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RINGKASAN 
 

 

ANDRI  AMALIEL  MANAGANTA. Kemandirian Petani dalam Meningkatkan 

Produktivitas Usahatani Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Dibimbing oleh 

SUMARDJO, DWI SADONO, dan PRABOWO TJITROPRANOTO. 

 

Kakao merupakan komoditas unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah.  

Usahatani  kakao belum banyak mengalami peningkatan produktivitas diakibatkan 

kurang didukung upaya perbaikan teknologi, terbatasnya kemitraan menyebabkan 

rendahnya akses petani terhadap lembaga permodalan, tata niaga yang didominasi 

oleh tengkulak dan pemilik modal serta lemahnya dukungan peran penyuluhan 

dalam meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kemandirian petani kakao untuk 

peningkatan produktivitas dan pendapatan. Hal ini menunjukkan rendahnya 

kompetensi dan kapasitas petani kakao dan perlunya  penelitian tentang 

kompetensi, kapasitas petani kakao menuju kemandirian petani yang  berdaya 

saring, berdaya saing dan berdaya sanding serta peningkatan produkvitas petani 

melalui peningkatan kemandirian. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

mengidentifikasi tingkat kompetensi, kapasitas, dan kemandirian petani kakao, (2) 

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi, kapasitas dan 

kemandirian petani kakao untuk menghasilkan kakao yang berkualitas, (3) 

menganalisis pengaruh kemandirian terhadap produktivitas petani kakao, (4) 

menentukan strategi penyuluhan dalam meningkatkan kompetensi, kapasitas dan 

kemandirian petani kakao. 

Penelitian ini menggunakan rancangan survey, dilaksanakan di Provinsi 

Sulawesi Tengah sebagai sentra utama produksi kakao di Indonesia. Lokasi 

penelitian secara geografis mewakili empat kabupatan, zona wilayah Utara 

Kabupaten Donggala, wilayah Barat Kabupaten Sigi, wilayah Tengah Kabupaten 

Poso dan wilayah Tenggara Kabupaten Morowali Utara. Sampel penelitian 

sebanyak 380 dengan memenuhi aturan uji statistik Structural Equation Modelling 

(SEM). Penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik 

pengambilan  sampel   secara   bertahap   (multi-step   random   sampling). 

Penentuan lokasi dan sampel dilakukan sebagai berikut: (1) ditetapkan dua (2) desa  

di setiap kabupaten terpilih berdasarkan beberapa kriteria: desa  yang  berkembang  

dan  secara geografis   memiliki   lokasi   dekat  dengan ibu kota kabupaten serta 

desa yang jauh dari ibu kota kabupaten,  dan (2) penentuan sampel di setiap desa 

secara acak proporsional (proportional random sampling). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama, kompetensi petani lemah 

disebabkan lemahnya peran penyuluh, kurangnya inovasi yang diterima petani dan 

rendahnya pendidikan formal. Kapasitas petani lemah dalam berorganisasi dan 

dalam beradaptasi terhadap lingkungan disebabkan rendahnya kompetensi petani.  

Kemandirian petani kakao pada kategori rendah baik daya saring (47,7%), daya 

saing (31,3%), dan daya sanding (38,8%). Hal ini disebabkan kapasitas dan 

dukungan kelembagaan rendah, sehingga memengaruhi kemandirian petani rendah 

dalam berdaya saring, saing dan daya sanding. Kedua, tingkat kompetensi petani 

kakao lemah dipengaruhi oleh lemahnya (1) faktor intensitas mengikuti pendidikan 

nonformal, (2) motivasi pengembangan usahatani, (3) peran penyuluh pertanian dan 

(4) dukungan kelembagaan. Faktor yang dominan memengaruhi lemahnya tingkat 



kapasitas petani kakao adalah lemahnya (1) motivasi pengembangan usahatani, (2) 

keterikatan tradisi, (3) peran penyuluh pertanian, (4) dan ketersediaan inovasi. 

Lemahnya tingkat kemandirian petani dipengaruhi oleh lemahnya (1) tingkat 

pendidikan formal, (2) intensitas mengikuti pendidikan nonformal, (3) peran 

penyuluh pertanian, (4) ketersediaan inovasi, (5) dukungan kelembagaan, (6) 

tingkat kompetensi petani dan (7) tingkat kapasitas petani.  

Ketiga, peningkatan kemandirian petani merupakan faktor penentu 

peningkatan produktivitas usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Penurunan produksi dan kualitas biji kering kakao dapat diatasi dengan 

meningkatkan kemandirian petani kakao. Kemandirian petani yang rendah 

berpengaruh pada rendahnya produktivitas (0,8 ton per hektar per tahun) di bawah 

potensi hasil 2 ton per hektar per tahun dan pendapatan rata-rata Rp. 1.325.070, 

berada di bawah upah minimum Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 1.807.775 

per bulan. Keempat, berdasarkan hasil dari model kemandirian petani dalam 

meningkatkan produktivitas usahatani kakao, perumusan strategi dalam 

meningkatkan kemandirian adalah: (1) strategi peningkatan kemandirian petani 

melalui peningkatan kapasitas petani dan (2) strategi peningkatan kemandirian 

petani melalui dukungan kelembagaan. Strategi yang dilakukan adalah: (a) 

menyusun rencana kelompok tani yang terintegrasi dengan programa penyuluhan; 

(b) melaksanaan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, lokakarya lapangan serta temu 

lapang antara petani, industri dan swasta; (c) meningkatkan penggunaan pupuk 

kompos dan pestisida nabati oleh petani, serta pelatihan oleh penyuluh bagaimana 

menggunaan pestisida nabati dan pupuk organik, serta melakukan pendampingan 

yang intensif secara terus menerus dalam rangka meningkatkan pemanfaatan 

teknologi yang ramah lingkungan; (d) meningkatkan peran kelompok tani sebagai 

pengumpul biji kering kakao milik petani; (e) melakukan kerjasama dengan 

lembaga-lembaga industri maupun swasta dalam penyediaan sarana produksi, 

pemasaran dan pengolahan yang memadai untuk petani; (f) mengembangkan 

kelembagaan pelaku utama sebagai wujud nyata dari Undang-Undang No 16 

Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai Pasal 19 

ayat (2, 3 dan 4) yaitu kelembagaan pelaku utama mempunyai  fungsi  sebagai  

wadah  proses  pembelajaran, wahana  kerja  sama,  unit  penyedia  sarana  dan  

prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa 

penunjang; (g) kapasitas dan jumlah penyuluh yang kompeten pada tanaman kakao; 

(h) melakukan kerjasama dengan penjamin kredit bagi petani. Kerjasama yang 

dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses 

modal sehingga petani mampu menyediakan kebutuhan sarana produksi untuk 

peningkatan kualitas biji kering kakao; (i) merancang peraturan-peraturan yang 

mendukung pengembangan kemandirian petani kakao; (j) melakukan 

pendampingan pengolahan biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi. 

  

Kata kunci: petani kakao, kompetensi, kapasitas, kemandirian, produktivitas petani 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
 

 

ANDRI AMALIEL MANAGANTA. Interdependence of Farmers in Increasing 

Productivity of Cocoa Farming in Central Sulawesi Province. Supervised by 

SUMARDJO, DWI SADONO, and PRABOWO TJITROPRANOTO. 

 

Cocoa is a pre-eminent commodity in Central Sulawesi Province. Cocoa 

farming has not experienced a significant increase in productivity due to lack of 

technological improvement efforts, limited partnerships resulting in low access of 

farmers to capital institutions, trading dominated by middlemen and owners of 

capital and lack of extension support role in improving the competence, capacity 

and interdependence of cocoa farmers to increase productivity and income. Those 

aspects indicate the important of research on competence, the capacity of cocoa 

farmers leading to the interdependence of farmers on filtering system, 

competitiveness and partnership as well as increasing the productivity of farmers 

through increasing farmers’ interdependence. This study aims to: (1) identify the 

level of competence, capacity, and interdependence of cocoa farmers, (2) analyze 

the factors affecting the competence, capacity and interdependence of cocoa 

farmers to produce quality cocoa, (3) analyze the influence of interdependence on 

farmer productivity cocoa, (4) to determine extension strategies in improving the 

competence, capacity, and interdependence of cocoa farmers. 

The research used survey design, was implemented in Central Sulawesi 

Province as the main center of cocoa production in Indonesia. Location of research 

were Donggala Regency of North Region, Sigi Regency of West Region, Poso 

Regency of Central Region and North Morowali Regency of Southeast Region. The 

research sample was 380 by fulfilling the statistical test requirement using 

Structural Equation Modeling (SEM). In the research, selection of sample using 

(multi-step random sampling). Determination of location and sample is as follows: 

(1) two villages in each selected district are based on several criteria: developing 

and geographically located village close to the district capital and villages far from 

the district capital, and (2) sample determination in each village using proportional 

random sampling. 

The results of this research are first, the competence of farmers is weak due 

to the weak role of extension, lack of innovation received by farmers and low formal 

education. The capacity of farmers is weak in organizing and in adapting to the 

environment due to the low competence of farmers. The interdependence of cocoa 

farmers in the low categories of good filter system (47.7%), competitiveness 

(31.3%), and partnership (38.8%). This is due to low capacity and institutional 

support, thus affecting the low level of farmer interdependence in filter system, 

competitiveness, and partnership. Second, the level of competence of weak cocoa 

farmers is influenced by the weakness of (1) intensity factor following nonformal 

education, (2) the motivation of farming development, (3) role of agriculture 

extension and (4) institutional support. The dominant factors influencing the 

weakness of the cocoa farmers' capacity are (1) the motivation for the development 

of farming, (2) the traditional attachment, (3) the role of agricultural extension, (4) 

and the availability of innovation. The low level of interdependence of farmers is 

influenced by the weakness of (1) the level of formal education, (2) the intensity of 



nonformal education, (3) the role of agricultural extension, (4) the availability of 

innovation, (5) institutional support, (6) the competence level of farmers and (7) ) 

farmers' capacity level. 

Third, increasing the interdependence of farmers is a determinant factor in 

increasing the productivity of cocoa farming in Central Sulawesi Province. The 

decline in production and quality of dry beans can be overcome by increasing cocoa 

farmer interdependence. Low farmer interdependence affects the low productivity 

of (0.8 tons per hectare per year)  is under the yield potential of 2 tons per hectare 

per year and income of Rp. 1.325.070, this is below the minimum wage of Central 

Sulawesi Province of Rp. 1.807.775 per month. Fourth, based on the results of the 

model of farmer interdependence in improving the productivity of cocoa farming, 

the formulation of strategies to increase interdependence is: (1) the strategy of 

increasing the interdependence of farmers through improving the capacity of 

farmers and (2) the strategy of increasing the interdependence of farmers through 

institutional support. The strategies undertaken are: (a) to develop a peasant group 

plan that is integrated with the extension program; (b) conducting consultation 

activities, technical meetings, field workshops and field meetings between farmers, 

industry and the private sector; (c) increase the use of compost and organic 

pesticides by farmers. Providing training by extension workers on how to use 

organic pesticides and organic fertilizers, and continuous intensive facilitation in 

order to improve the utilization of environmentally friendly technologies; (d) 

enhancing the role of farmer groups as collectors of cocoa beans; (e) cooperate with 

industrial and private institutions in the provision of adequate production, 

marketing and processing facilities for farmers; (f) develops the principal actors 

institutions as a concrete manifestation of the Law No. 16 of 2006 on Agricultural 

Extension System, Fisheries and Forestry in accordance with Article 19 paragraph 

(2, 3 and 4) that is the principal actors institution has a function as a forum for 

learning process, units of facilities and production facilities, production units, 

processing and marketing units, and supporting service units; (g) capacity and 

number of competent trainers on cocoa plants; (h) cooperate with credit guarantor 

for farmers. Cooperation undertaken in order to provide convenience for farmers in 

accessing capital so that farmers are able to provide the needs of production 

facilities to improve the quality of cocoa beans; (i) drafting regulations that support 

the development of cocoa farmer interdependence; (j) to assist the processing of dry 

cocoa beans into ready-to-eat products. 

 

Keywords: cocoa farmers, competence, capacity, interdependence, farmers 

productivity 
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1   PENDAHULUAN 
 

 
Latar Belakang 

   
Kakao di Indonesia dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami 

perkembangan dan Sulawesi  Tengah menjadi salah satu sentra kakao yang 

mengalami kondisi yang sama. Kondisi ini terlihat bahwa  produktivitas kakao yang 

rendah yang banyak diakibatkan oleh faktor teknis: penerapan teknologi yang 

kurang sesuai, kurangnya perawatan tanaman, serangan organisme pengganggu 

tanaman utama vascular streak dieback (VSD) dan penggerek buah kakao (PBK), 

kualitas biji kakao yang masih rendah (sebagian besar biji kakao yang dihasilkan 

belum difermentasi), terbatasnya sarana dan prasana pendukung. Selain faktor 

teknis ada faktor non  teknis:  rendahnya akses teknologi akibat penyuluhan yang 

dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan petani, besarnya tanaman tua atau rusak, 

terbatasnya akses terhadap permodalan dan terbatasnya kemitraan antara pengusaha 

atau industri dengan petani pekebun, serta tata niaga biji kakao yang masih panjang 

dan didominasi oleh tengkulak (Antara dan Effendy 2009; Basri 2009; Managanta 

et al. 2010; Yantu et al. 2011; Abubakar et al. 2013; BPS 2017).  Sejalan dengan 

hal itu menurut Iqbal dan Dalimi (2006) meskipun  merupakan  komoditas  

unggulan,  secara  umum  usahatani  kakao rakyat masih memiliki kekurangan di 

berbagai aspek, mulai dari aspek budidaya pemeliharaan,  panen, pascapanen,  

pengolahan  hingga pemasaran. Selanjutnya Sahardi et al. (2005); serta Iqbal dan 

Dalimi (2006) menyatakan bahwa permasalahan agribisnis kakao dapat 

dikelompokkan menjadi enam aspek yaitu: (1) produksi, (2) diversifikasi, (3) 

pascapanen, (4) pemanfaatan limbah, (5) sarana prasarana, dan (6) kelembagaan. 

Kakao mempunyai berperan strategis dalam perekonomian Indonesia. Pada  

tahun  2016,  komoditas  kakao  telah  menyumbang devisa sebesar USD 895 juta 

dari ekspor biji kakao dan produk  kakao olahan. Saat ini pertumbuhan permintaan 

kakao dunia sekitar empat juta ton per tahun. Data International Cocoa  

Organization (ICCO) menyatakan  bahwa  dalam lima tahun terakhir, permintaan 

kakao tumbuh ratarata 5 persen per tahun. Di masa depan, komoditas kakao 

memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Diperkirakan,  konsumsi  kakao  

di  Indonesia,  India,  dan Cina akan mencapai 4,4 kg/kapita/tahun sehingga akan 

ada permintaan tambahan sekitar 4,552 juta ton biji kakao per tahun (Direktorat 

Jenderal Perkebunan 2017; ICCO 2016). Menurut Arsyad et al. (2011); Rifin dan 

Nurdiyani (2007) kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang 

berperan penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia terutama dalam 

penyediaan lapangan kerja baru, sumber pendapatan petani, pengembangan 

wilayah, pengembangan agroindustri dan penghasil devisa bagi negara. 

Berdasarkan  luas  areal,  kakao  menempati  luas  areal  keempat  terbesar  untuk 

sub sektor perkebunan setelah kelapa sawit, kelapa, dan karet. Dari sisi  ekonomi,  

kakao  memberikan  sumbangan  devisa  ketiga  terbesar  setelah kelapa  sawit  dan  

karet  (Hasibuan  et al. 2012).  

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai 

Gading dan Ghana.  Saat ini, persentase dari produksi biji kakao di dunia adalah 

Pantai Gading sekitar 37,1 persen, Ghana 21,9 persen, Indonesia 11,2 persen, 

Nigeria 5,9 persen, Brazil 5,5 persen, Kamerun 5,2 persen, dan Ekuador 4,8 persen. 
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Jika dilihat dari segi kualitas, biji kakao Indonesia tidak kalah dengan biji kakao 

terbaik dunia, apabila dilakukan fermentasi dengan baik, kakao Indonesia dapat 

mencapai cita rasa setara dengan biji kakao yang berasal dari Ghana. Biji kakao 

Indonesia mempunyai kelebihan yaitu tidak mudah meleleh, sehingga cocok bila 

dipakai untuk blending (Yanuardy 2014; Goenadi et al. 2007).  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, ekspor biji kering 

kakao mengalami peningkatan. Nilai ekspor biji kakao pada Januari 2018 sebesar 

US$ 3,62 juta naik 59,28% dibandingkan dengan Desember 2017 yang sebesar US$ 

2,27 juta. Walaupun mengalami peningkatan ekspor kakao olahan masih terdapat 

kenaikan impor biji kakao. impor biji kakao mencapai 131.276 ton atau naik 

183,86% secara tahunan dari 46.598 ton. Hal ini diperkirakan, impor biji kakao 

dapat mencapai 180.000 ton. Adanya peningkatan nilai impor biji kakao, hal ini 

menunjukkan ada kekurangan bahan baku biji kakao di dalam negeri sehingga perlu 

adanya peningkatan produksi kakao di dalam negeri. Harga biji kakao domestik 

bergerak mengikuti tinggi rendahnya harga kakao dunia walaupun arahnya tidak 

persis sama karena pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Secara 

umum harga kakao biji di tingkat petani beberapa tahun terakhir berkisar antara Rp 

30.000–Rp 36.000/kg biji kering dan untuk Sulawesi Tengah berkisar Rp 20.000–

Rp 28.000 disebabkan kualitas biji yang rendah akibat dampak dari pelaksanaan 

panen dan pascapanen yang kurang dari petani (Rachbini et al. 2012; VDL dan AIN 

2016). 

Berbagai  perusahaan  besar  seperti  MARS, Mondelez, Nestle dan lainnya,  

mendapatkan keuntungan besar dari penjualan biji kakao di Indonesia. Tahun 2017, 

penjualan biji kakao global mencapai angka bersih sekitar 95,89 miliar US$ dan 

akan terus meningkat setiap tahunnya. Bagian besar dari keuntungan  penjualan  biji 

kakao  didapatkan  setelah  biji  kakao  dijual  oleh  eksportir  dan diolah di negara-

negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, Swiss dan Belanda. 

Namun, para petani kakao dan tenaga kerja yang bergerak di perkebunan kakao 

rata-rata hanya mendapatkan kurang dari 1,25 US$ perhari atau sekitar Rp 15.000. 

Data di atas menunjukkan bahwa petani kakao di dunia bahkan Indonesia hanya 

menerima 6 persen dari harga yang   dibayarkan oleh  konsumen  di   negara-negara   

kaya   yang   membeli   kakao. Sementara, toko-toko penjual cokelat menerima  17 

persen dari penjualan, sementara perusahaan kakao dan cokelat menerima bagian 

keuntungan sebesar 70 persen dari penjualan. Artinya, sebagian dari  keuntungan  

yang  diperoleh dari penjualan cokelat didapatkan setelah biji-biji kakao itu berada 

di negara Amerika Serikat, Swiss dan Belanda. Seluruh dunia, 90 persen dari kakao 

ditanam oleh petani kecil yang memiliki luasan lahan sekitar 1–5 ha atau bahkan 

kurang dari luasan itu, sementara hanya 5 persen dari perkebunan besar yang 

memiliki lahan 40 hektar atau lebih. Kakao menjadi sumber pendapatan utama bagi 

5,5 juta petani kecil di negara Indonesia, Brazil, Pantai Gading, Ghana, Nigeria dan 

Papua Nugini dan memberikan penghidupan bagi sekitar 40 sampai 50 juta petani 

kecil, pekerja pedesaan dan keluarganya. Bahkan di negara-negara Afrika, lebih 

dari 90 persen dari petani menggantungkan hidupnya dari kakao sebagai sumber 

penghidupan utama (Yanuardy 2014). Peran subsektor perkebunan dalam 

pembangunan pertanian pada tiga dasa warsa terakhir ini masih menunjukkan 

lemahnya kemampuan petani dalam mengusahakan usahatani kakao, kelanjutan 

pelaksanaan program pembangunan perkebunan, dan hanya terfokus pada 

pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas. Sementara, di sisi lain, pihak yang 
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paling mendapatkan keuntungan dari bisnis kakao ini adalah perusahaan  

manufaktur  cokelat. 

Dengan kondisi harga kakao dunia yang stabil dan tinggi maka perluasan 

areal perkebunan kakao Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut dan hal ini 

perlu mendapat dukungan agar kebun yang dibudidayakan dapat memberikan 

produktivitas yang tinggi. Pada tahun 2025, sasaran untuk menjadi produsen utama 

kakao dunia dapat menjadi kenyataan karena pada tahun tersebut total areal 

perkebunan kakao Indonesia diperkirakan mencapai 1,35 juta ha dan mampu 

menghasilkan 1,3 juta ton/tahun biji kakao (Goenadi  et al. 2007). Pasar dan harga 

kakao domestik mengikuti harga internasional terutama harga di bursa New York 

karena sebagian besar ekspor kakao Indonesia ditujukan ke Amerika Serikat. Harga 

dunia berfluktuasi cukup tajam mulai dari US$ 2.041/ton menjadi US$ 1.887 per 

ton pada tahun 2017 (Direktorat Jenderal Perkebunan 2017; BPS 2017).   

Data luas areal dan produksi perkebunan Sulawesi Tengah menunjukkan 

areal penanaman telah mencapai seluas 168.733 hektar, dengan produksi sebanyak 

289.194 ton dan lebih dari 71 persen luasan areal tersebut diusahakan oleh 

perkebunan rakyat dengan tingkat produktivitas dan mutu hasil usahatani yang 

dicapai lebih rendah dibanding produksi perkebunan besar swasta. Tampak bahwa 

produktivitas kakao rakyat di wilayah Sulawesi Tengah lebih rendah dibanding 

rata-rata produktivitas kakao nasional yakni 2 ton biji kakao kering per hektar 

(Rubiyo dan Siswanto 2012;  BPS 2017). Dengan produktivitas kakao komoditas 

ini dapat menyumbang devisa bagi negara sebesar US$ 11,87 miliar  atau Rp 169,05 

triliun pada tahun 2017 dan juga merupakan perolehan devisa ketiga terbesar 

setelah kelapa sawit dan karet (Kementerian Perdagangan 2017). Dengan demikian 

perkembangan usaha kakao secara langsung maupun tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap ekonomi kerakyatan. Dari keseluruhan total produksi kakao 

Indonesia, kontribusi terbesar (70 persen) berasal empat provinsi di pulau Sulawesi, 

yaitu Sulawesi Tengah 297.698 ha, Sulawesi Selatan 236.671 ha, Sulawesi 

Tenggara 268.432 ha, Sulawesi Barat 137.763 ha, Sulawesi Utara 17.254 ha dan 

Gorontalo 16.322 ha (Statistik Perkebunan Indonesia 2017). Khusus di Sulawesi 

Tengah, perkebunan kakao terbesar terdapat di Kabupaten Parigimoutong 69.715 

ha, Kabupaten Banggai 46.467 ha, Kabupaten Poso 39.209 ha, Kabupaten 

Donggala 30.614 ha, Kabupaten Sigi 27.680 ha, Kabupaten Toli-toli 21.154 ha, 

Kabupaten Morowali 6.116 ha, Kabupaten Tojo Una Una 13.891 ha, Kabupaten 

Buol 11.541 ha, Kabupaten Banggai Kepulauan 6.756 ha,  Kabupaten Banggai Laut 

1.039 ha, Morowali Utara 14.661 ha, dan Kota Palu 351 ha (BPS Sulteng  2017;  

Statistik Perkebunan Indonesia 2017). 

Pada tahun 2009-2011  Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal 

Perkebunan mencanangkan program gerakan nasional peningkatan produksi dan 

mutu  kakao  (Gernas  Kakao). Namun program ini tidak sepenuhnya berhasil 

disebabkan program lebih memperhatikan aspek teknis dibandingkan aspek 

perubahan perilaku petani kakao yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.  Program  

ini  mengacu  pada  hasil  identifikasi  di lapangan  tahun  2008  bahwa  kurang  

lebih  sebanyak  70.000  ha  dengan  kondisi tanaman  tua,  rusak,  tidak  produktif,  

dan  terkena  serangan  hama  dan  penyakit dengan tingkat serangan berat sehingga 

perlu dilakukan peremajaan. Selain itu sebanyak  235.000  ha  kebun  kakao  dengan  

tanaman  yang  kurang  produktif  dan terkena  serangan  hama  dan  penyakit  

dengan  tingkat  serangan  sedang  sehingga perlu  dilakukan  rehabilitasi,  dan  
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sebanyak  145.000  ha  kebun  kakao  dengan tanaman  tidak  terawat  dan  kurang  

pemeliharaan  sehingga  perlu  dilakukan intensifikasi. Oleh karena itu program 

Gernas Kakao dilakukan melalui 3 metode yaitu  peremajaan,  rehabilitasi  dan  

intensifikasi  (Kementerian  Pertanian  2012).  

Menurut  Sahardi  et  al. (2005) secara garis besar permasalahan pada 

usahatani kakao adalah:  (1)  produksi,  di mana  kuantitas  dan  produktivitas  kakao  

mengalami penurunan akibat rendahnya pemeliharaan kebun dan serangan hama 

penggerek buah kakao (PBK), (2) diversifikasi, di mana petani kakao kurang 

memperhatikan   jenis   komoditas   lain   untuk mengurangi resiko kegagalan, (3) 

pascapanen, di mana mutu kakao rendah yang mengakibatkan harga juga rendah 

(4) belum optimalnya pengembangan produk hilir kakao, (5) pemanfaatan limbah 

kakao yang belum optimal untuk pupuk dan pakan  ternak,  (6) sarana dan  prasarana 

kurang optimal, (7) kelembagaan, di mana  kelompok  tani belum berfungsi  

optimal, dan (8) keberadaan  lembaga penyedia modal masih terbatas. Selain itu, 

para petani kakao tidak memiliki posisi tawar di mana peranan pengumpul masih 

lebih menonjol ketimbang petani kakao dalam rantai perdagangan kakao terutama 

dalam sistem pemasaran serta tidak memiliki modal yang memadai untuk 

melaksanakan usaha kakao ditambah lagi adanya hama dan penyakit kakao yang 

semakin meningkat. Kondisi ini diperberat dengan adanya kelembagaan petani 

yang lemah. Kelompok tani, poktan yang dibentuk oleh para petani sebagai tempat 

belajar, bekerja sama dan unit produksi, justru dibentuk untuk kepentingan 

golongan tertentu. Akibatnya, petani hanya sebagai penerima harga (price taker) 

dan akhirnya pendapatan serta kesejahteraan petani pun rendah.  

Apa yang dipahami petani dan apa yang dilakukan petani terbatas pada 

teknologi produk, sehingga petani tergantung pada teknologi produksi. Upaya 

untuk memahami teknologi dan mencari informasi yang lebih sesuai dengan 

usahatani kurang dilakukan diakibatkan  penyuluhan sekedar menyampaikan 

teknologi. Hal ini menyebabkan kemampuan petani dalam berusahatani rendah. 

Petani secara terus menerus hanya memikirkan dan mengharapkan adanya  bantuan 

teknologi produksi tanpa keinginan memikirkan bagaimana mencari informasi yang 

lain yang lebih sesuai untuk meningkatkan produktivitas usahatani tanpa menunggu 

bantuan atau penyuluh memberikan teknologi. Kapasitas petani dalam berusahatani 

tidak berkembang dikarenakan tidak ada yang berusaha untuk mengembangkan. 

Dengan kapasitas dan kemandirian petani yang baik, diharapkan petani mampu 

meningkatkan produktivitas usahatani. Hal ini sejalan dengan tujuan penyuluhan 

pada Undang-Undang Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan, di mana tujuan SP3K adalah proses pembelajaran bagi pelaku 

utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu mengakses informasi, 

teknologi dan sumber daya yang dapat mengembangkan usahanya. Dengan 

kapasitas yang ada petani dapat memperbaiki teknologi dan bisa juga memperbaiki 

kegiatan-kegiatan usahatani misalnya fermentasi biji kakao, pembuatan pupuk 

organik dari kulit buah kakao, penggunaan pestisida nabati, dan meningkatkan 

kemitraan antara industri dengan petani. 

Banyak upaya yang dilakukan untuk melihat bagaimana perilaku petani 

dalam beradaptasi dan mengubah sesuatu dalam menghadapi proses. Dalam hal ini 

baik dalam peningkatan produktivitas, panen,  pascapanen dan pemasaran. Menurut 

Arfan et al. (2015) tatanan global berubah begitu cepat dan akibatnya tantangan 

yang dihadapi oleh pertanian juga semakin meningkat sehingga penyuluhan 
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pertanian dapat memainkan peran penting untuk pembangunan pertanian. 

Pembangunan pertanian ditentukan oleh penyediaan layanan penyuluhan 

berkualitas dan penyuluh swasta termasuk di dalamnya (Mlambo 2002; Qamar 

2005; Ali et al. 2011;  Agholor et al. 2013; Uddin et al. 2015).  

 Paradigma pembangunan pedesaan telah mengungkapkan munculnya 

perbedaan-perbedaan strategi pertanian (Wilson 2008; Walford 2003; Marsden et 

al. 2003; Evans et al. 2002; Van der Ploeg et al. 2000). Menurut Sumardjo (2015) 

orientasi penyuluhan pembangunan saat ini dan ke depan seharusnya sejalan 

dengan paradigma pembangunan bergeser dari: (1) paradigma pertumbuhan 

ekonomi (growth) ke, (2) paradigma pemerataan pembangunan (equity) dan dua 

dekade ke depan menghasilkan kesadaran pentingnya dikembangkan paradigma 

pembangunan berkelanjutan, dan (3) paradigma berorientasi pada manusia (people 

centered). Sejalan dengan hal tersebut pertanian menjadi sektor yang sangat penting 

dalam pembangunan nasional dan memajukan kesejahteraan petani dan masyarakat 

secara umum. Dalam hal ini sumber daya manusia harus memiliki kualitas dalam 

mengembangkan usahataninya. Keterbukaan ekonomi sebagai akibat globalisasi 

ekonomi dunia menciptakan kondisi (tantangan) yang lebih menuntut perilaku 

moderen sumber manusia, efisiensi usaha dan daya saing di setiap komoditas yang 

dihasilkan, termasuk komoditas pertanian (Sumardjo 1999). Oleh karena itu perlu 

meningkatkan, sumber daya manusia (SDM) petani, teknologi, akses terhadap 

sumber modal dan akses pasar.  

Peningkatan produktivitas kakao tidak hanya diperoleh melalui peningkatan 

teknologi yang spesifik lokasi baik budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran. 

Peningkatan produktivitas dapat didukung oleh peningkatan kapasitas dan 

kemandirian petani kakao yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan petani. Kemampuan petani dalam mengakses pasar termasuk 

pemanfaatan modal dan posisi tawar petani hasil pemasaran sangat diperlukan 

petani. Kapasitas dan kemandirian individu dapat dibentuk oleh tiga ranah perilaku 

baik itu pengetahuan (kognitif), sikap mental (afektif), dan keterampilan 

(psikomotor) yang ada dalam diri seseorang (Knowles 1978); Rogers 1994; 

Tjitropranoto 2005; Sumardjo 1999; 2012). Tuntutan nafkah yang semakin 

meningkat, tuntutan kemampuan mengembangkan manajemen usaha (agribisnis) 

dan berbagai tuntutan lainnya sehingga petani juga dapat mandiri untuk meraih 

berbagai peluang  dan mengatasi ancaman yang ada, dengan meningkatkan potensi 

yang dimilikinya dan menghilangkan kelemahan yang ada (Sumardjo 2012). 

Selanjutnya Sumardjo (1999, 2010) menjelaskan bahwa membangun petani sebagai 

pelaku utama pertanian yang handal berarti membangun kemandirian petani. 

Penyuluhan pertanian telah kehilangan makna karena keberhasilannya hanya 

diukur dengan peningkatan produksi, sementara pengembangan kapasitas dan 

kemandirian petani justru kurang diperhatikan dan terabaikan. 

Dalam penelitian ini kapasitas dilihat dari pengelolaan usahatani, 

pengorganisasian petani dan adaptasi lingkungan baik dari pengembangan hidup 

yang lebih sejahtera (better living), berusahatani yang lebih baik (better business), 

budidaya yang lebih baik dan sesuai standar (better farming), memiliki komunitas 

yang lebih baik (better community), pengembangan usahatani dengan didukungan 

organisasi yang lebih baik (better organization) dan mengembangkan dan 

mengelola lingkungan agar lebih baik (better ecosystem) (Sumardjo 2009a). Selain 

kapasitas, kemandirian petani perlu diperhatikan. Kemandirian petani dalam 
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penelitian ini merujuk pada konsep Sumardjo (2014; 2015; 2016) bahwa 

kemandirian mencakup baik daya saring, daya saing dan daya sanding. Adapun 

daya saring merupakan kemampuan petani dalam mengambil keputusan dan 

mampu mendorong kemajuan usahatani serta menyaring informasi yang 

bermanfaat bagi kemajuan usahataninya. Sedangkan daya saing bernuansa mutu 

atau kualitas. Kemampuan  memenuhi komitmen dan kebutuhan atau harapan pihak 

lain. Selain daya saring dan saing, petani juga diharapkan mampu memiliki daya 

sanding untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak 

lain. 

 

Rumusan Masalah 

 

Kakao  merupakan tanaman yang rentan terhadap serangan hama dan 

penyakit. Beberapa jenis hama yang sering menyerang budidaya kakao adalah 

penggerek buah kakao (PBK) dan penggerek batang. Tidak hanya itu, penyakit pada 

kakao pun masih menjadi masalah dalam budidaya kakao. Penyakit kakao yang 

sering menyerang adalah busuk buah, VSD, kanker batang dan jamur upas. Hingga 

saat ini, sarana produksi khususnya pupuk masih menjadi kendala dalam 

pelaksanaan budidaya kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Pupuk masih sulit 

tersedia di desa-desa sentra produksi kakao. Hal ini dikarenakan sulitnya akses 

transportasi yang berdampak pada terhambatnya distribusi saprodi ke daerah-

daerah tersebut. Di lain sisi, kemampuan petani untuk membeli pupuk pun masih 

rendah. Bahkan, tidak sedikit petani yang belum memiliki kesadaran untuk 

membeli pupuk dan pestisida. Mereka hanya mengandalkan bantuan pupuk subsidi 

dari pemerintah.  

Motivasi petani dalam merawat kebun juga masih rendah. Hal ini 

mengakibatkan kebun kakao tidak terawat dan berdampak pada kurang optimalnya 

produktivitas kebun kakao. Petani merasa bahwa hasil yang diperoleh dirasakan 

tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan petani. Mereka juga tidak membuat 

analisa usahatani yang secara finansial. Akibatnya, petani tidak fokus dalam usaha 

budidaya kakao dan malas untuk merawat kebun. Belum lagi pemasaran bersama 

masih jarang dilakukan oleh para petani. Mereka melakukan pemasaran secara 

individu yang dijual langsung ke pedagang pengumpul. Akibatnya posisis tawar 

petani kakao rendah dan harga yang diterima petani rendah. Pendapatan petani 

kakao saat ini kurang dari upah minimum daerah per bulannya. Rendahnya 

pendapatan petani tersebut mengakibatkan petani hanya mampu mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Mereka tidak memiliki modal untuk berusahatani kakao, 

terutama untuk melakukan perawatan kebun dan penyediakan saprodi.  

Penyuluhan hampir tidak terlaksana dikarenakan penyuluh yang fokus 

mendampangi petani kakao tidak ada sehingga petani lebih banyak menyelesaikan 

masalah mereka sendiri tanpa arahan dan bantuan dari penyuluh. Akses terhadap 

inovasi yang juga kurang sehingga petani sulit untuk mengembangkan usahatani. 

Kelembagaan petani dan kelembagaan swasta kurang terlibat dalam pengembangan 

usahatani kakao sehingga petani sulit mengakses kredit dan masih mengembangkan 

usahanya tanpa dukungan kelembagaan.  

Usahatani kakao yang dilakukan petani masih banyak mengutamakan 

pengalaman secara turun temurun dalam keluarga dan hasil interaksi dengan petani 

lainnya dalam lingkungan masyarakatnya. Masalah petani kakao di Provinsi 
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Sulawesi Tengah memerlukan  pengembangan sumber daya petani dapat melalui 

pengembangan kompetensi, kapasitas dan kemandirian petani untuk meningkatkan 

produktivitas usahataninya.  

Di sisi lain frekuensi dan akses petani untuk mengikuti kegiatan penyuluhan 

belum efektif untuk memenuhi peran dan fungsinya sebagai pelaku utama dan 

pelaku usahatani kakao. Hal ini berakibat pada rendahnya kompetensi, kapasitas 

dan kemandirian petani. Masalah dalam usaha kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

adalah rendahnya kapasitas petani dari aspek pengetahuan, sikap keterampilan, 

maupun permodalan yang mengakibatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 

kakao rendah. 

Penelitian tentang terkait kompetensi dan kapasitas menuju kemandirian 

telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya (Harijati 2007; Marliati 

2008; Subagio 2008; Anantanyu 2009; Sapar 2009; Rayuddin 2010;  Fatchiya 2010; 

Yunita 2011;  Tahitu 2015)  walaupun demikian belum fokus pada menganalisis 

kompetensi, kapasitas dan kemandirian petani kakao serta penyuluhan dalam 

pengembangan kakao di masa yang akan datang. Hal ini menjadi penting perlunya 

dilakukan penelitian tentang kompetensi, kapasitas petani kakao menuju 

kemandirian petani yang  berdaya saring, berdaya saing dan berdaya sanding serta 

peningkatan produkvitas petani melalui peningkatan kemandirian. 

Sesuai masalah-masalah yang dihadapi dalam hal peningkatan produktivitas 

petani kakao, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana tingkat kompetensi, kapasitas, dan kemandirian petani kakao. 

(2) Faktor-faktor apa yang memengaruhi kompetensi,  kapasitas dan kemandirian 

petani kakao untuk menghasilkan kakao yang berkualitas?  

(3) Bagaimana pengaruh kemandirian petani terhadap produktivitas petani kakao? 

(4) Bagaimana strategi penyuluhan dalam meningkatkan kompetensi, kapasitas 

dan kemandirian petani  kakao? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Keberhasilan petani dalam melaksanakan usahataninya untuk 

meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kemandirian petani berhubungan erat 

dengan faktor-faktor, seperti: karakteristik individu, peran penyuluh, ketersediaan 

inovasi, dan dukungan kelembagaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian 

ini bertujuan:  

(1) Mengidentifikasi tingkat kompetensi, kapasitas, dan kemandirian petani kakao. 

(2) Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi, kapasitas dan 

kemandirian petani kakao untuk menghasilkan kakao yang berkualitas. 

(3) Menganalisis pengaruh kemandirian terhadap produktivitas petani kakao. 

(4) Menentukan strategi penyuluhan dalam meningkatkan kompetensi, kapasitas 

dan kemandirian petani kakao. 

 

 

Kebaruan Penelitian 

 

 Upaya untuk memahami teknologi dan mencari informasi baru oleh petani 

kurang dilakukan dikarenakan penyuluhan hanya menyampaikan teknologi tanpa 
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mengembangkan kapasitas dan kemandirian petani. Hal ini menyebabkan kapasitas 

dan kemandirian petani rendah. Petani hanya memikirkan dan mengharapkan 

adanya bantuan teknologi tanpa keinginan memikirkan bagaimana mencari 

informasi yang lain yang lebih sesuai untuk meningkatkan produktivitas usahatani. 

Kapasitas petani tidak berkembang dikarenakan tidak ada yang berusaha untuk 

mengembangkan. Dengan kapasitas yang baik, petani akan mampu meningkatkan 

produktivitas usahatani. Peran penyuluhan pertanian mau dan mampu bekerja sama 

dengan petani untuk mengubah sektor pertanian lebih maju dan itu dimulai dari 

memperhatikan kapasitas dan kemandirian petani.  

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Kebaharuan dari penelitian ini dapat terlihat dari kompetensi petani 

dalam beragribisnis, (budidaya, pemanenan, pascapanen, pengolahan dan 

pemasaran), kapasitas petani (pengelolaan usahatani, pengorganisasian petani dan 

adaptasi lingkungan), kemandirian (daya saring, daya saing, dan daya sanding) dan 

produktivitas petani kakao (produktivitas kakao serta pendapatan usahatani kakao). 

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait konsep kompetensi, kapasitas, dan 

kemandirian petani  disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1  Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kompetensi, kapasitas dan 

kemandirian petani 

No Konsep / judul 

penelitian 

Peneliti dan 

penerbit 

Topik penelitian Konstribusi untuk 

penelitian 

A Kompetensi    

1 

 
Competency of 

adult  learners in 

learning: 

Application of 

the Iceberg 

Competency 

Model 

Kahirol Moh 

Salleh, Nur 

Hidayah Khalid, 

Nor Lisa 

Sulaiman, Mimi 

Mohaffyza  

Mohamad, Lai 

Chee Serna 

Procedia - Social 

and  Behavioral 

Sciences  

204(1):326 – 

334. Tahun 2015 

Konsep kompetensi  

pendidikan orang 

dewasa dilihat dari 

kompetensi  model 

Iceberg difokuskan 

pada beberapa 

aspek  

Kebuhan belajar, 

strategi dan aplikasi 

Kompetensi merupakan 

kombinasi antara 

pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang 

dilakukan untuk 

perbaikan nilai. 

Pengetahuan terkait 

informasi yang 

didapatkan (kognitif),  
Sikap terkait dengan 

kualitas diri dalam 

mengerjakan sesuatu 

(afektif) dan 

keterampilan terkait 

dengan  kemampuan 

melakukan kegiatan 

(psikomotor) dalam 

menyelesaikan tugas 

 

 

2 Potensi dan 

pengembangan  

kompetensi 

agribisnis petani 

berlahan sempit: 

Kasus petani 

sayuran di kota 

dan pinggiran 

Jakarta Bandung 

Sri Harijati 

Disertasi  

Pascasarjana  

IPB Tahun  2007 

Kompetensi 

agribisnis petani 

berlahan sempit. 

