia. (2) memberikan manfaat yaitu menjadikan sebagai pedoman
untuk ketenangan serta tidak khawatir atas hak nya dalam bingkai
ketakwaan terhadap Allah SWT. (3) penggunaan alat-alat untuk saling
mengingatkan pada kebaikan yaitu catatan yang lengkap tentang transaksi
usaha sehingga tidak merugikan satu sama lain. Dengan tujuan inilah maka
konsep yang dibangun untuk ber-mu’amalah dalam Islam hendaknya tidak
menjadi kesukaran dan kesempitan bagi semua ummat karena Allah telah
menjanjikan kemudahan dalam ber-mu’amalah seperti dalam Surah AlBaqarah: 185 dan Al Hajj: 78.
Lebih jauh Triyuwono (2007) yang telah membidani hadirnya Syariah
Enterprise Theory (SET) memberikan konsekuensi akuntansi syariah tidak
lagi menggunakan konsep income adalah laba melainkan nilai tambah.
Mulawarman (2011, 82) mendukung SET mengatakan bahwa konsep nilai
tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas modal tetapi mengarah pada
kepentingan yang lebih luas, yaitu pendistribusian pada seluruh
stakeholder, sehingga konsep laba yang selama ini hanya bersifat egois dan
stockholders oriented, dengan hadirnya SET maka pengukuran keberhasilan
usaha berdampak pada seluruh pemangku kepentingan.
SET seperti diungkap Triyuwono (2006) dikembangkan dari “metafora
zakat” yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan yang
mengandung nilai egoistic–altruistic, material–spiritual dan individujamaah. Metafora Zakat menggambarkan bahwa harta yang dimiliki
seseorang tidaklah mutlak menjadi miliknya, tetapi didalamnya masih ada
bagian orang lain yang harus didistribusikan. Allah memberikan kepada
manusia suatu amanah hak penugasan distribusi kekayaan sebagai
manifestasi ketundukan serta kreativitas di alam semesta. Kepemilikan
murni atas harta yang dimiliki pada hakikatnya tidak diperbolehkan, karena
semua adalah milik Allah. Manusia diberikan harta (spiritual substantive)
dan diwajibkan untuk menafkahkan sesuai jalan-Nya (Materialitas Syariah)
dengan harapan mendapat ketenangan dan pahala (Mentalitas), seperti
yang dijabarkan dalam QS. Al- Hadiid ayat7 :
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“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafahkanlah
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.
Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan sebagian
dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”
Mulawarman (2006) menjelaskan bahwa pertambahan nilai (zaka)
material (finansial, lingkungan, sosial) yang telah disucikan (tazkiyah)
mulai dari pebentukan, hasil sampai distribusi (zaka) semuanya harus halal
dan tidak mengandung riba (spiritual) serta kebaikan bagi semua (thoyib)
yang mengarah pada suasana batin.
Sehingga SET memiliki konsekuensi kepedulian pada stakeholder yang
luas yaitu Allah, Manusia dan Alam. Allah sebagai stakeholder tertinggi agar
dengan akuntansi syariah diharapkan tetap dapat membangkitkan nilai
kesadaran ketuhanan bagi penggunanya. Pemahaman ini merupakan bentuk
ketunduk-patuhan serta kreativitas manusia yang tidak memiliki daya
apapun selain kekuatan-Nya. Manusia dibedakan menjadi dua jenis yaitu:1)
Pihak terkait langsung (Direct stakeholders) terdiri dari: Pemegang Saham,
Manajer, Karyawan, Kreditur, Pemasok, Pemerintah, serta 2) Pihak tidak
langsung (Indirect Stakeholders), yang terdiri dari: masyarakat mustahik
(penerima zakat, infak, dan shadaqoh) dan penjaga lingkungan alam/
sekitar. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi yang cukup besar
bagi kelangsungan hidup perusahaan tetapi jarang sekali memperoleh
perlakuan baik. Alam tidak membutuhkan distribusi kesejahteraan melalui
uang sebagaimana keinginan manusia, tetapi melalui perawatan serta
mengindari pencemaran serta perusakan tanpa adanya usaha peremajaan.
Hal ini akan berkaitan langsung dengan firman dari stakeholder tertinggi
dalam Al-Quran (2 :11 - 12).

“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat
kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orangorang yang mengadakan perbaikan". Dan… Ingatlah, sesungguhnya mereka
itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.”
Triyuwono (2007) menjelaskan bahwa bisnis syariah harus memiliki
etika syariah, yaitu wajib hukumnya dilakukan dengan cara halal dan baik;
secara konkrit bentuk nilai tambah syariah seperti gambaran dibawah ini :
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Nilai Tambah Ekonomi,
Mental Spiritual
Diperoleh Secara
Halal

Didistribusikan Secara
Halal
Diproses Secara Halal
Gambar 2. Nilai Tambah Syariah
Sumber: Triyuwono, 2007

Dari konsep diatas ada pembeda pokok seperti Wurgler (2000), Staden
(2002) menganggap nilai tambah adalah materi secara umum, tetapi dalam
konteks nilai tambah syariah, nilai tambah ekonomi (materi) hanya salah
satu bagian kecil dari nilai tambah syariah. Dengan memahami SET secara
utuh, akan didapatkan bentuk dan warna akuntansi syariah sangatlah
berbeda dengan akuntansi modern yang hanya berpihak dan perlindungan
penuh pada pemilik modal sedangkan pihak diluar pemilik modal hanya
sebagai obyek penderita tanpa kesejahteraan. Sedangkan Saputro (2010)
memberikan gambaran untuk memperjelas konsep nilai tambah dengan
konsep income sebagai berikut :
Tabel 1. Konsep Nilai Tambah Syariah dan Income
INDIKATOR
PENANGGUNG
RESIKO
MAKNA INCOME

KONSEP NILAI TAMBAH SYARIAH
Semua Stakeholder
Nilai Tambah diperoleh dari selisih
lebih harga jual keluaran dengan cost
masukan yang terdiri dari bahan baku
dan jasa yang dibutuhkan

THE BOTTOM
LINE
HAK ATAS

INCOME

KONSEP INCOME
Pemilik Modal/ Pemilik
Usaha
SisaPendapatan
dikurangi Beban serta
distribusi hak

stakeholder

Nilai Tambah Syariah

Laba / Rugi

Untuk seluruh stakeholder

Hanya untuk Pemilik
Modal atau pemegang
resiko

Sumber : Saputro, 2010.

Nilai tambah syariah secara kuantitatif seperti diutarakan oleh
Mulawarman (2006) adalah nilai tambah yang mengalai penyucian harta
(tazkiyah) dengan pegurangan zakat secara langsung terhadap nilai tambah
kotor dari perhitungan yang dilakukan. Dengan dikeluarannya zakat atas
nilai tambah kotor ini maka kepemilikan harta menjadi lebih suci tentunya
dengan cara yang halal dan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel 2.
Judi Suharsono, dan Sulis Dyah Candra
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Tabel 2. Nilai Tambah Petani Mangga Pengolah Dodol
Penciptaan Nilai Tambah
Penjualan Dodol Mangga
Biaya Variabel Produksi
Biaya Fixed Produksi
Total Nilai Tambah Kotor
Tazkiyah yaitu Zakat (2.5 %)*) dari Total penjualan dodol Mangga diberikan
pada 8 asnaf
Nilai Tambah Halal dan Thoyib setelah Zakat diserahkan
Distribusi Nilai Tambah Syariah :
Internal
Tambahan Bonus Pekerja (5%)
Owner
25% dibagikan pada pemilik Usaha
External
1% Pajak Pemerintah
2,5% Tanggung Jawab Lingkungan
Hutang (kewajiban kepada pihak lain)
Nilai Tambah Syariah Halal dan Thoyib setelah Distribusi Nilai Tambah
OUTPUT

Total
XXXX
(xxx)
(xxx)
XXXX
(xxx)
XXXXX
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
XXXXX

Sumber : Mulawarman (2006), Olahan Penulis (2014)

*)Zakat yang dibayarkan disesuaikan dengan nisab nya. Nisab untuk zakat penghasilan adalah
sebesar 2,5% setelah dikurangi pembayaran hutang.

Persentase yang lain adalah asumsi yang dilakukan penulis dengan
melihat kondisi usaha petani mangga. Persentase ini bisa berubah
tergantung kebijakan serta kesepakatan pihak petani atau pengusaha dodol
mangga.
Analisa selanjutnya Break Even Point, yaitu penentuan nilai pulang
pokok yang pada intinya berapa total penghasilan sama dengan total Biaya.
Formula umum yang dipergunakan adalah :
1. BEP Unit=(Biaya Tetap)/(Harga per unit – Biaya Variable per Unit)
2. BEP Rupiah=(Biaya Tetap)/(Kontribusi Margin per unit/Harga per Unit)
Keterangan
a) BEP Unit / Rupiah = BEP dalam unit (Q) dan BEP dalam Rupiah (P)
b) Margin Kontribusi per unit = harga jual per unit -biaya variable per unit

Untuk memperkuat bahwa pembuatan dodol ini cukup menjanjikan
dimasa yang akan dating penulis manambahkan analisa Payback Periode
yaitu analisa jangka waktu yang harus dijalani untuk pengembalian barang
barang modal yang telah diinvestasikan. Jika nilai pengembalian relative
pendek, maka pembuatan dodol mangga ini cukup menjanjikan untuk
dilakukan. Formula umum adalah :

Payback Period 
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Untuk besarnya proceed, penulis menggunakan nilai dari Value Added
yang telah di-tazkiyah melalui zakat dan setelah dilakukan distribusi atas
value added tersebut, sehingga proceed yang ada di petani adalah harta
yang telah dikurangi semua kewajiban secara syariah.

3. PERHITUNGAN NILAI TAMBAH SYARIAH, PBP DAN
BEP
Kreativitas pengolahan untuk buah mangga tidak memerlukan dana
yang besar, kebersamaan dan kerja kelompok petani bisa dilakukan untuk 2
sampai 3 orang dalam memproduksi dodol mangga. Perhitungan akan
ditarik dalam hitungan perbulan untuk lebih dapat dihitung dari semua sisi
baik tenaga kerja dan pemerintah yaitu berkenaan dengan pajak. Langkah
perhitungan dilakukan sebagai berikut :
a. Menetapkan besarnya Investasi Awal yang relatif murah, yaitu
pembelian set alat berupa kompor gas, tabung dan alat memasak dodol
total senilai Rp3 600 000 (tiga juga enam ratus ribu rupiah) jika
dilakukan berkelompok 3 orang maka cukup dengan Rp1 200 000 (satu
juta dua ratus ribu rupiah) per petani dan ini tidaklah memberatkan.
Dengan kerjasama seperti ini akan meniadakan riba dalam kegiatannya,
dan diperkirakan pemakaian alat tersebut untuk 2 tahun, sehingga nilai
penyusutan alat Rp1 800 000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
Investasi awal ini diupayakan seminim mungkin, tetapi jika petani
menginginkan menambah kapasitas produksinya bisa dilakukan dengan
menambah set alat yang ada. Penambahan produksi hendaknya
dilakukan dengan memperhitungkan tingkat serapan pasar yang ada.
Jika dilakukan dengan pembiayaan syariah system Murabahah, Jika
investasi alat senilai Rp3 600 000 dengan nisbah yang disepakati sebesar
20 persen maka investasi awal senilai Rp4 320 000 (empat juta tiga
ratus dua puluh ribu rupiah), yang akan ditanggung langsung oleh pihak
bank sebagai penyedia alat, dengan kesepakatan jangka waktu
pembayaran yang disepakati pula oleh kedia belah pihak
b. Menetapkan Biaya Variabel, yaitu biaya langsung dalam proses produksi
dodol mangga. Biaya variabel ini akan bertambah secara berbanding
lurus dengan produksi yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada Tabel 3 berikut:
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Tabel 3. Biaya Variabel Pembuatan Dodol Mangga
Kebutuhan
Bahan
Harga (Rp)
per Adonan
Mangga
1.5 Kg
4 000 / Kg
Tepung Ketan
0.1 Kg
12 000 / Kg
Gula
0.75 Kg
11 000 / Kg
Tepung Beras
0.05 kg
9 000 / Kg
Mentega
0.15 Kg
30 000 / Kg
Perasa Mangga
1/3 Botol
12 000 / botol
Gas + Pembungkus
Total
-