Tiingkat 

kompetensi 

agribisnis petani 

dipengaruhi oleh 

tingkat akses petani  

Kemampuan petani 

untuk berpikir, bersikap 

dan bertindak dalam 

merencanakan 

usahatani untuk 

memperoleh 

keuntungan 

berusahatani,  
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Tabel 1 (lanjutan) 

No Konsep / judul 

penelitian 

Peneliti dan 

penerbit 

Topik penelitian Konstribusi untuk 

penelitian 

   terhadap kegiatan 

penyuluhan dan 

kelompok tani serta 

pemenuhan 

kebutuhan hidup, 

motivasi 

berusahatani, 

kewirausahaan 

sertra akses petani 

terhadap sumber 

informasi. 

membangun kerja  

sama antar subsistem 

pertanian, mengelola 

pascapanen pangan 

untuk meraih nilai 

tambah produk 

pertanian, serta 

mewujudkan kegiatan 

pertanian yang 

berkelanjutan. Tingkat 

kompetensi agribisnis 

petani dipengaruhi oleh 

tingkat akses petani 

terhadap kegiatan 

penyuluhan dan 

kelompok tani, serta 

tingkat pemenuhan 

kebutuhan hidup, 

motivasi berusahatani, 

sifat kewirausahaan, 

serta akses petani 

terhadap sumber 

informasi 

 

3 Kinerja 

penyuluh 

pertanian dan 

dampaknya 

pada 

kompetensi 

petani kakao di 

empat wilayah 

Sulawesi 

Selatan. 

 

 

Sapar, Amri 

Jahi, Pang  S. 

Asngari, 

Amiruddin 

Saleh, I.G. Putu 

Purnaba 

 

Jurnal 

 Penyuluhan  

8(1):29-41. 

Tahun  2010 

 

Pengaruh kinerja 

penyuluh pertanian 

terhadap 

kompetensi ketua 

kelompok dan 

petani  kakao 

Pengaruh penyuluh 

pertanian terhadap 

pengembangan 

kompetensi petani 

kakao 

4 Pengembangan 

kompetensi 

agribisnis petani 

kakao di 

Kabupaten 

Konawe 

Provinsi 

Sulawesi 

Tenggara  

Rayuddin 

 

Disertasi 

Pascasarjana 

Institut Pertanian 

Bogor. Tahun 

2010 

Kompetensi 

agribisnis petani 

lahan kering untuk 

peningkatan 

pendapatan dan 

kesejahteraan 

Pengembangan  

kompetensi  agribisnis  

petani  kakao  dalam  

pengelolaan  

usahatani   kakao   

lahan   kering   sangat   

ditentukan   oleh   

aspek   pengetahuan,  

keterampilan  dan  

sikap  yang  terwujud 

dalam  kompetensi  

agribisnis  

petani  kakao 
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Tabel 1 (lanjutan) 

No Konsep / judul 

penelitian 

Peneliti dan 

penerbit 

Topik penelitian Konstribusi untuk 

penelitian 

5 Measuring the 

relationship 

between 

managerial  

competencies  

and  

performance 

Alec R. 

Levenson, Wim 

A. Van der  

Stede, Susan  G. 

Cohen 

 

 

Journal of 

Management. 

32(3):360-380. 

Tahun 2006 

 

 

 

Kompetensi 

individu dapat 

meningkatkan 

kinerja individu 

Kompetensi 

memengaruhi kinerja 

individu  

6 Obsessive 

passion, 

competence  and 

performance in 

a project 

management 

context 

Adesuwa 

Omorede, Sara 

Thorgren, 

Joakim Wincent 

 

 

International 

Journal of 

Project 

Management 

31(2):877– 888. 

Tahun 2013 

 

 

 

Kompetensi dalam 

manajemen  proyek 

Unsur-unsur motivasi 

memainkan peranan 

yang penting dalam 

memengaruhi hasil 

kinerja yang baik sesuai 

kompetensi yang 

dimiliki individu. Ini 

menggambarkan bahwa 

seseorang yang  

profesional dalam 

usaha harus  mampu 

memahami  hal-hal 

tertentu secara tepat 

dan efektif 

 

 

 

B Kapasitas    

1 

 
Peran  kapasitas 

petani dalam 

mewujudkan 

keberhasilan 

usahatani: kasus 

petani sayuran 

dan padi di 

Kabupaten 

Malang dan 

Pasuruan 

Provinsi Jawa 

Timur 

Herman  

Subagio,  

Sumardjo, Pang  

S. Asngari,  

Prabowo 

Tjitropranoto, 

Djoko Susanto 

 

 

Jurnal 

Penyuluhan  

4(1):11-20. 

Tahun 2008 

Pengembangan 

kapasitas  petani  

dalam mewujudkan 

keberhasilan 

usahatani sayuran 

dan padi 

Kapasitas  petani 

rendah disebabkan 

kekurangsesuian antara 

inovasi yang tersedia 

dengan kebutuhan riil 

petani, tingkat 

pendidikan yang 

rendah, lingkungan 

fisik kurang 

mendukung, 

keterbatasan petani 

dalam penguasaan aset 

ekonomi, keterikatan 

dengan tradisi dan 

rendahnya dukungan 

masyarakat 
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Tabel 1 (lanjutan) 

No Konsep / judul 

penelitian 

Peneliti dan 

penerbit 

Topik penelitian Konstribusi untuk 

penelitian 

2 

 

Tingkat 

kapasitas 

pembudidaya 

ikan dalam 

mengelola usaha 

akuakultur 

secara 

berkelanjutan 

Anna Fatchiya  

 

Jurnal 

Penyuluhan 

6(1):67-75. 

Tahun 2010 

Faktor-faktor yang  

memengaruhi 

kapasitas 

pembudidaya  ikan 

dalam menjalankan 

fungsi-fungsi 

usaha, 

memecahkan 

masalah, 

merencanakan dan 

mengevaluasi 

usaha dan 

beradaptasi dengan 

perubahan 

lingkungan serta 

keberlanjutan dari 

aspek bisnis, 

lingkungan hidup 

dan sosial 

 

 

 

Konsep kapasitas 

merupakan daya 

adaptif, kemampuan 

memecahkan masalah 

dan merencanakan, 

kemampuan dalam 

menjalankan fungsi 

usaha (pengelolaan 

produksi, keuangan, 

sumber daya manusia, 

pemasaran) dan 

merencanakan dan 

mengevaluasi usaha 

untuk mencapai 

keberlanjutan usaha 

3 Strategi 

peningkatan 

kapasitas petani 

padi sawah 

lebak menuju 

ketahanan 

pangan rumah 

tangga di 

Kabupaten 

Ogan Ilir 

Komering Ilir 

Provinsi 

Sumatera 

Selatan 

Yunita, Basita G 

Sugihen, Pang S 

Asngari, Djoko 

Susanto,  Siti 

Amanah 

 

 Jurnal 

Penyuluhan 

8(1):42-54. 

Tahun 2012 

Kapasitas rumah 

tangga petani padi 

dalam memenuhi 

pangan dalam 

mencapai 

ketahanan pangan 

rumah tangga 

petani padi. 

Penguatan dukungan 

lingkungan sosial, 

dilakukan melalui 

pemanfaatan potensi 

kelembagaan, 

pengelolaan 

kelembagaan, 

menumbuhkan dan 

mengembangkan 

kerjasama antar petani 

dalam kelompok dan 

dengan petani di luar 

kelompoknya, 

pelaksanaan dalam 

kelembagaan sesuai 

dengan aturan yang  

telah ditetapkan 

bersama,  melestarikan 

nilai-nilai sosial budaya 

yang bersifat  positif, 

memfasilitasi petani 

untuk mendapatkan 

informasi sesuai dengan 

kebutuhan, memotivasi 

dan memfasilitasi  

petani akses terhadap 

modal  usaha 
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Tabel 1 (lanjutan) 

No Konsep / judul 

penelitian 

Peneliti dan 

penerbit 

Topik penelitian Konstribusi untuk 

penelitian 

4 Sago Utilization 

and Its Relation  

to Capacity of 

Sago  

Producers in 

Central Maluku 

Indonesia   

Meilvis Elsworth 

Tahitu, 

Amiruddin 

Saleh, Djuara  P. 

Lubis, Djoko 

Susanto 

 

International 

Journal of 

Sciences: Basic 

and Applied 

Research 

(IJSBAR) 23 (2) 

104-110. Tahun  

2015 

 

 

Kapasitas 

pengelola sagu 

dalam peningkatan 

pemanfaatan sagu 

dalam mendukung 

diversifikasi 

pangan. 

Pengembangan 

kapasitas erat kaitannya 

dengan perluasan 

pemasaran produk, 

peningkatan kualitas 

produk dan peningkatan 

skala produksi.  

Pengembangan 

kapasitas berkontribusi 

terhadap pendapatan 

5 Faktor-faktor 

yang 

memengaruhi 

efektivitas 

kelembagaan 

petani (kasus di 

Provinsi Jawa 

Tengah).  
 

Sapja 

Anantanyu, 

Sumardjo, 

Margono Slamet, 

Prabowo 

Tjitropranoto  

 

 

Jurnal 

Penyuluhan  

5(1):81-91. 

Tahun  2009 

Kapasitas  

kelembagaan 

kelompok 

 

Dukungan penyuluhan 

pertanian, baik 

langsung maupun tidak 

langsung, dapat 

menyebabkan 

peningkatan kapasitas 

petani  

Efektivitas  lembaga     

petani     dapat  dicapai   

apabila   lembaga   

tersebut   mampu 

mengembangkan    diri    

dalam    membangun 

komitmen   anggota  

dan  menjalin   interaksi 

dengan   sistem   sosial   

lain yang berfungsi 

sebagai  keberlanjutan  

dalam siklus kehidupan 

lembaga   petani 

 

 

C Kemandirian    

1 Transformasi  

model 

penyuluan 

pertanian 

menuju 

pengembangan 

kemandirian 

petani (kasus di 

Provinsi Jawa 

Barat) 

 

Sumardjo 

 

Disertasi 

Pascasarjana 

Institut Pertanian 

Bogor. Tahun 

1999 

 

 

 

Pola 

pengembangan 

pertanian melalui 

suatu jaringan 

komunikasi dalam 

sistem penyuluhan 

yang  efektif. Dasar 

penyusunan 

kemandirian petani  

Konsep kemandirian, 

keterkaitan antara 

lembaga penunjang 

dalam sistem agribisnis 

dan lembaga 

penyuluhan. 
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Tabel 1 (lanjutan) 

No Konsep / judul 

penelitian 

Peneliti dan 

penerbit 

Topik penelitian Konstribusi untuk 

penelitian 

2 Kemandirian 

petani dalam 

pengambilan 

keputusan 

usahatani di 

Kabupaten 

Bondowoso dan 

Kabupaten 

Pasuruan 

Abdul Farid 

 

Disertasi 

Pascasarjana 

Institut Pertanian 

Bogor Tahun 

2008  

 

 

 

 

 

 

Kemandirian petani 

dalam mengambil 

keputusan 

Kemandirian dalam 

mengambil keputusan 

usahatani 

 

 

 

 

 

 

 

3 Trust, cell 

phones, social 

networks and 

agricultural 

entrepreneurship 

in east Africa: a 

dynamic 

interdependence 

Mehta Khanjan, A 

Maretzki  and  L 

Semali 

 

Africa journal of 

food, agriculture, 

nutrion and 

development. 

11(6): 5374-5388 

Tahun 2011 

 

 

 

 

Konsep 

membangun 

kepercayaan dalam 

membangun 

jaringan sosial, 

kewirausahaan 

pertanian 
 

 

Kepercayaan berperan 

penting dalam 

membangun  

kemitraan, 

kewirausahaan dan  

komunikasi  agar  

petani  mengalami 

peningkatan 

pendapatan. 

4 Pemberdayaan 

petani untuk 

pemenuhan 

kebutuhan 

pengembangan 

kapasitas dan 

kemandirian 

petani 

beragribisnis 

Marliati 

 

Disertasi 

Pascasarjana 

Institut Pertanian 

Bogor. Tahun 

2008 

 
 
 
 
 
 
 

Kemandirian petani 

beragribisnis  

Kemandirian petani 

dalam beragrbisnis:  

 (a) rendahnya tingkat 

pemenuhan kebutuhan 

pengembangan 

kapasitas petani 

beragribisnis meliputi 

rendahnya pemenuhan 

kebutuhan 

pengembangan: 

kapasitas produktivitas, 

kapasitas pemasaran, 

kapasitas keamanan 

usaha atau agribisnis, 

kapasitas kelompok, 

kapasitas  

berjaringan dan 

kapasitas berprestasi, 

(b) kurang dukungan 

kelembagaan agribisnis 

dan (c) rendahnya 

tingkat pendidikan 

formal dan pendidikan 

nonformal 
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Tabel 1 (lanjutan) 

No Konsep / judul 

penelitian 

Peneliti dan 

penerbit 

Topik penelitian Konstribusi untuk 

penelitian 

5 Farmer 

autonomy and 

the farming self 

Stock dan Forney.  

 

Journal of Rural 

Studies 36 

(2):160-171. 

Tahun 2014 

Memahami  konsep 

kemandirian 

sebagai bagian dari 

petani 

Kemandirian dapat 

dipahami menjadi 

kemampuan untuk 

memutuskan semua 

aspek manajemen 

dalam berusahatani dan  

bagaimana proses 

manajemen tersebut 

dapat menghasilkan 

hasil yang bermanfaat. 

Keterkaitan petani 

dengan keluarga, petani  

lain dan lembaga 

sebagai bagian dari 

kehidupan sosialnya 

 

 

 

Kakao yang menjadi komoditas unggulan pada kenyataannya menjadi 

komoditas yang kurang diperhatikan, penyuluhan dalam pengembangannya juga 

kurang memperhatikan upaya meningkatkan kompetensi, kapasitas dan 

kemandirian petani kakao. Penelitian mengenai kapasitas menuju kemandirian 

usahatani kakao belum pernah dilakukan dan penelitian kakao yang lebih berfokus 

pada pengembangan sumber daya manusia masih sangat sedikit ditemukan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menekankan pada kompetensi petani dalam 

beragribisnis, kapasitas petani dan kemandirian petani. Penelitian tentang kapasitas 

menuju kemandirian petani petani kakao menghasilkan kebaruan (novelty) sebagai 

berikut: 

(1) Memasukan faktor kompetensi dalam beragribisnis yang dapat membentuk 

kapasitas petani menuju kemandirian dalam mengelola usahatani baik itu 

budidaya, pemanenan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran.  

(2) Kapasitas petani, baik pengelolaan, pengorganisasian petani dan adaptasi 

lingkungan dapat mendorong bagaimana akhirnya petani mandiri dalam 

menjalankan dan mengusahakan usahataninya. 

(3) Memperkuat konsep kemandirian yang meliputi daya saring, daya saing dan 

daya sanding dapat mewujudkan kemandirian dalam mengelola usahatani 

kakao dan dijadikan acuan dalam pengembangan komoditas kakao. 

(4) Menentukan strategi penyuluhan yang efektif untuk pengembangan 

kompetensi, kapasitas petani menuju kemandirian usahatani kakao dalam 

meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani.  

 

 

Kegunaan Penelitian 

 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan bagi pengambilan kebijakan di sektor perkebunan kakao 

khususnya. Secara khusus, hasil-hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:              
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(1) secara teori penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan kompetensi, 

kapasitas dan kemandirian petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah, (2) strategi 

penyuluh terhadap peningkatan kompetensi petani kakao diharapkan sebagai sarana 

bagi peningkatan kapasitas petani kakao dalam mewujudkan kemandirian petani 

kakao di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga dijadikan sarana dalam meningkatkan 

kinerja penyuluh, (3) peningkatan kapasitas petani dalam mewujudkan kemandirian 

petani diharapkan dapat menjadi sarana dalam peningkatan produktivitas usahatani 

kakao di Provinsi Sulawesi Tengah, dan (4) secara akademik diharapkan dapat 

dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik secara 

teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan penyuluhan khususnya 

komoditas kakao.  
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2   TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

  Konsep Kompetensi 

 

Kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang 

dimiliki petani dan menjadi bagian dirinya sehingga dia bisa menjalankan 

usahataninya baik secara kognisi, afeksi dan perilaku psikomotorik. Berarti 

kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk melihat kinerja petani, 

mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan mempunyai kinerja tinggi dan 

agribisnis yang diusahakan dapat berhasil. Kompetensi seorang petani dalam 

beragribisnis baik dalam merencanakan serangkaian aktivitas untuk mencapai 

tujuan agribisnis yang diharapkan. Kompetensi merujuk pada kemampuan petani 

secara umum dalam menjalankan agribisnis dan fungsi-fungsi pekerjaannya secara 

kompeten baik keterampilan dan pengetahuan dalam budidaya, pemanenan, 

pascapanen pengolahan dan pemasaran. 

 Kompetensi berasal dari kata kompeten atau  keahlian yang mengacu pada 

situasi yang ideal dan berhubungan dengan kualitas intelektual individu atau petani 

dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam beragribisnis baik dalam 

berbudidaya, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran. Kompetensi 

beragribisnis menjadi sesuatu hal yang penting dikarenakan petani dapat 

menghasilkan perilaku baik itu pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk dapat 

menyelesaikan masalah usahatani yang dikembangkannya. Kompetensi 

beragribisnis merupakan gambaran kemampuan petani dalam mengelola usahatani 

berdasarkan perencanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan teknik-teknis 

beragribisnis yang baik. Menurut Sumardjo (2009a) kompetensi memiliki dua 

makna yaitu: (1) merujuk pada pekerjaan atau peranan yang mampu dilakukan oleh 

seseorang dengan kompeten (job specification) dan (2) digunakan untuk merujuk 

pada dimensi perilaku yang terletak di balik kinerja yang kompeten (person 

specifiaction). Menurut (Salleh et al. 2015) kompetensi meliputi kombinasi 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dipraktekan untuk perbaikan diri. 

Demikian pula, Salleh (2012) dan Saleh et al. (2015)  mendefinisikan kompetensi 

sebagai seperangkat keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang mencirikan 

kinerja yang lebih baik dalam setiap aspek individu. Kompetensi ada karena nilai-

nilai dalam kehidupan, sikap dan motivasi internal individu untuk menyelesaikan 

tugas-tugas dan menghasilkan pekerjaan yang sangat baik. 

Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari individu 

yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif. 

Karakteristik dasar berarti kompetensi merupakan suatu bagian kepribadian 

seseorang yang cukup mendalam dan relatif menetap serta dapat memprediksi 

perilaku dalam beragam situasi dan tugas-tugas jabatan. Standar kriteria berarti 

bahwa kompetensi benar-benar memprediksi siapa yang melakukan sesuatu dengan 

baik atau buruk, yang diukur pada kriteria atau standar tertentu. Jadi kompetensi 

berkaitan erat dengan karakter dasar yang dimiliki oleh seseorang dan berhubungan 

erat dengan kinerja efektif (Spencer dan Spencer 1993). Pengertian dari sumber 

karakteristik tersebut adalah: (1) motive (motif) sesuatu yang secara konsisten 

menjadi dorongan, dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang yang menyebaban 

munculnya suatu tindakan, (2) trait (karakter) unsur bawaan seperti bakat dan 
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watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon 

sesuatu dengan cara tertentu, (3) self concept (konsep diri) merupakan gambaran 

atas diri sendiri yang terdiri dari sikap dan nilai-nilai yang diyakininya, (4) 

knowledge (pengetahuan) informasi yang dimiliki seseorang pada area disipllin 

yang tertentu secara spesifik. Pengetahuan akan dapat menghasilkan apa yang 

mampu dilakukan seseorang, bukan apa yang akan dilakukan, dan (5) skill 

(keterampilan) merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tugas tertentu, baik 

secara fisik maupun mental.  

Pengetahun dan keterampilan menjadi hal penting dalam mengembangkan 

individu yang memiliki kompetensi. Pengembanggan tersebut dapat ditingkatkan 

melalui strategi pembelajaran baik melalui penyuluhan (pendidikan nonformal) 

yang berbasis masalah dan studi kasus. Tingkatan kompetensi individu dapat dilihat 

dari kebutuhan individu untuk belajar, tahu dan mau mengikuti proses pembelajaran 

sehingga individu dapat memahami dan mengaplikasikan hasil dari proses 

pembelajaran sehingga individu memiliki kompetensi untuk mengembangkan 

potensi dirinya (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1   Kompetensi dan pembelajaran (diadaptasi dari Spencer dan Spencer 

1993; Salleh et al. 2015) 

Level Kompetensi Individu 

 Kebutuhan untuk Belajar 

 Strategi Meningkatkan 

Kompetensi melalui Proses 
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Mengaplikasikan Proses 

Pembelajaran 

 

Kompetensi Model Iceberg 

 Pengetahuan  

 Keterampilan 

 Motif 

 Karakter 

 Konsep diri 

Pembelajaran  

 Penyuluhan 

 Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

 Studi kasus 

 

Kompetensi Individu 

Individu 
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Karakteristik kompetensi memiliki perbedaan letak atau keadaan, yaitu 

kompetensi knowledge dan skill lebih bersifat nyata atau visible, sehingga mudah 

dalam pengembangannya, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, sedangkan 

motive, trait dan self concept bersifat tersembunyi dan merupakan karakteristik 

kepribadian manusia paling dalam, sehingga sulit untuk dikembangkan sehingga 

level kompetensi seseorang terdiri dari dua bagian. Bagian yang dapat dilihat dan 

dikembangkan, disebut permukaan (surface) seperti pengetahuan dan  

keterampilan, dan bagian yang tidak dapat dilihat dan sulit dikembangkan disebut 

sebagai sentral atau inti kepribadian (core personality), seperti sifat-sifat, motif, 

sikap dan nilai-nilai. Adanya tingkat kompetensi dikemukakan oleh Spencer dan 

Spencer (1993) seperti gunung es di mana ada yag tampak di permukaan, tetapi ada 

pula yang tidak terlihat di permukaan. 

Menurut Rychen dan Salganik (2001);  Rodriguez et al. (2012); Omorede 

et al. (2013) kompetensi tidak hanya tentang pengetahuan dan kemampuan. 

Sebaliknya melibatkan kemampuan untuk memenuhi tuntutan yang kompleks 

dengan mempersiapkan keterampilan dan sikap. Kompetensi dapat berdasarkan 

komponen kompetensi profesional yang adalah gabungan dari atribut pribadi 

(motif, ciri-ciri kepribadian, citra diri, bakat, sikap, nilai-nilai, kepribadian dalam 

hubungannya dengan unsur-unsur lain yang terkait dengan konteks kerja 

(pengetahuan, kemampuan dan keterampilan).  

Unsur-unsur motivasi memainkan peranan yang penting dalam 

memengaruhi hasil kinerja yang baik sesuai kompetensi yang dimiliki individu. Ini 

menggambarkan bahwa seseorang yang profesional dalam usaha harus mampu 

memahami hal-hal tertentu secara tepat dan efektif. Kompetensi dikaitkan dengan 

aktivitas kognitif, yang didefinisikan sebagai kesiapan untuk bertindak. Kompetensi 

dipahami sebagai kemampuan yang mencerminkan kapasitas individu dan 

menjelaskan apa perlu bagi petani melakukan atau tidak melakukan. Kebanyakan 

dari petani di Indonesia memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada pekerja di 

sektor lain. Pengetahuan, keterampilan dan sikap merupakan faktor penting dalam 

keberhasilan usahatani. Mengelola pengetahuan yang didapatkan dengan 

keterampilan yang dimiliki dapat mengusahakan usahatani secara optimal. Pada 

dasarnya, kompetensi petani kakao mencakup tiga aspek penting yaitu pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor) yang dikombinasikan 

untuk memecahkan tugas agribisnis (Gambar 2). 

Selanjutnya Zwell (2000) memberikan lima kategori kompetensi, yang 

terdiri dari task achievement, relationship, personal  attribute, managerial, dan 

leadership di mana: (1) task achievement merupakan kategori kompetensi yang 

berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task 

achievement ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, 

memengaruhi, inisiatif, efisensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli kepada 

kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis, (2) relationship merupakan 

kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik 

dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan 

dengan relationship meliputi: kerja sama, orientasi pada pelayanan, kepedulian 

antar pribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian 

konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya, (3) personal 

attribute merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana 

orang berpikir, merasa, belajar dan berkembang. Personal attribute merupakan 
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kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, 

kualitas keputusan, manajemen stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual, (4) 

managerial merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan 

pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial 

berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain, dan (5) 

leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi 

dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Kompetensi  berusahatani kakao (diadaptasi dari Salleh et al. 2015) 

 

 

Menurut Sumardjo (2012) penyuluhan pada dasarnya adalah pendidikan 

nonformal sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidupnya yang dilaksanakan 

melalui proses demokratis (dialogis) dan bertujuan merubah atau meningkatkan 

kompetensi melalui kualitas perilaku pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik 

atau konatif. Keberhasilan petani dalam berusahatani erat kaitannya dengan 

kompetensi agribisnis yang dimiliki petani dalam mengelola usahataninya. 

Kompetensi agribisnis adalah kemampuan petani untuk berpikir, bersikap dan 

bertindak dalam merencanakan usahatani untuk memperoleh keuntungan 

berusahatani membangun kerjasama antar subsistem pertanian, mengelola 

pascapanen pangan untuk meraih nilai tambah produk pertanian, serta mewujudkan 

kegiatan pertanian yang berkelanjutan (Harijati 2007). Pelatihan berbasis 

peningkatan kompetensi adalah proses belajar mengajar dalam meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan harapan tugas-tugas usahatani dapat 

terselesaikan dengan baik. Kompetensi diperlukan dalam melakukan suatu tindakan 

yang tepat, tidak cukup pengetahuan keterampilan tapi memerlukan tindakan atau 

KOMPETENSI 

Knowledge atau 

Pengetahuan 

 Terkait dengan 

Informasi  dalam 

Beragribisnis 

 Domain Kognitif  

Skill atau 

Keterampilan 

 Kemampuan 

melakukan  

Kegiatan 

Agribisnis 

 Domain Fisik 

Sikap 

 Terkait dengan 

aspek kualitas 

beragribisnis 

 Karakteristik 

Kompetensi 

Pelaksanaan Usahatani  



20 

sikap sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat (Climent 2010; 

Kauffeld 2006;  Rodolfa  et al.  2005). Sementara itu menurut Levenson et al. 

(2006) dan Kennedy et al. (2003) menemukan bahwa kompetensi individu dapat 

memengaruhi kinerja individu. 

Menurut Mosher (1981) bahwa petani memegang sedikitnya dua peranan 

penting dalam  mengelola  usahatani yang diusahakannya,  yaitu  sebagai  juru  tani  

(cultivator)  dan  sekaligus sebagai  pengelola  (manager)  usahatani.  Petani  

sebagai  manajer seharusnya harus memiliki kompetensi  yang terdiri kemampuan-

kemampuan yang dicirikan dengan adanya pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

percaya diri, komitmen dan kewirausahaan (Tjitropranoto 2005). Penelitian 

menunjukkan bahwa individu yang memiliki kompetensi yang rendah cenderung 

kurang memiliki motivasi, frustrasi atau apatis yang akhirnya menghambat dalam 

menghadapi tujuan dari usaha yang dikerjakan (Schuler et al. 2010). Demikian juga 

penelitian telah menunjukkan bahwa individu yang memiliki kompetensi yang baik 

dan juga pengalaman cenderung termotivasi untuk melakukan usahanya dengan 

baik (Moores dan Chang 2009; Vancouver dan Kendall 2006; Vancouver et al. 

2002). Menurut Harijati (2007) tingkat kompetensi agribisnis petani dipengaruhi 

oleh tingkat akses petani terhadap kegiatan penyuluhan dan kelompok tani, serta 

tingkat pemenuhan kebutuhan hidup, motivasi berusahatani, sifat kewirausahaan, 

serta akses petani terhadap sumber informasi. 

Kompetensi petani dapat memengaruhi kinerja individu dalam 

beragribisnis. Pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dipakai untuk 

memperbaiki diri dalam meningkatkan kompetensi agribisnis. Kompetensi petani 

dapat ditingkatkan melalui proses pembelajaran, petani yang mau dan mampu 

mengetahui kelemahan dan mau melakukan perubahan dalam beragribisnis adalah 

petani yang memiliki motivasi untuk lebih baik dari sebelumnya.   

 

 

Konsep Kapasitas 

 

Kapasitas dapat dipahami sebagai kemampuan yang dimiliki petani dalam 

mengusahakan usahatani sebagai modal dalam memikirkan, mempertimbangkan, 

memutuskan dan mengusahakan sesuatu yang terbaik dalam pengembangan 

usahatani demi peningkatan produktivitas usahatani. Peningkatan kapasitas petani 

harus dirancang untuk mendorong bagaimana akhirnya petani dapat mandiri dan itu 

dilakukan secara bersama-sama dalam memanfaatkan sumber daya petani dalam 

meningkatkan kualitas hidup mereka. Pengembangan kapasitas memperhitungkan 

sumber daya dan kebutuhan petani.  

Kapasitas sering berhubungan dengan kemampuan dan kinerja. 

Meningkatkan kapasitas masyarakat harus menjadi utama dan itu merupakan 

program pembangunan pertanian. Proses dari membangun kapasitas masyarakat 

tidak terjadi sekaligus (Kamruzzaman dan Takeya 2007) dan terjadi karena adanya 

kemampuan petani untuk mengatasi perubahan dan dinamika. Gunderson dan 

Holling (Milestad et al. 2010) kapasitas secara umum diartikan sebagai kemampuan 

yang dimiliki oleh seseorang.  Lebih luas daripada itu pengertian kapasitas menurut 

Liou (2004) adalah mengarah pada konteks kinerja (performance), kemampuan 

(ability), kapabilitas (capability) dan potensi kualitatif suatu objek atau orang.  

Selaras dengan hal tersebut Milen (2001) mendefinisikan kapasitas sebagai 
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kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan secara tepat 

fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.  Lebih lanjut dinyatakan 

bahwa kapasitas berhubungan dengan kinerja yang ditetapkan, dan ketetapan dalam 

menjalankan fungsi dan tugas, misalnya sejauhmana kontribusi seseorang dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Fatchiya (2010) tingkat kapasitas yang 

ada pada diri seseorang dipengaruhi oleh faktor dari dalam dirinya maupun dari 

lingkungan di luar dirinya.   Faktor dari lingkungan salah satunya adalah adanya 

dukungan dari kinerja penyuluh yang terdiri dari empat unsur yaitu 

mengidentifikasi masalah dan menyusun rencana kerja, penyelenggaraan proses 

belajar mengajar, penumbuhkembangan kelompok, dan menjalin jaringan.  

Menurut Subagio (2008) dan Anantanyu (2009) kapasitas merujuk pada 

kemampuan petani dalam melaksanakan perannya sesuai dengan status yang 

dimilikinya sehingga dapat mengembangkan potensi pribadi, mengelola sumber 

daya usahatani, dan berinteraksi dengan orang lain dalam suatu komunitas 

pertanian. Sebagai perorangan petani mempunyai empat kapasitas yaitu bekerja, 

belajar, berpikir kreatif dan bercita-cita. Sebagai anggota masyarakat langkah-

langkah yang diambil petani sangat dipengaruhi oleh sikap dan hubungan dalam 

masyarakat setempat. Faktor penyebab kapasitas petani rendah adalah 

kekurangsesuian antara inovasi yang tersedia dengan kebutuhan riil petani, tingkat 

pendidikan yang rendah, lingkungan fisik kurang mendukung, keterbatasan petani 

dalam penguasaan aset ekonomi, keterikatan dengan tradisi dan rendahnya 

dukungan masyarakat.    

Lebih jauh Goodman (Brown et al. 2001), menyatakan bahwa kapasitas 

diperlukan untuk membangun tingkat kesiapan yang dimiliki oleh individu, 

organisasi maupun masyarakat sehingga dapat ditandai dengan suatu kemajuan 

maupun kemunduran. Konsep kapasitas menurut Goodman (Brown et al. 2001) 

memiliki makna kemampuan dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan (the 

ability to carry out stated objectives). Sejalan dengan pendapat Goodman tersebut, 

Havelock (Sumardjo 1999) memberikan pengertian konsep kapasitas adalah suatu 

kemampuan untuk mengerahkan dan mengivestasikan berbagai sumber daya yang 

dimiliki. Konsep kapasitas Fatchiya (2010) merupakan daya adaptif, kemampuan 

memecahkan masalah dan merencanakan, kemampuan dalam menjalankan fungsi 

usaha (pengelolaan produksi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran) dan 

merencanakan dan mengevaluasi usaha untuk mencapai keberlanjutan usaha. 

Dengan demikian pengertian konsep kapasitas adalah segala daya-daya 

yang dimiliki oleh individu, organisasi, maupun masyarakat untuk dapat 

menetapkan tujuan yang dikehendaki secara tetap dan mencapai tujuan yang 

ditetapkan secara tepat pula. Tingkat kapasitas yang dimiliki tersebut menyangkut 

perilaku tentang pengetahuan, sikap dan kemampuan mengidentifikasi potensi, 

memanfaatkan peluang, mengatasi permasalahan dan menjaga agar tetap 

berkelanjutan (Subagio 2008). Dalam hubungannya dengan pembangunan 

masyarakat, menurut Morgan (2006); Baser dan Morgan (2008) kapasitas 

merupakan aset dan keterampilan yang diperlukan dalam implementasi program 

pembangunan, dan diperlukan pengorganisasian infrastruktur kolektif dari 

keterampilan, kepandaian dan pemecahan masalah dan efeknya bagi kehidupan 

masyarakat itu sendiri. Kapasitas yang ditunjukan dalam suatu performa mengacu 

pada adanya tiga ranah yang mendasari yaitu ranah pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Kapasitas adalah kemampuan individu untuk melakukan fungsi, 
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mengelola rencana, memecahkan masalah dan menetapkan dan mencapai tujuan 

secara berkelanjutan.  

Morgan dan Linell (Fatchiya 2010) menyatakan bahwa pengembangan 

kapasitas memiliki arti yang tidak hanya sekedar pelatihan (training), melainkan 

juga terkait dengan upaya pengembangan SDM dan pengembangan organisasi: (a) 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) yaitu proses melengkapi individu 

dengan pemahaman, keterampilan dan akses terhadap informasi, pengetahuan dan 

pelatihan dan (b) pengembangan organisasi meliputi struktur manajemen, proses, 

dan prosedur, hubungan internal dan eksternal dengan organisasi dan sektor lain 

(publik, swasta dan komunitas). Menurut Tahitu (2015) pengembangan kapasitas 

erat kaitannya dengan perluasan pemasaran produk, peningkatan kualitas produk 

dan peningkatan skala produksi. 

Menurut Morgan (2006) terdapat lima aspek utama konsep pengembangan 

kapasitas: Pertama, kapasitas terkait dengan pemberdayaan (empowerment) dan 

identitas (identity), yang diperlukan agar organisasi atau sistem tetap bertahan 

tumbuh dan berkembang lebih kompleks. Kapasitas dikembangkan bersama-sama 

dengan masyarakat dalam mengontrol kehidupannya sendiri dalam berbagai 

bentuk. Kedua, kapasitas harus dikerjakan dengan kemampuan kolektif (collective 

ability), seperti pengkombinasian atribut dalam sistem, pertukaran nilai dan 

membangun relasi yang kuat. Ketiga, kapasitas sebagai fenomena sistem yang 

bersifat tetap atau kondisional. Kapasitas adalah sifat yang muncul sebagai efek 

interaksi. Sebagai hasil yang dinamis seperti kombinasi kompleks antara perilaku, 

sumber daya, strategi dan keterampilan. Keempat, kapasitas sebagai keadaan yang 

potensial. Kapasitas bersifat laten bertolak belakang dengan energi kinetik. Sebagai 

kualitas laten kapasitas sulit dinyatakan. Kelima, kapasitas sebagai penciptaan nilai 

publik. Kapasitas efektif dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan 

masyarakat 

Peningkatan kapasitas pada hakikatnya, kapasitas petani dapat sebagai 

upaya untuk memandirikan petani agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala 

aspek usahatani. Kemandirian bukan berarti hidup sendiri tetapi mandiri dalam 

pengambilan keputusan yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian 

menolak segala bentuk bantuan dan kerjasama yang tidak menguntungkan dan 

menerima setiap bantuan dan kerjasama yang menguntungkan. Pemberdayaan 

petani perlu dipahami sebagai suatu proses transforasi dalam hubungan sosial, 

budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Setiap upaya pemberdayaan masyarakat 

masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui 

peningkatan produksi, keberlanjutan usaha, agribisnis dan peningkatan hubungan 

kerjasama pemasaran yang mana pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan 

dan kesejahteraan meningkat yang dinikmati semua petani kakao serta seluruh 

rakyat Indonesia. Peningkatan kapasitas (capacity building) dapat dipahami sebagai 

upaya meningkatkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk 

menganalisa apa yang menjadi kebutuhan, masalah, peluang-peluang dalam 

mencapai tujuan-tujuan usahatani. Upaya peningkatan kapasitas menghasilkan nilai 

tambah dan adanya perbaikan empat hal yaitu kemampuan petani, akses terhadap 

teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap mitra kerjasama usahatani. 

Setiap petani memiliki potensi untuk dapat mengembangkan kapasitasnya 

(Sumardjo 2012) 
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Selanjutnya bila dikaitkan dengan pembelajaran, Morrison (2001) 

mengemukakan “capacity building can be seen as a process to induce, or set in 

motion, multi level change in individuals, groups, organisations and systems 

seeking to strengthen the self adaptive capabilities of people and organisations so 

that they can respond to a changing environment on an on going basis. Capacity 

building is a process and not a product. In particular, capacity building is a multi 

level learning process, with links ideas to action. Capacity building, in this view, 

can be defined as actionable learning”. Peningkatan kapasitas, dalam pandangan 

ini, dapat didefinisikan sebagai tindaklanjut pembelajaran. Dari pengertian di atas 

dapat diartikan bahwa peningkatan kapasitas (capacity building) dapat dilihat 

sebagai proses untuk memengaruhi atau menggerakkan, perubahan di berbagai 

tindakan (multilevel) pada individu, kelompok, organisasi dan sistem yang 

berusaha memperkuat kemampuan adaptasi diri dan organisasi sehingga mereka 

dapat merespon perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus. 

Peningkatan kapasitas (capacity building) suatu proses belajar multi level yang erat 

kaitannya dengan ide terhadap tindakan. Capacity bulding dalam pandangan ini 

dapat diartikan sebagai proses pembelajaran. 

Kebanyakan petani, terutama di negara-negara berkembang, memiliki 

kapasitas terbatas untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mengingat 

tingkat pendidikan rendah, berpenghasilan rendah, lahan terbatas, dan miskin akses 

ke bantuan teknis, pasar dan kredit, dan ketergantungan pada dukungan eksternal 

menjadi sesuatu yang mengkuatirkan (Morton 2007; Harvey et al. 2014). Belajar 

adalah faktor yang signifikan dalam membangun kapasitas (Berkes et al. 2000; 

Berkes et al. 2003; Gunderson et al. 2006; Fazey et al. 2007;  Hall 2005 dan 

Milestad et al.  2010). Penguatan dukungan lingkungan sosial, dilakukan melalui 

pemanfaatan potensi kelembagaan, pengelolaan kelembagaan, menumbuhkan dan 

mengembangkan kerjasama antar petani dalam kelompok dan dengan petani di luar 

kelompoknya, pelaksanaan dalam kelembagaan sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan bersama, melestarikan nilai-nilai sosial budaya yang bersifat positif, 

memfasilitasi petani untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan, 

memotivasi dan memfasilitasi petani akses terhadap modal usaha (Yunita 2012). 

Dengan belajar memungkinkan petani dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga 

petani ke depannya dapat mandiri dalam memajukan usahataninya. Peningkatan 

kapasitas (capacity building) secara umum merupakan suatu proses pembelajaran 

dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki petani 

sehingga dapat mengembangkan usahataninya di tengah perubahan atau tantangan 

pertanian yang terjadi secara terus menerus.  

Menurut Morison (2001); Nill dan Mindrum (Morison 2001); Philbin 

(Hameedu dan Kanchana (2014) peningkatan kapasitas merupakan proses untuk 

melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam 

individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam 

rangka untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Sementara 

Grindle (Keban 2000; Siahaan et al. 2014) peningkatan kapasitas sebagai suatu 

strategi meningkatkan efisien (efficiency), keefektifan (effectiveness), dan 

kemampuan reaksi (responsiveness). Effieciency dalam hal waktu (time) dan 

sumber daya (resources) yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcome; 

effectiveness berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; 
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dan reponsiveness yakni bagaimana mensikronkan antara kebutuhan dan 

kemampuan yang dimaksud. James (1998); Brown (2001) peningkatan kapasitas 

juga merupakan tugas negara untuk meningkatkan kemampuan rakyat dalam 

mengembangkan keterampilan manajemen dan kebijakan esensial yang dibutuhkan 

untuk membangun struktur budaya, sosial, politik, ekonomi dan SDM sehingga 

mereka dapat bersaing secara global.  

Menurut Millen (2001) peningkatan kapasitas sebagai tugas khusus yang 

berhubungan dengan faktor-fator dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada 

suatu waktu tertentu. Pengembangan kapasitas juga didefinisikan sebagai sebuah 

proses untuk: (1) meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi-

organisasi, dan juga masyarakat untuk menganalisa lingkungan mereka, (2) 

mengenali masalah-masalah, kepentingan-kepentingan dan kesempatan-

kesempatan, (3) merumuskan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah-

masalah dan kepentingan-kepentingan tersebut untuk meraih kesempatan-

kesempatan yang relevan, (4) merancang sebuah rencana untuk program-progam 

dan (5) memanfaatkan secara efektif sumber-sumber dasar yang mendukung 

pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi rencana program-program, serta (6) 

menggunakan arus balik untuk mempelajari pelajaran-pelajaran.  