Biaya Variabel
(Rp)
6 000
1 200
10 000
450
4 500
4 000
2 000
28 150

Sumber : Olahan penulis (2014)

Perlu diketahui dalam pebuatan dodol mangga tiap 4 adonan resep
dimasak jadi satu, sehingga dalam sehari dapat membuat 12 adonan
dalam 3 kali masak. Dodol dikemas dalam bungkusan kecil per 10 gram.
Satu adonan resep dapat dibungkus dalam 212 biji dodol mangga. Jadi
jika sehari memasak 12 adonan resep maka menghasilkan 12 x 212 = 2
544 biji dodol mangga siap jual/ konsumsi.
c. Menentukan Fixed Cost, yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan
walaupun tidak melakukan produksi dodol mangga terdiri dari :
1) Biaya Penyusutan per bulan 1.800.000,- / 12 =
Rp150.000,2) Biaya listrik per bulan
=
Rp175.000,3) Biaya pegawai per bulan
= Rp1.500.000,Total biaya Fixed per bulan
= Rp1.825.000,Perhitungan Value added syariah mulai dari menetapkan besarnya
penjualan dengan perincian jika setiap hari petani dapat mengolah
mangganya sebesar 12 resep dan menghasilkan 2 544 biji dodol mangga
siap konsumsi, maka dalam 1 (satu) bulan dengan asusmsi minggu libur
maka jumlah rata rata hari kerja adalah 25 hari. Jadi 1 bulan total
produksi nya 25 x 2 544 = 63 600 biji dodol mangga.
Harga jual ditetapkan sebesar Rp10 000 (sepuluh ribu) untuk 12 biji
dodol mangga. Jadi harga jual per unit untuk 1 bungkus dodol adalah :
212 / 12 X 10.000 =176 666.7
= 176 666.7 / 212
=833.3
Maka penjualan 1 bulan = 10 000 X (63 600 / 12) = Rp53 000 000
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Biaya variabel sebesar Rp28 150 untuk 1 resep maka total biaya variabel
untuk 1 bulan = 25 X (28 150 X 12) = Rp8 445 000
Sedangkan biaya variabel per unit dodol adalah = 28 150 / 212
= 132.8
Untuk besarnya Value added syariah dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Perhitungan Nilai Tambah Syariah
Penciptaan Nilai Tambah
OUTPUT Penjualan Dodol Mangga
Biaya Variabel Produksi
Biaya Fixed Produksi
Total Nilai Tambah Kotor
Tazkiyah yaitu Zakat (2.5 %) *) dari Total penjualan dodol Mangga
diberikan pada 8 asnaf
Nilai Tambah Halal dan Thoyib setelah Zakat diserahkan
Distribusi Nilai Tambah Syariah :
Internal Tambahan Bonus Pekerja (5%)
Owner 25% dibagikan pada pemilik Usaha
External 1% Pajak Pemerintah
2,5% Tanggung Jawab Lingkungan
Hutang (kewajiban pada pihak lain). Pinjaman Murabahah
Nilai Tambah Syariah Halal dan Thoyib setelah Distribusi Nilai Tambah

Total (Rp)
53 000 000
8 445 000
1 825 000
42 730 000
1 325 000
41 405 000
2 070 250
10 351 250
530 000
1 035 125
4 320 000
24 628 375

Sumber : Olahan Penulis (2014).

Pada Tabel 4 dapat dijelaskan distribusi nilai tambah syariah untuk
internal yaitu tambahan bonus pekerja bisa dilakukan dengan cara
pemberian tambahan langsung atau berupa program peningkatan
ketrampilan dan kenyamanan pegawai, misalnya diikutkan program
pemerintah BPJS dan Asuransi pensiun, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan
keluarga sekolah, Pelatihan, rekreasi, sehingga karyawan merasa dari
sisi batin aman dengan cara-cara yang baik (thoyib).
Untuk owner mendapat bagian 25 persen bisa dilakukan untuk
bagian gaji pemilik, bisa juga ditabung untuk kemandirian masa
depannya.
Pemerintah memungut pajak sesuai peraturan pajak final bahwa
pengusaha dengan penghasilan kurang dari 4.8 miliar rupiah setahun
dikenakan pajak final 1 persen dari pendapatan kotornya.
Sedangkan untuk tanggung jawab lingkungan adalah dana yang
dipersiapkan untuk membantu kegiatan lingkungan sekitar perusahaan,
misalnya membantu dana keamanan lingkungan, dana reboisasi, atau
bisa jadi dana tersebut dikelola petani misalnya ditabung untuk kegiatan
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sunatan

massal

atau

kegiatan

lain

yang

menambah

kemaslahatan bagi lingkungan.
Seperti telah yang diungkap diatas, Persentase tersebut kecuali zakat
bisa disesuaikan dengan kondisi usaha petani.
Titik Pulang Pokok atau Break Even Point dihitung sebagai berikut :
BEP Unit = (Biaya Tetap)/(Harga per unit – Biaya Variable per Unit)
= 1 825 000 / (176 666 / 212) - (28 150 /212)
= 1 825 000 / (833.3 – 132.8)
= 2 605 unit dodol mangga.
BEP Rupiah= (Biaya Tetap)/(Kontribusi Margin per unit/Harga per Unit)
= 1 825 000 / (833.3 – 132.8) / 833.3
= 1 825 000 / (700.5 / 833.3)
= Rp2 170 990
Sedangkan untuk perhitungan besarnya Payback Period dengan
jumlah proceed yang lebih besar dari Investasi Awal bisa dikatakan
bahwa jika petani melakukan investasi untuk pembelian alat-alat secara
kredit, maka dalam waktu 1 (satu) bulan kredit tersebut bisa dilunasi.
Atau bisa dikatakan usaha pengolahan dodol mangga ini sangatlah liquid.
= 3 600 000/ 27 948 375
= 0.128
Angka 0.128 artinya bahwa investasi dapat dilunasi dalam jangka waktu
0.128 tahun atau 1 bulan.
Pada penelitian ini ada temuan menarik dari petani yang telah
menggunakan perhitungan system ini, mereka merasakan adanya
kenyamanan dalam berusaha, selalu merasa lebih dekat dengan Sang
pemilik alam semesta serta merasa lebih tenang didalam
membelanjakan hasil usahanya karena bagian harta yang bukan milik
petani telah terdistribusi dengan baik. Sehingga hasil yang telah
diperoleh dalam usaha dodol tersebut benar benar telah tersucikan.
Kondisi ini menjadikan prilaku petani semakin merasa dekat dengan
Allah SWT dan berdampak pada perubahan prilaku hubungan dengan
sesama manusia Hablu minannas menjadi semakin baik, saling
mengingatkan serta saling menjaga untuk tetap terus mendekat dengan
Allah SWT dalam melakukan kegiatan usahanya.
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4. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
4.1. Kesimpulan
Berdasar pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa petani dalam
melaksanakan kegiatan usahataninya dapat melakukan pengukuran
keberhasilan dengan basis syariah, yang didalamnya tercantum azas
distribusi pendapatan yang memang seharusnya dilakukan untuk
kemaslahatan bersama. Setiap perolehan pendapatan hendaknya melalui
Etika dan wajib halal baik dalam perolehan, produksi maupun
pendistribusian.
Value added syariah memandang bahwa harta yang diterima oleh petani
bukan mutlak menjadi miliknya, petani diberikan kesempatan untuk mentazkiyah atau mensucikan hartanya dengan zakat. Seperti yang diungkap
Afzalurrahman (1997) bahwa zakat akan mensucikan hati dan jiwa pemberi
zaat serta dapat mengikis sifat jahat dan kikir dari orang mampu dan
sebagai gantinya mendorong pemberi zakat untuk mengeluarkan barang
atau harta yang baik serta menjadikan orang rendah hati dan bertaqwa.
Hasil Value added syariah menunjukkan bahwa tidak semua harta
setelah dikurangi zakat milik petani, tetapi ada lagi distribusi yang harus
dilakukan, baik untuk internal, lingkungan maupun pihak lain yang
membutuhkan, seperti pemerintah yang berkaitan dengan pajak. Dengan
distribusi berdasar keikhlasan menjadikan nilai Value added syariah
merupakan harta yang dihasilkan secara baik dan halal. Petani yang sabar
dengan modal yang cukup kecil dapat menghasilkan nilai penjualan Rp53
000 000 dan tazkiyah dengan zakat yang dilakukan sebesar Rp1 325 000
untuk dibagikan pada 8 asnaf yang berhak, dan yang menarik dari hasil
harta yang sudah bersih itu masih ada lagi bagian yang harus
didistribusikan baik untuk pihak internal yaitu bagian untuk karyawan
dengan tujuan kesejahteraan, kenyamanan karyawan Rp2 070 000. Pemilik
juga memiliki bagian 25 persen atau sebesar Rp10 351 250 yang bisa
dipergunakan untuk gaji pemilik atau tabungan. Pihak pemerintah juga
dapat menarik pajak sebesar Rp530 000. Sedangkan untuk lingkungan
disepakati Rp1 035 125 yang dapat diserahkan langsung kepada kegiatan
lingkungan atau dikelola petani untuk kegiatan sosial. Value added syariah
setelah distribusi itulah yang merupakan value added yang sebenarnya
sebesar Rp24 628 375 setelah dikurangi dengan kewajiban pada pihak
ketiga yaitu berupa pembayaran kewajiban pembelian alat alat dengan
system Murabahah sebesar Rp4 320 000, nilai inilah yang membedakan
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Value added syariah dengan laporan income konvensional atau laporan
value added ekonomi yang selama ini dipelajari.
Pihak pemerintah, khususnya pemerintah daerah hendaknya
memperluas pembinaan dan kesempatan usaha di bidang pengolahan
komoditas pertanian dengan membantu membentuk sentra-sentra produk
pertanian lokal unggulan dan mempermudah jalur distribusi hasil produk
petani pada toko-toko atau pusat kerajinan lokal serta meningkatkan
kesempatan untuk expose hasil olahan khas daerah melalui pameran di
dalam maupun luar negeri.

4.2. Implikasi
Penelitian ini memberi implikasi pada para petani mangga, bahwa
hendaknya tidak semua mangga hasil panen langsung dijual dalam kondisi
segar, karena jika panen sedang membanjir, bisa dipastikan tidak semua
buah mangga bisa diserap pasar, sehingga akibatnya banyak buah yang
membusuk. Dengan kreativitas dan usaha yang lebih akan diperoleh olahan
buah mangga yang dapat bertahan sampai 6 bulan untuk menikmatinya.
Petani mangga dapat merekrut tenaga kerja yang membutuhkan lapangan
pekerjaan atau dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat
membantu mengatasi masalah pengangguran.
Dari perhitungan Value added syariah jelas usaha ini sangat
menguntungkan dan lebih menentramkan karena harta yang diperoleh
telah di-tazkiyah dengan zakat. Petani akan merasa lebih tentram dan
berada di jalan yang benar dalam naungan Allah SWT karena keseluruhan
usahanya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan halal serta harta yang
diperoleh telah bersih dari yang bukan haknya.
Dengan perhitungan Value added syariah juga menjadikan petani lebih
memiliki peningkatan kualitas spiritual, karena diharapkan terpenuhinya
tujuan syariah yaitu kesejahteraan (Maslahah) bagi manusia, sosial dan
alam dengan adanya distribusi kesejahteraan yang halal, thoyib dan
eliminasi riba. Petani menjadi terbiasa dengan mengurangkan perolehan
hartanya dengan 2.5 persen untuk zakat dan dilakukan secara baik dan
ikhlas, karena pada saat menerima pendapatan, petani merasa lebih
tentram dan nyaman jika telah melakukan penyisihan 2.5 persen tersebut.