World Bank (Putra dan Iskandar 2013) menfokuskan pada peningkatan 

kapasitas kepada: (1) pengembangan sumber daya manusia khususnya training, 

rekruitmen, pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja profesional, manajerial 

dan teknis, (2) organisasi yaitu pengaturan struktur proses, sumber daya dan gaya 

manajemen, (3) jaringan kerja interaksi organisasi yaitu koordinasi kegiatan 

organisasi fungsi jaringan kerja dan interaksi formal dan informal, (4) lingkungan 

organisasi dan perundang-undangan yang mengantur pelayanan publik, tanggung 

jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menghambat tugas-tugas 

pembangunan, dan dukungan keuangan dan anggaran dan (5) lingkungan kegiatan 

yang luas mencakup faktor politik dan ekonomi. Sementera UNDP (2009) 

mengfokuskan pada tiga dimensi: (1) tenaga kerja (dimensi sumber daya manusia) 

yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan, (2) modal (dimensi fisik) 

menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan gedung, dan (3) teknologi 

yaitu organisasi dan gaya manajemen fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, 

pengendalian dan evaluasi serta sistem informasi manajemen. Pengembangan 

kapasitas dapat diukur oleh perubahan kinerja (efisiensi dan efektifitas), stabilitas 

(mitigas risiko) dan kemampuan beradaptasi.  

Kapasitas merupakan suatu proses yang terus berlangsung seumur hidup 

petani, proses tersebut merupakan pembelajaran meliputi petani, kelompok dan 

sistem, pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap petani itu 

sendiri. Dalam pengembangan kapasitas petani harus memperhatikan proses 

peningkatan keterampilan, sikap dan pengetahuan sebagai kebutuhan petani untuk 

dapat tetap bertahan dalam usahataninya dengan dapat menyesuaikan terhadap 

setiap perubahan pertanian di era yang modern saat ini. Peningkatan kapasitas 

merupakan strategi menata input dan proses dalam mencapai output dan outcome 

dan menata feedback untuk melakukan perbaikan pada keadaan berikutnya. Mosher 

(1981) kapasitas petani dapat dilihat dalam perpektif peran sesuai dengan statusnya 

sebagai petani, pengelola, individu dan anggota masyarakat (Mosher 1981) 

sedangkan Rogers (2003) menggambarkan kapasitas individu dapat dibedakan 

menjadi tiga ranah manusia (a) kogitif, (b) afektif dan (c) psikomotor. Menurut 
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Sumardjo (2009b) pemahaman paradigma dalam pengembangan kapasitas petani 

bergeser dari masa ke masa. Pada masa sistem pembangunan pertanian yang 

sentralistis tampak prioritas dalam penyuluhan adalah: (1) budidaya yang lebih baik 

dan sesuai standar (better farming), berusahatani yang lebih baik (better business), 

pengembangan hidup yang lebih sejahtera (better living); masa transisi agribisnis 

reformasi adalah: (2) berusahatani yang lebih baik (better business), budidaya yang 

lebih baik dan sesuai standar (better farming), pengembangan hidup yang lebih 

sejahtera (better living); masa reformasi adalah: (3) pengembangan hidup yang 

lebih sejahtera (better living), berusahatani yang lebih baik (better business), 

budidaya yang lebih baik (better farming) dan masa sesudah reformasi: (4) 

pengembangan hidup yang lebih sejahtera (better living), berusaha yang lebih baik 

(better business), budidaya yang lebih baik dan sesuai standar (better farming), 

ditambah pengembangan usahatani yang lebih baik (better organization), 

komunitas yang lebih baik (better community) dan mengelola lingkungan agar lebih 

baik (better ecosystem). Dengan kualitas hidup yang baik maka perilaku konsumtif 

terkendali dan perilaku produktif dapat berkembang, tingkat pendidikan dan 

pengelolaan keuangan keluarga kondusif menjadi terdukung. Pada kondisi seperti 

ini, inovasi teknologi dapat diakses karena daya nalar yang semakin baik. 

Pengembangan kapasitas petani adalah sangat penting untuk mengurangi 

kemiskinan di pedesaan dalam meningkatkan kapasitas petani perlu memperhatikan 

keterampilan yang dimiliki petani, keterampilan biasanya didefinisikan sebagai 

atribut individu sedangkan keterampilan dan kemampuan petani sering diabaikan 

dalam pengembangan usahatani kakao (Bingen et al. 2003; Grossman dan Poston 

2003; Mayoux 2006; Shaw 2004). Penyuluh memiliki peran penting dalam 

mengembangkan kapasitas petani dan memfasilitas hasil-hasil yang dimiliki petani 

untuk dapat dipasarkan sampai di tangan konsumen dan pengembangan kapasitas 

berkontribusi terhadap pendapatan (Tahitu 2015; Allen dan Morton 2006; 

Romanini 2014). Berdasarkan telaah pustaka di atas bahwa peningkatan kapasitas 

dapat tercapai melalui peran penyuluh sebagai komunikator, fasilitator, advisor, 

motivator, edukator, organisator dan dinamisator (Gambar 3). 

Peningkatan kapasitas tentu melihat bagaimana cara petani meningkatkan 

kapasitas dan mempergunakan setiap sistem secara efektif dan efisien untuk 

mencapai kemajuan usahatani. Peningkatan kapasitas sangat diperlukan dalam 

mengembangkan usahatani kakao, dengan adanya peningkatan kapasitas petani 

kakao dan peran penyuluh baik dalam meningkatkan kapasitas teknis budidaya, 

sosial, alam dan modal maka peningkatan kapasitas tersebut akan menghasilkan 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kakao. Dalam upaya 

mengembangkan kapasitas petani seorang penyuluh harus mampu memahami 

kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Seorang penyuluh harus memiliki 

kemampuan untuk menganalisa dan mengkaji secara mendalam apa yang menjadi 

persoalan dan keberadaan petani. Seorang penyuluh harus mampu menjadi 

fasilitator, motivator, kumunikator, mitra kerja dan konsultan berdasarkan tingkat 

kebutuhan mereka, keinginan tahuan mereka, menggunakan berbagai macam 

strategi penyuluhan untuk menyadarkan mereka bahwa dengan peningkatan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka dalam berusahatani yang baik pada 

akhirnya dapat membuat mereka mampu meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan mereka meningkat. Anantanyu (2009) dukungan penyuluhan 
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pertanian, baik langsung maupun tidak langsung, dapat menyebabkan peningkatan 

kapasitas petani. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

  

 

 

 

Gambar 3  Peran penyuluh dalam  meningkatan kapasitas petani, produktivitas 

dan pendapatan 

 

 

Kapasitas dapat dikembangkan melalui bagaimana petani mengelola 

usahatani, pengorganisasian petani dan adaptasi lingkungan. Kapasitas dapat 

memandirikan petani, namun proses peningkatan kapasitas tidak terjadi sekaligus. 

Pengembangan perluasan produk, potensi diri, membangun tingkat kesiapan 

individu, organisasi dan masyarakat dapat dilakukan secara bersama-sama dengan 

penyuluh. Kapasitas terbentuk adanya kerjasama antara petani dan kelompok 

sebagai tindak lanjut dari kumpulan kompetensi dan ini dibutuhkan dalam 

mengembangkan kapasitas. Interaksi lingkungan sosial dan alam akan 

menghasilkan kapasitas individu dan kelompok organisasi (Gambar 4). 

Sulawesi Tengah dalam mencapai produktivitas usahatani mereka harus 

membangun kapasitas petani baik dalam memanfaatkan teknologi, kerjasama 

usahatani dan juga pengembangan usahatani yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan petani. Namun semakin jelas bahwa ada masalah yang sangat generik 

di mana pendekatan kapasitas seharusnya berfokus pada kompentensi untuk 

menghasilkan pengetahuan, sikap dan keterampilan misalnya dalam penelitian, 

pelatihan dan kerjasama antar pihak-pihak yang berkempentingan dalam 
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pengembangan kakao. Melihat kompleksitas dari pengembangan kapasitas dan 

harus diakui bahwa ada pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana 

mencapai kapasitas yang diharapkan khususnya petani kakao maka tidak 

mengherankan bahwa penanganan oleh lembaga-lembaga dan negara-negara 

dengan cara yang berbeda. Berikut gambar dukungan sistem manajemen, transfer 

teknologi, pemasaran, pendidikan teknis dan pelatihan, kearifan lokal, keuangan 

dalam meningkatkan kapasitas dan pendapatan petani kakao. 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  Keterkaitan dukungan sistem manajemen, teknologi, pemasaran, 

pendidikan teknis dan pelatihan, kearifan lokal, keuangan dalam  

meningkatan kapasitas petani  

 

 

Kapasitas dari seorang petani kakao dalam meningkatkan produktivitas  

yang sesuai dengan tujuan peningkatan produksi, mutu hasil yang baik maupun 

harga produk sehingga menghasilkan pendapatan yang baik. Petani kakao yang 

memiliki kapasitas baik itu pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam 

berusahatani kakao diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usahatani dan 

pendapatan. 
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kemitraan. Kemandirian  petani dalam mengambil keputusan untuk usahataninya 

agar berhasil dengan mengembangkan setiap kompetensi dan kapasitas yang ada 

dalam dirinya. Kemandirian petani dapat diperoleh dengan menjalin kerjasama 

dengan petani lainnya atau organisasi lainnya agar usahatani yang dikembangkan 
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dapat semakin berkembang dan petani semakin sejahtera. Kemandirian petani dapat 

terlihat karena tidak adanya lembaga-lembaga sosial, jika terdapat tekanan petani 

mampu memutuskan mana yang terbaik untuk diri dan usahataninya. Kemandirian 

petani dapat memengaruhi pembangunan masyarakat. Kemandirian dapat 

digolongkan atas dua dimensi yaitu: (1) memiliki kepercayaan diri untuk mengelola 

usaha dengan sendiri tanpa adanya tekanan pihak lain, dan (2) memiliki 

kepercayaan untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan 

orang lain (interdependence). 

Kemandirian adalah kemampuan mengakomodasikan sifat-sifat baik 

manusia, untuk ditampilkan di dalam sikap dan perilaku yang tepat berdasarkan 

situasi dan kondisi yang dihadapi oleh individu. Kemandirian merupakan produk 

dari serangkaian tahapan, mulai dari ketergantungan  (dependence), keberdayaan 

(independence) dan berakhir pada kemandirian (interdependence) atau 

individualitas (human capital) warga masyarakat dan bukan individualistik sebagai 

penggerek energi sosial budaya kreatif masyarakat (social capital) manusia 

ditempatkan sebagai sentral dan subjek pelaku sejarah bagi kehidupannya atau 

people centered development (Sumardjo 1999; Sumardjo 2012). Menurut  Covey  

(2010)  menegaskan  bahwa  kemandirian  itu  merupakan   bagian   dari   kontinum   

kematangan   yang   berkembang   dari   ketergantungan individu (dependence), 

menuju keberdayaan (independence) dan berpuncak pada kemandirian  

interrelational  atau salingtergantungan (interdependence). Filosofi yang lain 

menyatakan pentingnya pengembangan kemandirian (kemampuan interdependent) 

atau individualitas (human capital) warga masyarakat dan bukan individualistik, 

sebagai penggerak energi sosial budaya kreatif masyarakat (social capital) dan 

kehidupan manusia berbangsa. Manusia ditempatkan sebagai sentral dan subjek 

pelaku sejarah bagi kehidupannya atau people centered development (Sumardjo 

2012). 

Kemandirian petani diyakini sebagai muara dari suatu usaha pembangunan 

pertanian (Christenson dan Robinson 1989). Kemandirian secara harafiah sebagai 

keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Konsep 

kemandirian menurut Saragih (Belem et al. 2014) adalah mampu berusaha sendiri, 

kreatif, kerja keras, dan kompetitive. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan 

yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya seniri dan menentukan apa 

yang terbaik bagi dirinya (Kartasasmita 1996). Verhagen (1996) mengemukakan 

bahwa kemandirian adalah kemampuan memilih berbagai alternatif yang tersedia 

agar dapat digunakan untuk melangsungkan kehidupan yang serasi dan 

berkelanjutan. Kemampuan tersebut didukung oleh kemampuan-kemampuan yang 

lain, yaitu kemampuan mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta 

kemampuan untuk memperhitungkan kesempatan dan ancaman yang ada di 

lingkungan sekitarnya. Selanjutnya menurut hasil penelitian Sumardjo (1999), 

bahwa lemahnya interface antar  lembaga  (lembaga  bisnis,  lembaga  ilmiah,  

lembaga  pendidikan  tinggi, lembaga  pemerintah,  dan  lembaga  penyuluhan)  

telah  menyebabkan  lemahnya  pengembangan  kedinamisan  penyuluh  dan  pada  

gilirannya  terbukti  melemahkan kualitas penyuluhan dan berimplikasi lemahnya 

kemandirian petani. 

Kemandirian itu menjadi tujuan utama dari petani untuk dapat 

mengembangkan usahataninya. Masuknya petani dalam sistem pertanian dan 

jaringan kerjasama yang lebih luas menjadi sesuatu hal yang diharapkan petani. 
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Mengacu pada pendapat Kant (Sumardjo 1999) kemandirian menunjuk pada 

individualitas, bukan individualistis atau individualisme atau egoisme. 

Kemandirian merupakan sikap dan perilaku yang dapat menghantarkan manusia 

pada sukses dalam menjalani hidup dan kehidupan “bersama” dengan orang lain. 

Menurut Stock et al. (2014) kemandirian dapat dipahami menjadi kemampuan 

untuk memutuskan semua aspek manajemen dalam berusahatani dan bagaimana 

proses manajemen tersebut dapat menghasilkan hasil yang bermanfaat. 

Kemandirian menjadi inti dari identitas seseorang (Hitlin 2003). Kemandirian 

merupakan indikator dari kunci kebahagian bagi pekerja (Helliwell  et al. 2012). 

Nilai kemandirian (sebagai kontrol) terkait aspek sosiologis dalam bekerja dan 

keterkaitan petani dengan keluarga, petani lain dan lembaga sebagai bagian dari 

kehidupan sosialnya. Kemandirian menjadi identitas dari seorang petani (Lyness et 

al. 2012; Stock dan Forney 2014). Kemandirian memberikan makna dalam 

pertanian tanpa memberikan batasan luas usaha (Gertel dan Le Heron 2011; 

Schneider dan Niederle 2010). Rosin (2008) kemandirian adalah alasan petani 

untuk menyesuaikan dalam tatanan sosial yang baru bagi pertanian, kemandirian 

berfungsi sebagai landasan dari merencanakan usaha pertanian. 

Kemandirian sebagai wujudnya kemampuan seseorang untuk 

memanfaatkan kemampuan diri sendiri bagi memenuhi keperluan hidupnya, 

bercirikan  kepada  kemampuan  dan  kebebasan menentukan  pilihan  terbaik,  yang  

membolehkan seseorang itu meningkatkan kualitas hidup, kerja, berusaha  dan  

berpikir  (Hubeis  1992). Menurut Sumardjo (1999) berdasarkan kajian yang 

mengacu kepada pendapat beberapa ahli, ciri kemandirian petani yaitu: (1) petani 

mandiri mempunyai rasa percaya diri dan mampu memutuskan atau mengambil 

suatu tindakan yang dinilai paling menguntungkan atau mengambil suatu tindakan 

yang dinilai menguntungkan (efficient) secara tepat dan cepat dalam mengelola 

usahanya di bidang pertanian tanpa tergantung atau tersubordinasi oleh pihak lain, 

baik itu berupa perintah, ancaman, petunjuk atau anjuran (self depedency), (2) 

senantiasa mengembangkan kesadaran diri dan kebutuhan akan pentingnya 

memperbaiki diri dan kehidupannya, serta punya inisiatif dan kemauan keras untuk 

mewujudkan harapannya (optimistik dan daya juang), (3) mampu bekerjasama 

dengan pihak lain dalam kedudukan setara sehingga terjadi kesalingketergantungan 

dalam situasi saling menguntungkan dalam suatu kemitraan usaha yang 

berkelanjutan (interdepedence), (4) mempunyai daya saing yang tinggi dalam 

menetapkan pilihan tindakan terbaik bagi alternatif usaha yang ditempuh dalam 

kehidupannya (filter system), dan (5) senantiasa berusaha memperbaiki 

kehidupannya (hidup modern) melalui berbagai upaya memperluas wawasan 

berpikir dan pengetahuan, sikap dan keterampilannya (kosmopolit), sehingga 

berespon secara positif terhadap perubahan situasi (dinamis) dan berusaha secara 

sadar mengatasi permasalahan dengan prosedur yang dinilai paling tepat 

(progresif).  

Menurut Sumardjo (1999; 2012) dan Tanjung et al. (2016) bahwa petani 

yang mandiri adalah petani yang memiliki kognitif, afektif dan psikomotorik atau 

keterampilan yang maju, efisien dan berdaya saing tinggi sehingga mempunyai 

kemampuan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat secara cepat dalam 

mengelola dan mengusahakan pertaniannya tanpa tersubordinasi oleh pihak lain 

dalam situasi yang saling menguntungkan. Pengembangan kemandirian 

(kemampuan interdependent) atau individualitas (human capital) warga 



30 

masyarakat dan bukan individualistik, sebagai penggerak energi sosial budaya 

kreatif masyarakat (social capital) dan kehidupan berbangsa. American 

Psychological  Association (APA) (2000) mengemukakan bahwa salah  satu 

daripada empat keperluan psikologi terpenting yang membuat manusia bahagia  

adalah  kemandirian,  yakni  rasa  bahwa “apa” yang dikerjakan adalah pilihan dan 

diperjuangkan oleh diri sendiri. 

Mahmud et al. (2012) mengatakan bahwa modal merupakan variabel yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap kemandirian petani karena modal bagi 

petani sangat menentukan usahatani dan produktivitas sehingga berpeluang besar 

dalam meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dengan 

mengoptimalkan investasi dan permodalan. Dilakukan dengan: (1) peningkatan 

akses permodalan memperluas serta meningkatkan jaringan pemasaran, (2) fokus 

pada peningkatan kapasitas produksi, dan (3) meningkatkan kapasitas petani baik 

pengetahuan dan keterampilan petani melalui peningkatan teknis budidaya, mutu 

produk, pengolahan pascapanen dan mendorong peran pemerintah dalam 

mendorong terciptanya kebijakan. Marliati (2008) rendahnya kemandirian petani 

dalam beragribisnis disebabkan oleh: (1) rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan 

pengembangan kapasitas petani beragribisnis yaitu meliputi rendahnya pemenuhan 

kebutuhan pengembangan: kapasitas produktivitas, kapasitas pemasaran, kapasitas 

keamanan usaha atau agribisnis, kapasitas kelompok, kapasitas berjaringan dan 

kapasitas berprestasi, (2) kurang dukungan kelembagaan agribisnis, dan (3) 

rendahnya tingkat pendidikan formal dan pendidikan nonformal. 
Inkeles  dan  Smith (1974):  (1) seseorang  yang  modern  boleh  dicirikan 

sebagai kesediaan menerima pengalaman baru dan terbuka akan inovasi serta 

perubahan, (2) mempunyai kecenderungan memberi atau menerima pendapat 

tentang sejumlah besar permasalahan dan pandangan dari persekitannya dan di luar 

daripada itu, serta  orientasinya  adalah  demokratis,  (3)  lebih  berorientasi  kepada  

masa  kini  dan  masa  hadapan berbandingkan  masa  silam,  (4)  berorientasi  

kepada kehidupan  yang  dirancang  dan  diorganisasikan,  (5) dapat belajar untuk 

menguasai persekitarannya dalam rangka pengembangan tujuannya, (6) percaya 

bahwa dunianya dapat dihitung, (7) menyadari akan kelebihan orang lain dan 

menghargai hal tersebut, (8) percaya akan ilmu pengetahuan dan  teknologi,  (9)  

percaya  tentang  hukum  bahwa pengembangan bergantung kepada andil atau 

penyertaan yang diberikan, (10) berminat dan bernilai tinggi pada  pendidikan  

formal,  dan  (11)  akan  berprestasi secara  penuh  dan  mempunyai  kemampuan  

menyaring dan memilih serta mempunyai sifat optimistik. Menurut Sumardjo 

(1999; 2016) modern secara filosofis adalah adaptif berkeadilan terhadap kondisi  

lokal untuk hidup   sejahtera   secara   seimbang   dan   berkelanjutan   antara   sosial,   

ekonomi   dan lingkungan.  Secara  prinsip  modern  adalah  perilaku  yang  cerdas,  

bersinergi,  aktual, antisipatif, dialogis dan non dominatif. Modern di sini bermakna 

perilaku yang mandiri. 

Sumardjo (1999) menyatakan bahwa petani yang  mandiri itu  dicirikan 

oleh:  (1) memiliki pengetahuan,  keterampilan  dalam  menerapkan inovasi  untuk  

meningkatkan  mutu  dan  produktivitas usahataninya,  (2)  usahatani  yang  

berorientasi  pada keperluan  pasar,  (3)  menggunakan  faktor-faktor produksi  

dengan  memanfaatkan  skala  usaha  yang menguntungkan, (4) mampu 

menyesuaikan usaha dari pengaruh perubahan musim, perubahan teknologi dan 

perubahan  permintaan  pasar di  dalam  maupun  di luar  negeri,  (5)  memiliki  
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kuasa  tawar  menawar,  (6) produktivitas  tinggi,  dan (7)  pendapatan  yang  

bersesuaian dengan  tingkat  kewajaran  hidup  yang  terus  berkembang. Sumardjo 

(2015) dalam membangun kemandirian petani diperlukan kemitraan petani yang: 

(1) saling menguntungkan (win-win) memperoleh manfaat antar pihak, (2) adanya 

keseteraan atau keseimbangan (equty), (3) saling menghormati, menghormati, 

percaya, (4) tranparansi (transparence) agar terhindar dari saling curiga antar mitra 

dan (5) saling dapat dipercaya (trust) dapat diandalkan, saling memperkuat dan 

membutuhkan. Mehta et al. (2011) menjelaskan kepercayaan sangat penting dalam 

membangun  kemitraan, kewirausahaan dan komunikasi agar  petani mengalami 

peningkatan pendapatan. Tentunya kemitraan yang saling menguntungkan sebagai 

penyedia layananan keuangan maupun informasi dan kesediaan memberikan solusi 

kepada setiap persoalan yang dialami petani. Kewirausahaan didasarkan potensi 

lokal petani akan menguntungkan disebabkan petani memiliki keunggulan lokal 

yang dapat bersaing dari daerah lain. Membangun komunikasi antar sesama petani, 

kelompok tani dan pihak pengusaha agar setiap informasi yang dibutuhkan petani 

selalu tersedia.  

Hubungan jaringan berbasis kepercayaan merupakan hal yang penting 

membangun kemandirian. Membangun kepercayaan dapat cepat menawarkan 

banyak kesempatan dalam berusahatani dan peningkatan mata pencarian petani.  

Petani sukses membangun kemandirian apabila sukses membangun kepercaayaan 

berbasis kewirausahaan untuk mencegah pertanian tergelincir ke kontrol agribisnis 

yang merugikan petani. Hubungan jaringan berbasis kepercayaan dalam 

membangun kemitraan, kewirausahaan dan komunikasi disajikan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Kepercayaan (trust) dalam membangun kemitraan, kewirausahaan dan 

komunikasi (diadaptasi dari Mehta et al. 2011) 
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Menurut Sumardjo (1999; 2014 et al.; 2015; 2016) daya saing (efektif, 

efisien dan berkualitas)   mengandung  makna  adanya  nuansa  mutu  dan  

kemampuan  memenuhi komitmen dan kebutuhan atau harapan pihak lain. Daya  

saing  antara  lain  dicapai  melalui langkah  yang  telah  mempertimbangkan  

efisiensi.  Daya  saing  dibedakan  dengan  efisiensi, karena daya saing ini 

mengandung nuansa kolegial, mutu dan berkelanjutan.  Oleh karena itu, daya  saing  

itu menghasilkan keberlanjutan karena mengandung  unsur kepercayaan (trust), 

interdependensi dan kompeten. Pada petani yang sudah berdaya  menyadari  adanya  

daya  saing,  namun  tidak menempatkannya sebagai kebutuhan penting, orientasi 

utamanya adalah keswadayaan. Pada petani mandiri, daya saing menjadi sesuatu 

yang ditempatkan sangat penting dan utama, karena  itu  menjadi  syarat  utama  

untuk melakukan  upaya-upaya berdaulat,  bermartabat  dan orientasi utamanya 

adalah swasembada dan bermitra sinergis. Petani yang memiliki daya saring adalah 

petani yang dapat mengambil keputusan, mampu mendorong kemajuan usahatani 

dan menyaring derasnya arus informasi atau inovasi yang bermanfaat bagi 

kemajuan usahataninya (cerdas, antisipatif, adaptif dan aktual), cerdas  berarti  

memiliki  wawasan  yang  luas,  sikap  kritis  dan  kreatif. Aktual   bermakna   adaptif   

dengan perkembangan   dan   perubahan   lingkungan   yang   terjadi   secara   unggul. 

Antisipatif maknanya  adalah  memiliki  pandangan  perkembangan  ke  depan  atas  

situasi  perubahan yang terjadi  dalam  lingkungan  hidupnya.  Daya sanding 

kemampuan membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat 

menguntungkan dalam pengembangan usahatani (bermitra sinergis secara sederajat 

dan interdependent), bersinergi adalah berkemampuan bekerjasama saling 

menguntungkan, sehingga potensial membangun jaringan mitra kerjasama secara 

berkelanjutan. 

Mandiri  bukanlah  berarti mengisolasi  diri  atau  tidak  membutuhkan  

pihak  lain,  melainkan  justru  keberadaannya saling  membutuhkan  dan  saling  

memperkuat,  dalam  situasi  saling  dapat  mempercayai,  saling  dapat diandalkan, 

dan saling  mampu  meraih  manfaat dalam situasi  yang adil dan beradab.  Mandiri  

adalah  suatu  kondisi   manakala  seseorang  atau  suatu  komunitas memiliki   

otonomi   nyata   dalam   koridor   sistem   nilai   yang   berlaku,   yaitu   mampu 

menentukan  nasib  dan  kehidupannya  dan  terbebas  dari  segala  bentuk  

subordinasi, dominasi atau penindasan oleh pihak lain (Sumardjo 1999). 

Kemandirian juga dapat dipahami sebagai saling ketergantungan, tidak 

hanya untuk diri sendiri akan tetapi berbicara bagaimana masa depan bersama yang 

saling ketergantungan. Kemandirian sebagai ekspresi dari bagaimana petani 

menghasilkan hasil yang lebih baik dan hasil yang lebih besar ketika dapat berbagai 

keahlian dan bekerjasama secara kooperatif dan kolaboratif. Bersinergi dalam 

menghadapi masalah dan akhirnya menghasilkan usahatani yang lebih baik dari 

usahatani yang diusahakan sendirian. Kemandirian petani suatu kondisi yang terjadi 

di petani terlihat dari kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan 

sesuatu yang tepat dan bermanfaat untuk memecahkan masalah usahataninya 

dengan mempergunakan kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif 

serta sumber daya lokal lainnya. Kemandirian petani akan tercapai apabila melalui 

proses belajar di mana petani secara bertahap memiliki kekuatan atau kemampuan 

dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri.  

Kemandirian petani akan berdampak pada peningkatan produktivitas 

usahatani dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Struktur 
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lingkungan fisik dan sosial dapat memengaruhi pola hubungan yang muncul antara 

petani dengan mitra atau orang yang terlibat dalam usahatani. Kemandirian petani 

secara langsung dapat berhubungan dengan sistem pasar nasional dan internasional 

dengan memanfaatkan potensi lokal dan berbasis kemandirian dengan cara 

meningkatkan hubungan kemitraan antara pemangku kepentingan. Melalui 

penyuluhan, memungkinkan petani untuk mandiri pada keuangan, tenaga kerja, 

sumber daya lahan dan pasar. Para petani dapat berkembang dari menjadi produsen 

skala kecil menjadi bisnis manajer. 

 

 

Pembelajaran dalam Peningkatan  

Kompetensi, Kapasitas dan Kemandirian 

 

 Petani dalam kehidupannya senantiasa berkeinginan untuk mau mengetahui 

segala sesuatu yang berada sekitar lingkungannya, sehingga menimbulkan hasrat 

keinginan untuk mencari tahu. Proses mencari tahu inilah yang menciptakan 

pengetahuan bagi petani. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai hasil dari proses 

usaha petani untuk tahu, atau isi pikiran petani dari proses menjadi tahu. 

Pengetahuan tercipta setelah petani melakukan pengindraan terhadap suatu obyek 

tertentu dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa maupun meraba. 

Melalui proses pengindraan, timbul proses pengamatan bahkan evaluasi yang 

menggerakkan kerja otak untuk menterjemahkan obyek pengamatan tersebut. Atas 

dasar hasil kerja otak, maka keinginan petani untuk dapat mengetahui obyek 

pengamatan terwujud sebagai hasil pengetahuan. Oleh karenanya, konsep 

pengetahuan sangat berkaitan dengan kerja otak atau kognitif dan penginderaan. 

Sebagian besar pengetahuan petani tercipta melalui pendengaran dan penglihatan, 

yang menangkap obyek pengamatan dan diteruskan pada kerja otak. Ada beberapa 

hal yang perlu dipahami dalam melakukan pembelajaran pada petani agar mereka 

dapat berubah: (1) mempunyai maksud dan tujuan yang jelas dalam proses 

pembelajaran, (2) belajar untuk melakukan sesuatu yang berorientasi tugas bukan 

berbasis menghafal, (3) memiliki relevansi fokus pada aplikasi langsung pada 

kebutuhan petani atau kehidupan pribadi, (4) pengalaman dasar dari pembelajaran 

berdasarkan apa yang telah dialami petani, dan (5) kualitas bukan kuantitas, 

pembelajaran harus berfokus pada kualitas usaha bukan kuantitas informasi. 

Kaitan antara pembelajaran dan Taxonomy Bloom et al. (1956) 

mengusulkan “Taxonomy Bloom untuk tujuan pendidikan”. Tujuan pendidikan 

dibagi menjadi dua bagian yaitu kemampuan intelektual dan keterampilan. 

Pengetahuan merupakan kategori tunggal sementara kemampuan intelektual dan 

keterampilan dibagi menjadi lima kategori. Dengan demikian ada enam kategori 

yang diurutkan dari yang sederhana sampai yang kompleks baik itu pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintensis dan evaluasi (Hwang et al. 2016). Seiring 

berjalannya waktu ditemukan bahwa ada beberapa bagian yang diperlukan 

perbaikan. Dengan demikian Anderson dan Krathwohl (2001) mengusulkan revisi 

dari Taxonomi Bloom yang selanjutnya disebut sebagai versi baru. Mereka 

membagi tujuan pendidikan ke “dimensi pengetahuan” dan “dimensi proses 

kognitif”. Dimensi pengetahuan terdiri dari pengetahuan faktual, pengetahuan 

konseptual, pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif sedangkan 
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dimensi proses kognitif menjadi enam kategori baik itu ingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. 

Apabila ditelaah tentang kemampuan petani untuk senantiasa mencari tahu 

sehingga mendapatkan pengetahuan, maka unsur pengetahuan terdiri atas subyek 

yang mengetahui, obyek yang diketahui, dan kegiatan pengetahuan itu sendiri. 

Subyek yang mengetahui adalah manusia yang memiliki kemampuan rasio untuk 

dapat menangkap obyek. Obyek yang diketahui merupakan segala sesuatu yang 

dapat diamati dan ditanggap oleh indera sebagai stimulus yang hadir. Sedangkan 

kegiatan pengetahuan merupakan proses psikologis yang melibatkan subyek dan 

obyek untuk menghasilkan pengetahuan. Menurut Bandura et al. (2001) setiap 

usaha petani dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk konteks di mana 

mereka tinggal, bakat pribadi mereka, dan pencapaian pendidikan. 

Krathwohl (2002) mengemukakan bahwa berdasarkan Taxonomy Bloom, 

dimensi pengetahuan terbagi atas: (1) pengetahuan faktual, yaitu elemen dasar yang 

harus diketahui. Pengetahuan ini terdiri dari pengetahuan tentang terminologi dan 

pengetahuan bagian detail dan unsur-unsur, (2) pengetahuan konseptual, yaitu 

keterkaitan elemen-elemen dasar dalam struktur yang lebih besar. Pengetahuan ini 

terdiri dari pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, prinsip dan generalisasi, 

serta teori, model dan struktur, (3) pengetahuan prosedural, yaitu bagaimana 

melakukan sesuatu dengan metode penyelidikan dan kriteria algoritma. 

Pengetahuan ini terdiri dari pengetahuan tentang keterampilan khusus yang 

menggunakan alogoritma, teknik dan metode, serta penggunaan suatu prosedur, dan 

(4) pengetahuan metakognitif yaitu pengetahuan secara lengkap. Pengetahuan ini 

terdiri dari pengetahuan strategi, operasi kognitif, serta diri sendiri. Keempat 

dimensi pengetahuan tersebut dapat menggambarkan tingkatan pengetahuan yang 

dimiliki seseorang, hal mana pengetahuan faktual merupakan dimensi terendah. 

Pengetahuan terdiri atas: (1) mengingat, yaitu mengenali dan mengingat 

sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya, (2) memahami, yaitu dapat menjelaskan 

secara benar obyek yang dipelajari dan dapat menginterpretasikannya, (3) 

mengaplikasikan, yaitu menggunakan materi yang telah dipelajari pada kondisi 

yang sebenarnya, (4) menganalisis, yaitu menguraikan materi ke dalam komponen-

komponen, dan menemukan makna tentang materi atau obyek tersebut, (5) evaluasi 

yaitu memberikan penilaian dan kritikan atas obyek, dan (6) membuat, yaitu 

merumuskan, merencanakan atau merancang sesuatu hal tentang obyek yang 

diamati (Krathwohl 2002). Tingkatan dimensi proses kognitif menggambarkan 

proses pengetahuan yang dimiliki seseorang, dimulai dari tahapan pengetahuan 

yang sangat sederhana yaitu mengingat dan selanjutnya mengarah pada tingkatan 

pengetahuan yang lebih tinggi yaitu membuat atau merancang sesuatu obyek untuk 

dipergunakan dalam memecahkan suatu permasalahan. 

 Allport (1935; 1967), mengemukakan bahwa sikap merupakan kondisi 

mental dan kesiapan mental yang diperoleh dari pengalaman pribadi yang 

mengarahkan dan secara dinamis memengaruhi respon-respon individu terhadap 

semua obyek dan situasi yang terkait. Menurut Allport (1935; 1967) mendefinisikan 

sikap sebagai kesiapan untuk memberikan respon, atau dengan kata lain sikap baru 

jadi persiapan dan bukan sebagai perilaku atau tindakan tetapi prasyarat perilaku 

atau tindakan. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa, sikap sebagai pola perilaku, 

tendensi atau kesiapan antisipasif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam 

situasi sosial di mana stimuli sosial yang berada di lingkungan telah terkondisikan. 
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Sikap merupakan proses psikologis (mental) yang terjadi oleh seseorang dan 

kesiapan mental dalam memberikan respon perilaku berupa tindakan terhadap 

obyek. Hal lainpun, sikap merupakan disposisi untuk bertindak yang dibangun oleh 

adanya integrasi berbagai tanggapan yang dimulai oleh kerja “jendela set saraf” 

yang diaktifkan akibat stimulus tertentu yang hadir dalam lingkungan. Pada kondisi 

ini, sikap menggambarkan pola pikir atau kecenderungan untuk bertindak dengan 

cara tertentu berdasarkan pengalaman yang dimiliki.  

Menurut Katz (1960) bahwa sikap merupakan kecenderungan dari individu 

untuk mengevaluasi suatu obyek pengamatan. Melalui pengamatan tentang suatu 

obyek, manusia memberikan penilaian dan tanggapan dan selanjutnya berperilaku 

terhadap obyek pengamatan. Sikap akan memengaruhi cara orang memandang dan 

bertindak terhadap orang tersebut, benda ataupun peristiwa yang berada di sekitar 

lingkungannya akan memengaruhi orang bertindak. Hal ini berarti bahwa, sikap 

sebagai reaksi evaluatif yang diberikan seseorang terhadap lingkungannya. Objek 

pengamatan memengaruhi seseorang memberikan respon. Byrka (2009) 

menyatakan bahwa sikap merupakan perwujudan hasil evaluasi terhadap obyek 

pengamatan yang dilalui melalui proses kognitif, afektif, dan konatif. Sikap sebagai 

hasil dari evaluasi terhadap obyek pengamatan (Gambar 6). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6  Stimulus, sikap dan respon pengamatan (Byrka  2009) 

 

 

Respon kognitif pada biasanya mengarah pada keyakinan, pemikiran, 

pandangan, dan ide terhadap obyek sikap individu. Respon kognitif berorientasikan 

pada rationatik, pemikiran, logik, dan kepercayaan terhadap suatu obyek (Maio and 

Haddock 2010). Respon kognitif merupakan keyakinan yang dimiliki individu 

terhadap obyek yang telah dipikirkan melalui proses pemikiran (otak). Pemikiran 

tersebut diwujudkan dalam bentuk respon berupa pernyataan pendapat terhadap 

kepercayaan terhadap suatu objek. Perkembangan dari sikap dimulai dengan 

adanya stimulus yang dihadirkan dari obyek dan seseorang mengalami proses 

psikis, dilanjutkan dengan pemberian respon atas obyek tersebut. Respon dari 

individu terwujud atas respon afektif, respon kognitif, dan respon perilaku.  Respon 

kognitif adalah nilai dari harapan yang hadir dari suatu pengamatan terhadap objek 

(Fazio dan Olson 2003).  

Stimulus Sikap 

Respon Kognitif 

Respon Afektif 

Respon Konatif 
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Tiga komponen sikap yaitu kognitif, afektif, dan predisposisi tindakan atau 

konatif saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap 

obyek. Komponen sikap harusnya selaras dan konsisten untuk membentuk pola 

arah sikap yang bersamaan menuju wujud perilaku tindakan nyata atau dapat 

diwujudnyatakan. Apabila salah satu dari komponen sikap tidak konsisten satu 

sama lain, maka akan terjadi ketidakselarasan dalam mekanisme pengambilan 

keputusan dari sikap. Komponen perasaan menyangkut reaksi emosional terhadap 

obyek yaitu suka atau menyukai atau tidak senang atau tidak menyukai; komponen 

pikiran menyangkut keyakinan atau pemikiran terhadap obyek yaitu setuju atau 

tidak setuju; dan komponen tindakan menyangkut kecenderungan perilaku untuk 

melakukan tindakan atau tidak melakukan yang diterima terhadap obyek (Pickens 

2005).  

Pickens (2005) mengemukakan tentang tiga komponen model sikap yaitu 

perasaan (feelings), keyakinan (belief), dan tindakan (actions). Sikap mencakup tiga 

komponen: memengaruhi (perasaan), kognisi (pikiran atau keyakinan), dan 

perilaku (tindakan). Sikap membantu kita menentukan bagaimana kita melihat 

suatu situasi dan membantu kita menentukan bagaimana kita melihat situasi 

tersebut serta bagaimana kita bersikap terhadap situasi atau objek. Sikap 

menyebakan kita berperilaku terhadap obyek atau orang meskipun perasaan dan 

keyakinan komponen internal seseorang namun kita dapat melihat sikap seseorang 

dari perilaku yang dihasilkan. Komponen dari sikap menurut Pickens (2005) 

disajikan pada Gambar 7. 
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Gambar 7   Perasaan, keyakinan dan tindakan dalam sikap  (Pickens 2005) 

 

 

Menurut Ajzen dan Fishbein (2005); Wiethoff (2004) individu memikirkan 

implikasi dari tindakan sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak 

melakukan perilaku-perilaku tertentu. Adanya sikap subyektif dari setiap individu 

dikarenakan setiap individu memiliki norma dan nilai yang melekat pada individu. 

Pernyataan sikap adalah rangkaian kalimat yang ditujukan tentang evaluasi obyek, 

di mana pernyataan tersebut bersifat negatif atau tidak setuju ataupun positif atau 

setuju. Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan menilai pernyataan sikap 

seseorang. Komponen sikap menurut Olson dan Maio (2003); Quinn dan Olson 

(2003) mencirikan sifat subyektif sikap. Sikap subyektif dimaksudkan bahwa 

sesuatu obyek pengamatan belum tentu kebenarannya dan akan ditunjukkan oleh 

keputusan akhir yang diambil yaitu dalam bentuk tindakan.  
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Sikap seseorang dalam memberikan respon terhadap objek berdasarkan 

objek tersebut menyenangkan atau tidak. Sikap tidak dapat diwarisi tapi dapat 

terbentuk dengan interaksi dengan objek dan  dapat menentukan perilaku individu 

pada masa depan. Maio and Haddock (2010) memberikan penjelasan bahwa ada 

dua hal penting daripada sikap yaitu: (1) berbeda dalam arah sikap yaitu arah positif 

atau negatif atau netral, dan (2) berbeda dalam kekuatan sikap yaitu sangat 

menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sikap sangatlah subyektif dan sangat bergantung dari 

pengambilan keputusan masing-masing individu.  

Olson and Maio (2003) mengemukakan fungsi sikap, yaitu: (1) penyesuaian 

social di mana fungsi penyesuaian sosial diberikan oleh sikap yang membantu 

seseorang untuk mengidentifikasi orang lain dalam sistim sosialnya, (2) penilaian 

terhadap obyek pengamatan apabila fungsi sikap ini mengacu pada kemampuan 

sikap untuk meringkas atribut-atribut baik positif maupun negatif dari obyek 

pengamatan yang ditemui pada lingkungan di mana berada, dan (3) eksternalisasi 

yaitu fungsi yang ditunjukkan oleh sikap membela diri terhadap sistim internal. 