4.3. Keterbatasan
Sebagaimana kajian akuntansi syariah masih memerlukan penggalian
lebih dalam dan lebih luas, untuk penggunaan Value Added Syariah yang
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nantinya dapat sebagai pengganti Laporan Rugi Laba, karena Value added
syariah tidak hanya memandang harta dari ranah fisik tetapi lebih luas lagi,
yaitu secara psikis terdapat peningkatan rasa syukur dan taqwa kepada
Allah SWT.
Peneliti masih merasa penelitin ini memiliki lingkup yang sangat kecil
yaitu petani mangga di Probolinggo, sehingga belum bisa dikatakan
sempurna dan belum dapat digeneralisir, dan masih membutuhkan banyak
pemikiran dari sisi ekonomi, pertanian maupun spiritual untuk dapat
menyempurnakannya.
Sebagai akhir, jika hasil ini membawa kebaikan maka semata-matahanya
karena Allah SWT telah memberi kesempatan untuk mempelajari dan
memperdalam ilmu milik-Nya, tetapi jika penelitian ini belum membawa
berkah, maka hal itu dikarenakan nakalnya lompatan pikiran untuk
memperoleh sesuatu yang lebih baik; dan biarkan bagian dosa jadi milik
kami, karena kami yakin, segala sesuatu yang terjadi dimuka bumi ini tidak
ada yang kebetulan seperti yang terungkap dalam QS. Al An’am 59 :

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang
mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan
dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia
mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan
bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis
dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)"
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ABSTRAK
Hampir 50 persen penduduk Indonesia hidup di perkotaan, dan diproyeksikan tahun
2025 sekitar 168.17 juta orang (57.7 persen) akan tinggal di perkotaan, dan
semuanya memerlukan bahan pangan sehat. Saat ini, sekitar 6.6 ribu ton/hari bahan
pangan didatangkan dari luar kota. Masalah utama yang dihadapi ke depan adalah
ketersediaan dan akses terhadap bahan pangan semakin terbatas, serta semakin
besar tekanan pada sumber produksi pangan karena luas lahan semakin terbatas
dan jumlah masyarakat kota terus meningkat. Salah satu solusi yang ditawarkan
Kementerian Pertanian adalah optimalisasi lahan pekarangan untuk
ketahanan/kemandirian pangan keluarga, sekaligus sebagai upaya diversifikasi dan
konservasi pangan berbasis sumberdaya lokal, dan meningkatkan pendapatan
keluarga, melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Tujuan
kajian adalah menganalisa seberapa besar gerakan yang telah diimplementasikan
tahun 2011 di Indonesia ini menjawab masalah di atas. Kajian dilaksanakan
berdasarkan data sekunder dan primer dari seluruh Indonesia pada tahun 2012 dan
2013. Hasil kajian menunjukkan bahwa KRPL secara cepat diadopsi oleh masyarakat
dan stakeholders (Pemerintah Daerah, LSM, 7 organisasi perempuan, TNI-AD,
instansi pendidikan, dsb). Cepatnya KRPL diadopsi terutama karena sifat inovasi
teknologi hemat lahan, murah, mudah dan bermanfaat bagi peningkatan gizi
keluarga. Pengembangan KRPL juga mampu menghemat pengeluaran keluarga
antara Rp120 000 s/d Rp750 000/KK/bulan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ratarata meningkat dari 63.8 menjadi 72.5. Pengembangan ke depan dihadapkan pada
masalah agar KRPL tetap lestari. Identifikasi titik ungkit keberhasilan perlu
diantisipasi sejak awal agar inovasi ini menjawab permasalahan pangan ke depan.
Kata Kunci: optimalisasi pekarangan, model teknologi, pertanian perkotaan
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1. PENDAHULUAN
Perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa di Indonesia
khususnya di wilayah perkotaan terus meningkat. Dampak dari
perkembangan tersebut yang sangat
berpengaruh terhadap sektor
pertanian adalah percepatan alih fungsi lahan pertanian, dari lahan
produktif menjadi lahan industri, pemukiman, dan perdagangan. Setiap
tahun, diperkirakan 80 ribu hektar areal pertanian hilang, berubah fungsi ke
sektor lain atau setara 220 hektar setiap harinya (Pikiran Rakyat, 25
Desember 2013).
Di sisi lain, sekitar 50 persen penduduk Indonesia hidup di perkotaan
dan diproyeksikan tahun 2025 sekitar 168.17 juta orang (57.7 persen) akan
tinggal di perkotaan, dan semuanya memerlukan bahan pangan sehat.
Masalah lain yang dihadapi penduduk di wilayah perkotaan adalah
ketersediaan dan akses terhadap bahan pangan semakin terbatas, serta
semakin besar tekanan pada sumber produksi pangan karena jumlah
masyarakat (miskin) kota juga semakin meningkat.
Untuk itu, solusi yang bisa ditawarkan adalah optimasi pemanfaatan
lahan pekarangan atau ruang terbuka dan pemanfaatan limbah perkotaan,
menjadi sangat penting. Presiden Republik Indonesia dalam pidato
Konferensi Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta tanggal 24 Mei 2010,
menyatakan bahwa: “Kita mulai gerakan percepatan penganekaragaman
konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal”. Untuk itu, ketahanan
pangan adalah masalah dan tanggung jawab kita bersama, mulai dari
pengambil kebijakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan,
kelurahan/desa, RW/RT, sampai ke tingkat rumah tangga.
Ajakan Presiden kepada masyarakat terkait ketahanan pangan tersebut
juga diulang saat pencanangan Gerakan Nasional Penanganan Anomali Iklim
Petani Indonesia, di Sidoarjo-Jawa Timur tanggal 14 Januari 2011, melalui
pernyataan: “Ketahanan pangan keluarga juga dapat ditingkatkan melalui
rumah hijau atau mungkin tepatnya rumah pekarangan pangan”.
Pernyataan Presiden RI tersebut cukup beralasan, mengingat potensi lahan
pekarangan di Indonesia lebih kurang 10.3 juta ha atau 14 persen dari total
luas lahan pertanian.
Selama ini, program pemanfaatan pekarangan telah banyak diluncurkan,
baik di lingkup Kementerian Pertanian, maupun instansi terkait lainnya.
Namun demikian, sering terhenti, putus, dan tidak berlanjut. Beberapa hasil
studi menunjukkan bahwa program-program tersebut kurang terencana
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dengan baik,terutama terkait dengan aspek kelembagaan, sumber
benih/bibit, pasar, penanganan pascapanen, dan sebagainya.
Kementerian Pertanian merancang ulang konsep pemanfaatan
pekarangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat, baik
untuk masyarakat di perdesaan maupun perkotaan. Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) diberi mandat menyusun konsep
tersebut, dan mulai tahun 2011 diperkenalkan Model Kawasan Rumah
Pangan Lestari (m-KRPL). Dibandingkan dengan konsep pemanfaatan
pekarangan terdahulu adalah adanya konsep “Kawasan” dan “Lestari”, serta
komoditas pangan yang diusahakan rumah tangga untuk memenuhi
ketahanan dan kemandirian pangan keluarga.
Makalah ini bertujuan menjelaskan pentingnya pengembangan
pertanian perkotaan, dan menganalisis peran KRPL dalam mendukung
pengembangan pertanian perkotaan. Kajian dilakukan pada Tahun 2013,
berdasarkan pengumpulan data sekunder dan primer dari seluruh provinsi
di Indonesia melalui pendekatan survei. Analisis data dilakukan secara
deskriptif serta pemberian bobot dan nilai/skor.

2. KONSEP PENGEMBANGAN PERTANIAN
PERKOTAAN
Saat ini, dengan semakin terbatasnya ketersediaan dan akses terhadap
bahan pangan khususnya di perkotaan, mengharuskan sekitar 6.6 ribu
ton/hari bahan pangan didatangkan dari luar kota. Pemecahan masalah
terkait penyediaan pangan tersebut yang dapat ditawarkan adalah
pengembangan pertanian perkotaan.
Menurut definisi, pertanian perkotaan (pertanian urban) adalah praktek
budidaya, pemrosesan, dan disribusi bahan pangan di atau sekitar kota
(Bailkey and Nasr, 2000). Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan,
budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Dalam arti luas, pertanian
urban mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di
perkotaan.
Organisasi pangan dunia atau FAO mendefinisikan pertanian urban
(FAO, 1996 dan Smit et al.,1996) sebagai:

“Sebuah industri yang memproduksi, memproses, dan memasarkan
produk dan bahan bakar nabati, terutama dalam menanggapi permintaan
harian konsumen di dalam perkotaan, yang menerapkan metode produksi
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intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya dan limbah
perkotaan untuk menghasilkan beragam tanaman dan hewan ternak”.
Salah satu solusi dalam pengembangan pertanian perkotaan tersebut,
dan menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan, optimasi pemanfaatan
lahan pekarangan atau ruang terbuka dan pemanfaatan limbah rumah
tangga di perkotaan. Solusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan
ketahanan pangan keluarga, sekaligus dapat menambah atau sebagai
sumber pendapatan rumah tangga, atau membuka lapangan kerja. Dampak
yang lebih luas lagi dapat digarap sebagai agrowidyawisata, dan
Baumgartner dan Belevi (2007) menambahkan bahwa dampaknya adalah
pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan
pengendalian lingkungan.
Pertanian perkotaan dapat diimplementasikan selain mengoptimalkan
lahan pekarangan, juga melalui penataan berbasis lahan sempit dan
ketersediaan sarana (media tanam, pupuk, air, dan lainnya) yang terbatas
juga. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, maka cara mensiasatinya
antara lain melalui:
a. Efisien dalam penggunaan lahan: budidaya tanaman melalui media pot
dengan digantung maupun bertingkat (vertikultur), budidaya di atas
atap (rooftop farming), dan sebagainya.
b. Budidaya tanaman dan ternak bernilai ekonomi tinggi, seperti: cabe,
selada, bawang daun, caysim, tanaman obat keluarga, ikan lele atau
bawal, ternak kelinci, dan sebagainya.
c. Pengolahan limbah rumah tangga (sisa makanan dan sayuran) menjadi
kompos yang dapat digunakan untuk media tanam.
d. Tetap memperhatikan estetika, dengan menata tinggi-rendahnya
tanaman, warna, keamanan dan kegunaan, dan sebagainya.