Sebaliknya, Maio and Haddock (2010) mengemukakan fungsi sikap, antara lain: 

(1) nilai ekspresi yaitu sikap dapat melayani fungsi nilai ekspresi seseorang dan 

nilai-nilai yang dipegangnya, (2) pengetahuan yaitu kemampuan sikap untuk 

mengatur informasi tentang obyek sikap, (3) ego yaitu sikap dapat berfungsi 

melindungi harga diri seseorang atau sikap berfungsi dalam ekspresi diri, dan (3) 

penyesuaian yaitu sikap dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan 

konsekuensi negatif dari obyek sikap. Pembentukkan sikap terbentuk melalui hasil 

pembelajaran, teladan dari orang lain, pengalaman hidup, dan pengamatan langsung 

seseorang terhadap orang lain ataupun lingkungannya. Secara umum, 

pembentukkan sikap ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor internal individu 

berupa kemampuan seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh yang 

datang dari luar dirinya, dan faktor eksternal berupa interaksi sosial yang terjadi di 

dalam lingkungan sosial. Selanjutnya melalui proses pembentukan sikap, individu 

diharapkan dapat mengambil keputusan untuk dapat mempertimbangkan dan 

menyatakan respon berupa kecenderungan tindakan (Pickens 2005) 

Levine (2001) menjelaskan enam prinsip pembelajaran pada petani   yang 

berhubungan langsung dengan penyuluhan terdiri dari: (1) memberitahu petani 

dengan memberikan ringkasan dari topik yang bermanfaat bagi petani. Setelah 

petani merasa bahwa pengetahuan dan keterampilan dapat membantu mereka 

dengan penuh semangat mereka akan mendengarkan dan menerapkan. Mulailah 

dengan mengapa pengetahuan atau inovasi yang baru harus diadopsi, (2) 

menyampaikan materi dalam dalam urutan logis dan berdasarkan kepentingan 

peserta didik,  (3) menahan diri untuk tidak menceritakan semuanya. Mulailah 

dengan menceritakan sedikit informasi dan menanyakan apa yang mereka telah 

pahami, (4) memahami apa yang ingin petani lakukan dengan informasi yang 

diberikan, (5) tahu kapan untuk mengajar dan kapan untuk belajar. Mendorong 

petani untuk mengajukan pertanyaan, dan (6) mendampingi petani untuk 

menerapkan konsep atau informasi yang telah mereka peroleh. 

Banyak teori yang telah digunakan untuk memahami perilaku. Perubahan 

perilaku dapat dikategorikan ke dalam domain yang berbeda baik faktor sikap, 

keyakinan, kebiasaan atau rutinitas, kemampuan pribadi, dan kontekstual. Dengan 

kata lain faktor fisiologis dan kontekstual serta faktor-faktor kognitif muncul untuk 
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menentukan sikap positif dalam satu usahatani atau tidak (Jorgensen et al. 2009;  

Sauri 2013; Yazdanpanah  et al. 2015). Untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam 

peningkatan kapasitas dan kemandirian petani dapat digunakan model belajar sosial 

(Bandura 1991; 1999; 2001) yang telah diterapkan untuk berbagai perilaku 

(Kanekar dan Sharma 2009).  

Teori belajar sosial menjelaskan bagaimana orang-orang mempertahankan 

pola-pola perilaku tertentu (Van Zundert et al. 2009). Penelitian telah menempatkan 

pendekatan bahwa model Bandura dapat memahami pengaruh antara pribadi, 

perilaku dan lingkungan (Bandura 1999; 2004). Menurut teori belajar sosial 

berbagai variabel baik itu pribadi, lingkungan dan perilaku dapat memengaruhi 

perilaku individu dan itu adalah hasil dari interaksi antara keyakinan seseorang dan 

kontrol kehendak dan sosial serta lingkungan fisik di mana seseorang tersebut 

berada (Bandura 2001;  Zimmerman et al.  2012).   

Pada intinya teori belajar sosial menantang peneliti untuk menyelidiki 

bagaimana perilaku dapat memengaruhi kedua faktor personal dan lingkungan 

secara rekursif (Phipps et al. 2013). Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi 

yang dapat mengatur diri sendiri (self regulation) memengaruhi tingkah laku 

dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan keyakinan secara kognitif dan 

memprediksi konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Kemampuan kecerdasan 

untuk berpikir simbolik menjadi sarana untuk mengatur lingkungan. Kemampuan 

untuk mengembangkan suatu strategi bagaimana harus mencapai tujuan jangka 

panjang.  

Teori lainnya berkaitan dengan permasalahan sosial di mana pendidikan 

yang merupakan proses penyadaran menuju kepada pembebasan, pendidikan 

melalui pendekatan dialogis melalui pendidikan, sasaran didik harus selalu diberi 

kesempatan seluasnya untuk menyampaikan pengalaman dan mengembangkan 

daya nalarnya. Menekankan pengembangan kesadaran diri peserta didik untuk 

memahami lingkungannya melalui pendidikan. Peserta didik diberikan kekebasan 

melalui kesadaran kritis (Freire 2000).  

Saat seseorang memperoleh pengetahuan tentang diri mereka dunia mereka 

sendiri ia dapat membuat keputusan tentang mereka dan dunia. Bagi  Freire manusia 

bebas adalah manusia sejati, yaitu manusia merdeka  yang  mampu  menjadi  subjek  

bukan  hanya  menjadi  objek yang  hanya  menerima  sebuah  perlakuan  dari  pihak  

lain.  Panggilan manusia  sejati  adalah  menjadi  manusia  yang  sadar,  yang  

bertindak mengatasi dunia dan realita yang menindas dan mungkin menindasnya. 

Pada  hakikatnya  manusia  mampu  memahami  keadaan  dirinya  dan 

lingkungannya    dengan    berbekal    pikiran    dan    dengan    tindakan praksisnya 

ia akan mampu merubah situasi yang tidak selaras dengan jalan  pikirnya. manusia  

sejati  harus  mampu  mengatasi  keadaan  yang menjeratnya. 

Pembentukan pengetahuan sikap dan keterampilan adalah hasil dari proses 

pembelajaran. Adanya pengaruh lingkungan dalam pembelajaran individu. 

Pembelajaran dalam peningkatan kapasitas individu dapat melalui proses: (1) 

mengamati apa yang terjadi pada diri individu dan lingkungannya, (2) menganalisis 

kebutuhan untuk belajar, (3) memahami apa yang dimaksudkan dengan berlajar 

adalah kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian, (4) menerapkan 

hasil dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan indvidu dan 

lingkungannya, dan (5) mengevaluasi ketepatan proses pembelajaran dalam 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
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Peran Penyuluhan dalam Peningkatan  

Kompetensi, Kapasitas  dan Kemandirian 

 

Penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam peningkatan 

kompetensi, kapasitas dan kemandirian petani. Melalui penyuluhan pembangunan 

pertanian pada sektor perkebunan kakao diharapkan mengalami peningkatan. 

Penyuluhan berfungsi memfasilitasi proses belajar dan memperluas pengetahuan 

dan teknologi baru melalui pendidikan non formal. Melalui penyuluhan diharapkan 

produktvitas pertanian dan pendapatan petani mengalami peningkatan. Organisasi 

penelitian di negara-negara berkembang menghadapi banyak masalah. Kurangnya 

sumber daya keuangan, kurangnya petani yang dapat memastikan mengadopsi hasil 

penelitian, kurangnya akses ke sumber pengetahuan, kurangnya lembaga swasta 

yang mendukung proses penyuluhan dalam usahatani dan rendahnya fasilitas yang 

tidak memadai hal ini dapat diatasi dengan keberadaan penyuluh sebagai fasilitator.  

Penyuluh memiliki peran meningkatkan kemampuan petani atau produsen 

sehingga petani dapat membantu diri mereka sendiri; menghubungkan petani atau 

produsen dengan berbagai sumber informasi dalam peningkatan produktivitas, 

pengolahan dan pemasaran  hasil pertanian. Penyuluh dapat berperan sebagai 

pemberi informasi, organisator masyarakat, fasilitator dan agen perubahan. 

Penyuluh sebagai fasilitaor mampu membangun kerjasama antara lembaga 

penelitian, pendidikan pertanian dan pelatihan, organisasi petani, lembaga non 

pemerintah (LSM) dan sektor swasta. Penyuluh mampu memahami peran 

pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. 

Diharapkan dengan hal tersebut masyarakat petani taraf hidupnya akan mengalami 

peningkatan (Gambar 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Gambar 8  Peran penyuluh bagi masyarakat petani dan pemangku kepentingan 

 

 

 Penyuluh harus memiliki wawasan yang luas mengenai pemangku 

kepentingan dan masyarakat petani. Memperhatikan akan setiap kebutuhan dengan 

dasar memajukan kepentingan bersama bukan kepentingan pihak lain yang dapat 

merugikan petani, penyuluh juga dapat menjadi sarana membangun kerjasama 

antara pemangku kepentingan dan masyarakat petani. Tidak adanya kesatuan tujuan 

antara pemangku kepentingan dengan masyarakat petani sering menjadi masalah 
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yang berakibat pada lemahnya  hubungan yang saling menguntungkan. Penyuluh 

melalui penyuluhan diharapkan dapat mengatasi lemahnya hubungan tersebut agar 

peningkatan kapasitas dan kemandirian petani dapat terwujud. 

Layanan penyuluhan pertanian telah melihat beberapa paradigma baru 

seperti privatisasi, desentralisasi, partisipasi penerima manfaat penyuluhan dan 

pluralisme (beberapa lembaga dan organisasi memberikan penyuluhan). Paradigma 

lainnya dari layanan penyuluhan top down ke partisisipatif dan demand driven 

(dorongan permintaan). Tujuan adanya penyuluhan adalah menyebarkan dan 

mempopulerkan informasi dan pendidikan kepada orang-orang di semua lapisan 

masyarakat. Misi penyuluhan adalah memperluas pendidikan untuk setiap orang. 

Penekanan pendidikan penyuluhan selalu membantu orang dan membantu diri 

mereka sendiri. Peran penyuluh di negara-negara berkembang mentransfer 

teknologi pertanian untuk klien dalam meningkatkan produktivitas dan 

kesejahraannya. Penyuluhan sangat berperan penting dalam pengembangan 

kompetensi kapasitas dan kemandirian petani. Menurut van den Ban dan Hawkins 

(1999) menyatakan penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk 

melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya 

memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Berdasarkan 

hal tersebut seharusnya penyuluh dan petani berproses bersama, sharing informasi 

dan pengalaman, bekerja sama (saling membantu) dalam penyuluhan sehingga 

akhirnya dapat para petani dapat mengambil keputusan yang benar. Penyuluhan 

adalah suatu proses yang: (1) membantu petani menganalisis situasi yang sedang 

dihadapi dan melakukan perkiraan ke depan, (2) membantu petani menyadarkan 

terhadap kemungkinan timbulnya masalah dari analisis tersebut, (3) meningkatkan 

pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu masalah, serta 

membantu menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan yang dimiliki petani, (4) 

membantu petani memperoleh pengetahuan yang khusus berkaitan dengan cara 

pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkannya sehingga 

mereka mempunyai berbagai alternatif tindakan, (5) membantu petani memutuskan 

pilihan tepat yang menurut pendapat mereka sudah optimal, (6) meningkatkan 

motivasi petani untuk dapat menerapkan pilihannya, dan (7) membantu petani 

untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam membentuk 

pendapat dan mengambil keputusan. 

Menurut Adams (Abbas et al. 2009); Farid (2008) penyuluhan pertanian 

tidak hanya sekadar memberikan saran atau pendapat kepada petani, dan membantu 

petani untuk meningkatkan metode produksi dan pemasaran. Penyuluhan pertanian 

juga merupakan bagian dari upaya keras yang harus dilakukan untuk mencapai 

keseimbangan pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan agar peningkatan 

kapasitas produksi tetap terpelihara. Meningkatkan perubahan perilaku 

(pengetahuan, keterampilan dan sikap mental) petani, meningkatkan sarana dan 

prasarana usaha serta meningkatkan pemenuhan modal usaha.  

Menurut Mosher (1981) penyuluhan merupakan pendidikan luar sekolah 

untuk orang-orang yang ada di pedesaan agar dapat memenuhi kebutuhan yang 

berkaitan erat dengan taraf hidup dari keluarga petani dan membina komunitas 

pedesaan semakin sejahtera. Berdasarkan pengertian di atas bahwa proses 

penyuluhan merupakan pendidikan di luar sekolah bagi masyarakat di daerah 

pedesaan, tergantung pada  cara atau penggunaan metode yang menarik atau 

diminati dan sesuai dengan kebutuhan mereka; serta dapat meningkatkan 
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kesejahteraan hidup rumah tangga pedesaan dan  kesejahteraan masyarakat 

pedesaan.  

Slamet (2000) mengatakan bahwa penyuluhan adalah suatu pendidikan 

yang bersifat nonformal yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau petani 

merubah perilakunya dalam hal pengetahuan, keterampilan dan sikap agar mereka 

dapat memecahkan masalah yang dihadapinya guna mencapai kehidupan yang 

lebih baik. Kartasapoetra (1994); Ozor dan Cynthia (2011); Safdar et al. (2014)  

mengatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu usaha atau upaya untuk 

mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan 

mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya dari perubahan iklim 

dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat 

kehidupannya. Wiriaatmadja (Sadono 2012) mengatakan bahwa penyuluhan 

pertanian adalah suatu sistem pendidikan di luar sekolahan untuk keluarga-keluarga 

tani di pedesaan, di mana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi mau, tahu, 

dan bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya secara baik, 

menguntungkan dan memuaskan.  

Menurut Slamet (Sumardjo 1999) bahwa seorang penyuluh atau 

pendamping harus menghayati dan berpegang pada falsafah dasar penyuluhan 

yaitu: (1) penyuluhan adalah proses pendidikan, (2) penyuluhan adalah proses 

demokrasi, dan (3) penyuluhan adalah proses kontinyu. Terkandung filosofi 

membantu orang atau petani agar orang tersebut mampu menolong dirinya sendiri 

dalam menghadapi berbagai persoalan dalam usahatani melalui pendidikan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya.  

Undang–Undang No. 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, 

dan Perikanan No. 16 tahun 2006 menyebutkan bahwa: (1) penyuluh pertanian, 

penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun 

swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara 

Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan, (2) penyuluh pegawai negeri sipil 

yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan 

untuk melakukan kegiatan penyuluhan, (3) penyuluh swasta adalah penyuluh yang 

berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam 

bidang penyuluhan, dan (4) penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil 

dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri 

mau dan mampu menjadi penyuluh.  

Menurut Sumardjo (1999) penyuluh harus membangun komunikasi yang 

konvergen melalui  karena pendekatan ini lebih memungkinkan terjalinnya 

integrasi (interface) antara kepentingan semua pihak (stakeholders) dan spesifikasi 

lokasi.  Pendekatan ini lebih menempatkan martabat manusia (petani) secara lebih 

layak, keberadaan petani dengan aspek kepentingan dan kemampuannya menjadi 

lebih dikenali dan dihargai, sehingga lebih mendorong terjadinya partisipasi 

masyarakat yang tinggi. Peran penyuluh menurut Peraturan Menteri Pertanian No 

14 tahun 2014 menjelaskan penyuluh sebagai salah satu penggerak bagi para petani 

(pelaku utama) dan dapat berperan aktif sebagai komunikator, fasilitator, advisor, 

motivator, edukator, organisator, dan dinamisator. Dengan peran tersebut 

diharapkan para penyuluh mampu meningkatkan kapasitas petani yang mandiri 



42 

yang berdaya saring, sanding dan saing serta memperbaiki tingkat pendapatan dan 

kesejahteraannya.  

Menurut Sumardjo (2010; 2014; 2016) di  dalam filosofi terkandung makna 

bahwa penyuluhan merupakan upaya terencana: (1) mengembangkan   keberdayaan   

partisipan   maknanya   membebaskan   warga masyarakat   dari   ketidakcerdasan   

ketidaktahuan(kognitif), ketidakmampuan(psikomotorik-konatif) dan ketidaksiapan    

(afektif)    beradaptasi    terhadap kehidupan aktual dan atau memerdekakan dari 

dominasi pihak lain, (2) mengembangkan   proses   pendidikan   orang   dewasa   

(andragogi)   bagi   warga masyarakat,   yaitu   pendidikan   non   formal   yang   

bermakna   sebagai   upaya peningkatan kualitas perilaku melalui pembelajaran di 

luar sekolah formal, (3) mengembangkan kemampuan adaptif menjadi semakin 

antisipatif aktual dinamis, dengan   pendekatan   komunikasi   dialogis   sehingga   

mampu   mengembangkan sintesis atas berbagai solusi  dan  inovasi, serta 

partisipatif (volutary change) dan sinergis terjadi konvergensi kepentingan dengan 

mitra sosialnya, (4) mengembangkan  modal  manusia  menjadi  kompeten  dan  

semakin  profesional, serta  modal  sosial  yaitu  mewujudkan  masyarakat  berdaya  

dan  mandiri  (better community), (5) meningkatkan  kualitas  hidup  yang  semakin  

sejahtera  (to  improve  their  level  of living), (6) mewujudkan  kemandirian  

(interdependen)  individu  dengan  memperkuat  daya saring (cerdas dan bermoral), 

daya saing (efektif, efisien dan bermutu), dan daya sanding (berdaulat dan 

bersinergi dalam kemitraan), dan (7) mewujudkan  manusia  dan  masyarakat  yang  

bermartabat  (berdaulat,  sejahtera, adil dan beradab) 

Menurut Oladele et al. 2004; Ozor et al. 2007 penyuluhan pertanian 

memiliki peran dalam akses teknologi dan juga pemikiran-pemikiran atau 

pengetahuan tentang usahatani. Sementara Garforth (2005); Leeuwis (2004); Katz 

(2002) dan Ozor et al. (2011) melihat peran penyuluh dapat meningkatkan kapasitas 

petani dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan serta penyediaan input 

material dan kredit. Jadi dapat dikatakan bahwa peran penyuluh pertanian sangat 

penting dalam mengembangkan usahatani pertanian. Peran penyuluh dalam 

kegiatan penyuluhan lebih mengarah pada perubahan berencana. Perubahan yang 

direncanakan mengimplikasikan pentingnya peran pendidik atau penyuluh dalam 

pengembangan program penyuluhan.  

Levin (Asngari 2008) mengemukakan ada tiga peran utama penyuluh yaitu: 

(1) peleburan diri dengan masyarakat sasaran, (2) menggerakkan masyarakat untuk 

melakukan perubahan berencana, dan (3) memantapkan hubungan sosial dengan 

masyarakat sasaran. Lippitt et al. (Asngari 2008)  mengembangkan peranan 

penyuluhan sebagai berikut: (1) mengembangkan kebutuhan untuk melakukan 

perubahan, (2) menggerakan masyarakat untuk melakukan perubahan, dan (3) 

memantapkan hubungan dengan masyarakat sasaran. Peran penyuluh dimaksudkan 

untuk memberikan petani akses pada teknologi yang penting dalam meningkatkan 

produksi pertanian (Rogers 2003; Shah et al. 2010; Sharafat et al. 2012; Agbarevo 

dan Benjamin 2013). 

Pada dua dekade terakhir di seluruh dunia yaitu China, Inggris, Belanda, 

Brazil dan Australia terlihat ada suatu fakta bahwa sektor swasta bisa memberikan 

pengaruh yang menguntungkan bagi perkembangan penyuluhan dengan 

menghadirkan penyuluh-penyuluh swasta bagi petani. Penyuluhan pertanian secara 

historis didorong oleh perubahan teknologi di bidang pertanian. Tapi tren dalam 

data menunjukkan bahwa peran sektor publik mungkin tidak seperti sektor swasta. 
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Salah satu alasan bahwa teknologi yang sudah dikembangkan belum banyak 

disebarluaskan kepada masyarakat petani. Sektor swasta memberikan teknologi 

baru dan menarik bagi petani meskipun tingkat investasi swasta dalam penelitian di 

negara-negara berkembang masih tetap rendah (Mukherjee dan Maity 2015). 

Sektor swasta menyediakan jasa konsultasi di bidang pertanian dan 

dipandang sebagai alternatif untuk penyuluhan publik. Sejumlah pendekatan dalam 

penyuluhan swasta melalui konsultasi sistem tanam,  kontrak sistem pertanian, 

konsultasi peternakan, voucher sistem agribisnis dan penyuluhan yang 

menyediakan klinik pertanian (Bloome 2008). Beberapa perusahaan swasta 

biasanya berfokus pada jenis dan tingkat penggunaan input, pencegahan penyakit 

atau kontrol serta teknik panen dan pascapanen dan peningkatan kualitas hasil, 

ketepatan waktu tanam. Tanaman yang dikembangkan di negara-negara 

berkembang adalah buah-buahan, sayuran, kapas, tembakau dan padi ( Kumar dan 

Vijayaragavan 2007)  

Berdasarkan hal tersebut petani di pedesaan memerlukan pendidikan 

tambahan dalam hal ini adalah pendidikan nonformal. "to help people to help 

themselves through educational means to improve their level of living" (membantu 

orang-orang dalam menolong diri mereka sendiri dengan pendidikan sebagai sarana 

untuk meningkatkan taraf hidup mereka) dan dahulunya bersifat top down ke 

pendekatan yang partisipatif dan konvergen (Sumardjo 2012; 2016). Penyuluhan 

merupakan  proses pembelajaran, suatu sistem pendidikan nonformal dan dilakukan 

secara kontinuitas. Sasaran penyuluhan adalah masyarakat yang hidup di pedesaan 

baik tua maupun muda, baik laki-laki maupun perempuan yang tujuannya 

memberdayakan sasaran petani, merubah perilaku petani dalam hal  pengetahuan, 

sikap dan keterampilan terkait dengan kegiatan usahatani yang dapat memberikan 

keuntungan bagi petani dan masyarakat luas. Dalam hal ini penyuluhan diarahkan 

pada terwujudnya perbaikan teknis bertani (better farming), perbaikan usahatani 

(better business), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (better living) 

dan lingkungan (better ecosystem) di dalamnya diharapkan penyuluh swasta dapat 

berperan penting bagi perkembangan usahatani kakao di Sulawesi Tengah. Petani 

secara sendiri dan bersama mampu menghadapi masalah dalam pelaksanaan 

kegiatan usahataninya dan mampu mencari solusi pemecahannya dan petani 

mampu meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. 

 

 

Ketersediaan  Inovasi 

 

 Ketersediaan inovasi kepada petani atau pengguna akhir sangat penting 

untuk dikerjakan seperti perbaikan benih, penyediaan pupuk, penggunaan irigasi, 

teknologi pascapanen, penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan pemasaran. 

Rogers (2003)  menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan akan berbeda-

beda pada konteks sosial budaya masyarakat, karakteristik pengguna atau 

pengambilan keputusan, apa manfaat yang dirasakan dari inovasi tersebut. Sebagian 

besar petani ragu-ragu dalam menerapkannya disebabkan: (1) ketidakpastian 

tentang kemungkinan manfaat atau keengganan untuk mengambil resiko, (2) 

pengetahuan yang rendah tentang inovasi, (3) kepercayan atau kredibilitas sumber 

informasi, (4) kurangnya sumber daya untuk memperoleh masukan yang diperlukan 

untuk penerapan inovasi baru, (5) kurangnya pasar, dan (6) norma sosial, nilai dan 
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keyakinan yang tidak mendukung inovasi yang diterapkan. Menurut Sumardjo 

(2016) sumber  inovasi  dapat  dikaji  dari  mana  pun,  namun  muaranya  pada 

sintesa  konsep  yang  adaptif  terhadap  kondisi  lokal.  Kearifan  lokal  menjadi  

altenatif inspirasi kemodernan yang sangat bermakna dalam pembangunan. 

 Inovasi memainkan peran penting dalam sistem pertanian (Coccia 2009; 

Wrigth 2012; Ferrari et al. 2013; Cavallo et al. 2014). Dalam sistem pertanian saat 

ini ketersediaan inovasi bagi para petani sangat penting untuk memperluas 

usahatani (Cavallo et al. 2014). Inovasi tidak hanya berbicara teknologi tetapi juga 

sosial, organisasi, ekonomi dan institusi (Klerkx et al. 2012;  World Bank  2006). 

Keputusan untuk mengadopsi atau menolak inovasi dapat dihubungkan dengan 

tingkat keberagaman antara petani (Solano et al. 2000; Bernues dan Herrero 2008) 

dan khususnya karakteristik sosial ekonomi (umur, pendidikan, pengalaman, 

keluarga, tenaga kerja dalam keluarga, sumber pendapatan dan kredit); karakteristik 

lahan pertanian (luas lahan, produksi, manajemen usaha, teknologi dan tingkat 

pendapatan (Mafimisebi et al. 2006; Espinoza et al. 2007). Faktor lain yang 

berpengaruh adalah adanya program penyuluhan, sumber informasi dan teknologi 

untuk petani dalam mengembangkan ushatani (Kiptot et al. 2006; Adegbola dan 

Gardebroek 2007; García 2012).  

Perkembangan teknologi telah menjadi komponen pembangunan pertanian 

yang sangat penting dan pertumbuhan ekonomi secara khusus dipengaruhi oleh 

berkembangnya teknologi yang berbasis agro dan terkosentrasi pada pertanian 

(Diao et al. 2010). Inovasi pertanian dapat memberikan manfaat terhadap 

peningkatan produksi, meningkatkan keamanan pangan rumah tangga dan 

kemudian meningkatkan pendapatan petani. Inovasi pertanian meliputi adopsi 

penerapan baik itu penggunaan varietas tanaman, potensi dalam meningkatkan 

ekonomi rumah tangga dan keamanan pangan serta memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap petani miskin (World Bank 2006;  

Mutenje et al. 2016). Akses inovasi teknologi menunjukkan bahwa petani 

memerlukan pengetahuan dasar tentang bagaimana teknologi bekerja dan proses 

penyuluhan harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan petani kecil  

(Mutenje et al. 2016). 

 Seorang petani dapat menerima suatu inovasi berdasarkan keputusan yang 

dibuat.  Menurut  Rogers  (2003),  proses pengambilan  keputusan  inovasi  adalah  

proses  mental  di mana  seseorang atau individu berlalu dari pengetahuan pertama  

mengenai suatu inovasi dengan  membentuk suatu sikap  terhadap  inovasi,   sampai   

memutuskan   untuk   menolak   atau   menerima, melaksanakan  ide-ide  baru  dan  

mengukuhkan  terhadap  keputusan  inovasi. Menurut  Soekartawi  (2005),  adopsi  

inovasi  adalah  merupakan  sebuah proses  pengubahan  sosial  dengan  adanya  

penemuan  baru  yang  dikomunikasikan kepada pihak lain dalam hal ini adalah 

petani, kemudian diadopsi oleh masyarakat atau sistem sosial. Inovasi adalah suatu 

ide yang dianggap baru oleh petani, dapat berupa teknologi baru, cara organisasi 

baru, cara pemasaran hasil pertanian baru dan sebagainya. Proses adopsi merupakan 

proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang mendengar hal yang baru sampai 

orang tersebut  mengadopsi (menerima, menerapkan, menggunakan) hal yang baru 

tersebut.   

Dijelaskan oleh Rogers (2003), karakteristik inovasi dibagi menjadi lima 

karakteristik sebagai berikut: (1) keunggulan relatif (relative advantage) di mana 

suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada sebelumnya. 
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Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, prestise sosial, 

kenyamanan, kepuasan dan lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan 

oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi, (2) kompatibilitas 

(compatibility) di mana suatu inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai 

yang berlaku, pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, 

jika suatu inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya 

dengan inovasi yang sesuai (compatible), (3) kerumitan (complexity) di mana 

inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa 

inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh 

pengadopsi dan ada pula yang sebaliknya. Semakin mudah dipahami dan 

dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi, (4) 

kemampuan diuji cobakan (trialability) di mana suatu inovasi dapat diuji-coba 

batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat di uji-cobakan dalam tempat sesungguhnya 

umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat cepat diadopsi, suatu inovasi 

sebaiknya harus mampu menunjukkan keunggulannya, dan (5) kemampuan diamati 

(abservability) di mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin 

mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar kemungkinan 

orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Jadi semakin besar keunggulan 

relatif; kesesuaian (compatibility); kemampuan untuk diuji-cobakan dan 

kemampuan untuk diamati serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat 

kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi.  

Menurut Rogers (2003) inovasi dapat memberikan beberapa manfaat: (1) 

peningkatan kualitas  hidup  manusia  melalui  penemuan-penemuan  baru  yang  

membantu dalam proses  pemenuhan kebutuhan  hidup  manusia, (2) 

memungkinkan  suatu  perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan 

yang dapat diperolehnya, (3) adanya peningkatan dalam kemampuan 

mendistribusikan   kreativitas   ke dalam   wadah penciptaan sesuatu hal yang baru, 

dan (4) adanya keanekaragaman produk dan jenisnya didalam  pasar. Inovasi  dapat  

ditunjang  oleh  beberapa faktor pendukung seperti: (1) adanya keinginan untuk 

merubah diri, dari tidak bisa menjadi  bisa  dan  dari  tidak  tahu  menjadi  tahu,  (2) 

adanya  kebebasan  untuk berekspresi,  (3) adanya  pembimbing  yang  berwawasan  

luas  dan  kreaktif, (4) tersedianya  sarana  dan  prasarana, dan  (5) kondisi  

lingkungan  yang  harmonis,  baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun 

pendidikan. 

 

 

Dukungan Kelembangan  

 

Pengembangan peran kelembagaan yang memadai sangat diperlukan dalam 

meningkatkan daya saing usahatani kakao agar dapat mencapai produktivitas yang 

tinggi dan memiliki mutu yang baik.  Peningkatan  daya  saing  pertanian  dapat  

melalui  peningkatan  produktivitas  usahatani,  peningkatan  kapasitas  petani,  dan  

pengembangan kelembagaan pertanian. Dukungan pemerintah sebagai fasilitator 

dalam meningkatkan kelembagaan petani sangat dibutuhkan. Pengembangan 

sumber daya modal dibutuhkan petani, membuka kerjasama dengan lembaga-

lembaga keuangan dalam memberikan modal usahatani dan peningkatan lembaga 

penyuluhan maupun sumber daya lokal petani. Petani yang memiliki akses ke 

modal akan mudah dalam menyediakan input produksi. Diharapkan dengan akses 
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modal, usahatani berjalan dengan baik dan memungkinkan petani bisa mandiri. 

Mandirinya petani merupakan kondisi yang sangat diharapkan petani dan 

keterlibatan setiap masyarakat, pemerintah dan swasta sangat diperlukan agar 

tercapainya petani yang memiliki kapasitas yang tinggi dan mandiri. 

Kelembagaan  adalah  suatu  gugus  norma  dan  perilaku  yang  berlangsung 

secara   berkesinambungan   untuk   mewujudkan   nilai-nilai   bersama.   Dalam 

wujudnya  kelembagaan  dapat  berbentuk  nyata  dan  spesifik,  dan  dapat  pula 

bersifat  abstrak  dalam  bentuk  peraturan-peraturan  yang  mengatur  peran-peran 

dalam masyarakat (Uphoff 1986).  

Menurut Koentjaraningrat (1997) kelembagaan dibedakan berdasarkan: (1) 

kelembagaan kekerabatan bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  kekerabatan, (2) 

kelembagaan  ekonomi, untuk  memenuhi  kebutuhan  pencaharian  hidup,  

mengatur  kegiatan  produksi, menimbun  dan  distribusi  harta  benda, (3)  

kelembagaan  pendidikan,  memenuhi kebutuhan  akan  penerangan,  dan  

pendidikan  warga, (4)  kelembagaan  ilmiah, untuk memenuhi kebutuhan manusia 

akan ilmu pengetahuan tentang semesta, (5) kelembagaan  estetika  dan  rekreasi,  

untuk  menyatakan  rasa  keindahan  dan rekreasi, (6)  kelembagaan  keagamaan,  

berhubungan  dengan  Tuhan  atau  alam gaib, (7)  kelembagaan  politik,  untuk  

mengatur  kehidupan  bernegara, dan  (8) kelembagaan  somatik,  untuk  memenuhi  

kebutuhan  pemeliharaan  jasmaniah manusia. Menurut Anantanyu (2011) 

kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi  dalam  akselerasi  pengembangan 

sosial ekonomi  petani; aksesibilitas  pada  informasi  pertanian;  aksesibilitas  pada  

modal,  infrastruktur, dan  pasar; dan adopsi inovasi-inovasi  pertanian. Di  samping  

itu,  keberadaan kelembagaan   petani   akan   memudahkan   bagi pemerintah dan 

pemangku kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan 

pada petani. 

 Kegiatan kemitraan di negara-negara berkembang memiliki tujuan yang 

sama dan berputar pada isu-isu tentang bagaimana meningkatkan produksi, 

meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas petani (Bitzer et al. 2012). 

Kemitraan pada dasarnya adalah relasi sosial yang dibangun atas dasar hubungan 

antar orang, rekan bisnis, atau juga organisasi yang memberikan dukungan dari 

aspek informasi,  kebutuhan usahatani, keuangan dan dukungan sosial (Carlsson 

dan Sandstrom 2008; Dicken et al. 2001). Kemitraan dibentuk melalui kolaborasi, 

hubungan non hirarkis antara organisaasi yang berbeda dan berbagi sumber daya, 

risiko dan keahlian (Witte et al. 2000;  Bitzer et al. 2012). 

Globalisasi saat ini menjadi tantangan bagi petani dalam mengembangkan 

usahataninya. Untuk menghadapi peningkatan ketidakstabilan usaha dan kompetisi, 

petani perlu meingkatkan daya saing mereka (Best et al. 2005; Choudhary et al. 

2014). Beberapa penelitian melihat masalah yang dihadapi petani kecil (Deressa et 

al. 2009; Shiferaw et al. 2009; Bolwig et al. 2010; Mitchell et al. 2011) di mana 

petani sulit dalam memasarkan produk pertanian disebabkan keterpencilan, 

infrastruktur fisik dan ekonomi yang buruk, biaya transportasi yang tinggi, produksi 

rendah, informasi yang tidak memadai, akses kredit yang sulit dan layanan 

kelembagaan yang lemah serta daya tawar petani yang lemah (Pandey et al. 2011; 

Choudhary et al. 2012). Kurangnya penyimpanan dan fasilitas pengolahan 

memperburuk masalah dalam pemasaran (Tiwari et al. 2008;  Shahbaz et al. 2010). 

Kelembagaan produsen dapat menjadi sarana untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi oleh petani kecil (Bienabe dan Sautier 2005). Pengembangan 
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lembaga-lembaga lokal dalam meningkatkan kemampuan petani melalui berbagai 

macam inovasi-inovasi pertanian dan memperbaiki kegagalan pasar melalui 

pemasaran yang dilakukan secara bersama-sama agar terjadi peningkatan ekonomi 

pedesaan (Shiferaw et al. 2008; 2009). Mengembangkan usahatani perlu adanya 

dukungan modal dari lembaga perkreditan. Masalah yang sering dihadapi dalam 

mengembangkan usahatani karena adanya kurangnya modal atau investasi 

perbangkan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan 

usahataninya. Pengembangan kelembangaan petani sangat membantu 

meningkatkan fungsi pasar, membangun sarana pengolahan hasil dan memperkuat 

jaminan kepemilikan (Kung 2006;  Deininger et al. 2014). Kemajuan  yang  dialami  

di  sektor  agribisnis  tidak  terlepas  dari dukungan kelembagaan agribisnis. 

Cakupan agribisnis yang begitu luas, melibatkan   cukup   banyak   lembaga   untuk   

menaganinya,   beberapa di antaranya   ialah   lembaga   perbankan,   perindustrian,   

perdagangan, pengangkutan,  pergudangan,  penelitian,  pendidikan,  penyuluhan  

serta lembaga swadaya masyarakat lainnya (Wahyuningsih 2007)  

Menurut Uphoff (1986) kelembagaan lokal termasuk kelembagaan 

pertanian yang terdiri: (1) administrasi  lokal  (local  administration);  agen  dan  

staf  lokal  dari  departemen-departemen pusat, bertanggung-jawab pada birokrasi 

di atasnya, (2) pemerintahan  lokal  (local  government);  dipilih  dan  ditetapkan  

orang  seperti dewan desa, mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan 

pembangunan dan aturan tugas, dan bertanggung-jawab pada penduduk lokal, (3) 

organisasi-organisasi keanggotaan (membership organizations); asosiasi mandiri  

setempat  yang  mempunyai  anggota  untuk  menangani:  berbagai  tugas, tugas 

khusus, atau adanya karakteristik dan minat yang sama, (4) kerjasama  

(cooperatives);  semacam  organisasi  lokal  yang  menyatukan  sumber daya  

ekonomi  anggota  untuk  dimanfaatkan,  seperti:  asosiasi  pemasaran, himpunan 

kredit, masyarakat konsumen, atau kerjasama produsen, (5) organisasi-organisasi 

pelayanan (service organizations); organisasi lokal yang dibentuk utamanya untuk 

membantu orang lain dan (6) bisnis  pribadi  (private  businesses);  bisnis  yang  

bergerak  di  bidang  industri, jasa dan atau perdagangan. 

Sebagian besar menjalin hubungan kerjasama dengan pedagang pengumpul 

di tingkat desa dan pedagang desa dalam suatu kelembagaan (Yantu et al. 2011). 

Kelembagaan tersebut menjadi sumber dana sebagian besar petani dalam 

membiayai usahatani. Menurut Anantanyu et al. (2009)  efektivitas lembaga     

petani     dapat  dicapai   apabila   lembaga   tersebut   mampu mengembangkan    

diri    dalam    membangun komitmen   anggota  dan  menjalin   interaksi dengan   

sistem   sosial   lain yang berfungsi sebagai  keberlanjutan  dalam siklus kehidupan 

lembaga   petani. Keberlanjutan dilihat dari aspek-aspek sentimen anggota, 

kesadaran anggota,  kekompakan anggota,  kepercayaan anggota,   ketersediaan 

bantuan  luar,  pola komunikasi antar  anggota,  dan   kerjasama dengan  pihak   lain. 

 

 

Pengelolaan Usahatani Kakao 

 

 Usaha yang dilakukan petani mulai dari budidaya sampai pemasaran kakao 

dalam memperoleh pendapatan demi peningkatan kesejahteraan dengan cara 

memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja dan modal, juga mengembangkan 

kearifan lokal dalam pengembangannya. Tradisi gotong royong (mesale) dan tradisi 
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lainnya merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat pada saat beberapa orang 

diminta bantuannya menggarap lahan perkebunan kakao dan bekerja dengan begitu 

saja tanpa memberikan uang tapi dengan imbalan tertentu seperti orang yang 

meminta pertolongan kelak akan dimintai juga hal yang sama (bergiliran). Orang 

yang meminta pertolongan menjamin konsumsi beberapa orang yang bekerja pada 

perkebunan kakao dengan memberikan jamuan makan pada siang hari dan 

kebutuhan lainnya selama melaksanakan gotong royong. 

Harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar terdiri dari 

petani dengan skala usaha yang relatif kecil. Situasi tersebut mengakibatkan jumlah 

kesejahteraan yang masih rendah yang di dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah 

pelaku usaha di bidang pertanian. Petani kakao mendapatkan pada suatu keadaan 

dengan luas usahataninya yang semakin berkurang sehingga dapat memengaruhi 

peningkatan pendapatan ditambah lagi produktivitas rendah; aksebilitas rendah 

terhadap modal, teknologi informasi, infrustruktur terbatas pasar serta rendahnya 

kapasitas petani.  Menurut Li et al. 2009; Gu et al. 2016 bahwa usahatani 

merupakan sesuatu yang harus diupayakan agar semakin berkembang melalui 

upaya penelitian dalam peningkatan produksi, penyuluhan dan perdagangan atau 

pemasaran. Potensi pasar global bagi usahatani kakao di Sulawesi Tengah 

membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.  

Apabila dilihat dari potensi pasar global maka seharusnya petani memiliki 

kapasitas dalam membangun kemitraan usahatani dan itu sejalan dengan Bitzer dan 

Bizman (2014) yang mengatakan bahwa kemitraan usahatani memiliki peran 

penting dalam meningkatkan kapasitas petani, pemasaran, kebijakan, dan juga 

inovasi teknologi. Peningkatan kualitas, kesegaran, gizi dan tidak merusak 

lingkungan, konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk suatu 

produk lokal (Brown 2003; Carpio dan Isengildina 2009; Loureiro dan Hine 2002). 

Meskipun pasar dapat mempertimbangkan produk yang sehat, memiliki nilai gizi 

hal tersebut sangat dipengaruhi oleh penanganan dan metode pascapanen yang tepat 

(Remley et al. 2015). 

 Pengusahaan lahan pertanian akan memengaruhi skala usaha, dan skala 

usaha ini pada akhirnya akan memengaruhi efisien atau tidaknya suatu usaha 

pertanian. Pentingnya luas lahan, bukan saja dilihat dari segi luas atau sempitnya 

lahan, tetapi juga dapat dilihat dari aspek kesuburan lahan, macam penggunaan 

lahan (lahan sawah, tegalan, dan sebagainya) dan topografi (lahan dataran rendah 

dan dataran tinggi) (Soekartawi 2003). Masalah distribusi penguasaan lahan 

menjadi petunjuk terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan dalam sektor 

pertanian (Rusli et al. 1995).  

 Saat ini usahatani kakao menjadi sangat penting dalam pembangunan 

Sulawesi Tengah karena dengan adanya usahatani kakao dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani, menyerap tenaga kerja, membuka investor menanamkan 

modal pengembangan usahatani kakao dan mengurangi tingkat kemiskinan di 

pedesaan. Usahatani kakao menjadi penyedia bahan baku industri dalam negeri 

maupun luar negeri. Sebagian besar penduduk Sulawesi Tengah menggantungkan 

hidupnya terhadap usahatani kakao kini maupun masa yang akan datang. 