3. OPTIMALISASI PEKARANGAN MELALUI KRPL
3.1. Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), merupakan konsep rumah
pangan yang dibangun dalam suatu kawasan (dusun, desa, kecamatan dst)
dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk
pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan
pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan melalui
partisipasi masyarakat (Badan Litbang Pertanian, 2011).
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Tujuan pengembangan KRPL selain untuk memenuhi kebutuhan pangan
dan gizi secara lestari, juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk
budidaya tanaman pangan, buah, sayuran, tanaman obat keluarga (toga),
pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil, pengolahan limbah rumah
tangga menjadi kompos, meningkatkan diversifikasi pangan dan konservasi
sumberdaya pangan lokal untuk masa depan. Selain itu, melalui KRPL
diharapkan rumah tangga juga mampu mengembangkan kegiatan ekonomi
produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya dan
menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat. Kegiatan
pengembangan KRPL, meliputi:
a. Penataan pekarangan
Penataan pekarangan ditujukan untuk memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya melalui pengelolaan lahan pekarangan secara intensif
dengan tata letak sesuai dengan pemilihan komoditas
b. Pemilihan komoditas
Dalam pemilihan komoditas, hal yang perlu diperhatikan adalah:
• Mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pangandan gizi keluarga
serta kemungkinan pengembangannya secara komersial berbasis
kawasan
• Komoditas untuk pekarangan antara lain: sayuran, tanaman rempah
dan obat, serta buah (pepaya, belimbing, jambu biji, srikaya, sirsak)
• Pada pekarangan yang lebih luas dapat ditambahkan kolam ikan dan
ternak
c. Pengelompokan lahan pekarangan
Dalam mengelompokkan lahan pekarang, dibedakan: pekarangan
perkotaan dan perdesaan, masing-masing memiliki spesifikasi baik
untuk menetapkan komoditas yang akan ditanam, besarnya skala usaha
pekarangan, maupun cara menata tanaman, ternak, dan ikan.
d. Pengembangan kawasan
Pengembangan kawasan diwujudkan dalam satu dusun (kampung)
yang menerapkan prinsip RPL dengan menambahkan intensifikasi
pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum (sekolah,
rumah ibadah, dll), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan
pengolahan dan pemasaran hasil. Suatu kawasan dapat menentukan
komoditas pilihan yang dapat dikembangkan secara komersial,
dilengkapi dengan Kebun Bibit Desa (KBD)
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3.2. Implementasi KRPL dan Analisis Keberlanjutannya
Model KRPL pertama kali dibangun pada bulan Februari 2011 di Dusun
Jelok, Desa Kayen, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Karena keberhasilannya
dalam membangun ketahanan pangan keluarga, maka setahun kemudian
tanggal 14 Januari 2012, Presiden Republik Indonesia meluncurkan (Grand
Launching) KRPL, dan menyatakan bahwa Rumah Pangan Lestari perlu
dikembangkan ke seluruh wilayah di Indonesia. Sejak diinisiasi Tahun 2011
sampai dengan Oktober 2013, implementasi model KRPL telah mencapai 1
456 unit (44 unit dibangun TA. 2011, 379 unit TA. 2012 dan 1 033 unit TA
2013), tersebar di seluruh kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia.
Model KRPL tersebut kemudian direplikasi oleh berbagai instansi,
terutama Badan Ketahanan Pangan (BKP) yaitu sekitar 5 000 unit (KRPL)
pada tahun 2013, dan akan ditambah 5 000 unit lagi pada hingga akhir
tahun 2014. Instansi terkait dan berbagai lembaga/organisasi (perempuan,
pendidikan, sosial, dsb) juga sangat antusias dalam mengembangkan atau
mereplikasi KRPL. Hingga akhir 2013 ini, diperkirakan lebih dari 6 500 unit
KRPL telah terbangun, atau telah melibatkan lebih dari 200 000 rumah
tangga (Rumah Pangan Lestari/RPL).
Dari hasil kajian dan evaluasi implementasi KRPL di 18 provinsi di
Indonesia dengan menggunakan beberapa indikator, menunjukkan bahwa
perkembangan jumlah jenis komoditas yang diusahakan rumah tangga terus
meningkat, dari 8-10 jenis yang diperkenalkan pada awal implementasi
telah dikembangkan rata-rata menjadi 15-18 jenis komoditas. Jenis
komoditas yang dikembangkan masih didominasi oleh jenis sayuran yang
sehari-hari dapat dikonsumsi rumah tangga (Tabel 1). Demikian juga skor
Pola Pangan Harapan (PPH), yang mengindikasikan peningkatan
diversifikasi pangan, di Jawa Timur meningkat dari 69.8 meningkat menjadi
76.5 (meningkat sekitar 6.7 poin), sedangkan rata-rata di 18 provinsi
meningkat sekitar 5.7 point.
Indikator ekonomi yang dapat dihitung dari keberhasilan KRPL ini
adalah besarnya penghematan anggaran/pengeluaran belanja untuk
konsumsi rumah tangga. Dengan adanya KRPL, rata-rata rumah tangga
dapat menghemat anggaran berkisar antara Rp 120.000,- - Rp 825.000,/bulan/rumah tangga. Bahkan dijumpai kasus di Kalimantan Selatan, rumah
tangga (RPL) dapat menghasilkan hingga 2 juta rupiah/bulan dari
pekarangannya. KRPL sangat dirasakan manfaatnya, terutama di wilayahwilayah yang sebelumnya sangat sulit mendapatkan (akses) sayuran segar,
seperti kasus di Maluku Utara (Kabupaten Tidore), Papua Barat (Kabupaten
Raja Ampat), dan sebagainya.
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Tabel 1. Analisis Keberhasilan KRPL di 18 Provinsi di Indonesia Tahun 2013
Indikator keberhasilan

Hasil

Perkembangan jumlah jenis produksi yang
dihasilkan (jenis komoditas dan volume, satu 8 -10 jenis  15 -18 jenis
periode dlm kawasan)
Peningkatan skor Pola Pangan Harapan
(PPH)

69.8  76.5 (meningkat 6.7 point)
(18 provinsi PPH meningkat 5.7
point)

Penghematan anggaran belanja untuk
konsumsi rumah tangga

Rp 120.000 – Rp 825.000,-/bulan/RT

Integrasi kegiatan dengan program
pemberdayaan masyarakat lainnya

- Posyandu (perbaikanpangan&gizi)
- Optimalisasipekarangan (P2KP &
GPOP)
- KebunSekolah (FSG)
- “Back to nature”,“Gogreen”,“Go
Organik”
- “PasarTani/PasarDesa”
- Desamandirienergi
- Desamandiri pangan
- PAUD
- Dll.

Salah satu indikator keberhasilan KRPL lainnya adalah mudahnya
program atau kegiatan tersebut berintegrasi dengan kegiatan-kegiatan
lainnya yang telah ada atau eksis di masyarakat maupun program
pemerintah daerah. KRPL dengan cepat telah diintegrasikan dengan
kegiatan Posyandu, Optimalisasi Pekarangan, Kebun Sekolah, “Back to
Nature”, “Go Green”, “Go Organic”, Pasar Tani/Pasar Desa, Desa Mandiri
Pangan, dan sebagainya.
Berbagai program pemerintah terutama terkait dengan pemberdayaan
masyarakat telah banyak diluncurkan, namun masalah utama yang dihadapi
adalah bagaimana menjaga agar program tersebut dapat berlanjut (lestari).
Kajian terhadap keberlanjutan kegiatan KRPL ini dilakukan di 1 143 lokasi
di 33 provinsi, dengan metoda skoringdan memberikan bobot pada 3 aspek
(36 variabel), yaitu:
a. Perbenihan
b. Pengelolaan kawasan
c. Kelembagaan
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Hasil pengelompokkan (clustering), menunjukkan bahwa klaster 1
(hijau) sebesar 13 persen, klaster 2 (kuning) sebesar 82 persen dan klaster
3 (merah) sebesar 5 persen (Gambar 1). Dari hasil verifikasi lapang di 6
provinsi (dipilih secara sengaja/purposive), yaitu di Provinsi Sumatra Barat,
Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan
Kalimantan Selatan, menunjukkan karakteristik masing-masing klaster
tersebut (Tabel 2)
Kaster III
5%

Klaster I
13%

Klaster II
82%

Hasil mapping KRPL2011 -2013
(n = 1143 lokasi, 33 provinsi)
Gambar 1. Hasil Penilaian Keberlanjutan KRPL di 33 Provinsi, Tahun 2013
Dari analisis karakteristik faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
keberlanjutan KRPL tersebut dapat disimpulkan setidaknya ada 7 aspek
yang sangat berperan yaitu:
1. Ketesediaan dan keterjangkauan infrastruktur
2. Ketersediaan benih
3. Partisipasi aktif masyarakat
4. Peran tokoh masyarakat (local champion)
5. Pemilihan komoditas dan rotasi tanaman
6. Dukungan pemerintah daerah
7. Pasar dan kelembagaan lainnya
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Tabel 2. Karakteristik Setiap Peringkat KRPL Berdasarkan Penilaian
Keberlanjutan, Tahun 2013
Peringkat

Rendah
(merah)

Kondisi eksisting
-

Sedang
(kuning)

Tinggi
(hijau)

-

Motivator local tidak ada
Kelembagaan lemah dan tidak berjalan baik
KBD tidak berjalan baik atau tidak ada
Sumber daya pendukung (terutama media tanam, air, saprotan)
terbatas
Jumlah RPL kurang dari 20 unit, tidak dalam kawasan
Tidak ada penyuluh, mantri tani /peran lembaga
penyuluhan/pendamping
Motivator ada, tapi kurang aktif
Kelembagaan ada, tapi kurang berperan, sebagian KBD belum
mandiri
Belum mengakomodasi keragaman jenis tanaman/ternak
(terutama sumberdaya genetik lokal)
Sumber daya (terutama media tanam, air, saprotan) terbatas
Jumlah RPL antara 20 -60
Sebagian RPL menerapkan integrasi tanaman-ternak-ikan
Ada penyuluh/mantri tani/peran lembaga
penyuluhan/pendamping tapi belum optimal

- Motivator lokal aktif dan kreatif
- Kelembagaan sedang menuju kuat, KBD sebagian mandiri
- Sumber daya (media tanam, air, saprotan) tersedia dan mudah
diperoleh
- Telah mengakomodasi keragaman jenis tanaman/ternak
(terutama sumber daya genetik lokal)
- Jumlah RPL antara 60-100 unit atau lebih
- Sebagian RPL telah melakukan integrasi tanaman-ternak-ikan
dengan cukup baik
- Sebagian sudah memanfaatkan fasilitas umum untuk KRPL
- Hasil produksi dikonsumsi sendiri dan dijual dengan ada nilai
tambah (petik-olah-jual)
- Peran penyuluh/mantri tani/lembaga penyuluhan /pendamping,
tetapi belum optimal

4. MODEL KRPL MENDUKUNG PENGEMBANGAN
PERTANIAN PERKOTAAN
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis implementasi KRPL,
menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep
KRPL sangat sesuai dalam mendukung pengembangan pertanian perkotaan
ke depan. Namun demikian beberapa tantangan yang harus dihadapi antara
lain:
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Aspek Perbenihan:
- Pengelolaan Kebun Bibit Desa (KBD)
- Status lahanyang digunakan untuk pengembangan KBD
- Teknis penganggaran (bangunan KBD, pengadaan media tanam
danbenih/bibit)
Aspek Pengelolaan Kawasan
- Curahan waktu anggota RPL
- Motivator (local champion)
- Kelembagaan pasar  kemitraan
Tantangan tersebut dapat diatasi dengan beberapa dukungan, yang
dapat diwujudkan antara lain melalui:
- Dukungan konsep model pengembangan Kawasan Rumah Pangan
Lestari yang lebih operasional dan partisipatif
- Dukungan benih/bibit sumber
- Dukungan jejaring (network) unit-unit pengembangan rumah pangan
- Dukungan bahan dan materi penyuluhan
Tahapan implementasi KRPL dalam mendukung pengembangan
pertanian perkotaan tentunya diawali dengan penentuan Kelompok
Sasaran, dengan syarat bahwa: kelompok sasaran adalah rumah tangga
dalam satu Rukun Warga (RW) atau Dusun atau kampung, dilakukan
melalui pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan kelompok sasaran, tokoh
masyarakat, dan perangkat desa, dan kelompok ditumbuhkan dari, oleh, dan
untuk kepentingan anggota
kelompok.
Setelah kelompok sasaran
ditentukan, maka tahapan implementasi kemudian adalah: sosialisasi dan
pelatihan, penumbuhan kebun bibit desa/KBD) serta distribusi bibit kepada
kelompok sasaran.
Sementara itu, dalam pengembangan ke depan tentunya diperlukan
pendekatan dan strategi agar KRPL maupun pertanitan perkotaan tetap
eksis dan lestari mencapai sasaran yang diharapkan. Pendekatan dan
strategi tersebut dapat diuraiakan dalam Tabel 3 berikut.
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Tabel 3. Pendekatan dan Strategi Pengembangan Pertanian Perkotaan ke
Depan
No.
1.

Pendekatan
Teknis

2.

Non Teknis

3.

Agribisnis

Strategi
Pengembangan teknologi pembibitan, teknologi
pengairan (hemat air) terutama saat musim kemarau,
dan teknologi pengolahan produk untuk meningkatkan
nilai tambah
Penguatan
kelembagaan
KBD,
Peningkatan
pengetahuan dan keterlampilan dalam pembibitan dan
pengolahan produk, serta peningkatan intensitas
pendampingan oleh penyuluh lapang atau petugas
dinas untuk menjaga komitmen dan motivasi.
Pengembangan
produk
olahan
pangan
hasil
pekarangan yang memiliki nilai tambha dan daya saing

5. KESIMPULAN
1. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, melalui implementasi model
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), merupakan bentuk dukungan
pengembangan Pertanian perkotaan. Melalui KRPL, dapat dihasilkan
pangan sehat/organik, dan memperpendek distribusi pangan karena
diusahakan oleh rumah tangga (RPL), tanpa melalui rantai tataniaga
yang panjang.
2. Pengembangan KRPL dapat dianggap sebagai pintu masuk bagi
diseminasi inovasi lebih lanjut, dan sebagai pembelajaran keberhasilan /
kecepatan diseminasi inovasi (terkait dengan sifat inovasinya mudah
diterapkan, sumber daya pendukung tersedia di sekitar RT, hasilnya
langsung dirasakan, sinergi pihak terkait).
3. Keberlanjutan KRPL dipengaruhi oleh 7 aspek utama yaitu: ketesediaan
dan keterjangkauan infrastruktur, ketersediaan benih, partisipasi aktif
masyarakat, peran tokoh masyarakat (local champion), pemilihan
komoditas dan rotasi tanaman, dukungan pemerintah daerah, pasar dan
kelembagaan lainnya.
4. Pengembangan dan kelestarian KRPL kedepan juga sangat tergantung
dari peran dan kerjasama pemangku kepentingan (stakeholders).
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