Keberlanjutan usahatani kakao sangat ditentukan oleh petani itu sendiri dan total 

perkebunan yang ada di Sulawesi Tengah secara keseluruhan  adalah perkebunan 

rakyat dengan luas kebun rata-rata 1,4 ha, apabila tidak dikelola dengan baik dengan 
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kemampuan petani yang baik maka tidak akan mencapai pendapatan dan 

kejahteraan petani yang diinginkan. 

 Usaha yang dilakukan petani dari budidaya sampai pemasaran kakao 

tujuannya  memperoleh pendapatan dan peningkatan kesejahteraan. Melalui 

pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan modal, dan mengembangkan 

kearifan lokal dalam pengembangannya. Budaya gotong royong merupakan 

kebiasaan yang dilakukan masyarakat pada saat beberapa orang diminta bantuannya 

menggarap lahan perkebunan kakao dan dikerjakan dengan begitu saja tanpa 

memberikan uang tapi dengan imbalan tertentu seperti orang yang meminta 

pertolongan kelak akan dimintai juga hal yang sama. Orang meminta pertolongan 

menjamin beberapa orang yang bekerja di perkebunan kakao dengan memberikan 

jamuan makan dan kebutuhan lainnya selama melaksanakan gotong royong. 

  

 

Karakteristik Petani 

 

Semua petani yang melakukan usahatani kakao dengan tujuan 

memaksimumkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan dari bertani.  Petani 

kakao juga  menggantungkan hidupnya pada  lahan  perkebunan kakao  sebagai  

mata  pencaharian  utamanya. Karakteristik petani merupakan sesuatu yang tak 

dapat dipisahkan dalam diri petani dan usaha yang dijalankannya. Seorang petani 

dapat mengembangkan usahanya karena dipengaruhi umur, pendidikan, 

pengalaman dan motivasi. Menurut Slamet (2000) petani adalah petani yang 

memiliki tanah sendiri bukan penyewa maupun penyakap terlepas apakah tanah itu 

digarap sendiri secara langsung maupun digarap oleh buruh tani. Karakteristik 

petani penting dalam menentukan perubahan usahatani. Petani yang memiliki 

karakteristik yang baik dalam mengembangkan usahataninya dapat dengan mudah 

menyelesaikan masalah dan menggunakan setiap kesempatan untuk dapat 

meningkatkan pendapatan dan kesejahtraannya. Karakteristik petani tidak terlepas 

dalam pengembangan produktivitas dan usahanya. Karakteristik petani kakao yang 

yang baik akan memungkinkan terjadinya peningkatan kapasitas dan kemandirian 

petani kakao. 

Penelitian-penelitian tentang pertanian telah lama dilakukan dalam 

hubungannya dengan perilaku petani dan berbagai karakteristik demografi petani 

itu sendiri. Contohnya seperti pada usia, pendidikan, gender yang dapat 

memengaruhi pengambilan keputusan dalam pengembangan usahatani itu sendiri 

(Wilson dan Hart 2000; Lambert et al. 2007; Austen et al. 2002;  Siebert et al. 2006; 

Jay 2005;  Siebert et al. 2010; Onderstijn et al. 2003; Solano et al. 2006). Di sisi 

lain petani memiliki kekuatan fisik yang diperlukan dalam mengerjakan lahan 

pertaniannya dan karakteristik petani sangat penting untuk memaksimalkan transfer 

teknologi. Sumber daya manusia dalam hal ini petani sangat dibutuhkan dalam 

menentukan berhasil tidaknya suatu usahatani yang diusahakan (Burton et al. 

2014). 

Menurut Rougoor (1998) dan Nuthall (2001), kapasitas manajemen dari 

petani terdiri dari dua bagian, yaitu karakteristik pribadi (mendorong, motivasi, 

kemampuan dan faktor biografi), dan aspek dari proses pengambilan keputusan. 

Berbagai macam karakteristik pribadi petani yang dapat memengaruhi kinerja 

pertanian sebelumnya telah diteliti. Usia, misalnya diteliti oleh Kerridge (1978); 
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Frawley dan Reidy (1986); Anosike dan Coughenour (1990); Tauer (1995); Tauer 

dan Lordkipanidze (2000). Pendidikan dipelajari oleh Kerridge (1978); Frawley 

dan Reidy (1986); Anosike dan Coughenour (1990); Wilson et al. (2001) dan sangat 

penting dalam memengaruhi kinerja usaha pertanian, meskipun bukti konklusif 

belum ditemukan (Gasson 1998). Menurut Wilson et al. (2001), bahwa  

karakteristik petani memberikan indikasi praktik dan prosedur dalam perencanaan 

dan langsung memengaruhi proses pengambilan keputusan. 

Keputusan petani dalam membuat suatu keputusan untuk menyesuaikan diri 

terhadap perkembangan pertanian tidak hanya dipimpin oleh faktor ekonomi, tetapi 

juga oleh kondisi sosial ekonomi dan karakteristik psikologis (Gow dan Stayner 

1995; Traore et al. 1998; Willock 1999). Hubungan yang sangat kuat antara 

karakteristik petani dan keputusan mengembangkan usahatani pertanian 

(Ondersteijn 2003).  

Menurut Slamet (1999)  mengemukakan bahwa umur, pendidikan, status 

sosial ekonomi, pola hubungan dan sikap merupakan faktor individu yang 

memengaruhi faktor difusi inovasi. Keputusan untuk mengadopsi atau menolak 

teknologi dihubungkan dengan heterogenitas petani (Solano et al. 2000; Bernues 

dan Herrero 2008) dan khususnya kondisi karakteritik ekonomi (umur, pendidikan, 

pengalaman, jumlah keluarga, tenaga kerja dalam keluarga, sumber pendapatan dan 

kredit); karakteristik lahan pertanian (luas lahan, jumlah tanaman, produksi, 

manajemen lahan dan teknologi yang digunakan) (Mafimisebi et al. 2006;  

Espinoza et al. 2007); dan pendapatan petani (Lapar dan Ehui 2004). Faktor lain 

yang perlu untuk diperhatikan adalah program penyuluhan  (Kiptot et al. 2006; 

Adegbola dan Gardebroek 2007; Garcia  et al. 2012).  

  

Umur 

Mayoritas penelitian yang berhubungan dengan umur menunjukkan bahwa 

petani muda lebih muda untuk melakukan inovasi dalam usahatani dibandingkan 

petani tua (Filson 1993; Bonnieux et al. 1998; Ellis et al. 1999; Mathijs 2003; Brodt 

et al. 2006; Siebert et al. 2006; Van Rensburg et al. 2009.; Boon et al. 2010.; 

Murphy et al. 2011; Burton 2014). Umur petani juga sangat berpengaruh terhadap 

proses pengelolahan lahan dan untuk petani lebih baik karena memiliki 

perencanaan yang baik, cenderung berinvestasi lebih banyak dalam bisnis. 

Dibandingkan dengan umur petani dari kelompok usia yang lebih tua (Davis et al. 

2009). Mungkin juga karena petani muda cenderung lebih mudah untuk 

bereksperimen, misalnya dalam penelitian Alexopoulos et al. (2010) 

menyimpulkan bahwa petani tua memiliki lebih besar luas lahan tapi dalam adopsi 

teknologi sangat kurang. 

Umur petani juga berpengaruh pada perkembangan keluarga petani. Fase 

yang berbeda akan disertai dengan motivasi yang berbeda dalam berusahatani 

(Onderstijn et al. 2003; Leonard et al. 2011.). Perkembangan petani menjadi 

indikasi periode utama restrukturisasi usaha (Potter dan Lobley 1992; Onderstijn et 

al. 2003; Lambert et al. 2007).  

Penelitian Espinoza et al. (2007) di Mexico mendapatkan bahwa petani 

yang lebih tua lebih tradisional dan kurang cenderung untuk berubah, sedangkan 

petani yang lebih muda lebih cenderung progresif, bersedia untuk mencoba hal-hal 

yang baru dan lebih mudah untuk ikut pada kegiatan-kegiatan penyuluhan. Mulai 

berkurangnya semangat secara mental dan fisik pada usia lanjut dan kepergian 
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anak-anak dari rumah tangga dan mengubah motivasi yang berusia lanjut untuk 

melakukan perubahan. 

 

Pendidikan 

 Pendidikan menjadi ukuran dari majunya negara. Pendidikan memiliki 

peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter suatu bangsa. Bahkan 

bisa dikatakan bahwa pendidikan adalah dasar majunya negara dan majunya 

pertanian Indonesia. Tanpa pendidikan pertanian di Indonesia tidak akan 

berkembang dan dengan pendidikan pertanian di Indonesia dapat bersaing dengan 

negara-negara berkembang lainya. Menurut BPS (2013) 75 persen tingkat 

pendidikan petani Indonesia tidak tamat dan tamat SD, 24 persen lulus SMP dan 

SMA, serta hanya 1 persen lulus perguruan tinggi. 

 Pendidikan terbagi atas pendidikan formal, informal dan nonformal dan 

ketiga-tiganya tidak dapat terpisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Terutama 

dalam hal: (1) memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat (selama masyarakat 

itu ada), di mana masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

pemahaman yang tidak cukup didapatkan melalui pendidikan formal, akan tetapi 

masyarakat perlu memperoleh pendidikan informal dan nonformal. Maka dari itu 

pendidikan formal, informal dan nonformal akan dibutuhkan oleh masyarakat agar 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki akan lebih banyak dan (2) 

pengembangan pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan formal, informal 

dan nonformal yang terintegrasi akan memudahkan masyarakat dalam hal ini 

masyarakat petani dalam memilih pendidikan mana yang paling tepat sesuai dengan 

kebutuhan dalam pengembangan usahataninya tentunya. 

Secara lebih jelas bagaimana konsep yang saling mengimbangi antara 

pendidikan formal, informal dan nonformal dijelaskan UNESCO (1985) di mana 

danya saling mendukung antara pendidikan formal dan nonformal atau sistem lain 

dari pendidikan dalam hal mobilisasi dan pemanfaatan fasilitas fisik, pribadi 

(penyedia, pelatih dan guru), struktur administrasi, kurikulum dan buku panduan 

(bahan), pelatihan atau pelatih, pelatihan guru, pengawas dan prosedur sertifikasi 

dan teknik yang telah dikembangkan dalam pendidikan formal maupun nonformal. 

Pendidikan formal, informal dan nonformal sebagai sebuah konsep 

pendidikan dan belajar memiliki berbagai ragam program sesuai dengan harapan 

dan juga kebutuhan masyarakat itu sendiri. Petani tidak akan berkembang baik 

sikap, pengetahuan dan keterampilan apabila hanya mengandalkan pendidikan 

formal, oleh sebab itu pendidikan informal dan nonformal sangat dibutuhkan petani 

untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Penelitian yang dilakukan 

Frawley dan Reidy (1986); Anosike dan Coughenour (1990) menemukan bahwa 

pendidikan petani yang berpendidikan akan lebih mampu mengkoordinasi kegiatan 

dan mengalokasikan sumber daya untuk suatu kegiatan yang beragam. 

Pendidikan nonformal bukan hanya membahas pendidikan nonformal 

sebagai sebuah pendidikan alternatif bagi masyarakat, akan tetapi berbicara  tentang 

konsep, teori dan kaidah-kaidah pendidikan   yang   utuh   yang   sesuai   dengan   

kondisi   dan   kebutuhan   kehidupan masyarakat.  Karena  pendidikan  nonformal  

adalah sebuah  layanan  pendidikan  yang  tidak dapat dibatasi  dengan  waktu,  usia,  

jenis  kelamin,  ras  (suku,  keturunan),  kondisi  sosial budaya,  ekonomi,  agama.  

Meskipun  pendidikan  formal  merupakan  komponen penting dalam pendidikan 

sepanjang hayat. Akan tetapi, peran pendidikan nonformal dan informal sangat 
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dibutuhkan masyarakat saat ini apalagi petani. Fordham  (1993),  menyatakan 

bahwa sejak tahun 1970an, ada empat karakteristik dasar yang berkaitan dengan 

peran pendidikan   nonformal   di   masyarakat yaitu: (1) relevan   dengan   

kebutuhan kelompok masyarakat (orang-orang) yang tidak beruntung, (2) ditujukan 

dan memiliki perhatian khusus pada kategori sasaran-sasaran tertentu, (3) terfokus 

pada program yang sesuai dengan   kebutuhan, dan (4) fleksibel dalam   

pengorganisasian   dan   dalam   metode pembelajaran. 

Semakin tinggi pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan nonformal 

melalui penyuluhan pertanian, penerapan budidaya tanaman dan manajemen 

tanaman akan semakin lebih baik dibandingkan yang tidak mengikuti pendidikan 

nonformal melalui penyuluhan pertanian (Singh dan Hensel 2014). Prinsip-prinsip 

pendidikan meliputi: (1) pendidikan adalah hak asasi manusia dan untuk hak ini, 

negara-negara harus menjamin akses yang sama secara universal terhadap 

pendidikn yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, harus bebas dan tanpa ada yang 

tidak mengikutinya. Pendidikan harus bertujuan pada pengembangan kepribadian 

manusia dan membangun saling pengertian, toleransi, persahabatan dan 

perdamaian, (2) pendidikan adalah barang publik, di mana negara yang 

bertanggung jawab untuk mengarahkannya. Pendidikan adalah upaya sosial yang 

dilakukan secara bersama-sama yang berarti proses pendidikan harus melibatkan 

masyarakat, guru dan pendidik, sektor swasta, keluarga, remaja dan anak-anak. 

Semuanya memiliki peran penting dalam mewujudkan hak atas pendidikan yang 

berkualitas. Peran negara adalah penting dalam menetapkan dan mengatur standar 

dan norma-norma dalam pendidikan, dan (3) kesetaraan gender terkait dengan hak 

atas pendidikan bagi semua orang. Kesetaraan gender membutuhkan pendekatan 

berbasis hak atas anak perempuan dan anak laki-laki. Anak laki-laki dan perempuan 

dipastikan mendapatkan akses yang sama ke dalam siklus pendidikan yang lengkap, 

tetapi diberdayakan sama dan itu melalui pendidikan. Menurut Slamet (2003), 

penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan luar sekolah (pendidikan 

nonformal) untuk petani dan keluarganya dengan tujuan agar mereka mampu dan 

sanggup memerankan dirinya sebagai warna negara yang baik sesuai dengan bidang 

profesinya, serta mampu, sanggup dan berswadaya memperbaiki atau 

meningkatkan kesejahteraan sendiri dan masyarakatnya. 

 

Pengalaman Berusahatani  

 Pengalaman petani dalam berusahatani tidak dapat dipisakan dari kehidupan 

sehari-harinya. Pengalaman itu sangat berharga bagi petani, dan pengalaman itu 

sendiri dapat diberikan kepada siapapun saja untuk digunakan dan menjadi 

pedoman serta menjadi pembelajaran dalam mengupayakan keberhasilan 

usahataninya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengalaman bertani erat 

kaitannya dengan perilaku mental petani dan pengalaman masa lalu. Metode 

pertanian yang baru memungkinkan petani terlibat dalam usahatani (Smithers dan 

Furman 2003; Defrancesco et al. 2008; Siebert et al. 2006, 2010; Jongeneel et al. 

2008). Demikian juga, pengalaman petani dalam berusahatani akan lebih mungkin 

dapat memaksimalkan produksi (Brodt et al. 2006). Penelitian lain menunjukkan 

bahwa adanya hubungan yang tidak sederhana. Pengalaman pertanian dapat dibagi 

menjadi jumlah tahun dalam mengusahakan usahatani dan partisipanya dalam 

bidang pertanian. Pengalaman yang sedang lebih mungkin untuk berpartisipasi 
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dalam suatu program pertanian dibandingkan dengan pengalaman di kategori tinggi 

dan rendah (Atari et al. 2009) 

Pengalaman berusahatani dapat juga diartikan sebagai kumpulan hal-hal 

yang terjadi dari waktu ke waktu dan proses belajar untuk melakukan tindakan 

(Arrow 1962; Feder dan  Zilberman 1985). Pengalaman berusahatani dapat 

meningkatkan proses adopsi teknologi (Knowler dan Bradsaw 2007). Pengalaman 

diyakini dapat meningkatkan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang juga 

meningkatkan efisiensi dari berperilaku. (Jongeneel et al. 2008; Lapple 2010). 

Raymond dan Brown (2011) juga telah menggunakan pengalaman di bidang 

pertanian sebagai ukuran rasa memiliki petani. 

 

Kekosmopolitan 

 Menurut Mardikanto (2009) kekosmopolitan merupakan tingkat hubungan 

seseorang dengan dunia di luar sistem sosialnya sendiri. Kekosmopolitan dicirikan 

oleh frekuensi dan jarak perjalanan yang dilakukan, serta pemanfaatan media 

massa.Wanita tani yang cepat mengadopsi suatu inovasi akan lebih kosmopolit, 

akan tetapi wanita tani yang cenderung tertutup, terkungkung dalam suatu sistem 

sosial, maka proses adopsi inovasi akan lebih lambat karena tidak adanya keinginan 

untuk hidup lebih baik. 

 Menurut Rogers (2003) sifat kekosmopolitan seseorang akan mempertinggi 

kemampuan empati, dan daya empati ini akan mempertinggi sifat “innovativeness” 

komunikan dan aspirasi positif. Sofwanto et al. (2006) menyatakan bahwa sifat 

kekosmopolitan yang diperoleh petani, disebabkan mudahnya memperoleh 

informasi dari televisi, koran dan radio, dekatnya jarak antara desa dengan kota 

serta sarana jalan yang bagus sehingga mempercepat waktu tempuh dari desa 

menuju pusat perdagangan. Sifat kekosmopolitan yang dimiliki petani akan 

mempertinggi persepsi petani tentang kebijakan pemerintah daerah dalam upaya 

pengembangan kawasan agropolitan. 

 

Motivasi  

Motivasi sebagai suatu pernyataan yang terwujud dengan andanya daya 

kekuatan untuk bertindak atau bergerak secara langsung melalui saluran perilaku 

yang mengarah pada tujuan atau sasaran (Olumoyiwa et al. 2012; Khajan et al. 

(2012). Dahama dan Bhatnagar (1980) dan Olumoyiwa et al. 2012) lebih mengarah 

pada kombinasi kepentingan untuk mencapai tujuan yang timbul oleh adanya 

kekuatan untuk bertindak atau bergerak secara langsung berdasarkan saluran 

perilaku. 

Setiap keputusan yang dilakukan individu membutuhkan motivasi. Mitchell 

(1982) mendefinisikan motivasi berhubungan dengan sejauh mana individu ingin 

memilih untuk terlibat dalam perilaku tertentu. Teori motivasi bertujuan untuk 

menjelaskan dasar kognitif individu dan proses psikologis yang mendorong 

tindakan untuk dapat memprediksi perilaku. Ambrose dan Kulik (1999) motivasi 

tidak dapat diamati atau diukur secara langsung, tetapi dapat memanifestasikan 

dirinya melalui sikap dan langkah-langkah perilaku. Bandura (1982) penguasaan 

keterampilan dan pengetahuan yang kompleks tidak hanya bergantung pada proses 

perhatian, retensi, motor reproduksi dan motivasi, tetapi juga sangat dipengaruhi 

oleh unsur-unsur yang berasal dari diri pembelajar sendiri yakni “sense of self 

efficacy” dan “self regulatory system”. Sense of self efficacy adalah keyakinan 
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pembelajar bahwa ia dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai standar 

yang berlaku. 

Petani memerlukan motivasi dalam mengusahakan usahatani. Baik itu 

keinginan dan kemauan secara sadar dan juga terarah dalam mengupayakan 

kemajuan dan perkembangan diri dan usahataninya. Motivasi adalah  sesuatu 

keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang yang menghasut dia untuk 

bertindak. Motivasi akan diarahkan pada diri, atau salah satu keinginan yang  

didorong oleh orang lain dan oleh lingkungan, serta dapat memotivasi orang lain 

juga. Motivasi adalah proses memulai tindakan secara sadar dan terarah. Diarahkan 

pada tujuan dan perilaku kebutuhan. Memotivasi berarti memengaruhi seseorang 

agar bersedia bertindak, meliputi (1) identifikasi atau penghargaan terhadap 

kebutuhan yang tidak memuaskan (2) pembentukan suatu tujuan yang dapat 

memuaskan kebutuhan, dan (3) menentukan tindakan yang diperlukan untuk 

memuaskan kebutuhan (Khajan et al. 2012; Nazarzadehzare and Dorranib 2012; 

Greiner 2015). 

 Berdasarkan konsep di atas motivasi merupakan keinginan untuk 

mengendalikan, membangkitkan usaha, mendorong, mengambil prakarsa, 

menggerakan dan usaha petani untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi 

juga dapat dilihat dari bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarga, partisipasi 

pengembangan usahatani dan pengembangan usahatani. 
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3    KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 
 

 

   Kerangka Berpikir 

  

 Peningkatan produktivitas kakao tidak hanya diperoleh melalui peningkatan 

teknologi yang spesifik lokasi baik budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran. 

Peningkatan produktivitas harus didukung oleh peningkatan kapasitas petani kakao 

yang tujuannya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani baik dari 

teknis budidaya, teknis pengolahan dan teknis pemasaran  sehingga diperoleh 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Tidak akan terjadi peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan apabila tidak ditunjang oleh peningkatan kapasitas 

serta kemandirian petani.  

Kapasitas petani dalam mengakses pasar termasuk pemanfaatan modal dan 

posisi tawar petani hasil pemasaran sangat diperlukan petani. Petani sebagai 

pelaksana teknis usahatani kakao perlu mendapatkan berbagai informasi teknologi 

pertanian yang berhubungan dengan budidaya kakao termasuk penyediaan sarana 

produksi, modal usahatani dan peluang pasar yang dapat menjamin produksi kakao. 

Peningkatan kapasitas petani kakao menuju kemandirian usahatani kakao dapat 

dikonkritkan melalui suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai bentuk representatif dari pengembangan konsep peningkatan kapasitas dan 

kemandirian.  

Kemampuan petani dalam mengusahakan usahatani yang sesuai dengan 

tujuan peningkatan produksi, mutu hasil yang baik dan mutu produk meningkat 

agar harga yang diterima petani meningkat. Kapasitas petani menuju kemandirian 

usahatani kakao  karena adanya masalah rendahnya kapasitas petani kakao di 

Provinsi Sulawesi Tengah. Kakao merupakan komoditas andalan perkebunan yang 

peranannya penting bagi perekonomian nasional, sebagai penyedia lapangan kerja, 

sumber pendapatan dan devisa negara. Di samping itu juga berperan dalam 

mendorong pengembangan wilayah dan agroindustri.  

Peningkatan kapasitas petani sangat dibutuhkan dalam pengembangan 

usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan dengan kapasitas yang 

tinggi dan juga mandiri (berdaya saring, saing dan sanding), produktivitas kakao 

dan posisi tawar petani meningkat sehingga peningkatan pendapatan serta 

kesejahteraan juga mengalami peningkatan.  

Dalam rangka peningkatan kapasitas petani maka dibutuhkan adanya peran 

penyuluh, ketersediaan inovasi dan adanya dukungan kelembangaan yang dapat 

meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani. Adapun masalah dalam penelitian 

ini: (1) Faktor-faktor apa yang memengaruhi kompetensi, kapasitas dan 

kemandirian petani kakao relatif rendah untuk menghasilkan kakao yang 

berkualitas? (2) Bagaimana pengaruh kemandirian petani terhadap produktivitas 

usahatani kakao? dan (3) Bagaimana strategi penyuluhan dalam meningkatkan 

kapasitas dan kemandirian petani  kakao? 

  Penyuluh berperan sebagai fasilitator bagi petani dalam meningkatkan 

sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam berusahatani. Permasalahan  utama  

dalam  berusahatani kakao adalah kurangnya kompetensi memelihara kebun, 

kurangnya  motivasi  dalam  mengikuti  penyuluhan dan  pelatihan,  serta  

pengetahuan  standar  kualitas yang masih rendah.  Hingga  kini  masih banyak  
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petani  yang  malas  untuk  merawat  kebun kakao mereka. Padahal, perawatan 

kebun merupakan syarat utama keberhasilan berkebun kakao. Peningkatan 

kapasitas petani dalam beragribisnis merupakan upaya untuk menjadikan petani itu 

memiliki kemampuan mengelola usahatani, terlibat dalam pengembangan 

usahatani dan  mandiri dalam mengelola usaha kakaonya. Pengembangan kapasitas 

petani sangat penting dengan bertambahnya sikap, pengetahuan dan keterampilan 

dapat berguna dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. 

Penyusunan kerangka berpikir penelitian kapasitas petani menuju 

kemandirian usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pendekatan 

masukan (input), proses (process), keluaran (outputs) dan manfaat (outcome). Pada 

tahap pertama diawali dengan analisis situasi atau keadaan usahatani kakao, tahap 

kedua pengaturan prioritas program dan tahap ketiga program aksi yang terdiri dari: 

(1) input, (2) process yang mengidentifikasi interaksi antara individu dengan 

lingkungan, (3) output yang merupakan keluaran dari proses adanya peningkatan 

kapasitas dan kemandirian, dan (4) outcome yang berisi tentang sasaran jangka 

pendek berupa perubahan perilaku berusahatani kakao; jangka menengah berupa 

peningkatan produksi, mutu dan harga kakao meningkat; dan jangka  panjang 

berupa peningkatan kesejahteraan petani.  

Dalam berusahatani petani memerlukan kompetensi yang tinggi dalam 

merencanakan kegiatan untuk mencapai tujuan usahatani yang diharapkan. 

Kompetensi petani dalam menjalankan usahatani dan fungsi-fungsi pekerjaannya 

secara kompeten baik keterampilan dan pengetahuan dalam budidaya, pemanenan, 

pascapanen pengolahan dan pemasaran. 

 Kemandirian  petani dalam mengambil keputusan untuk usahataninya agar 

berhasil dengan mengembangkan setiap kompetensi dan kapasitas yang ada dalam 

dirinya. Kapasitas sebagai kemampuan dimiliki petani dalam mengusahakan 

usahatani dan itu sebagai modal dalam memikirkan, mempertimbangkan, 

memutuskan dan mengusahakan sesuatu yang terbaik dalam pengembangan 

usahatani. Kemandirian petani dapat diperoleh melalui pengembangan potensi yang 

dimilikinya dengan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, menyaring 

informasi, meningkatkan mutu kakao dan membangun kerjasama dengan penyuluh 

maupun petani atau organisasi lainnya agar usahatani yang diusahakan dapat 

semakin berkembang dan petani semakin sejahtera. Kompetensi, kapasitas dan 

kemandirian petani ditunjang oleh karakteristik petani, peran penyuluh, 

ketersediaan inovasi dan dukungan kelembagaan.  

 

 

Paradigma Kompetensi Petani 

 

Kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang 

dimiliki petani dan menjadi bagian dirinya sehingga dia bisa menjalankan 

usahataninya baik secara kognisi, afeksi dan perilaku psikomotorik. Berarti 

kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk melihat kinerja petani, 

mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan mempunyai kinerja tinggi dan 

agribisnis yang diusahakan dapat berhasil. Kompetensi seorang petani dalam 

beragribisnis baik dalam merencanakan serangkaian aktivitas untuk mencapai 

tujuan agribisnis yang diharapkan. Kompetensi merujuk pada kemampuan petani 

secara umum dalam menjalankan agribisnis dan fungsi-fungsi pekerjaannya secara 
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kompeten baik keterampilan dan pengetahuan dalam budidaya, pemanenan, 

pascapanen pengolahan dan pemasaran. 

Pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki petani dan menjadi 

bagian dirinya sehingga bisa menjalankan usahataninya secara kognisi, afeksi dan 

perilaku psikomotorik. Kompetensi petani kakao dalam beragribisnis terdiri dari 

budidaya, pemanenan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran. Menurut Sumardjo 

(2012) penyuluhan pada dasarnya adalah pendidikan nonformal sebagai sarana 

untuk meningkatkan taraf hidupnya yang dilaksanakan melalui proses demokratis 

(dialogis) dan bertujuan merubah atau meningkatkan kompetensi melalui kualitas 

perilaku pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik atau konatif.  

Keberhasilan petani dalam berusahatani erat kaitannya dengan kompetensi 

agribisnis yang dimiliki petani dalam mengelola usahataninya. Kompetensi 

agribisnis adalah kemampuan petani untuk berpikir, bersikap dan bertindak dalam 

merencanakan usahatani untuk memperoleh keuntungan berusahatani membangun 

kerjasama antar subsistem pertanian, mengelola pascapanen pangan untuk meraih 

nilai tambah produk pertanian, serta mewujudkan kegiatan pertanian yang 

berkelanjutan (Harijati 2007).  

Pelatihan berbasis peningkatan kompetensi adalah proses belajar mengajar 

dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan harapan tugas-

tugas usahatani dapat terselesaikan dengan baik. Kompetensi diperlukan dalam 

melakukan suatu tindakan yang tepat, tidak cukup pengetahuan keterampilan tapi 

memerlukan tindakan atau sikap sambil tetap memperhatikan kepentingan 

masyarakat (Climent 2010; Kauffeld 2006;  Rodolfa  et al.  2005). Sementara itu 

menurut Levenson et al. (2006) dan Kennedy et al. (2003) menemukan bahwa 

kompetensi individu dapat memengaruhi kinerja individu. 

Kompetensi berkaitan erat dengan karakter dasar yang dimiliki oleh 

seseorang dan berhubungan erat dengan kinerja efektif (Spencer dan Spencer 1993). 

Iindividu yang memiliki kompetensi yang rendah cenderung kurang memiliki 

motivasi, frustrasi atau apatis yang akhirnya menghambat dalam menghadapi 

tujuan dari usaha yang dikerjakan (Schuler et al. 2010). 

Demikian juga penelitian telah menunjukkan bahwa individu yang memiliki 

kompetensi yang baik dan juga pengalaman cenderung termotivasi untuk 

melakukan usahanya dengan baik (Moores dan Chang 2009; Vancouver dan 

Kendall 2006; Vancouver et al. 2002). Menurut Harijati (2007) tingkat kompetensi 

agribisnis petani dipengaruhi oleh tingkat akses petani terhadap kegiatan 

penyuluhan dan kelompok tani, serta tingkat pemenuhan kebutuhan hidup, motivasi 

berusahatani, sifat kewirausahaan, serta akses petani terhadap sumber informasi. 

Kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang 

dimiliki petani dan menjadi bagian dirinya sehingga dia bisa menjalankan 

usahataninya baik secara kognisi, afeksi dan perilaku psikomotorik. Berarti 

kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk melihat kinerja petani, 

mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan mempunyai kinerja tinggi dan 

usahatani yang diusahakan dapat berhasil. Kompetensi seorang petani dalam 

berusahatani baik dalam merencanakan serangkaian aktivitas untuk mencapai 

tujuan usahatani yang diharapkan. Kompetensi merujuk pada kemampuan petani 

secara umum dalam menjalankan usahatani dan fungsi-fungsi pekerjaannya secara 

kompeten baik keterampilan dan pengetahuan dalam budidaya, pemanenan, 

pascapanen pengolahan dan pemasaran (Tabel 2). 
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Tabel 2  Aspek kompetensi petani kakao  

No Aspek-aspek Kompetensi Petani 

Kompetensi  

petani rendah 

Kompetensi  

petani tinggi  

1 Budidaya 

 

  

Petani melaksanakan 

prosedur budidaya 

berdasarkan kebiasaan turun 

temurun. Petani 

melaksanakan budidaya 

mengikuti prosedur budidaya 

yang bukan berdasarkan 

standar pelaksanaan 

budidaya. Program yang 

telah ditentukan tanpa 

memperhatikan kearifan 

lokal. Pemeliharaan tanaman 

hanya pada saat memiliki 

kesempatan bukan mengikuti 

jadwal yang telah ditentukan 

Pemeliharaan tanaman 

dilakukan berdasarkan 

standar prosedur 

pelaksanaan. Pemeliharaan 

tanaman berdasarkan 

jadwal yang telah 

ditentukan sebelumnya oleh 

petani baik itu 

pemangkasan, pembersihan 

atau sanitasi, 

pemberantasan gulma, 

pemupukan, pemberantasan 

hama penyakit. Waktu 

pemeliharaan berdasarkan 

keputusan petani. 

Memperhatikan kearifan 

lokal 

 

2 Pemanenan Keterlibatan tengkulak 

sebelum pemanenan. 

Kematangan buah bukan 

menjadi hal yang 

diperhatikan. Waktu panen 

bukan berdasarkan 

kematangan buah tapi 

berdasarkan keinginan petani  

Pemanenan ditentukan 

berdasarkan waktu panen. 

Petani tanpa terikat dengan 

tengkulak dalam proses 

panen. Memperhatikan 

kematangan buah yang 

telah memenuhi kriteria 

siap panen agar mutuhnya 

tidak menurun 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Pascapanen Kuantitas menjadi syarat 

utama. Biji kakao hasil panen 

tanpa dilakukan fermentasi. 

Kualitas panen kurang 

diperhatikan 

Melakukan fermentasi hasil 

panen. Alat fermentasi 

tersedia. Teknologi sudah 

tersedia dalam keadaan baik 

dan mampu menggunakan 

alat tersebut 

4 Pengolahan Ditentukan oleh pihak  

industri dalam pengolahan 

menjadi komoditas siap 

konsumsi 

Petani memproduksi bahan 

mentah menjadi produk siap 

konsumsi. Bekerjasama 

dengan pihak swasta dan 

pemerintah dalam 

menyediakan sarana 

pelatihan pengolahan biji 

kakao kering. 

Meningkatkan sumber daya 

petani dalam mengelola 

hasil 
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Tabel 2 (lanjutan) 

No Aspek-aspek Kompetensi Petani 

Kompetensi  

petani rendah 

Kompetensi  

petani tinggi  

5 Pemasaran Tengkulak banyak terlibat 

dalam pemasaran produk 

hasil. Posisi tawar petani 

terbatas  

Bekerjasama dengan pihak 

industri dan eksportir. 

Petani mendapatkan harga 

lebih tinggi dari harga yang 

ditawarkan tengkulak 

 

Sumber: Hasil pengamatan (2016) 

 

 

 Paradigma Kapasitas  Petani  

 

Kapasitas dapat dipahami sebagai kemampuan yang dimiliki petani dalam 

mengusahakan usahatani sebagai modal dalam memikirkan, mempertimbangkan, 

memutuskan dan mengusahakan sesuatu yang terbaik dalam pengembangan 

usahatani demi peningkatan produktivitas usahatani. Peningkatan kapasitas petani 

harus dirancang untuk mendorong bagaimana akhirnya petani dapat mandiri dan itu 

dilakukan secara bersama-sama dalam memanfaatkan sumber daya petani dalam 

meningkatkan kualitas hidup mereka. Pengembangan kapasitas memperhitungkan 

sumber daya dan kebutuhan petani.  

Kebanyakan petani, terutama di negara-negara berkembang, memiliki 

kapasitas terbatas untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mengingat 

tingkat pendidikan rendah, berpenghasilan rendah, lahan terbatas, dan miskin akses 

ke bantuan teknis, pasar dan kredit, dan ketergantungan pada dukungan eksternal 

menjadi sesuatu yang mengkuatirkan (Morton 2007; Harvey et al. 2014). Belajar 

adalah faktor yang signifikan dalam membangun kapasitas (Berkes et al. 2000; 

Berkes et al. 2003; Gunderson et al. 2006; Fazey et al. 2007;  Hall 2005 dan 

Milestad et al.  2010).  

Kapasitas sering berhubungan dengan kemampuan dan kinerja. 

Meningkatkan kapasitas masyarakat harus menjadi utama dan itu merupakan 

program pembangunan pertanian. Proses dari membangun kapasitas masyarakat 

tidak terjadi sekaligus (Kamruzzaman dan Takeya 2007) dan terjadi karena adanya 

kemampuan petani untuk mengatasi perubahan dan dinamika. Gunderson dan 

Holling (Milestad et al. 2010).   

Kapasitas secara umum diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang.  Lebih luas daripada itu pengertian kapasitas menurut Liou (2004) 

adalah mengarah pada konteks kinerja (performance), kemampuan (ability), 

kapabilitas (capability) dan potensi kualitatif suatu objek atau orang.  Selaras 

dengan hal tersebut Milen (2001) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan 

individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan secara tepat fungsi-fungsinya 

secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.  Lebih lanjut dinyatakan bahwa kapasitas 

berhubungan dengan kinerja yang ditetapkan, dan ketetapan dalam menjalankan 

fungsi dan tugas, misalnya sejauhmana kontribusi seseorang dalam mencapai 

tujuan yang ditetapkan.  
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Peningkatan produktivitas kakao tidak hanya diperoleh melalui peningkatan 

teknologi yang spesifik lokasi baik budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran. 

Peningkatan produktivitas harus didukung oleh peningkatan kapasitas petani kakao 

yang tujuannya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani baik dari 

teknis budidaya, teknis pengolahan dan teknis pemasaran  sehingga diperoleh 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Tidak akan terjadi peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan apabila tidak ditunjang oleh peningkatan kapasitas 

serta kemandirian petani. Kapasitas petani dalam mengakses pasar termasuk 

pemanfaatan modal dan posisi tawar petani hasil pemasaran sangat diperlukan 

petani.  Peningkatan kapasitas merupakan strategi menata input dan proses dalam 

mencapai output dan outcome dan menata feedback untuk melakukan perbaikan 

pada keadaan berikutnya. Mosher (1981) kapasitas petani dapat dilihat dalam 

perpektif peran sesuai dengan statusnya sebagai petani, pengelola, individu dan 

anggota masyarakat (Mosher 1981) sedangkan Rogers (2003) menggambarkan 

kapasitas individu dapat dibedakan menjadi tiga ranah manusia (1) kogitif, (2) 

afektif dan (3) psikomotor.  

Melihat kompleksitas dari pengembangan kapasitas dan harus diakui bahwa 

ada pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana mencapai kapasitas yang 

diharapkan khususnya petani kakao maka tidak mengherankan bahwa penanganan 

oleh lembaga-lembaga dan negara-negara dengan cara yang berbeda. Berikut 

gambar dukungan sistem manajemen, transfer teknologi, pemasaran, pendidikan 

teknis dan pelatihan, kearifan lokal, keuangan dalam meningkatkan kapasitas dan 

pendapatan petani kakao. 

Kapasitas dari seorang petani kakao dalam meningkatkan produktivitas  

yang sesuai dengan tujuan peningkatan produksi, mutu hasil yang baik maupun 

harga produk sehingga menghasilkan pendapatan yang baik. Petani kakao yang 

memiliki kapasitas baik itu pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam 

berusahatani kakao diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usahatani dan 

pendapatan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9     Tingkat pengembangan kapasitas petani (diadaptasi  dari FAO 2010) 

Lingkungan 

Organisasi 

Individu 

Petani 
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FAO (2010) memiliki strategi dalam pengembangan kapasitas petani. 

Strategi tersebut menunjukkan pengembangan kapasitas berdasarkan tiga 

tingkatan: individu, organisasi dan tingkat lingkungan (atau sistem). Tingkat 

individu berhubungan dengan pengetahuan keterampilan (teknis dan majerial) dan 

sikap yang dapat ditangani melalui fasilitasi, pelatihan dan pengembangan 

kompetensi. Tingkat organisasi berhubungan dengan swasta dan organisasi 

masyarakat. Tingkat lingkungan berkaitan dengan lingkungan yang kondusif 

(sistem) yang berkaitan dengan komitmen (Gambar 9). 

Pemahaman paradigma dalam pengembangan kapasitas petani bergeser dari 

masa ke masa. Pada masa sistem pembangunan pertanian yang sentralistis tampak 

prioritas dalam penyuluhan adalah: (1) budidaya yang lebih baik dan sesuai standar 

(better farming), berusahatani yang lebih baik (better business), pengembangan 

hidup yang lebih sejahtera (better living); masa transisi agribisnis reformasi adalah: 

(2) berusahatani yang lebih baik (better business), budidaya yang lebih baik dan 

sesuai standar (better farming), pengembangan hidup yang lebih sejahtera (better 

living); masa reformasi adalah: (3) pengembangan hidup yang lebih sejahtera 

(better living), berusahatani yang lebih baik (better business), budidaya yang lebih 

baik (better farming) dan masa sesudah reformasi: (4) pengembangan hidup yang 

lebih sejahtera (better living), berusaha yang lebih baik (better business), budidaya 

yang lebih baik (better farming), ditambah pengembangan usahatani yang lebih 

baik (better organization), komunitas yang lebih baik (better community) dan 

mengelola lingkungan agar lebih baik (better ecosystem). Dengan kualitas hidup 

yang baik maka perilaku konsumtif terkendali dan perilaku produktif dapat 

berkembang, tingkat pendidikan dan pengelolaan keuangan keluarga kondusif 

menjadi terdukung. Pada kondisi seperti ini, inovasi teknologi dapat diakses karena 

daya nalar yang semakin baik (Sumardjo 2009b) (Tabel 3). 

 
Tabel 3  Paradigma  berpikir  kapasitas  petani  

No Paradigma Berpikir 

Dimensi 

teoritis dan konsep 

Parameter  

yang terpilih 

1 Sumardjo (2009) 

 Budidaya yang lebih baik 

dan sesuai standar (better 

farming) 

 Pengembangan usahatani 

yang lebih baik (better 

organization) 

 Komunitas yang lebih baik 

(better community) 

 Pengembangan hidup yang 

lebih sejahtera (better living) 

 Usaha  yang lebih baik 

(better business) 

 Lingkungan agar lebih baik 

(better ecosystem) 

 

 

 

 Berusahatani yang lebih baik 

dan sesuai standar budidaya 

(better farming)  

 Pengembangan hidup yang 

lebih sejahtera (better living) 

 Usaha yang lebih baik (better 

business) 

 Mengelola lingkungan yang 

lebih baik (better ecosystem) 
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Tabel 3 (lanjutan)  

No Paradigma Berpikir 

Dimensi 

teoritis dan konsep 

Parameter  

yang terpilih 

2 

 

 

Bloom  

Knowles (1978) 

 Kognititf 

 Afektif 

 Psikomotorik 

 

 Memiliki pengetahuan yang 

luas tentang budidaya, panen, 

pascapanen, pengolahan dan 

pemasaran 

 Memiliki sikap untuk dapat 

terus mengembangkan 

kapasitas dalam berusahatani 

baik budidaya, panen, 

pascapanen, pengolahan dan 

pemasaran 

 Memiliki keterampilan dalam 

mengembangkan usahatani 

baik budidaya, panen, 

pascapanen, pengolahan dan 

pemasaran 

 

3 Bandura (1986; 1971; 1997; 2004) 

 Atensi (perhatian) 

 Retensi (mengingat) 

 Reproduksi gerak  

 Motivasi 

 

 Kemampuan mengatur diri 

sendiri (self regulation) 

memengaruhi tingkah laku 

dengan cara mengatur 

lingkungan, menciptakan 

keyakinan secara kognitif dan  

konsekuensi bagi tingkah 

lakunya sendiri 

 Belajar  mengamati  

(observational  learning) 

 Memahami perilaku  antara 

pribadi, perilaku dan 

lingkungan 

 

 

 

Peningkatan kapasitas tentu bagaimana cara agar petani meningkat 

kapasitas dan mempergunakan setiap sistem secara efektif dan efisien untuk 

mencapai kemajuan usahatani. Peningkatan kapasitas sangat diperlukan dalam 

mengembangkan usahatani kakao, dengan adanya peningkatan kapasitas petani 

kakao dan peran penyuluh baik dalam meningkatkan kapasitas teknis budidaya, 

sosial, alam dan modal maka peningkatan kapasitas tersebut akan menghasilkan 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kakao. Dalam upaya 

mengembangkan kapasitas petani seorang penyuluh harus mampu memahami 

kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Seorang penyuluh harus memiliki 

kemampuan untuk menganalisa dan mengkaji secara mendalam apa yang menjadi 

persoalan dan keberadaan petani. Seorang penyuluh harus mampu menjadi 
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fasilitator, motivator, komunikator, mitra kerja dan konsultan berdasarkan tingkat 

kebutuhan mereka, keinginan tahuan mereka, menggunakan berbagai macam 

strategi penyuluhan untuk menyadarkan mereka bahwa dengan peningkatan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka dalam berusahatani yang baik pada 

akhirnya dapat membuat mereka mampu meningkatkan produktivitas usahatani dan 

pendapatan petani meningkat (Tabel 4).  

 
Tabel 4   Paradigma  berpikir  penyuluhan pada penelitian ini  

 

 

Pendekatan 

penyuluhan 

 

 

 

Semua pada 

proses 

pelayanan 

atau transfer 

teknologi 

(transfer of 

technology) 

 

 

 

  

 

Program 

bersifat 

desentralisasi 

didukung 

oleh 

penyuluhan 

  

 

Partisipatif 

(partisipatory), 

pengembangan 

sumber daya 

manusia 

  

 

Penyuluhan 

didorong 

permintaan, 

partisipatif 

(partisipatory) 

dan 

penyuluhan 

pluralistik 

Pelaksanaan Top down, 

didorong 

oleh 

ketersediaan 

bahan baku 

 

 

 

 

 

Fokus pada 

komoditas 

seperti 

intensifikasi 

padi, jagung 

kedelai 

 Penelitian 

sistem 

pertanian dan 

penyuluhan 

ditingkatkan; 

membangun 

kerjasama 

antara 

universitas dan 

masyarakat  

 

 Pendekatan 

bottom up 

dengan pelaku 

rantai nilai 

sebagai mitra 

aktif 

 

Isu utama 

 

 

 

Teknologi 

yang 

digunakan 

tidak cocok 

dengan 

kondisi sosial 

ekonomi dan 

agroklimat 

lokal 

 

 

  

Hubungan 

yang lemah 

antara 

pendidikan, 

penelitian 

dan 

organisasi 

swasta 

  

Kebijakan 

tidak cukup 

dan kurangnya 

dukungan 

kelembagaan 

  

Kolaborasi 

antara 

penelitian, 

penyuluhan, 

pendidikan 

dan organisasi 

swasta 

Sumber: Suvedi dan Kaplowitz (2016) 

 

 

Penyuluhan pertanian telah banyak mengalami proses diversifikasi. 

Produksi tanaman pangan menjadi fokus, meskipun organisasi diberbagai tingkat 

administrasi semakin menyadari kebutuhan untuk menjangkau petani miskin. 

Berbagai model penyuluhan dalam peningkatan kapasitas telah dicoba baik 

pendampingan untuk mendidik petani beragribisnis, transfer teknologi, pelatihan 
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dan kunjungan penyuluhan, pembangunaan pedesaan terpadu, penyuluhan yang 

berorientasi pasar (berfokus pada komoditas) dan peningkatan pendidikan 

nonformal (sekolah lapangan petani). Oleh sebab itu telah terjadi pergeseran 

paradigma penyuluhan: dari linear, transfer teknologi, top down, bottom up 

partisipatif, didorong permintaan (demand driven) dan penyuluhan pluralistik. 

Davis (2015) melihat tren terbaru dalam penyuluhan yaitu menangani masalah 

keamanan pangan dan hubungan petani dengan pasar. Menurut Suvedi (2011); 

Suvedi dan Kaplowitz (2016) menyatakan keadaan di beberapa negara maju seperti 

Belanda dan Inggris petani diharuskan membayar untuk suatu layanan penyuluhan 

yang mereka dapatkan yang sebelumnya gratis. Penyuluhan menjadi sesuatu yang 

memiliki keunggulan sehingga banyak petani membutuhkan penyuluh. 

Peningkatan kapasitas tentu diperlukan dalam mencapai kemajuan 

usahatani. Peningkatan kapasitas diperlukan dalam mengembangkan usahatani 

kakao, dengan adanya peningkatan kapasitas petani kakao dan peran penyuluh 

dalam meningkatkan kapasitas berusahatani yang lebih baik, membangun 

organisasi dan adaptasi lingkungan maka peningkatan kapasitas tersebut akan 

menghasilkan peningkatan produktivitas usahatani kakao (Tabel 5). 

 
Tabel 5   Aspek kapasitas petani kakao 

No Aspek-aspek Kapasitas Petani 

Kapasitas  

petani rendah 

Kapasitas  

petani tinggi 

1 Pengorganisasian 

petani 

Relasi antar sesama petani 

kurang. Relasi antar sesama 

pedagang kurang begitupun 

dengan penyedia benih dan 

pupuk serta pedagang 

pengumpul  

Menjalankan usaha dan 

hidupnya secara optimal 

baik dalam membangun  

serta menjaga jaringan 

sosial. Petani menjalankan 

dan memutuskan dengan 

siapa membangun jaringan 

sosial 

 

 

2 Adaptasi 

lingkungan 

Keseimbangan lingkungan 

bukan menjadi perhatian. 

Kurang  memiliki informasi 

tentang bahaya pupuk, 

pestisida, herbisida 

anorganik. Menggunakan 

pupuk , pestisida, herbisida 

anorganik tanpa  

memperhatikan  kelestarian 

fungsi lahan dan 

keseimbangan lingkungan 

hidup. 

 

 

 

 

 

Teknologi yang ramah 

lingkungan. Pencegahan 

kerusakan dan 

pengendalian pencemaran 

sumber daya alam dalam 

rangka pelestarian 

lingkungan hidup. 

Memperbaiki kondisi 

tanah melalui pengelolaan 

bahan organik (kulit buah 

kakao)  dalam 

meningkatkan kehidupan 

biologi tanah. Penggunaan 

pupuk kompos dan pupuk 

kandang yang semuanya  

berasal dari alam 
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Tabel 5 (lanjutan) 

No Aspek-aspek Kapasitas Petani 

Kapasitas  

petani rendah 

Kapasitas  

petani tinggi 

3 Kemampuan 

mengelola 

usahatani 

 Pengelolaan 

modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilakukan tanpa 

perencanaan dan tujuan 

penggunaan. Manajemen 

modal kurang dimiliki oleh 

petani baik itu pencatatan 

pengeluaran maupun 

pemasukan. Kerjasama 

dengan pemilik modal bank 

atau pihak swasta lainnya 

terbatas. Lebih bergantung 

pada tengkulak sebagai 

pemilik modal. Modal lebih 

banyak digunakan untuk 

kegiatan yang lainnya bukan 

untuk pengelolaan usahatani 

 

 

 

 

Petani memiliki 

perencanaan dalam 

penggunaannya. 

Pengelolaan modal yang 

dimiliki digunakan secara 

efisien. Adanya kerjasama 

dengan pemilik modal 

dalam bentuk pinjaman. 

Modal digunakan bagi 

kemajuan usahatani dari 

budidaya sampai 

pemasaran 

 

 

 

  Pengelolaan 

tenaga kerja 

 

Tersedia dalam keluarga 

tanpa memperkerjakan 

tenaga kerja di luar 

keluarga. Tidak 

memperhatikan  

produktivitas kerja dan pada 

umumnya produktivitasnya 

rendah merupakan akibat 

keterbatasan teknologi dan 

keterampilan pengelolaan 

yang kurang efektif  

 

Mempekerjakan tenaga 

kerja yang memiliki 

keterampilan dan 

pengetahuan yang baik 

dalam mengusahakan 

kebun. Memperhatikan 

produktivitas kerja dan  

efektifitas kerja. 

Tersedianya lembaga 

dalam meningkatkan 

keterampilan dan 

pengetahuan tenaga kerja 

 

  Pengelolaan 

teknologi 

 

Teknologi usahatani lebih 

tradisional. Penggunaan alat 

fermentasi bukan menjadi 

perhatian. Tidak 

memperhatikan 

produktivitas tanah. Modal 

dan tenaga kerja dalam 

penggunaan teknologi, 

pengetahuan dan 

keterampilan petani dalam 

menggunakan teknologi 

masih relatif rendah 

 

 

Dalam mengusahakan 

usahatani menggunakan 

teknologi yang lebih maju. 

Penggunaan alat dan bahan 

budidaya (ketersediaan 

pupuk, herbisida, 

pestisida), alat panen, 

pascapanen (alat 

fermentasi), dan 

pengolahan (alat pembuat 

cokelat) menjadi perhatian 
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Tabel 5 (lanjutan) 

No Aspek-aspek Kapasitas Petani 

Kapasitas  

petani rendah 

Kapasitas  

petani tinggi 

  

 Pengelolaan 

hasil 

 

 

 

 

 

 

Kualitas hasil panen 

kurang diperhatikan. Lebih 

mementingkan jumlah dari 

pada kualitas biji kakao 

dan sistem panen lebih 

memperhatikan jumlah 

buah panen bukan pada 

waktu panen 

 

 

Mengutamakan kualitas 

dari hasil panen. Hasil 

panen diolah menjadi 

kakao yang berkualitas. 

Memperhatikan kualitas 

biji kakao sesuai standar 

yang telah ditetapkan  

 

 
  Pengelolaan 

pemasaran 

Kebutuhan pasar dan harga 

yang berlaku pada saat itu 

kurang diperhatikan. 

Mengutamakan tengkulak 

dalam sistem distribusi 

hasil. Kurang memiliki 

perencanaan dalam 

pemasaran sehingga 

mengakibatkan harga yang 

diterima rendah. Kurang 

mengetahui informasi pasar 

dan harga yang berlaku. 

Kurangnya pengetahuan 

petani akan pemasaran 

Memperhatikan kebutuhan 

pasar dan harga yang 

berlaku. Menjual hasil 

pada jaringan pemasaran 

atau lembaga pemasaran 

yang dapat 

menguntungkan petani. 

Memiliki perencanaan 

yang baik dalam 

melakukan pemasaran. 

Kembali mengaktifkan 

koperasi dalam melakukan 

pemasaran bersama. Petani 

dapat mengakses informasi 

pasar melalui teknologi 

informasi yang dikirimkan 

oleh pedagang besar atau 

pedagang pengumpul 

 

Sumber: Hasil pengamatan (2016) 

 

 

Paradigma Kemandirian Petani 

 

Dalam penelitian ini kemandirian yang dimaksudkan ialah wujud 

kemampuan seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan dan membangun 

kemitraan. Kemandirian  petani dalam mengambil keputusan untuk usahataninya 

agar berhasil dengan mengembangkan setiap kompetensi dan kapasitas yang ada 

dalam dirinya. Kemandirian petani dapat diperoleh dengan menjalin kerjasama 

dengan petani lainnya atau organisasi lainnya agar usahatani yang dikembangkan 

dapat semakin berkembang dan petani semakin sejahtera.  

Kemandirian petani dapat terlihat karena tidak adanya lembaga-lembaga 

sosial, jika terdapat tekanan petani mampu memutuskan mana yang terbaik untuk 

diri dan usahataninya. Kemandirian petani dapat memengaruhi pembangunan 
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masyarakat. Kemandirian dapat digolongkan atas dua dimensi yaitu: (1) memiliki 

kepercayaan diri untuk mengelola usaha dengan sendiri tanpa adanya tekanan pihak 

lain, dan (2) memiliki kepercayaan untuk membangun kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan orang lain (interdependence) (Sumardjo 2015; 2016). 

Kemandirian adalah kemampuan mengakomodasikan sifat-sifat baik 

manusia, untuk ditampilkan di dalam sikap dan perilaku yang tepat berdasarkan 

situasi dan kondisi yang dihadapi oleh individu. Kemandirian merupakan produk 

dari serangkaian tahapan, mulai dari ketergantungan  (dependence), keberdayaan 

(independence) dan berakhir pada kemandirian (interdependence) atau 

individualitas (human capital) warga masyarakat dan bukan individualistik sebagai 

penggerek energi sosial budaya kreatif masyarakat (social capital) manusia 

ditempatkan sebagai sentral dan subjek pelaku sejarah bagi kehidupannya atau 

people centered development (Sumardjo 1999; Sumardjo 2012). Menurut  Covey  

(2010)  menegaskan  bahwa  kemandirian  itu  merupakan   bagian   dari   kontinum   

kematangan   yang   berkembang   dari   ketergantungan individu (dependence), 

menuju keberdayaan (independence) dan berpuncak pada kemandirian  

interrelational  atau salingtergantungan (interdependence).  

Menurut Sumardjo (1999; 2014 et al.; 2015; 2016) daya saing (efektif, 

efisien dan berkualitas)   mengandung  makna  adanya  nuansa  mutu  dan  

kemampuan  memenuhi komitmen dan kebutuhan atau harapan pihak lain. Daya  

saing  antara  lain  dicapai  melalui langkah  yang  telah  mempertimbangkan  

efisiensi.  Daya  saing  dibedakan  dengan  efisiensi, karena daya saing ini 

mengandung nuansa kolegial, mutu dan berkelanjutan.  Oleh karena itu, daya  saing  

itu menghasilkan keberlanjutan karena mengandung  unsur kepercayaan (trust), 

interdependensi dan kompeten. Pada petani yang sudah berdaya  menyadari  adanya  

daya  saing,  namun  tidak menempatkannya sebagai kebutuhan penting, orientasi 

utamanya adalah keswadayaan. Pada petani mandiri, daya saing menjadi sesuatu 

yang ditempatkan sangat penting dan utama, karena  itu  menjadi  syarat  utama  

untuk melakukan  upaya-upaya berdaulat,  bermartabat  dan orientasi utamanya 

adalah swasembada dan bermitra sinergis. Petani yang memiliki daya saring adalah 

petani yang dapat mengambil keputusan, mampu mendorong kemajuan usahatani 

dan menyaring derasnya arus informasi atau inovasi yang bermanfaat bagi 

kemajuan usahataninya (cerdas, antisipatif, adaptif dan aktual), cerdas  berarti  

memiliki  wawasan  yang  luas,  sikap  kritis  dan  kreatif. Aktual   bermakna   adaptif   

dengan perkembangan   dan   perubahan   lingkungan   yang   terjadi   secara   unggul. 

Antisipatif maknanya  adalah  memiliki  pandangan  perkembangan  ke  depan  atas  

situasi  perubahan yang terjadi  dalam  lingkungan  hidupnya.  Daya sanding 

kemampuan membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat 

menguntungkan dalam pengembangan usahatani (bermitra sinergis secara sederajat 

dan interdependent), bersinergi adalah berkemampuan bekerjasama saling 

menguntungkan, sehingga potensial membangun jaringan mitra kerjasama secara 

berkelanjutan. 

Kemandirian petani suatu kondisi yang terjadi di petani terlihat dari 

kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang tepat dan 

bermanfaat untuk memecahkan masalah usahataninya dengan mempergunakan 

kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lokal 

lainnya. Kemandirian petani akan tercapai apabila melalui proses belajar di mana 
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petani secara bertahap memiliki kekuatan atau kemampuan dalam proses 

pengambilan keputusan secara mandiri (Tabel 6). 

 
Tabel 6  Paradigma berpikir kemandirian petani 

No Paradigma Berpikir 

Dimensi 

teoritis dan konsep 

Parameter 

yang terpilih 

1 

 

 

 

 

 

Sumardjo (1999; 2014; 2015; 2016) 

 Dependence (tergantung 

pada pihak lain)  

 Independence (keberdayaan) 

 Interdependence                  

(kemandirian atau 

individualitas human capital 

bukan individualistik sebagai 

people centered 

development) 

 

 Berdaya saring (kemampuan 

mengambil keputusan, mampu 

mendorong kemajuan usahatani 

dan menyaring arus informasi atau 

inovasi yang bermanfaat bagi 

usahatani) 

 Berdaya saing (mutu atau kualitas 

hasil yang dapat bersaing dengan 

pihak lain dan kemampuan 

menenuhi kebutuhan harapan 

pasar) 

  Berdaya saring (kemampuan 

mengambil keputusan, 

mampu mendorong 

kemajuan usahatani dan 

menyaring arus informasi 

atau inovasi yang bermanfaat 

bagi usahatani) 

 Berdaya saing (mutu atau 

kualitas hasil yang dapat 

bersaing dengan pihak lain 

dan kemampuan menenuhi 

dan kebutuhan serta harapan 

pasar) 

 Berdaya sanding 

(kemampuan membangun 

kerjasama dengan pihak-

pihak yang dapat 

menguntungkan) 

 

 Berdaya sanding (kemampuan 

membangun kerjasama dengan 

pihak-pihak yang dapat saling 

menguntungkan) 

2 Covey (2010) 

 Dependence  

(ketergantungan individu) 

 

 Indenpendence  

(tak tergantung) 

 

 Interdependence  

(kemandirian interrelational 

atau salingtergantungan) 

 

Petani masih bergantung pada orang 

lain dalam mengembangkan 

usahatani. 

Mampu mempertimbangkan apa yang 

terbaik bagi dirinya. 

 

Membangun kerjasama dengan pihak 

lain 
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Kemandirian petani suatu kondisi yang terjadi di petani terlihat dari 

kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang tepat dan 

bermanfaat untuk memecahkan masalah usahataninya dengan mempergunakan 

kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lokal 

lainnya. Kemandirian petani akan tercapai apabila melalui proses belajar di mana 

petani secara bertahap memiliki kekuatan atau kemampuan dalam proses 

pengambilan keputusan secara mandiri. Dalam penelitian ini kemandirian yang 

dimaksudkan ialah wujud kemampuan seseorang dalam melakukan pengambilan 

keputusan dan membangun kemitraan. Kemandirian sebagai ekspresi dari 

bagaimana petani menghasilkan hasil yang lebih baik dan hasil yang lebih besar 

ketika dapat berbagai keahlian dan bekerjasama secara kooperatif dan kolaboratif. 

Bersinergi dalam menghadapi masalah dan akhirnya menghasilkan usahatani yang 

lebih baik dari usahatani yang diusahakan sendirian (Tabel 7). 

  
Tabel 7   Aspek kemandirian petani kakao  

No Aspek-aspek Kemandirian Petani 

Petani tidak atau 

kurang mandiri 

Petani mandiri 

1 Daya saring 

 Kemampuan 

mengambil 

keputusan 

Kesulitan dalam 

memilih informasi 

yang tepat untuk 

diterapkan 

(mengandalkan 

kebiasaan-kebiaasaan 

konvensional). 

Keputusan 

menjalankan usahatani 

dipengaruhi oleh orang 

lain,  lebih bergantung 

pada arahan orang lain 

dan tidak percaya diri. 

Keputusan mengelola 

usahatani kurang 

berdasarkan atas 

pertimbangan 

kemajuan dan 

kebutuhan 

 

Mengembangkan banyak 

pikiran dan mampu 

memutuskan keputusan 

yang terbaik bagi 

usahatani. Memiliki 

kepercayaan diri untuk 

memutuskan mana yang 

terbaik bagi 

usahataninya. Keputusan 

mengelola usahatani 

didasarkan pertimbangan 

kemajuan dan kebutuhan 

  Kemampuan 

menyaring  

informasi atau 

inovasi yang 

bermanfaat bagi 

usahatani 

Informasi yang didapat 

diterapkan walaupun 

kurang berguna bagi 

kemajuan usahatani 

dan inovasi yang 

bermanfaat bagi 

usahatani selalu 

diabaikan. 

Mengkonfrimasi 

informasi yang 

diperoleh. Memutuskan 

informasi yang 

bermanfaat bagi 

usahatani. Inovasi yang 

bermanfaat bagi 

usahatani diterapkan 

dengan tetap 

memperhatikan keadaan 

lokasi atau wilayah. 
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Tabel 7 (lanjutan) 

No Aspek-aspek Kemandirian Petani 

Petani tidak atau 

kurang mandiri 

Petani mandiri 

   Mengevaluasi manfaat 

dari informasi yang 

diperoleh 

 
 2 Berdaya saing 

 Mutu dapat bersaing 

dengan negara lain 

dan sudah 

memenuhi Standar 

Nasional Indonesia 

baik ukuran, 

persyaratan umum 

mutu biji kakao dan 

persyaratan khusus 

biji kakao 

 

Kurang memperhatikan 

mutu dari hasil 

usahatani. Hasil yang 

diperoleh dalam 

usahatani belum bisa 

diekspor karena tidak 

memenuhi standar. 

Lebih mengutamakan 

harga tapi kurang 

memperhatikan 

kualitas 

 

 

 

Memperhatikan mutu 

dan hasil serta 

memperhatikan kualitas 

dan posisi tawar 

meningkat disebabkan 

kualitas sesuai standar 

baik ukuran dan kadar 

air. Mutu dari hasil 

usahatani dapat bersaing 

dengan produk negara 

lain di pasar 

international 

 

  Dapat memenuhi 

kebutuhan pasar 

regional, nasional 

dan international 

Belum bisa memenuhi 

kebutuhan berdasarkan 

permintaan pasar. 

Kurangnya 

produkktivitas yang 

dihasilkan 

Dapat memenuhi 

kebutuhan atau 

permintaaan pasar. 

Produktivitas yang 

dihasilkan dapat 

mencukupi. 

Permintaan pasar 

semakin meningkat 

diakibatkan kualitas 

produk sesuai standar  

 

 

3 Berdaya sanding 

Membangun kerjasama 

dengan pihak industri. 

Membangun kerjasama 

dengan bank. 

Membangun kerjasama 

dengan petani atau 

kelompok tani 

 

 

Mengutamakan diri 

sendiri dalam 

berusahatani. 

Terbatasnya kerjasama 

antara petani dengan 

industri, bank dan 

kelompok tani   

 

Terbentuknya  kerjasama 

yang saling  

menguntungkan antara 

petani dengan pihak 

industri, bank, kelompok 

tani atau pihak yang 

berkepentingan dalam 

pengembangan kakao. 

Kerjasama yang terjadi 

dilaksanakan secara 

terus menerus agar 

kualitas hasil dapat 

ditingkatkan dan 

dipertahankan 

Sumber: Hasil pengamatan (2016)
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Gambar 10   Kerangka berpikir konseptual pengembangan usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 
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Gambar 11 Kerangka operasional antar peubah penelitian  kemandirian petani dalam meningkatkan produktivitas usahatani kakao di  

Provinsi Sulawesi Tengah
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   Hipotesis Penelitian 

 

 Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian maka hipotesis 

penelitian ini adalah: 

(1) Tingkat kompetensi petani dalam beragribisnis dipengaruhi oleh karakteristik 

petani, peran penyuluh, ketersediaan inovasi dan tingkat dukungan 

kelembagaan. 

(2) Tingkat kapasitas petani dipengaruhi oleh karakteristik petani, peran penyuluh 

pertanian, tingkat dukungan kelembagaan, ketersediaan inovasi dan tingkat 

kompetensi petani dalam beragribisnis. 

(3) Tingkat kemandirian petani dipengaruhi oleh karakteristik petani, tingkat 

dukungan kelembagaan, peran penyuluh pertanian, ketersediaan inovasi, 

tingkat kompetensi petani dan tingkat kapasitas petani. 

(4) Tingkat produktivitas petani kakao dipengaruhi oleh tingkat kemandirian 

petani. 
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4   METODE PENELITIAN 
 

 

Rancangan Penelitian 

 

 Penelitian ini menggunakan rancangan survei dengan tujuan untuk 

menerangkan atau menjelaskan. Rancangan survei bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi tentang karakteristik, tindakan, pendapat dari sekelompok responden 

yang mewakili populasi. Keuntungan utama dari survei adalah dimungkinkan 

memuat generalisasi untuk populasi berdasarkan sampel yang berasal dari populasi 

tersebut. Untuk mengetahui hubungan ataupun pengaruh maka akan dilakukan uji 

statistik dengan pendekatan kuantitatif dan menjelaskan hasil dari pendekatan 

kuantitatif menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Gulo (2000) menyatakan 

rancangan survei menjelaskan pengaruh dan hubungan antar peubah melalui 

pengujian hipotesis. 

 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

 Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah karena didasarkan 

fakta bahwa provinsi tersebut menjadi sentra utama produksi kakao di Indonesia. 

Daerah penelitian secara geografis mewakili empat kabupatan, zona wilayah Utara 

Kabupaten Donggala, wilayah Barat Kabupaten Sigi, wilayah Tengah Kabupaten 

Poso dan wilayah Tenggara Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan data dari 

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah empat Kabupaten tersebut juga 

merupakan sentra produksi kakao. Petani di wilayah tersebut pada umumnya 

mengusahakan usahataninya secara perorangan. Penelitian lapangan dilaksanakan 

pada bulan November 2016 hingga Agustus 2017. 

 

 

Populasi dan Sampel 

 

 Populasi penelitian ini adalah petani kakao yang ada di wilayah penelitian, 

ialah di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso dan Kabupaten 

Morowali Utara sebanyak 1.496. Sampel penelitian ditetapkan sebanyak 380 

dengan memenuhi aturan uji statistik dengan menggunakan Structural Equation 

Modelling (SEM), menggunakan 10 kali 38 jumlah indikator (observed variables) 

yang ada dalam model penelitian. Kusnendi (2008) banyaknya responden paling 

sedikit 5 kali banyaknya peubah yang akan dianalisis. Menurut  Kusnendi  (2008)  

bahwa  penggunaan  SEM dengan metode estimasi maximum likelihood 

memerlukan  sampel minimal 100 – 150 responden. Menurut Solimun (2002) di 

dalam SEM parameter yang diukur meliputi : (1)  parameter  pada  model  

pengukuran,  (2)  parameter  pengaruh  peubah  eksogen terhadap  peubah  endogen,  

(3)  parameter  pengaruh  antar  peubah  endogen, (4)  parameter korelasi antar 

peubah eksogen, dan (5) parameter error.   

Untuk  mempermudah dalam  menentukan  sampel  dalam  penelitian  ini  

maka  menggunakan  teknik pengambilan  sampel   secara   bertahap   (multi-step   

random   sampling). Dilakukan penentuan lokasi dan sampel sebagai berikut: (1) 
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ditetapkan desa  di setiap kabupaten terpilih, terdapat 2 (dua) desa yang dijadikan 

lokasi penelitian yang berdasarkan beberapa kriteria: desa  yang  berkembang  dan  

secara geografis   memiliki   lokasi   dekat  dengan ibu kota kabupaten serta desa 

yang jauh dari ibu kota kabupaten,  dan (3) penentuan sampel di setiap desa secara 

acak proporsional (proportional random sampling). Effendi dan Tukiran (2014) 

menyatakan bahwa suatu metode pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-

sifat: (1) dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi 

yang diteliti, (2) dapat menentukan presisi (precision) dari hasil penelitian dengan 

menentukan penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh, (3) 

sederhana, hingga mudah dilaksanakan, dan (4) dapat memberikan keterangan 

sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Kerlinger (2006) kalau kita 

mengambil sampel acak kita berharap bahwa sampel itu representatif, karakteristik 

populasi itu akan terdapat pula dalam sampel kita, kira-kira secara sama dengan 

kehadiran karakteristik-karakteristik itu dalam populasi (Tabel 8). 

  
Tabel 8   Jumlah sampel penelitian 

Kabupaten Kecamatan Populasi Desa Populasi Sampel 

Donggala Sojol 

 

1.123 

 

Siboang 

Siwalempu 

    130 

    115 

   33   

   29 

 Sirenja    983 Balentuma 

Sipi 

      70 

      80 

   18 

   20 

Jumlah  2.106      395  100 

Sigi Kulawi 

 

1.149 

 

Sungku 

Poleroa Makuhi 

      94 

      82 

   24   

   21 

 Lindu    749 Puro’o 

Tomado 

 90 

 62 

   23   

   16 

Jumlah  1.898      328    84 

Poso Pamona 

Puselemba 

Pamona  

Tenggara 

2.128 

 

1.429 

Tonusu 

Wera 

Barati 

Singkona 

    165 

    150 

    143 

    110 

   42  

   38 

   36 

   28 

Jumlah  3.557      568  144 

Morowali 

Utara 

Mori Atas 

 

Mori  Utara 

   762 

 

   826 

Saemba 

Kasingoli 

Tiwa’a 

Peleru 

      40 

      55 

      45 

      65 

   10 

   14 

   11 

   17 

Jumlah  1.588      205    52 

Jumlah Keseluruhan 9.149   1.496  380 

 

 

Data dan Instrumentasi 

 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Metode penelitian menggunakan paradigma kuantitatif sebagai tumpuan 
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analisis dan dilengkapi dengan data kualitatif untuk mendukung analisis kuantitif 

yang dianalisis. Data primer diperoleh dengan wawancara terstruktur, wawancara 

mendalam dilakukan secara acak pada setiap petani persetiap desa, jika terdapat 

jawaban yang masih diragukan atau perlu pendalaman yang lebih lanjut, Focus 

Group Discussion (FGD) untuk menggali data kualitatif tentang sikap atau isu-isu 

yang berhubungan dengan penelitian dan pengamatan langsung di lapangan 

menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian Provinsi 

dan Kabupaten, Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi Sulawesi Tengah, 

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan (BP3K) di setiap kecamatan, 

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan pedagang kakao. 

 Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan dalam penelitian yang 

terdiri dari daftar pertanyaan sebelum penelitian itu dilaksanakan, pedoman 

pertanyaan tersebut dapat merekam kejadian-kejadian yang terjadi dari responden 

maupun dari informan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian, dapat 

juga sebagai alat pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan dilakukan 

dengan wawancara secara mendalam terhadap sejumlah responden terpilih.  

Penyusunan instrumen penelitian memperhatikan aspek validitas dan reliabilitas 

sebagai pengukuran. Kuesioner dibuat dalam bentuk skala Likert dengan 4 pilihan 

jawaban. Skala Likert adalah suatu himpunan butir pertanyaan sikap yang 

kesemuanya dipandang sama dengan “nilai sikap”; responden menanggapi setiap 

butir dengan mengungkapkan taraf (intensitas) kesetujuan atau ketidaksetujuan 

terhadapnya dan menempatkan individu pada titik tertentu pada kontinum 

kesepakatan dengan sikap yang ditanyakan (Kerlinger 2004). 

 

 

Definisi Operasional 

 

  Hasil pengukuran untuk suatu pengujian secara statistik, dan agar semua 

data yang terkumpul dalam penelitian mempunyai kisaran nilai yang sama, yaitu 

nilai 0–100, maka dilakukan proses transformasi. Menurut Sumardjo (1999) 

pedoman transformasi adalah nilai indeks terkecil diberikan untuk jumlah skor 

terendah dan nilai 100 jumlah skor tertinggi dari tiap indikator. Rumus umum 

transformasi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Indeks transformasi indikator 

Indeks Transformasi =
Jumlah Skor yang Tercapai − Jumlah Skor Minimal

Jumlah Skor Maksimal − Jumlah Skor Minimal
 x 100 

  

Hasil indeks transformasi indikator yang dinormalkan 

Indeks Transformasi =
Indeks Transformasi Indikator

Skor Hasil Rata − Rata
  

 

 Jumlah indikator tiap variabel tidak sama, maka nilai indek terkecil besarnya 

sama dengan jumlah skor parameter tiap indikator dikurangi jumlah parameter tiap 

indikator tersebut dibagi dengan jumlah skor terbesar dikalikan dengan angka 100. 

Hal ini disebabkan setiap kriteria indikator mempunyai skor terendah 1. Sedangkan 

nilai indek transformasi 100 diberikan kepada jumlah skor tertinggi yang 

dimungkinkan dapat dicapai pada tiap variabel. Berhubung jumlah skor terbesar 

dari tiap kriteria indikator sama dengan 4, maka angka 100 untuk indek transformasi 
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akan dicapai pada kelipatan lima dari jumlah indikator tiap variabel. Artinya nilai 

indek transformasi minimum dicapai apabila semua parameter setiap indikator 

setelah diukur menunjukkan angka skor 1 sedangkan indek maksimum dicapai 

apabila nilai skor parameter setiap indikator dari suatu variabel setelah diukur 

mencapai skor 4. 

 Angka di belakang koma dibulatkan sesuai ketentuan pembulatan matematik 

yang berlaku dalam penggunaan komputer. Transformasi semacam ini digunakan 

untuk menghitung nilai keragaman yang terjadi dalam setiap variabel penelitian 

terutama variabel yang berkala ordinal. Setelah melalui proses transformasi skala 

yang semula ordinal dirubah menjadi skala interval atau bahkan skala rasio 

sehingga layak diuji dengan menggunakan statistik parametrik. Rumus umum 

transformasi yang digunakan dalam penelitian. Apabila   suatu   pernyataan   atau   

pertanyaan   diajukan dengan menggunakan skala  Likert, maka akan diperoleh data 

ordinal, di mana tidak   menunjukkan   perbandingan   suatu   jawaban   secara   

nyata.   Dengan   data interval,   perbandingan   antar   jawaban   yang   sebenarnya   

akan   terlihat   sehingga selanjutnya   dapat   diolah   untuk   memperoleh   suatu   

nilai   jawaban   responden.    

  Definisi operasional pada penelitian kapasitas petani menuju kemandirian 

usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari peubah bebas atau X dan 

peubah terikat atau Y. Masing-masing peubah tersebut karakteristik petani (X1), 

peran penyuluh pertanian (X2), ketersediaan inovasi (X3) dan dukungan 

kelembangaan (X4). 

  Karakteristik Petani (X1) adalah ciri-ciri yang melekat pada diri petani 

kakao yang membedakannya dengan petani lainnya dan diduga dapat memengaruhi 

perilaku petani. Definisi operasional dan parameter karakteristik petani disajikan 

pada Tabel 9. 

 
Tabel 9 Indikator, definisi operasional dan parameter karakteristik petani kakao di 

Provinsi Sulawesi Tengah 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

X.1.1. Umur petani Masa hidup yang telah dilalui 

responden pada saat 

penelitian 

Dihitung mulai dari  

tahun kelahiran sampai 

ke ulang tahun terdekat 

pada saat pengambilan 

data  dilakukan 

 

X.1.2.  Pendidikan formal Jenjang sekolah  yang pernah 

diikuti responden 

Dihitung berdasarkan  

lamanya (jumlah  

tahun) pendidikan  

formal yang pernah dan 

sudah diikuti 

 

X.1.3.    Intensitas  

mengikuti 

pendidikan 

nonformal 

Jumlah pelaksanaan pelatihan 

atau penyuluhan yang pernah 

diikuti oleh responden terkait 

dengan usahatani kakao 

Diukur berdasarkan  

jumlah pelaksanaan 

pelatihan yang  

pernah diikuti 
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Tabel 9 (lanjutan) 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

X.1.4.   Tingkat 

kekosmopolitan 

Intensitas hubungan 

responden dengan orang-

orang di luar sistem  

Sosialnya 

Diukur berdasarkan 

aktivitas responden 

setiap bulannya dalam 

mencari informasi yang 

berhubungan dengan 

usahatani di luar 

desanya 

 

X.1.5.    Luas lahan yang    

digarap 

Area tanaman kakao yang 

dikelola baik itu milik, sewa, 

bagi hasil oleh responden 

 

Diukur dalam hektar 

(ha) luas lahan yang 

dikelola 

X.1.6.   Partisipasi 

pengembangan 

usahatani 

Keterlibatan petani dalam 

pemilihan, perancangan dan 

pelaksanaan dalam 

meningkatkan produktivitas 

kakao 

Diukur berdasarkan 

keikutsertaan :   

(1) Mengikuti 

kegiatan untuk 

meningkatkan 

usahatani  

(2) Mengikuti 

kegiatan untuk 

meningkatkan 

usahatani 

lainnya 

 

X.1.7.   Motivasi 

pemenuhan 

kebutuhan 

keluarga 

 

Dorongan petani dalam 

meraih penghasilan untuk 

keperluan sehari-hari, 

pendidikan dan hari tua dari 

petani dan keluarganya dapat 

tercukupi 

Diukur berdasarkan:  

(1) Memanfaatan 

penghasilan 

yang diperoleh 

untuk 

memenuhi 

keperluan 

hidup sehari-

hari  

(2) Memanfaatan 

penghasilan 

yang diperoleh 

untuk 

memenuhi 

pendidikan 

anak 

(3) Memanfaatan 

penghasilan 

yang diperoleh 

untuk 

perbaikan 

rumah dan 

perabotannya  
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Tabel 9 (lanjutan) 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

  (4) Memanfaatan 

penghasilan 

yang diperoleh 

untuk hari tua 

 

 

X.1.8.   Motivasi 

pengembangan 

usahatani  

Dorongan petani untuk dapat 

lebih maju dari sebelumnya 

sehingga produktivitas 

usahataninya dapat lebih 

meningkat 

Diukur berdasarkan: 

(1) Memanfaatan 

penghasilan 

yang diperoleh 

untuk 

penambahan 

luas usahatani  

(2) Memanfaatan 

penghasilan 

yang diperoleh 

untuk 

penambahan 

peralatan 

budidaya  

  (3) Memanfaatan 

penghasilan 

yang diperoleh 

untuk 

penambahan 

peralatan 

pengolahan  

(4) Memanfaatan 

penghasilan 

yang diperoleh 

untuk upaya 

pemasaran 

  

X.1.9.   Lama berusahatani  Jumlah tahun responden 

dalam mengusahakan 

tanaman kakao 

Diukur berdasarkan 

jumlah tahun sejak 

mengusahakan 

tanaman kakao 

 

 

X.1.10. Keterikatan 

terhadap tradisi  

Kepatuhan pada adat istiadat 

setempat  

 

Diukur berdasarkan: 

(1) Keikutsertaan  

dalam 

menjalankan 

kebiasaan atau 

adat istiadat 
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Tabel 9 (lanjutan) 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

  (2) Manfaat yang 

diperoleh 

dalam 

mengikuti 

kebiasaan atau 

adat  istiadat 

 

 

 

 Kategori pengukuran parameter karakteristik petani kakao adalah sebagai 

berikut umur petani (muda, madya, tua), pendidikan formal (rendah, sedang, 

tinggi), pendidikan formal yang diikuti (rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi), 

tingkat kekosmopolitan (lokalit, agak kosmopolit, kosmopolit), luas lahan yang 

digarap (sempit, sedang, luas), partisipasi pengembangan usahatani (rendah, 

sedang, tinggi), motivasi pemenuhan kebutuhan keluarga (rendah, sedang, tinggi), 

motivasi pengembangan usahatani (rendah, sedang, tinggi), lama berusahatani 

(baru, sedang, lama),  keterikatan terhadap tradisi setempat (rendah, sedang, dan 

tinggi). 

  Peran Penyuluh Pertanian (X2) adalah perilaku yang lakukan oleh penyuluh 

dalam menyampaikan dan memengaruhi petani kakao untuk mengadopsi inovasi 

yang disampaikan dan juga dapat mampu mengembangkan kebutuhan untuk 

melakukan perubahan berencana, menggerakkan, memantapkan hubungan dengan 

petani lainnya untuk perkembangan usahatani ke depannya. Definisi operasional 

dan parameter peran penyuluh pertanian disajikan pada Tabel 10. 

 
Tabel 10 Indikator, definisi operasional dan parameter peran penyuluh pertanian 

di Provinsi Sulawesi Tengah 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

X.2.1. Komunikator Kemampuan memberikan 

informasi yang mudah 

dipahami petani 

 

 

Diukur berdasarkan 

pendapat petani tentang 

kemampuan penyuluh 

dalam menyampaikan 

informasi sehingga petani 

mengerti tentang 

usahatani yang baik 

 

 

X.2.2.  Fasilitator  Kemampuan dalam 

mendampingi petani dalam 

mengembangkan kemitraan 

usaha, modal, pasar dan 

memberikan jalan keluar 

terhadap setiap masalah yang 

dihadapi  

Diukur berdasarkan 

pendapat petani tentang 

kemampuan penyuluh 

mengembangkan:  

(1) Kemitraan usaha 

(2) Kemitraan modal 

(3) Kemitraan pasar 
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Tabel 10 (lanjutan) 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

X.2.3.  Advisor Kemampuan dalam 

memberikan saran 

pemecahan masalah yang 

dihadapi dan tetap membuka 

diri terhadap masalah yang 

dihadapi petani 

Diukur berdasarkan 

pendapat petani tentang 

kamampuan penyuluh 

dalam: 

(1) Kesediaan 

menyelesaikan 

masalah petani 

dalam menerapkan 

teknologi 

(2) Memberikan 

pertimbangan 

tentang teknologi 

yang sesuai 

 

 

X.2.4.  Motivator Kemampuan memberikan 

semangat dalam memajukan 

usahatani dan bagaimana 

mengembangkan potensinya 

 

Diukur berdasarkan 

pendapat petani tentang 

kemampuan penyuluh 

dalam: 

(1) Mengusahakan 

agar petani 

semangat dalam 

meningkatkan 

produktivitas  

usahatani 

(2) Mengikuti 

penyuluhan 

 

 

X.2.5. Edukator Kemampuan penyuluh dalam 

melakukan pembelajaran 

dalam meningkatkan 

produktivitas usahatani 

  

Diukur berdasarkan 

pendapat petani tentang 

kemampuan penyuluh 

dalam: 

(1) Melakukan proses 

pembelajaran 

(2) Bagaimana 

pelaksanaan 

pelatihan 

 

X.2.6. Organisator Kemampuan membantu 

petani dalam meningkatkan 

efektivitas kelompok tani 

bagi peningkatan 

produktivitas usahatani  

Diukur berdasarkan 

pendapat petani tentang 

kemampuan penyuluh 

dalam: 

(1) Mengelola 

kelompok bersama 

petani lain 
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Tabel 10 (lanjutan) 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

  (2) Mendorong 

mengelola 

kelompok agar 

dapat berkembang 

(3) Pertemuan dalam 

menumbuhkemba

ngkan kelompok 

tani kakao 

 

X.2.7.  Dinamisator Kemampuan untuk 

meningkatkan penerapan 

inovasi usahatani 

 

 

 

 

Diukur berdasarkan 

pendapat petani tentang 

kemampuan penyuluh 

dalam:  

(1) Kesediaan 

mendampingi 

(2) Kesediaan 

merencanakan 

(3) Menggunakan 

inovasi dalam 

usahatani 

 

 

Kategori pengukuran parameter peran penyuluh adalah sebagai berikut 

komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator, dinamisator 

(rendah, sedang, dan tinggi) 

 Ketersediaan Inovasi (X3) adalah gagasan atau ide atau benda yang 

dibutuhkan untuk pengembangan usahatani dalam produk atau proses produksi. 

Inovasi tersebut dapat berasal dari petani itu sendiri atau dari lingkungan sekitar 

petani. Definisi operasional dan ketersediaan inovasi disajikan pada Tabel 11. 

 
Tabel 11 Indikator, definisi operasional dan parameter ketersediaan inovasi di 

Provinsi Sulawesi Tengah 

Indikator Definisi  Operasional Parameter 

X.3.1. Budidaya  

 

 

 

 

 

Ketersediaan inovasi dalam 

peningkatan produktivitas 

 

 

Diukur berdasarkan 

persepsi mengenai:  

(1) Ketersediaan 

inovasi  

(2) Intensitas petani 

menggunakannya 

 

X.3.2. Pengolahan  Ketersediaan inovasi yang 

dapat bermanfaat dan 

mendorong proses pengerjaan 

buah kakao dan biji kakao 

menjadi bahan siap konsumsi 

 

Diukur berdasarkan 

persepsi mengenai:  

(1) Ketersediaan 

inovasi 

(2) Intensitas petani 

menggunakannya 
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Tabel 11 (lanjutan) 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

X.3.3.Penjualan hasil Ketersediaan inovasi dalam 

memasarkan hasil usahatani 

kakao 

 

 

 

Diukur berdasarkan 

persepsi mengenai:  

(1) Ketersediaan 

inovasi 

(2) Intensitas petani 

menggunakannya 

 

 

  Kategori pengukuran parameter ketersediaan inovasi adalah sebagai berikut 

Budidaya (rendah, sedang, tinggi), pengolahan (rendah, sedang, tinggi), penjualan 

hasil (rendah, sedang, dan tinggi) 

  Tingkat Dukungan Kelembangaan (X4) adalah lembaga yang ada bersama-

sama dengan petani dalam mengembangkan usahatani dan menjadi mitra dalam 

menyelesaikan masalah yang  dihadapi dalam usahatani. Definisi operasional dan 

dukungan kelembangaan disajikan pada Tabel 12. 

 
Tabel 12  Indikator, definisi operasional dan parameter tingkat dukungan 

kelembangaan di Provinsi Sulawesi Tengah 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

X.4.1. Pemasaran Peran kelembagaan dalam 

proses penjualan hasil 

Diukur berdasarkan 

persepsi mengenai:  

(1) Kesediaan lembaga 

dalam memasarkan 

  (2) Jumlah lembaga 

pemasaran 

(3) Seberapa sering 

melakukan 

penjualan hasil 

 

X.4.2. Modal 

 

 

Peran kelembagaan dalam 

penyediaan dana yang 

diperlukan untuk 

melaksanakan usahatani 

 

 

Diukur berdasarkan 

persepsi mengenai:  

(1) Kesediaan lembaga 

dalam memberikan 

sarana  

(2) Ketersedian modal 

(3) Kemudahan akses 

modal dalam 

mengembangkan 

usahatani 

 

X.4.3.  Pengolahan Peran kelembagaan dalam 

proses menghasilkan biji 

kakao kering menjadi 

bahan siap konsumsi 

 

Diukur berdasarkan 

persepsi mengenai: 

(1) Kesediaan lembaga 

dalam memberikan 

sarana 
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Tabel 12 (lanjutan)  

Indikator Definisi Operasional Parameter 

  (2) Ketersediaan sarana 

proses 

menghasilkan biji 

kakao  

(3) Kemudahan akses  

pengolahan 

X.4.4.  Bimbingan teknis Peran kelembagaan dalam 

pendampingan 

penggunaan sarana 

produksi 

 

Diukur berdasarkan 

persepsi mengenai:  

(1) Kesediaan lembaga 

dalam memberikan 

pelatihan 

(2) Pelaksanaan 

pelatihan dari 

budidaya sampai 

pemasaran 

(3) Kemudahan dalam 

akses bimbingan 

teknis 

 

X.4.5. Modal sosial Kerjasama antara petani 

dengan petani lainnya 

dalam mengembangkan 

usahatani 

Diukur berdasarkan 

persepsi mengenai: 

(1) Kerjasama 

(2) Kepercayaan  

(3) Saling pengertian 

 

 

  Kategori pengukuran parameter tingkat dukungan kelembangaan adalah 

sebagai berikut pemasaran, modal, pengolahan, bimbingan teknis, modal sosial 

(rendah, sedang, dan tinggi) 

  Tingkat Kompetensi Petani dalam Beragribisnis (Y1) adalah kompetensi 

yang ada pada petani sebagai pelaku atau pengelola usahatani dalam 

mengembangkan setiap potensi sumber daya usaha, potensi pribadi dan potensi 

komunitas atau kelompok. Definisi operasional dan kapasitas petani disajikan pada 

Tabel 13. 

 
Tabel 13 Indikator, definisi operasional dan parameter tingkat kompetensi petani 

dalam beragribisnis di  Provinsi Sulawesi Tengah 

Indikator Definisi  Operasional Parameter 

Y.1.1. Budidaya Kemampuan  petani dalam 

pemeliharaan  yang tercapai 

dalam berusahatani baik 

pemeliharaan tanaman, 

pemangkasan, pemupukan 

dan  pemberantasan hama 

dan penyakit 

Diukur berdasarkan 

kemampuan: 

(1) Bagaimana 

pemangkasan 

(2) Bagaimana 

pelaksanaan 

pemeliharaan 

tanaman 
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Tabel 13 (lanjutan) 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

  (3) Bagaimana 

pemupukan 

(4) Bagaimana 

pemberantasan 

hama dan penyakit 

 

Y.1.2. Pemanenan Kemampuan petani dalam 

memetik produk hasil dari 

proses usahataninya  

Diukur berdasarkan 

kemampuan tentang:  

(1) Bagaimana 

pemetikan 

dilakukan 

(2) Bagaimana 

pelaksanaan 

memetik produk 

hasil 

(3) Bagaimana 

penanganan hasil 

panen 

Y.1.3. Pascapanen Kemampuan petani dalam 

menangani produk 

usahataninya menjadi lebih 

berkualitas sesudah 

pemetikan supaya tetap 

memiliki kualitas biji baik 

yang dibutuhkan industri 

Diukur berdasarkan 

kemampuan tentang:  

(1) Bagaimana 

penanganan produk 

dilakukan 

(2) Bagaimana 

pelaksanaan 

penanganan produk 

yang berkualitas 

 

Y.1.4. Pengolahan Kemampuan  petani dalam 

menghasilkan produk dari 

biji kakao mengusahakan  

yang siap untuk 

dikonsumsi. 

Diukur berdasarkan 

kemampuan tentang:  

(1) Bagaimana 

menghasilkan 

olahan kakao  

(2) Bagaimana standar 

pelaksanaan 

menghasilkan 

produk dari biji 

kakao 

 

Y.1.5. Pemasaran Kemampuan petani dalam 

melakukan penjualan hasil 

biji atau produk siap 

konsumsi yang sesuai 

dengan selera, kebutuhan 

pelanggan dan tahu cara 

melayani 

 

Diukur berdasarkan 

kemampuan tentang:  

(1) Penanganan biji 

hasil panen 

(2) Bagaimana 

penanganan hasil 

yang siap 

dikonsumsi 
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Tabel 13 (lanjutan) 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

  (3) Bagaimana 

pelaksanakan 

penjualan hasil 

 

 

 

 

Kategori pengukuran parameter tingkat kompetensi petani dalam 

beragribisnis adalah sebagai berikut budidaya, pemanenan, pascapanen, 

pengolahan, pemasaran (rendah, sedang, dan tinggi). 

  Tingkat Kapasitas Petani Kakao (Y2) adalah kumpulan kapasitas yang 

dimiliki petani  dalam mengusahakan usahataninya. Definisi operasional dan 

perilaku disajikan pada Tabel 14. 

 
Tabel 14  Indikator, definisi operasional dan parameter tingkat kapasitas petani di 

Provinsi Sulawesi Tengah 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

Y.2.1.  Pengelolaan 

usahatani 

Kemampuan petani dalam 

mengembangkan 

usahatani 

Diukur berdasarkan 

kemampuan mengenai:  

(1) Pengelolaan modal 

yang dimiliki 

dalam 

menjalankan 

usahatani 

(2) Pengelolaan tenaga 

kerja yang 

dibutuhkan dalam 

menjalankan 

usahatani 

  (3) Pengelolaan 

teknologi yang 

dibutuhkan dalam 

menjalankan 

usahatani 

(4) Pengelolaan hasil 

biji kakao yang 

diperoleh dalam 

menjalankan 

usahatani 

(5) Pengelolaan 

pemasaran dalam 

menjual hasil biji 

kakao dalam 

menjalankan 

usahatani 
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Tabel 14 (lanjutan) 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

Y.2.2.  Pengorganisasian 

Petani 

 

 

 

Keterlibatan petani dalam 

kegiatan kelompok tani 

untuk pengembangan 

usaha kakao 

 

 

Diukur berdasarkan 

kemampuan mengenai:  

(1) Jumlah kelompok 

yang diikuti 

(2) Keterlibatan dalam 

kemajuan 

organisasi 

 

Y.2.3.  Adaptasi  

lingkungan 

Keterlibatan petani untuk 

terus menjaga agar 

usahataninya tetap 

berlangsung baik dengan 

cara memperhatikan 

keadaan ekologi 

 

Diukur berdasarkan 

kemampuan mengenai: 

(1) Bagaimana cara 

mengembangkan 

usahatani agar 

tetap baik secara 

ekologi 

(2) Keterlibatan petani   

dalam menghadapi 

perubahan 

lingkungan 

usahatani 

 

 

 

Kategori pengukuran parameter tingkat kapasitas petani kakao adalah 

sebagai berikut pengelolaan usahatani, pengorganisasian petani dan adaptasi 

lingkungan (rendah, sedang, dan tinggi). 

  Tingkat Kemandirian Petani (Y3) adalah suatu keadaan di mana petani 

mampu menyelesaikan setiap masalah usahataninya secara baik dengan 

kemampuan yang dimilikinya baik pengetahuan dan keterampilan serta tetap 

membuka setiap kesempatan bagi orang lain untuk bisa ikut bersama-sama 

memajukan usaha pertanian. Tingkat kemandirian petani kakao ditunjukkan dengan 

adanya kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah pengembangan komoditas 

kakao. Definisi operasional dan tingkat kemandirian petani disajikan pada Tabel 

15. 

 
Tabel 15 Indikator, definisi operasional dan parameter kemandirian petani di 

Provinsi Sulawesi Tengah 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

Y.3.1. Daya saring Pengambilan keputusan 

dalam pemilihan informasi, 

inovasi dalam mengelola 

sumber daya dan 

lingkungan aktual secara 

optimal untuk 

pengembangan usahatani 

Diukur berdasarkan: 

(1) Tingkat pengambilan 

keputusan dalam 

mengelola 

usahataninya 
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Tabel 15 (lanjutan) 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

  (2) Tingkat 

memanfaatkan 

informasi dan 

memilih inovasi dari 

berbagai sumber 

daya untuk 

kepentingan 

usahatani 

(3) Tingkat 

mengantisipasi 

perubahan 

lingkungan usahatani 

 

 

Y.3..2. Daya saing Kemampuan dalam 

pengembangan usahatani 

kakao secara efektif dan 

efisien sehingga hasilnya 

(usahatani) dapat diterima 

serta memiliki keunggulan 

mutu yang baik 

 

 

Diukur berdasarkan: 

(1) Tingkat kemampuan 

petani dalam 

menghasilkan biji 

yang berkualitas 

dan sesuai standar  

(2) Tingkat kemampuan 

memenuhi 

kebutuhan pasar 

secara nasional dan 

internasional 

 

 

Y.3..3. Daya sanding Kemampuan bekerjasama 

dalam mengembangkan 

usahatani kakao yang 

didasarkan pada saling 

percaya, saling 

membutuhkan, saling dapat 

diandalkan dan saling 

menguntungkan 

Diukur berdasarkan:  

(1) Tingkat kemitraaan 

dengan pihak-pihak 

pemberi modal, 

industri, dan 

pemasaran 

(2) Kemampuan petani 

menjalin kerjasama 

dengan pihak-pihak 

pemberi modal, 

industri, dan 

pemasaran 

  

 

(3) Tingkat manfaat 

yang diperoleh 

dalam 

mengembangkan 

usahatani 
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Kategori pengukuran parameter tingkat kemandirian petani kakao adalah 

sebagai berikut daya saring, daya saing, daya sanding (rendah, sedang, dan tinggi) 

 Produktivitas dan pendapatan petani kakao (Y4) adalah merujuk pada 

kondisi petani yang baik di mana mereka dalam keadaan sehat dan damai 

dihubungkan dengan produktivitas kakao dan pendapatan usahatani kakao yang 

diperoleh melalui usahatani. Produktivitas petani kakao juga meliputi produksi 

kakao dan pendapatan usahatani kakao dari luasan usahatani yang diusahakan. 

Definisi operasional dan produktivitas petani kakao disajikan pada Tabel 16. 

 
Tabel 16 Indikator, definisi operasional dan parameter produktivitas dan 

pendapatan petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

Indikator Definisi Operasional Parameter 

Y.4.1.Produktivitas 

kakao 

Hasil biji kering kakao yang 

diperoleh petani per satuan 

luas lahan  

 

Diukur berdasarkan:   

(1) Besarnya produksi 

biji kering tahun 

2016 dalam satuan 

ton per hektar 

(ton/Ha) 

 

Y.4.2.Pendapatan 

usahatani kakao 

Selisih nilai antara besarnya 

hasil penjualan dengan 

biaya produksi. Pendapatan  

kotor (output) dan biaya 

produksi (input) yang 

dihitung per hektar  

 

 

Diukur berdasarkan: 

(1) Banyaknya 

penghasilan tahun 

2016 yang diperoleh 

dalam ha luasan 

usahatani (Rp/Ha) 

(2) Banyaknya 

pengeluaran tahun 

2016 dalam 

menjalankan 

usahatani (Rp/Ha) 

  

 Kategori pengukuran parameter produktivitas petani kakao adalah sebagai 

berikut produksi kakao dan pendapatan usahatani kakao (rendah, sedang, dan 

tinggi). 

 

 

Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

Dalam penelitian, persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh instrumen 

yang dibuat sebagai alat ukur yakni harus memiliki minimal dua keunggulan, yaitu 

validitas dan reliabilitas. Validitas adalah merupakan alat ukur yang bila digunakan 

akan mampu memberikan informasi yang sesungguhnya tentang apa yang kita 

inginkan untuk diukur. Alat ukur demikian berarti valid.   

Bila instrumen yang dibuat sebagai alat ukur itu memiliki konsistensi dari 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran akan tetap memperoleh hasil yang relatif 

sama dinamakan reliabel. Dengan demikian, validitas dan reliabilitas merupakan 

dua syarat minimal yang harus dimiliki oleh alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian.  
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Penelitian yang memiliki mutu yang baik jika jenis dan sumber data yang 

digunakan dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kesahihannya. Dengan 

demikian dalam mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan instrumen 

atau alat pengukur harus memilliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Informasi 

mengenai validitas dan reliabilitaspun harus disampaikan untuk meyakinkan 

pembaca atau pengguna hasil penelitian, bahwa data yang kita dapatkan dalam 

penelitian sudah sesuai dan menggambarkan keadaan yang diukur. 

Validitas menurut Walizer (1987) adalah tingkat kesesuaian antara suatu 

batasan konseptual yang diberikan dengan bantuan operasional yang telah 

dikembangkan. Sekiranya peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan 

data penelitian, maka kuesioner yang disusunnya harus mengukur apa yang ingin 

diukurnya. Setelah kuesioner tersebut tersusun dan teruji validitasnya, dalam 

praktek belum tentu data yang dikumpulkan adalah data yang valid. Banyak hal-hal 

lain yang akan mengurangi validitas data; misalnya apakah si pewawancara yang 

mengumpulkan data betul-betul mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan dalam 

kuesioner (Efendi dan Tukiran  2014).  

Menurut Gay (1983)  mengatakan dikatakan valid jika instrumen yang 

digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak 

berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono 2007). 

Menurut Kerlinger (2004); Effendi dan Tukiran (2014) menyatakan 

validitas itu menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang ingin 

diukur, sedang reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Sebelum digunakan untuk 

mengumpulkan data, instrumen diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitas agar 

dalam proses pengumpulan data dapat diperoleh data yang valid atau dapat 

dipercaya, serta memiliki konsistensi yang tinggi (reliabel), dengan kata lain 

diperoleh data yang akurat, tepat dan baik. Validitas menunjukkan bahwa suatu 

pengujian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Jogiyanto 2014). 

Menyusun alat ukur atau kuesioner dengan memasukkan semua aspek yang 

dianggap sebagai kerangka konsep yang akan diukur.  

 Reliablitas menunjuk pada konsistensi suatu instrumen dalam mengukur 

fenomena yang sama dalam waktu yang berbeda (Ancok 1995). Untuk menguji 

reliabilitas kuesioner digunakan rumus Cronbach’s Alpha. 

∝ [
𝑁

𝑁 − 1
] [1 −

∑ 𝜎2𝑖𝑡𝑒𝑚

𝜎2𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
] 

Keterangan 

α = Cronbach’s Alpha 

N = banyaknya pertanyaan 

𝜎2 = Variance dari pertanyaan 

𝜎2 = Variance dari skor total 

 

Setelah instrumen selesai disusun, kemudian instrumen diujicobakan. 

Responden untuk pengujian instrumen berjumlah 33 orang yang berlokasi di 

Kabupaten Tojo Una Una. Hasil uji coba dianalisis dengan korelasi pearson antara 

setiap instrumen. Menurut Effendi dan Tukiran (2014) angka korelasi yang 
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diperoleh dari hasil uji coba kemudian dapat dibandingkan dengan tabel korelasi 

nilai r. Menurut Triton (2006) hasil perhitungan dikelompokkan ke dalam lima 

kelas dengan range yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

 

(1) Nilai Cronbach’s Alpha 0.00 s.d. 0.20 berarti kurang reliabel. 

(2) Nilai Cronbach’s Alpha 0.21 s.d. 0.40 berarti agak reliabel. 

(3) Nilai Cronbach’s Alpha 0.41 s.d. 0.60 berarti cukup reliabel. 

(4) Nilai Cronbach’s Alpha 0.61 s.d. 0.80 berarti reliabel. 

(5) Nilai Cronbach’s Alpha 0.81 s.d. 1.00 berarti sangat reliabel. 

 

Instrumen yang telah disusun diuji coba pada petani di luar wilayah atau 

populasi penelitian yang mempunyai karakteristik dan kondisi yang tidak jauh 

berbeda dengan responden. Uji coba instrumen dilakukan pada petani kakao yang 

berada di wilayah Kabupaten Tojo Una-una, Kecamatan Tojo Barat pada petani 

kakao yang berada di Desa Malei Tojo 13 petani, Desa Galuga 12 petani dan Desa 

Malewa 8 petani. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel 

penelitian yang tidak valid seperti partisipasi pengembangan usahatani, motivasi 

pengembangan usahatani, peran penyuluh sebagai komunikator, kompetensi dalam 

budidaya dan kapasitas pengelolaan usahatani. Instrumen yang tidak valid 

diperbaiki sebelum diedarkan kepada responden. 

 
Tabel 17 Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian 

Peubah Validitas Reliabilitas Keterangan 

Karakteristik Petani 0.362 – 0.914 0.656 – 0.778 Valid dan Reliabel 
Peran Penyuluh Pertanian 0.373 – 0.884 0.654 – 0.947 Valid dan Reliabel 
Ketersediaan Inovasi 0.432 – 0.865 0.752 – 0.783 Valid dan Reliabel 
Dukungan Kelembagaan 0.455 – 0.947 0.689 – 0.789 Valid dan Reliabel 
Tingkat Kompetensi Petani 0.319 – 0.930 0.652 – 0.815 Valid dan Reliabel 
Tingkat Kapasitas Petani 0.357 – 0.911 0.734 – 0.851 Valid dan Reliabel 
Tingkat Kemandirian Petani 0.536 – 0.918 0.683 – 0.768 Valid dan Reliabel 
Produktivitas Petani Kakao 0.413 – 0.963 0.735 – 0.826 Valid dan Reliabel 

 

 

Analisis Data 

 

 Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

perangkat lunak komputer yaitu Miscrosoft Excel, SPSS versi 20 dan LISREL versi 

9.2. Analisis regresi linier berganda melalui Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versi 20 digunakan menganalisis pengaruh masing-masing 

variabel terhadap tingkat kompetensi, kapasitas dan kemandirian petani serta 

pengaruh kemandirian terhadap produktivitas petani kakao. Selain itu program 

SPSS versi 20 digunakan menganalisis uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 

dalam melihat perbedaan Kabupaten Poso, Sigi, Morowali Utara dan Donggala. 

Dalam menentukan model dan srategi menggunakan analisis Structural Equation 

Model (SEM) melalui program Linear Structural Relations (LISREL) versi 9.2. 

Proses pengolahan data yang dilakukan adalah entry data, editing, coding, cleaning, 

dan analisis statistik. Data dianalisis baik secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk 
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mendiskripsikan variabel penelitian digunakan analisis statistik deskriptif dalam 

tabel frekuensi. 

Data dalam penelitian ini yang berskala ordinal ditransformasi menjadi data 

interval dengan menggunakan rumus Sumardjo (1999). Dalam melaksanakan 

analisis kuantitatif digunakan prosedur pengolahan data sebagai berikut: 

(1) Mentabulasikan data seperti pada analisis deskriptif. 

(2) Menguji validitas dan reliabilitas untuk memastikan apakah data dapat 

digunakan atau tidak untuk menguji hipotesis, dengan menggunakan alat bantu 

komputer, yaitu program SPSS versi 20. 

(3) Melakukan Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan 

data yang diperoleh terdistribusi normal. 

(4) Menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis dan membuat kesimpulan 

berdasarkan batasan statistik yang berlaku dalam analisis regresi berganda 

menggunakan SPSS versi 20. 

(5) Menyusun model menggunakan statistik inferensial yang menggunakan 

Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan alat bantu program 

komputer yaitu LISREL (Linear Structural Relationships) versi 9.2. 

(6) Menentukan srategi berdasarkan model yang dihasilkan dari analisis Structural 

Equation Model (SEM). 

Teori dan model dalam ilmu sosial dan perilaku (social and behavioral 

sciences) umumnya diformulasikan menggunakan konsep-konsep teoritis atau 

konstruk-konstruk (construct) yang tidak dapat diukur secara langsung. Meskipun 

demikian, hal ini masih bisa ditemukan beberapa indikator atau gejala yang dapat 

digunakan untuk mempelajari konsep-konsep teoritis tersebut. Permasalahan ini 

menimbulkan dua permasalahan dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

kesimpulan secara ilmiah (scientific inference) dalam ilmu sosial dan perilaku, yaitu 

masalah pengukuran dan masalah hubungan kausal antar variabel. Usaha untuk 

mengatasi hal ini telah banyak dilakukan oleh para skolar. Hagglund (2001) 

menguraikan perkembangan usaha megatasi dua masalah ini, yang dimulai dengan 

analisis faktor. Francis Galton (1822-1911) adalah pionir langsung dari analisis 

faktor, kemudian perkembangan ilmu ini dikembangkan lagi oleh Pearson dan 

Charles spearman, yaitu mengenai estimasi analisis faktor.  

Sementara itu, Harold Hoteling (1895-1973) melihat bahwa estimasi selalu 

merupakan problem utama dalam analisis faktor, oleh karena itu, ia 

menyempurnakan konsep Analisis Komponen Utama (AKU) dari Pearson. 

Akhirnya, Karl Jöreskog berhasil melakukan suatu terobosan dalam hal estimasi 

dan analisis faktor. Beberapa kontribusinya mencakup Maximum Likelihood (ML) 

Estimation sebagai metode praktis yang dapat digunakan untuk estimasi, konsep 

Confirmatory Factor Analisys (CFA)  dan LISREL, sehingga model dari Jöreskog 

(1973) dikombinasikan dengan model Keesling (1973) dan Wiley (1973) 

menghasilkan suatu model persamaan struktural atau Structural Equation Model 

(SEM), yang mengandung 2 bagian, yaitu model variabel laten yang mengadaptasi 

model persamaan simultan pada ekonometri, dan model pengukuran yang 

menggambarkan indikator-indikator atau variabel-variabel terukur sebagai efek 

atau refleksi dari variabel latennya, seperti analisis faktor pada psikometri dan 

sosiometri, dengan konsep dasar adalah CFA. Kedua bagian model ini adalah 

jawaban terhadap dua permasalahan dasar pembuatan kesimpulan ilmiah dalam 

ilmu sosial dan perilaku. Analisis SEM disebut juga sebagai confirmatory factor 
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analysis, covariance structure analysis, latent variable analysis, atau analisis 

LISREL (LInear Structural RELations).   

Analisis SEM disebut sebagai confirmatory factor analysis karena analisis 

SEM lebih banyak bersifat confirmatory (model SEM yang digunakan telah disusun 

sebelumnya dan lebih bersifat teoritis serta apakah sesuai dengan data yang 

diperoleh) daripada exploratory (mencari model yang sesuai dengan data) 

meskipun analisis SEM terkadang melibatkan teknik-teknik eksplorasi di 

dalamnya.  Selain itu, penyusunan peubah laten dari peubah-peubah manifesnya 

analog dengan teknik yang digunakan di dalam analisis faktor.  Analisis SEM 

disebut sebagai covariance structure analysis dikarenakan analisis di dalam model 

SEM berkaitan dengan struktur matriks koragam (covariance matrix) dari data.  

Adapun istilah LISREL sebagai nama lain analisis SEM merupakan salah satu paket 

program yang paling sering dipakai di dalam analisis SEM (Wijanto 2008). 

Absolute-Fit Measures 

Tabel 18  Ukuran kecocokan absolut 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan Yang Bisa Diterima 

Statistik Chi-square 

(𝜒2) 

Mengikuti uji statistik yang berkaitan dengan persyaratan 
signifikan. Semakin kecil semakin baik. 

Non-Centrality 

Parameter (NCP) 

Dinyatakan dalam bentuk spesifikasi ulang dari Chi-
Square. Penilaian didasarkan atas perbandingan denga 
model lain. semakin kecil semakin baik 

Scaled NCP (SNCP) NCP yang dinyatakan dalam bentuk rata-rata perbedaan 
setiap pengamatan dalam rangka perbandingan antar 
model. semakin kecil semakin baik 

Goodness-of-Fit Index 

(GFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 
lebih baik. 𝐺𝐹𝐼 ≥ 0,90 adalah good-fit, sedangkan 0,80 ≤
𝐺𝐹𝐼 < 0,90 adalah marginal fit 

Root Mean Square 

residuan (RMR) 

Residual rata-rata antar matriks (korelasi atau kovarian) 
teramati dan hasil estimasi. Standardized R𝑀𝑅 ≤ 0,05 
adalah good fit. 

Root Mean Square 

error of Approximation 

(RMSEA)  

Rata-rata perbeadaan per derajat bebasyang diharapkan 
terjadi dalam populasi dan bukan dalam sampel. RMSEA 
≤ 0,08 adalah Good-fit, sedang RMSEA < 0,05 adalah 
close fit 

Expected Cross 

Validation Index 

(ECFI) 

Digunakan untuk perbandingan antar model. semakin 
kecil semakin baik. Pada model tunggal, nilai ECVI dari 
model yang mendekati nilai saturated ECVI menunjukkan 
good fit 

 

Incremental Fit Measures 

Tabel 19 Ukuran kecocokan inkremental 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan Yang Bisa Diterima 

Tucker-Lewis Index 

atau Non-Normed Fit 

Index (TLI atau NNFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 
lebih baik. 𝑇𝐿𝐼 ≥ 0,09 adalah good fit, sedangkan 0,80 ≤
𝑇𝐿𝐼 < 0,90 adalah marginal fit 
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Tabel 19 (lanjutan) 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan Yang Bisa Diterima 

Normed Fit Index (NFI) Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 
lebih baik. 𝑁𝐹𝐼 ≥ 0,09 adalah good fit, sedangkan 
0,80 ≤ 𝑁𝐹𝐼 < 0,90 adalah marginal fit 

Adjusted Goodness of 

Fit Index (AGFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 
lebih baik. 𝐴𝐺𝐹𝐼 ≥ 0,09 adalah good fit, sedangkan 
0,80 ≤ 𝐴𝐺𝐹𝐼 < 0,90 adalah marginal fit 
 

Relatif Fit Index (RFI) Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 
lebih baik. 𝑅𝐹𝐼 ≥ 0,09 adalah good fit, sedangkan 
0,80 ≤ 𝑅𝐹𝐼 < 0,90 adalah marginal fit 
 

Incremental Fit Index 

(IFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 
lebih baik. 𝐼𝐹𝐼 ≥ 0,09 adalah good fit, sedangkan 0,80 ≤
𝐼𝐹𝐼 < 0,90 adalah marginal fit 

Comparative Fit Index 

(CFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 

lebih baik. 𝐶𝐹𝐼 ≥ 0,09 adalah good fit, sedangkan 

0,80 ≤ 𝐶𝐹𝐼 < 0,90 adalah marginal fit 

 

 

Parsimonious Fit Measures 

Tabel 20  Ukuran kesesuian parsimonious  

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan Yang Bisa Diterima 

Parsimonious 

Goodness of FIT 

(PGFI) 

Spesifikasi ulang dari GFI, di mana nilai lebih tinggi 

menunjukkan parsimoni yang lebih besar. Ukuran ini 

digunakan untuk perbandingan di antara model-model 

 

Normed Chi-Square Rasio atara Chi-square dibagi derajat bebas. Nilai yang 

disarankan batas bawah: 1.0, batas atas: 2.0 atau 3.0 dan 

yang lebih longgar 5.0 

 

Parsimonious Normed 

Fit Index (PNFI) 

Nilai tinggi menunjukkan kecocokan lebih baik; hanya 

digunakan untuk perbandingan antar model alternatif 

 

Akakike Information 

Criterion (AIC) 

Nilai positif lebih kecil menunjukkan parsimoni yang 

baik; digunakan untuk perbandingan antar model. pada 

model tunggal, nilai AIC dari model yang mendekati nilai 

saturated AIC menunjukkan good fit 

 

Consistent Akaike 

Information Criterion 

(CAIC) 

Nilai positif lebih kecil menunjukkan parsimoni yang 

baik; digunakan untuk perbandingan antar model. pada 

model tunggal, nilai CAIC dari model yang mendekati 

nilai saturated CAIC menunjukkan good fit 
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Gambar 12 Diagram jalur model persamaan struktural kemandirian petani dalam 

meningkatkan produktivitas usahatani kakao di Provinsi Sulawesi 

Tengah 
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5   DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 

 

Gambaran Umum  Lokasi Penelitian 

 

Kabupaten Poso 

 Berdasarkan garis lintang dan garis bujur wilayah Kabupaten Poso pada 

koordinat 1o06’ 44,892” – 2o12’ 53,172” LS dan 120o 05’ 96 – 120o52’ 4,8” BT. 

Berdasarkan letak astronominya, panjang wilayah Kabupaten Poso dari ujung barat 

sampai ujung timur diperkirakan jaraknya kurang lebih 86,2. Lebarnya dari utara 

ke selatan dengan jarak kurang lebih 130 km. Berdasarkan posisi geografisnya, 

Kabupaten Poso secara umum terletak di kawasan hutan dan lembah pegunungan. 

Kawasan lainnya terletak pada pesisir pantai sebagai terletak di perairan Teluk 

Tomini. 

 Luas daratan Kabupaten Poso setelah terpisah dengan Kabupaten Tojo Una-

una diperkirakan sekitar 8.712,25 km2 atau 12,81 persen dari luas daratan Provinsi 

Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso menempati urutan keempat. Secara geologi 

wilayah Kabupaten Poso terletak pada deretan pegunungan lipatan, yakni 

pengunungan Fennema dan Tineba di bagian barat, pegunungan Takolekaju di 

bagian barat daya, pegunungan Verbeek di bagian tenggara, pegunungan 

Pompangeo dan pegunungan Lumut di bagian timur laut. 

 Pada tahun 2009 Kabupaten Poso mengalami pemekaran kecamatan, yaitu 

Kecamatan Pamona Puselemba. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari 

Kecamatan Pamona Utara dengan luas wilayah kira-kira 560,05 km2, terdiri dari 10 

wilayah pedesaan, dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Sangele. Jika berdasarkan 

luas kecamatan, Kecamatan Lore Tengah memiliki luas terbesar yaitu kira-kira 

976,37 km2 atau 11,21 persen dari luas Kabupaten Poso. Wilayah Kabupaten Poso 

dibatasi oleh batas alam yakni kawasan pantai dan pegunungan atau perbukitan 

dengan batas administratif sebagai berikut: 

 

Sebelah Utara : Teluk Tomini dan Provinsi Sulawesi Utara 

Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan 

Sebelah Timur : Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten 

Morowali 

Sebelah Barat : Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi   

Moutong 

 

 Pada belahan utara wilayah ini terdiri dari Kecamatan-Kecamatan Poso 

Pesisir, Poso Kota, Lage di mana sebagian wilayahnya berbatasan dengan pantai 

Teluk Tomini. Dibelahan timur adalah sebagian Pamona Timur yang berbatasan 

dengan Kabupaten Morowali dan sebagian Lage berbatasan dengan Kecamatan 

Tojo Una-una. Dan pada belahan barat terdiri dari kecamatan Lore Utara, Lore 

Tengah dan Lore Barat yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Donggala dan 

Kabupaten Parigi Moutong. 

 Suhu udara rata-rata di Kabupaten Poso tahun 2015 berkisar antara 17,4oC. 

Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara 

rata-rata relatif lebih tinggi. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 41 persen 

sampai dengan 98 persen. Sebagian besar desa di kabupaten Poso bukan pesisir 
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yang jumlah mencapai 133 desa dengan topografi wilayah sebagian besar berada di 

dataran sebanyak 79 desa, di daerah pegunungan sebanyak 37 desa dan di daerah 

aliran sungai sebanyak 7 desa. 

 Jumlah penduduk Kabupaten Poso pada tahun 2015 mencapai 235.567 jiwa. 

Jumlah ini merupakan hasil proyeksi penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 

(SP) tahun 2010. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 121.974 jiwa, sementara 

jumlah penduduk perempuan 113.593 jiwa. Jika dibandingkan tahun 2014 jumlah 

penduduk Kabupaten Poso bertambah 2.19 persen atau sebanyak 5.046 jiwa. 

Pesatnya pertambahan penduduk menunjukkan meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi di wilayah Kabupaten Poso. 

 Seiring dengan meningatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan 

penduduk juga mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk tercatat 26 jiwa/km2, 

kecamatan Poso Kota merupakan daerah yang memiliki penduduk terpadat yaitu 

1.705 jiwa/km2. Luas tanaman perkebunan didominasi tanaman kakao dengan 

persentase 82,18 % dan persentase produksi 87,37 %. Hal ini menjelaskan kakao 

sebagai komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Poso. 

 
Tabel 21 Luas tanaman perkebunan menurut jenis tanaman di Kabupaten Poso 

Jenis 

Komoditas 

Luas Lahan 

(ha) 

Persentase 

(%) 

Produksi 

(ton) 

Persentase 

(%) 

Karet 327 0,69 0 0,00 

Kelapa 4.780 10,05 3.560 12,13 

Kelapa Sawit 787 1,65 32 0,11 

Kopi 1.532 3,22 93 0,32 

Lada 151 0,32 20 0,07 

Kakao 39.104 82,18 25.639 87,37 

Cengkih 903 1,90 0 0,00 

Sumber: Kabupaten Poso dalam angka 2017 dan statistik daerah Kabupaten Poso 

2016 

 

 

Kecamatan Pamona Puselemba. Penduduk di Kecamatan Pamona 

Puselemba pada akhir tahun 2016 tercatat sejumlah 20.702 jiwa. Dengan luas 

wilayah 562.12 km2, maka kepadatan penduduk di daerah ini sebesar 37 orang/km2. 

Penduduk terpadat di Kecamatan Pamona Puselemba terdapat pada Kelurahan 

Sangele di mana tercatat 316 jiwa per km2 sedangkan Desa Dulumai merupakan 

daerah yang penduduknya paling jarang di Kecamatan Pamona Pusalemba yaitu 

sebanyak 5 jiwa per km2. Batas administrasi Kecamatan Pamona Puselemba: 

 

Sebelah Utara : Kecamatan Pamona Utara 

Sebelah Selatan : Kecamatan Pamona Tenggara 

Sebelah Timur : Kecamatan Pamona Timur 

Sebelah Barat : Kecamatan Lore Selatan dan Pamona Barat 

 

 Berdasarkan elevasi Kecamatan Pamona Puselemba umumnya perbukitan 

dan terletak rata-rata pada ketinggian 600 meter dari permukaan air laut. Pertanian 

yang diusahakan di Kecamatan Pamona Puselemba dibagi atas kategori baik 

tanaman pangan (padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, 
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kacang hijau dan kacang kedele) perkebunan (kakao dan cengkih) serta peternakan 

(ayam kampung, kerbau kambing dan babi).  

 

Kecamatan Pamona Tenggara. Jumlah penduduk di Kecamatan Pamona 

Tenggara tahun 2015 sebesar 7.293 jiwa dan 1.739 rumah tangga. Dari total 

penduduk Kecamatan Pamona Tenggara tersebut terdapat jiwa penduduk laki-laki 

3.775 dan jiwa penduduk perempuan 3.518 dengan rasio jenis kelamin sebesar 107. 

Ini berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan atau 

dengan kata lain setiap 107 penduduk terdapat 100 penduduk perempuan. Batas 

administrasi Kecamatan Pamona Tenggara adalah sebagai berikut: 

 

Sebelah Utara : Kecamatan Pamona Timur 

Sebelah Selatan : Kecamatan Pamona Selatan 

Sebelah Timur : Kecamatan Morowali 

Sebelah Barat : Danau Poso dan Pamona Selatan 

 

 Dilihat dari penyebaran penduduk, Desa Barati mempunyai jumlah 

penduduk terbesar di Kecamatan Pamona Tenggara, yaitu sebesar 27,61 persen 

dengan kepadatan penduduk 28 jiwa/km2, urutan kedua adalah Desa Wayura yaitu 

sebesar 16 jiwa/km2. Sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Desa Amporiwo 

yaitu sebesar 5,24 persen dengan kepadatan penduduk 12 jiwa/km2. Jumlah rumah 

tangga di Kecamatan Pamona Tenggara mencapai 1.739 rumah tangga dengan rata-

rata penduduk per rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Berdasarkan mata pencarian, 

kurang lebih 95 persen penduduk Pamona Tenggara menggantungkan hidup pada 

sektor pertanian dan sisanya menjadi pegawai negeri, TNI/POLRI dan pedagang. 

 

Kabupaten Morowali Utara 

 Morowali Utara sebagai satu kabupaten muda di Sulawesi Tengah, 

merupakan kabupaten pemekaran dari wilayah Kabupaten Morowali. Terbentuk 

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013. Secara 

astronomis, Kabupaten Morowali Utara terletak antara 01o 31’12’’ Lintang Selatan 

dan 03o46’ 48” Lintang Selatan serta antara 121o02’24” Bujur Timur dan 123o 

15’36” Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Morowali Utar 

memiliki batas-batas: 

 

Sebelah Utara : Kabupaten Tojo Una-una 

Sebelah Selatan : Kabupaten Morowali 

Sebelah Barat : Kabupaten Poso 

Sebelah Timur : Kabupaten Banggai dan Perairan Teluk Tolo 

 

Dilihat dari posisi di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Morowali Utara 

terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak 

di kawasan dataran, lembah dan lereng pegunungan. Kabupaten Morowali Utara 

memiliki 10 kecamatan yaitu Mori Atas (1.508,81 km2), Lembo (675,23 km2), 

Lembo Raya (657,61 km2), Petasia Timur (509,77 km2), Petasia (646,34 km2) 

Petasia Barat (480,30 km2), Mori Utara (1.048,93 km2), Soyo Jaya (605,51 km2), 

Bungku Utara (2.406,79 km2) dan Mamosalato (1.464,99 km2).  
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Jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara dari hasil sensus penduduk 

2000 mencapai 166.848 jiwa. Angka ini terus meningkat dan pada tahun 2010 

mencapai 206.322 jiwa, dan tahun 2014 menjadi 117.670 jiwa. Tingkat 

pertumbuhan Morowali Utara dari tahun 2010 sampai 2015 adalah 0,02 persen. 

Dengan luas wilayah sekitar 10.018,12 km2, setiap km2 hanya di tempati penduduk 

sebanyak 12 orang pada tahun 2015. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih 

banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh 

sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2015, untuk setiap 100 

penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. 

 
Tabel 22  Luas tanaman perkebunan menurut jenis tanaman Kabupaten di Morowali 

Utara 

Jenis 

Komoditas 

Luas Lahan 

(ha) 

Persentase 

(%) 

Produksi 

(ton) 

Persentase 

(%) 

Karet 7.366,0 11,84 3.377,09 0,86 

Kelapa 808,4 1,30 415,16 0,11 

Kelapa Sawit 38.148,5 61,29 383.378,50 97,21 

Pala 810,0 1,30 2,80 0,00 

Lada 160,8 0,26 12,90 0,00 

Kakao 14.661,3 23,56 7.149,57 1,81 

Cengkih 283,0 0,45 26,32 0,01 

Sumber: Kabupaten Morowali Utara dalam angka 2017 dan statistik daerah 

Kabupaten Morowali Utara 2016   

 

 

 Kecamatan Mori Atas. Penduduk di Kecamatan Mori Atas tahun tahun 

2016 sebesar 11. 601 jiwa dan 3.063 rumah tanga. Dari total penduduk Kecamatan 

Mori Atas tersebut terdapat jiwa penduduk laki-laki 6.145 dan jiwa penduduk 

perempuan 5.456 dengan rasio jenis kelamin sebesar 112. Ini berarti penduduk laki-

laki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dengan kata lain setiap 112 

penduduk terdapat 100 penduduk perempuan. Batas adminstrasi Kecamatan Mori 

Atas adalah sebagai berikut: 

 

Sebelah Utara : Kecamatan Mori Utara 

Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan dan Kecamatan 

Lembo 

Sebelah Timur : Kecamatan Petasia dan Kecamatan Lembo 

Sebelah Barat : Kabupaten Poso 

 

Kecamatan Mori Atas mengusahakan perkebunan sebagai mata pencaharian 

masyarakat, adapun komoditas yang diusahakan seperti kelapa, cengkih, kelapa 

sawit, kakao, lada, karet dan sagu. Tanaman kakao sebagai komoditas unggulan di 

kecamatan ini. 

 

 Kecamatan Mori Utara. Penduduk di Kecamatan Mori Utara tahun tahun 

2016 sebesar 7.404 jiwa dan 2.002 rumah tanga. Dari total penduduk Kecamatan 

Mori Atas tersebut terdapat jiwa penduduk laki-laki 3.923 dan jiwa penduduk 

perempuan 3.481 dengan rasio jenis kelamin sebesar 112. Ini berarti penduduk laki-



100 

laki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dengan kata lain setiap 112 

penduduk terdapat 100 penduduk perempuan. Batas adminstrasi Kecamatan Mori 

Utara adalah sebagai berikut: 

 

Sebelah Utara : Kabupaten Tojo Una-una 

Sebelah Selatan : Kecamatan Mori Atas 

Sebelah Timur : Kecamatan Soyo Jaya 

Sebelah Barat : Kabupaten Poso 

 

 Kakao menjadi komoditas unggulan perkebunan yang diusahakan di 

kecamatan ini, selain kakao ada tanaman lain yaitu kelapa sawit, karet dan cengkih 

 

Kabupaten Sigi 

 Secara astronomis, Kabupaten Sigi terletak antara 0o 52’ 16” – 2o 03’ 21” 

Lintang Selatan dan 119o38’ 45” – 120o21’24” Bujur Timur. Berdasarkan posisi 

geografisnya, Kabupaten Sigi memiliki batas-batas: 

 

Sebelah Utara : Kabupaten Donggala dan Kota Palu 

Sebelah Selatan : Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan 

Sebelah Barat : Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara Provinsi 

Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala 

Sebelah Timur : Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong 

 

 Kabupaten Sigi terdiri dari 15 Kecamatan yang seluruhnya terletak di dekat 

garis khatulistiwa. Ditinjau dari pembagian luas wilayah menurut kecamatan, 

Kulawi menjadi kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu 20,28 persen dari 

total luas wilayah Kabupaten Sigi. Sebaliknya Dolo hanya memiliki 0,69 persen 

dari total luas wilayah kabupaten, menjadi kecamatan yang terkecil luas 

wilayahnya. Berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 2008 tentang 

pembentukan Kabupaten Sigi, sehingga pada tanggal 21 Juli 2008 Kabupaten 

Donggala terjadi pemekaran menjadi Kabupaten Sigi. Tahun 2015 wilayah 

administratif Kabupaten Sigi terdiri dari 15 kecamatan 176 desa. 

 
Tabel 23  Luas tanaman perkebunan menurut jenis tanaman di Kabupaten Sigi 

Jenis 

Komoditas 

Luas Lahan 

(ha) 

Persentase 

(%) 

Produksi 

(ton) 

Persentase 

(%) 

Cengkih 281 0,74 26,2 0,12 

Kelapa 5.984,20 15,68 2.516,00 11,20 

Pala 533 1,40 2 0,01 

Kopi 2.641,00 6,92 331 1,47 

Kemiri 905 2,37 242 1,08 

Kakao 27.680,00 72,53 19.356,00 86,13 

Panili 138 0,36 0 0,00 

Sumber: Kabupaten Sigi dalam angka 2017 dan statistik daerah Kabupaten Sigi 

2016 

  

 Kakao adalah tanaman yang menjadi komoditas unggulan perkebunan dan 

selain kakao ada tanaman kelapa dan kopi. Sebagai salah satu daerah penghasil biji 
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kering kakao, Kabupaten Sigi mengupayakan kakao tetap dapat menjadi komoditas 

unggulan dan dapat bersaing dengan kakao dari Pantai Gading dan Ghana.  

 

Kecamatan Kulawi. Jarak desa terjauh dari ibukota kecamatan yaitu Desa 

Banggaiba berkisar 76 km, sedangkan yang lainnya berkisar 1 – 62 km dari ibukota 

kecamatan. Sarana transportasi antar desa yang digunakan oleh penduduk di 

wilayah kecamatan ini adalah angkutan darat berupa motor dan mobil. Namun 

hampir setengah dari wilayahnya hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua. 

Kecamatan Kulawi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sigi yang 

memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

 

Sebelah Utara : Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Lindu 

Sebelah Timur : Kabupaten Poso 

Sebelah Selatan : Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan 

Pipikoro 

Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Barat 

 

 Kecamatan Kulawi berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten Sigi, 

dengan jarak ± 62 km dari ibukota kabupaten. Untuk sampai di ibukota kecamatan 

dan beberapa desa dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat namun terdapat 

lima desa yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua/motor ojek pada 

musim kemarau melalui jalan setapak sedangkan pada musim hujan hanya bisa 

dilalui dengan berjalan kaki.  

 Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 15.346 jiwa dengan luas 

wilayah 1.095,27 km2. Bila menurut desa, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di 

Desa Namo yaitu sebesar 81 jiwa/km2 dan terendah ada di Desa Banggaiba sebesar 

2 jiwa/km2. Sektor pertanian merupakan tumpuan kehidupan perekonomian di 

Kecamatan Kulawi pada umumnya. Oleh sebab itu pembangunan di sektor 

pertanian masih merupakan hal yang penting dalam mendukung pembangunan 

ekonomi pada sektor perikanan dan peternakan. Kakao sebagai komoditas unggulan 

di kecamatan ini, selain kakao ada cengkih, kopi, kelapa dalam dan kemiri. 

 

 Kecamatan Lindu. Luas Kecamatan Lindu 11.962, 50 ha, yang secara 

administrasi terdiri dari 4 desa, di mana 4 desa tersebut hanya dapat dilalui dengan 

kendaraan roda dua (motor) dan jalan kaki. Kecamatan Lindu merupakan daerah 

pegunungan sekitar 90% dan berada di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu pada 

ketinggian 800 – 1000 m di atas permukaan laut, secara umum letak desa-desa 

berada pada ketinggian 500 – 1000 m di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

 

Sebelah Utara : Kecamatan Palolo 

Sebelah Timur : Kabupaten Poso 

Sebelah Selatan : Kecamatan Kulawi 

Sebelah Barat : Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Gumbasa 

 

 Jumlah penduduk pada akhir tahun 2015 sebanyak 5.791 jiwa, dengan 

kepadatan penduduknya sebesar 10 jiwa per km2. Sektor pertanian merupakan 

tumpuan kehidupan perekonomian di Kecamatan Lindu pada umumnya. Oleh 
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sebab itu pembangunan di sektor pertanian masih merupakan hal yang penting 

dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. 

 Berdasarkan hasil pengamatan prasarana pemasaran berupa pasar adalah 

merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, namun sampai saat ini belum ada 

satupun pasar yang memadai dibangun di Kecamatan Lindu, jalur distribusi 

penjualan biji kering kakao juga menjadi masalah di daerah ini. Kondisi ini sangat 

menyulitkan bagi para petani untuk memasarkan hasil-hasil pertanian mereka 

maupun untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok yang tidak dihasilkan 

di desa mereka.  

 Umumnya petani terpaksa menjual hasil pertanian ke Sadaunta (tempat 

yang berada di pinggir jalan trans Palu-Kulawi) dengan menyewa ojek, satu-

satunya alat transportasi yang tersedia saat ini. Keadaan ini mengakibatkan 

tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh para petani, terlebih dengan bahan 

bakar yang cukup tinggi. 

 

Kabupaten Donggala 

 Secara astronomi Kabupaten Donggala terletak antara 0o30” Lintang Utara 

dan 2o,20” Lintang Selatan serta 119o,45” – 121o,45” Bujur Timur. Berdasarkan 

posisi geografisnya, Kabupaten Donggala berbatasan langsung dengan: 

 

Sebelah Utara : Kabupaten Tolitoli 

Sebelah Timur : Parigi Moutong 

Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Sigi 

serta  Kota Palu 

Sebelah Barat : Selat Makasar dan Provinsi Sulawesi Barat 

 

 Kabupaten Donggala dengan wilayah seluas 5.275,69 km2 terbagi menjadi 

16 kecamatan di mana Kecamatan Rio Pakava merupakan kecamatan terluas 872,16 

km2 sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Banawa Tengah 

yang hanya memiliki luas 75, 64 km2. Perkembangan di sektor pertanian menjadi 

lebih penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian 

masih sangat besar.  

 
Tabel 24   Luas tanaman perkebunan menurut jenis tanaman di Kabupaten  

Donggala 

Jenis 

Komoditas 

Luas Lahan 

(ha) 

Persentase 

(%) 

Produksi 

(ton) 

Persentase 

(%) 

Kelapa  27.257 46,66 27.994 43,29 

Kelapa Sawit 4.568 7,82 16.970 26,24 

Kopi 666 1,14 339 0,52 

Lada 242 0,41 34,7 0,05 

Kakao 25.681 43,96 19.335 29,90 

Sumber: Kabupaten Donggala dalam angka 2017 dan statistik daerah Kabupaten 

Donggala 2016 

  

 Perkebunan merupakan salah satu andalan Kabupaten Donggala. Sebagian 

besar masyarakatnya berusaha di sektor ini. Kelapa adalah tanaman perkebunan 

dengan produksi terbanyak di Kabupaten Donggala dengan wilayah penghasil 
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terbesar berada di Kecamatan Sojol disebabkan Kabupaten Donggala berada di 

sekitar teluk Palu dan sesuai dengan tanaman kelapa dan kakao. Pada tahun 2016 

produksinya mencapai 27.994 ton, diikuti kakao pada tahun 2016 sebesar 19.335 

ton. Wilayah penghasil kakao terbesar di Kecamatan Sindue Tambosabora dan 

Sojol.  

 

Kecamatan Sojol. Kecamatan Sojol dengan wilayah seluas 706,04 km2 terbagi 

menjadi 9 desa. Desa Siboang merupakan desa terluas (117,48 km2) sedangkan desa 

dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Bukit Harapan dengan luas sebesar 23,98 

km2. Jarak ke ibukota kecamatan adalah jarak darat dari ibukota kecamatan ke desa. 

Desa dengan jarak terjauh dari ibukota kecamatan adalah desa Pangalasean yang 

memiliki jarak 38 km sedangkan desa terdekat adalah Desa Balukang II yang 

berjarak 2 km. Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Sojol berbatasan 

langsung dengan: 

 

Sebelah Utara : Sojol Utara 

Sebelah Timur : Kecamatan Damsol 

Sebelah Selatan : Kabupaten Parigi Moutong 

Sebelah Barat : Selat Makasar 

 

 Keadaan tanah di Kecamatan Sojol terdiri dari dataran, perbukitan dan 

pegunungan dengan rata-rata persentase terbesar daerah penggunungan, yakni 77% 

disusul dataran dan perbukitan masing-masing 14% dan 9%. Berdasarkan hasil 

pengukuran GPS di masing-masing kantor desa didapat ketinggian dari permukaan 

air laut berkisar antara 09 – 95 meter di mana desa Bukit Harapan rangking teratas, 

yakni 95 meter dari permukaan air laut karena memang merupakan desa 

pegunungan, dan desa paling paling rendah adalah desa Balukang, yakni 9 meter 

dari permukaan laut. 

 Jumlah penduduk Kecamatan Sojol pada tahun 2016 sebanyak 27.057 jiwa. 

Pada tahun 2016 kepadatan penduduk di kecamatan ini mencapai 38 jiwa per km2. 

Jika dilihat menurut desa, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Desa 

Pangalaseang 111 jiwa per km2. Sebaliknya kepadatan penduduk terendah terdapat 

di Desa Samalili 16 jiwa per km2. Kecamatan ini memiliki sex ratio sebesar 105. 

Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. 

 

 Kecamatan Sirenja. Letak wilayah Kecamatan Sirenja membujur dari arah 

selatan ke utara sepanjang ± 19 km dan lebar dari barat ke timur ± 11,76 km dengan 

luas keseluruhan 286, 94 km2. Jarak dari ibu kota Kabupaten Donggala ± 134 km, 

dari ibukota Provinsi Sulawesi Tengah ± 90 km, perjalanan menuju ibu kota 

Kecamatan Sirenja dapat ditempuh melalui jalan Trans Provinsi. Batas wilayah 

Kecamatan Sirenja adalah: 

 

Sebelah Selatan : Desa Sikara Tobata Kecamatan Sidue Tobata 

yang dilintasi oleh Sungai Ombo yang 

membelah Ombo Sirenja dan dusun Obo Sindue 

Tobata bagian Desa Sikara Tobata 

Sebelah Utara : Puncak gunung Bosa menuju Desa Labean   

Kecamatan Balaesang  
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Sebelah Barat : Laut Selat Makasar 

Sebelah Timur : Lintasan Gunung Tolalmamu dan Gunung   

Panambaila yang tertinggi di Kecamatan 

Sirenja, batasan Kecamatan Ampibabo 

Kabupaten Parigi Moutong 

 

 Jumlah penduduk Kecamatan Sirenja pada tahun 2016 sebanyak 21.381 

jiwa. Pada tahun 2016, kepadatan penduduk di kecamatan ini mencapai 75 jiwa per 

km2. Jika dilihat menurut desa, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Desa 

Tompe 987 jiwa per km2. Sebaliknya, kepadatan penduduk terendah terdapat di 

Desa Umbo 13 jiwa per km2. Kecamatan ini memiliki sex ratio sebesar 110. Artinya 

setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. 
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6 DESKRIPSI KARAKTERISTIK PETANI KAKAO, 

PERAN PENYULUH PERTANIAN, KETERSEDIAAN 

INOVASI, DUKUNGAN KELEMBAGAAN, 

KOMPETENSI PETANI, KAPASITAS PETANI, 

KEMANDIRIAN PETANI DAN PRODUKTIVITAS  

PETANI  KAKAO 
 

 

 

Karakteristik Petani Kakao 

 

Karakteristik petani penting dalam menentukan perubahan usahatani. Petani 

yang memiliki karakteristik yang baik dalam mengembangkan usahataninya dapat 

dengan mudah menyelesaikan masalah dan menggunakan setiap kesempatan untuk 

dapat meningkatkan kompetensi, kapasitas, kemandirian dan produktivitasnya. 

Karakteristik petani sebagai modal dalam menjalankan usahatani kakao di Provinsi 

Sulawesi Tengah.  

Karakteristik petani tidak terlepas dalam pengembangan produktivitas dan 

usahanya (Tabel 25). Karakteristik petani kakao yang yang baik dapat 

memungkinkan terjadinya peningkatan kompetensi, kapasitas dan kemandirian 

petani kakao. Menurut Rogers dan Shoemaker (1987) bahwa karakteristik 

mendasari tingkah laku seseorang dalam situasi bekerja maupun pada situasi yang 

lainnya. Hubungan yang sangat kuat antara karakteristik petani dan keputusan 

mengembangkan usahatani pertanian (Ondersteijn 2003). 

 

Umur Petani 

 Usia yang produktif memberikan kesempatan kepada petani terlibat secara 

aktif dalam mengusahakan perkebunanan kakao, petani yang produktif lebih 

semangat dalam mengusahakan kebun kakao secara maksimal. Selain itu petani 

lebih mudah kreatif, lebih kuat dan lebih dinamis dalam mengikuti perkembangan 

teknologi dan kemajuan pertanian. Dibandingkan dengan orang yang berusia tua, 

cenderung kurang responsif terhadap ide-ide baru. Umur muda memungkinkan 

petani lebih dinamis dan lebih mudah untuk menerima setiap inovasi baru dalam 

mengembangkan usahatani kakao. Dengan keadaan tersebut petani mampu 

mengelola usahatani semaksimal mungkin. Petani yang berumur tua akan sulit 

menerima atau mengadopsi hal-hal baru karena masih berpegang pada kebudayaan 

tradisional. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan umur tua lebih sulit untuk 

menerima masukan dan lebih tidak mau peduli terhadap usahatani kakao. Mayoritas 

penelitian yang berhubungan dengan umur menunjukkan bahwa petani muda lebih 

muda untuk melakukan inovasi dalam usahatani dibandingkan petani tua (Filson 

1993; Bonnieux et al. 1998; Ellis et al. 1999; Mathijs 2003; Brodt et al. 2006; 

Siebert et al. 2006; Van Rensburg et al. 2009; Boon et al. 2010; Murphy et al. 2011; 

Burton 2014).  

Dilihat dari komposisi umur petani 92,1 persen petani kakao tergolong pada 

umur produktif sedangkan 7,9 persen tergolong tidak produktif dalam 

mengusahakan komoditas kakao sebagai komoditas unggulan. Batasan umur 

produktif seseorang dalam bekerja menurut Rusli (1995) 15 – 65 tahun. Petani yang 
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berusia di atas 65 tahun hanya menerima dan sadar akan hal-hal yang baru tetapi 

kurang mengadopsi informasi yang bermanfaat dan teknologi yang sesuai dengan 

kebutuhan karena dipengaruhi kebiasan bertani yang dilakukannya secara turun 

temurun. 

 Yamada dan Chi (2002) menyatakan bahwa petani muda lebih progresif 

dibandingkan petani yang tua. Petani yang tua bertani  berdasarkan pengalaman 

mereka sendiri dan ragu-ragu dalam menerapkan teknologi yang baru. Selanjutnya 

hasil penelitian Espinoza et al. (2007) di Mexico menemukan bahwa petani yang 

tua lebih tradisional dan kurang cenderung untuk berubah, sedang petani muda 

lebih cenderung progresif, bersedia melakukan atau mencoba hal-hal yang baru dan 

lebih mudah untuk ikut pada kegiatan-kegiatan penyuluhan. Perubahan usahatani 

juga ditentukan oleh karakteristik petani dalam mengusahakan usahataninya. 

Menurut Rogers dan Shoemaker (1995) karakteristik mendasari tingkah laku 

seseorang dalam situasi kerja maupun melakukan situasi lainnya.  

Petani yang berusia di atas 65 tahun biasanya hanya menerima dan sadar 

akan hal-hal yang baru tetapi petani tersebut kurang mengadopsi informasi ataupun 

teknologi karena masih terpengaruh dengan hal-hal yang dianutnya misalnya 

kebiasaan berkebun kakao tanpa memperhatikan kondisi tanaman maupun 

kebiasaan bertani yang dilakukan secara turun temurun tanpa pemupukan. Hal 

tersebut telah menjadikan petani sulit berubah dalam mengupayakan kakao sebagai 

komoditas unggulan. Penelitian Davis et al. (2009) menyatakan umur petani lebih 

mudah berpengaruh terhadap proses pengelolahan lahan dan untuk petani muda 

memiliki perencanaan yang baik, cenderung berinvestasi lebih banyak dalam bisnis, 

dibandingkan dengan umur petani dari kelompok usia yang lebih tua. Mungkin juga 

karena petani muda cenderung lebih mudah untuk bereksperimen, misalnya dalam 

penelitian Alexopoulos et al. (2010) menyimpulkan bahwa petani tua memiliki 

lebih luas lahan tapi dalam adopsi teknologi sangat kurang. 

Berdasarkan hasil uji beda menunjukkan umur petani di Kabupaten Poso 

tidak jauh berbeda dengan umur petani Morowali Utara tapi berbeda dengan umur 

petani di Kabupaten Sigi dan Donggala. Hal ini mengandung makna untuk 

pengembangan usahatani kakao sebaiknya memperhatikan umur petani di setiap 

wilayah. Rata-rata petani kakao di Kabupaten Donggala sudah berumur 55 tahun 

apabila dibandingkan dengan petani kakao yang ada di Kabupaten Morowali Utara 

50 tahun, Kabupaten Poso 49 tahun dan Sigi 46 tahun. Hal ini menunjukkan petani 

kakao di Kabupaten Sigi ada pada kategori muda dan lebih memiliki peluang 

berkembang lebih mudah dibandingkan petani yang ada di Kabupaten Donggala. 

Usahatani kakao di Kabupaten Poso dan Morowali Utara berdasarkan 

pengamatan langsung diusahakan oleh petani kategori madya, para pemuda tani 

saat telah menyelesaikan SMA umumnya langsung bekerja di perusahaan kelapa 

sawit, salah satunya W.A anak Y.G petani asal Morowali Utara mengatakan setiap 

bulannya upah bekerja di perkebunan kelapa sawit sebesar Rp. 2.000.000. Setiap 

hari sebagai buruh diharuskan memanen 60 tandan buah sawit segar per hari. Jika 

bekerja melewati target, upaya kelebihan target panen pertandannya dihargai 

Rp.700, sedangkan tidak memenuhi target panen mereka terkena potongan upah 

pokok sebagai dendanya. Rata-rata perhari W.A mampu memanen hingga 100 

sampai 120 tandan buah segar. Ini dilakukan untuk menambah pendapatannya. 

Akibatnya di musim panen, ia sering terlambat pulang ke rumah. Kalau sedang 

musim panen W.A dapat memperoleh upah sebesar rata-rata Rp.3.500.000/bulan.  
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Tabel 25  Sebaran, rataan dan hasil uji beda karakteristik petani kakao di Provinsi 
Sulawesi  Tengah 

Karakteristik 

 

Pengukuran Poso 

(%) 

Sigi 

(%) 

Morowali 

Utara (%) 

Donggala 

(%) 

Total2) 

(%) 

Umur Petani 

(Tahun) 

Muda (30-46) 

Madya (47-63) 

Tua (64-80) 

39,9 

56,9 

4,2 

58,3 

39,3 

2,4 

36,5 

57,7 

5,8 

21,0 

60,0 

19,0 

38,2 

53,9 

7,9 

Rataan  Tahun1)  49b 46a 50b 55c 50 
Pendidikan 

Formal  

(Tahun) 

Rendah (0-6)  

Sedang  (7-13) 

Tinggi  (14-18) 

67,4 

30,6 

2,1 

61,9 

29,8 

8,3 

59,6 

38,5 

  1,9 

70,0 

27,0 

  3,0 

66,3 

30,8 

2,9 

Rataan  Tahun1)  7a 8a      8a     7a 7 
Pendidikan 

Nonformal 

(Frekuensi) 

Rendah  (0-2) 

Sedang   (3-5) 

Tinggi    (6-8) 

92,4 

7,6 

0,0 

64,3 

32,1 

3,6 

90,4 

9,6 

0,0 

98,0 

2,0 

0,0 

87,4 

11,8 

0,8 

Rataan  Frekuensi1)  1a 2b 1a 1a 1 
Tingkat 

Kekosmopolitan 

(Skor) 

Lokalit  (0-50)  
Agak Kosmopolit  (50,01-75) 

Kosmopolit (75,01-100) 

92,4 

6,9 

0,7 

61,9 

26,2 

11,9 

96,2 

  3,8 

   0,0 

94,0 

  5,0 

  1,0 

86,6 

10,3 

3,2 

Rataan  Skor1)  25,1a 47,1b      21,0a    22,4a 28,7 
Luas Lahan 

yang Digarap 

(Ha) 

Sempit  (0,5-1) 

Sedang  (1,1-3) 

Luas (3,1-6) 

48,6 

41,0 

10,4 

38,1 

60,7 

1,2 

50,0 

48,1 

1,9 

82,0 

17,0 

1,0 

55,3 

40,0 

4,7 

Rataan  Hektar1)  1,7bc 1,7c 1,4b 0,9a 1,4 
Partisipasi 

Pengembangan 

Usahatani(Skor) 

Rendah (0-50) 

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

39,6 

58,3 

2,1 

36,9 

59,5 

3,6 

40,4 

55,8 

3,8 

24,0 

67,0 

9,0 

35,0 

60,5 

4,5 

Rataan Skor 1)  52,5a 54,6a 53,2a 60,0b 55,0 
Motivasi 

Kebutuhan 

Keluarga (Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

14,6 

82,6 

2,8 

2,4 

79,8 

17,9 

21,2 

71,2 

  7,7 

40,0 

59,0 

  1,0 

19,5 

74,2 

6,3 

Rataan  Skor1)  60,2b 68,5c 59,6b 52,9a 60,3 
Motivasi 

Pengembangan 

Usahatani(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

7,6 

86,8 

5,6 

19,0 

73,8 

7,1 

28,8 

67,3 

1,9 

34,0 

65,0 

1,0 

20,0 

75,8 

4,2 

Rataan  Skor1)  61,9c 57,9b 55,9ab 54,3a 56,6 
Pengalaman 

Petani  

(Tahun) 

Baru (8-15) 

Sedang (16-23) 

Lama (24-31) 

39,6 

52,1 

8,3 

47,6 

47,6 

4,8 

36,5 

59,6 

  3,8 

24,0 

63,0 

13,0 

36,8 

55,0 

8,2 

Rataan  Tahun1)   18a 16a    17a    18a 17 
Keterikatan 

Tradisi  

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

62,5 

36,1 

1,4 

76,2 

22,6 

1,2 

65,4 

34,6 

0,0 

73,0 

26,0 

1,0 

68,7 

30,3 

1,1 

Rataan  Skor1)  61,9c 56,9b 59,6c 52,9a 52,1 
Keterangan :    n Poso = 144; n Sigi = 84; n Morowali Utara = 52; n Donggala = 100; Total = 380 

1) Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris  yang sama berbeda nyata 

pada uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. 
2) Total empat kabupaten  

   

Keadaan tersebut tidak jauh berbeda dengan pemuda tani yang ada di 

Kabupaten Poso karena selain jarak hanya ±130 km dari Kota Poso, Kabupaten 
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Morowali Utara menjadi tujuan para buruh atau pekerja dari Poso, Bungku dan Tojo 

Una-una. Menurut M.L petani kakao asal Poso, pendapatan menjadi buruh di 

perkebunan kelapa sawit lebih baik dibandingkan uang yang diperoleh dalam 

mengusahakan kakao. Pada awal tahun 2000an kakao menjadi primadona petani di 

Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan harga yang baik dan produksi yang tinggi. 

Orang lantas menggantikan tanaman vanili dan cengkih dengan tanaman kakao. 

Pada saat itu terkenal peribahasa biar tak sekola yang penting ada sokolat (biar 

tidak sekolah yang penting ada cokelat), disebabkan keuntungan kakao bisa 

digunakan untuk memperbaiki rumah dan membeli mobil. Komoditas kakao di 

Kabupaten Donggala diusahakan oleh petani kategori madya, selain kakao petani 

mengusakan komoditas kelapa, padi dan jagung. Menurut petani K.S asal Donggala 

selain komoditas kakao, kelapa juga menjadi andalan petani. Selanjutnya petani 

A.L asal Donggala menyatakan komoditas kakao diusahakan karena merupakan 

pemberian orang tua sejak tahun 2005 dan saat itu usia tanaman masih sekitar 5 

tahun. Berbeda dengan Kabupaten Sigi pada umumnya kakao di daerah ini 

diusahakan oleh petani kategori muda dikarenakan komoditas kakao menjadi sektor 

andalan perkebunan. Menurut petani J.A.E asal Sigi tanaman kakao dapat 

memberikan penghasilan dalam waktu yang singkat karena proses panen dapat 

dilakukan satu minggu sekali.  

 

Pendidikan Formal 

Pendidikan petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah tergolong rendah 

yaitu tujuh tahun atau setara lulus Sekolah Dasar (SD) tamat (Tabel 25). Pendidikan 

petani yang rendah memungkinkan petani untuk kurang mampu mencari dan 

mempertimbangkan kebutuhan yang diperlukan dalam mengembangkan usahatani. 

Hasil penelitian Frawley dan Reidy (1986); Anosike dan Coughenour (1990) 

menemukan bahwa pendidikan petani yang berpendidikan akan lebih mampu 

mengkoordinasikan kegiatan dan mengalokasikan sumber daya untuk suatu 

kegiatan yang beragam. 

Petani yang berpendidikan tinggi dapat bekerja lebih efektif karena erat 

kaitannya dengan tingkat pengetahuan dalam berusahatani. Melalui pendidikan 

penurunan produktivitas, peningkatan kemiskinan serta kelaparan bisa teratasi. 

Rogers (2003) menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh pada respon petani 

terhadap inovasi. Menurut Badan Pusat Statistik (2013) 75 persen tingkat 

pendidikan petani Indonesia tidak tamat dan tamat SD, 24 persen lulus SMP dan 

SMA, serta satu persen lulus perguruan tinggi. Keadaan ini mempertegas bahwa 

petani yang bergerak di sektor perkebunan terlebih khusus tanaman kakao masih 

didominasi oleh petani yang berpendidikan rendah.  

 Hasil uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan tingkat pendidikan 

formal petani kakao di setiap kabupaten. Hal ini mengandung makna bahwa petani 

kakao di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pendidikan yang rendah. Untuk 

mengatasi hal tersebut, pendidikan nonformal perlu ditingkatkan. Berdasarkan 

rataan petani kakao di Kabupaten Sigi  dan Morowali Utara memiliki tingkat 

pendidikan formal sedikit lebih tinggi  dibandingkan dengan Kabupaten Poso dan 

Donggala.  

 Tabel 25 menunjukkan rataan skor pendidikan formal petani tergolong 

rendah (66,3 persen), namun ada juga petani kakao yang memiliki jenjang 

pendidikan SMA sampai perguruan tinggi bergelar diploma dan sarjana yang 
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memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau aparat sipil negara, tenaga 

honorer, karyawan pabrik kelapa sawit dan wiraswasta. Melalui pendidikan 

nonformal, petani mampu meningkatkan kemampuan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan dalam berusahatani kakao. Sejalan dengan hal tersebut menurut 

Suryawati (2005) pendidikan nonformal perlu menjadi prioritas dalam mengatasi 

kebodohan, keterbelakangan dan ketertinggalan sosial ekonomi.  

 Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petani didapatkan petani 

kakao pada umumnya mengharapkan dan mengupayakan anak mereka bisa 

menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi. Petani kakao di wilayah penelitian 

berupaya untuk menyekolahkan anak mereka melalui hasil penjualan biji kering 

kakao yang terbatas atau dari hasil penjualan komoditas pertanian lainnya. Dengan  

harapan  kelak  anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik dari yang sekarang 

ini. Maka untuk mencapai keinginan  tersebut petani  akan lebih  bekerja  keras  

untuk  mencari  nafkah dalam membiayai kebutuhan anak-anaknya khususnya 

untuk membiayai pendidikan.  

 

Pendidikan Nonformal 

Berdasarkan intensitas mengikuti pendidikan nonformal melalui 

penyuluhan, tergolong rendah yaitu sebanyak satu kali dalam setahun. Ini 

menjelaskan bahwa proses penyuluhan belum berjalan dengan baik. Menurut Hu et 

al. (2012) semakin banyak petani mengikuti penyuluhan menunjukkan bahwa 

penyuluh pertanian dapat memenuhi permintaan petani. Rendahnya pendidikan 

nonformal yang pernah diikuti berdampak pada rendahnya informasi yang 

diperoleh petani dalam memanfaatkan biji kakao sebagai sumber pangan keluarga 

dan kemampuan menangani masalah serangan hama penyakit kakao serta 

pemanfaatan limbah kulit buah kakao sebagai pupuk organik.  

Hasil uji beda menunjukkan pendidikan nonformal petani kakao di 

Kabupaten Poso tidak berbeda dengan Kabupaten Morowali Utara dan Donggala 

tapi berbeda dengan Kabupaten Sigi. Hal ini mengandung makna dalam 

pengelolaan usahatani kakao memerlukan strategi yang berbeda di setiap wilayah. 

Berdasarkan frekuensi pelaksanaan, Kabupaten Sigi memiliki frekuensi pendidikan 

nonformal lebih tinggi atau sebanyak dua kali per tahun dibandingkan dengan 

Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala hanya satu 

kali per tahun.  

Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan petani kakao, petani 

membutuhkan pendidikan nonformal melalui penyuluhan. Adapun materi-materi 

yang dibutuhkan petani di antaranya: (1) dampak serangan hama penyakit dan cara 

pengendalian, (2) cara meningkatkan produksi yang menurun dari tahun ke tahun, 

(3) proses penanganan hasil panen melalui proses fermentasi, (4) pelatihan 

pengolahan biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi, (5) pelatihan sambung 

samping dan sambung pucuk, (6) meningkatkan kerjasama pemasaran dengan 

pihak industri dan (7) pemanfaatan limbah kulit buah dan plasenta sebagai pupuk 

organik. Menurut petani F.S asal Sigi dan B.R asal Poso, masalah tersebut dapat 

diselesaikan melalui proses penyuluhan yang intensif kepada petani kakao. 

Selanjutnya petani M.T asal Poso mengatakan bahwa masalah petani dalam 

berusahatani kakao cukup banyak oleh karena itu petani memerlukan penyuluh 

yang mampu mendengar dan memberikan saran jalan keluar. 
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Rendahnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh terhadap komoditas 

kakao dan tugas kerja penyuluh lebih berfokus pada tanaman pangan baik padi, 

jagung dan kedelai menyebabkan intensitas penyuluhan tanaman kakao rendah. 

Baloch dan Thapa, (2016); Sattaka et al. (2016) menyatakan bahwa rendahnya 

penyuluhan disebabkan oleh kendala kelembagaan, termasuk jumlah penyuluh 

yang sangat terbatas dan kurangnya pengetahuan mereka tentang bagaimana 

menangani masalah yang dihadapi petani. Pendidikan nonformal melalui 

penyuluhan yang komprehensif dapat berperan penting mendorong  keberlanjutan 

usahatani, memastikan keamanan pangan dan budaya lokal.  

Menurut Osei el al. (2016); Oladele (2006), sumber informasi terbesar 

diperoleh petani dari penyuluh pertanian dan informasi tersebut sangat penting 

dalam meningkatkan produksi, peningkatan penjualan dan strategi distribusi hasil 

pertanian. Tidak diragukan lagi bahwa penyuluh pertanian memegang peran 

penting dalam memberikan informasi yang akurat dan relevan dengan kebutuhan 

petani. Dengan demikian petani kakao membutuhkan penyuluhan dan melalui 

penyuluhan petani diharapkan dapat mengatasi permasalahan perkebunan. Ini 

sejalan dengan penelitian Bala dan Sharma (2008); Singh et al. (2010) agar petani 

dapat bersaing di pasar global saat ini, petani harus memiliki informasi-informasi 

mengenai teknik budidaya yang baru, klon atau varietas baru yang tahan hama dan 

penyakit, pestisida yang ramah lingkungan, proses pengolahan air yang baik, proses 

pemasaran produk yang sesuai standar, kebijakan pemerintah yang berpihak pada 

petani dan adanya jaringan ekspor impor yang menguntungkan petani. 

 

Kekosmopolitan 

 Secara keseluruhan tingkat kekosmopolitan tergolong rendah. Rogers 

(1973; 2003) menyatakan bahwa petani yang memiliki tingkat inovator yang tinggi 

adalah petani yang memiliki orientasi keluar dari sistem sosial dan komunikasi 

interpersonal paling efektif dalam menyebarkan inovasi. Menurut Soekartawi 

(1998) petani yang kosmopolit dapat terlihat dengan mengetahui frekuensi petani 

keluar dari desanya ke desa lain, bertemu dengan tokoh inovator dan  mengikuti 

penyuluhan. Dalam penelitian ini tingkat kekosmopolitan petani diukur dari 

aktivitas petani pergi ke desa tetangga, mencari informasi ke dinas pertanian 

kabupaten, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan BP3K dan dinas pertanian 

kabupaten serta berkomunikasi dengan pedagang pengumpul.  

Dilihat dari keempat kabupaten tingkat kekosmopolitan yang tertinggi ada 

di Sigi, ini menjelaskan bahwa Sigi menjadi daerah yang lebih mudah untuk 

mencari tahu setiap perkembangan tanaman kakao, secara khusus yang 

berhubungan dengan hama dan penyakit dan harga biji kering kakao. Hal tersebut 

didukung dengan analisis uji beda yang menunjukkan tingkat kekosmpolitan petani 

yang ada di Kabupaten Poso tidak berbeda dengan Morowali Utara dan Donggala 

tapi berbeda dengan Kabupaten Sigi. Hal ini juga menunjukkan Kabupaten Sigi 

lebih kosmopolit dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya, ini mengandung 

makna dalam pengelolaan usahatani kakao memerlukan strategi yang berbeda di 

setiap wilayah. Umumnya masyarakat yang berasal dari etnis Toraja, Bugis, Jawa 

dan Bali yang lebih bersemangat mengikuti kegiatan penyuluhan. Petani yang 

merupakan penduduk lokal kurang aktif mengikuti penyuluhan dan umumnya aktif 

pada saat akan mendapatkan bantuan pupuk, pestisida dan herbisida dari swasta 

atau pemerintah.  
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Petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah tergolong lokalit yang terbatas 

orientasinya hanya di sistem sosialnya dan kurang berinteraksi dengan pihak lain 

yang berada di luar komunitasnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di 

lapangan menunjukkan petani kakao relatif lebih banyak berinteraksi dengan 

pedagang dalam hal penjualan hasil dan BP3K tentang cara mengendalikan hama 

penyakit kakao, sambung samping dan pucuk. Petani berinteraksi dengan pedagang 

melalui handphone, tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan harga dan 

saat yang tepat petani menjual hasil biji kering kakao. Suswanto et al. (2006) 

menyatakan bahwa sifat kekosmopolitan yang dimiliki petani, disebabkan 

mudahnya memperoleh informasi dari televisi, koran, dekatnya jarak antara desa 

dengan kota serta sarana jalan yang baik sehingga mempercepat waktu tempuh dari 

desa menuju pusat perdagangan.  

 Petani yang kosmopolit dapat terlihat dari sikap yang mudah untuk mencari 

tahu dan terbuka terhadap setiap informasi yang berhubungan dengan usahatani 

yang diusahakan. Setiap perkembangan mengenai komoditas kakao diusahakan 

dapat diketahui melalui petani di desa lain, pedagang pengumpul, Dinas Pertanian 

Kabupaten atau Provinsi dan BP3K atau lembaga penyuluhan. Hal ini tujuannya 

supaya petani dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi hama penyakit, 

fluktuatifnya harga pasar, cara fermentasi biji kakao baik dan cara memelihara 

tanam kakao yang baik. Petani yang seperti itu diharapkan lebih mudah 

berkembang dan menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan usahatani. 

Sejalan dengan itu Rogers (2003) mengatakan petani yang kosmopolit adalah petani 

yang lebih maju dibandingkan petani kebanyakan. 

 

Luas Lahan yang Digarap 

 Skala usahatani menggambarkan luas lahan kakao yang diusahakan oleh 

petani dan keluarganya, baik milik sendiri, sewa ataupun bagi hasil. Dari hasil 

penelitian keseluruhan luas lahan petani kakao adalah milik sendiri.  Hal ini 

menjelaskan bahwa petani kakao di Sulawesi Tengah, mengusahakan usahatani 

kakao dan hasil penjualan biji kering kakao dinikmati sendiri oleh petani dan 

keluarganya. Menurut Aneani et al. (2012) luas lahan berpengaruh pada 

peningkatan produksi dan pendapatan  petani disebabkan petani cenderung 

meningkatkan adopsi teknologi dalam penggunaan herbisida, pupuk dan pestisida. 

 Karakteritik petani dalam mengusahakan tanaman kakao pada umumnya 

bertujuan untuk dijual dalam bentuk biji kering kakao bukan untuk dikonsumsi atau 

menjadi olahan yang harga lebih tinggi dibandingkan harga biji kakao kering, hal 

ini mengakibatkan pendapatan yang diperoleh petani rendah dan bertentangan 

dengan harapan petani. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan lahan 

petani adalah milik sendiri, hal ini menunjukkan bahwa lahan kakao di Provinsi 

Sulawesi Tengah dikuasai dan dikelola oleh petani itu sendiri. Sebagian luas lahan 

kakao yang diusahakan oleh petani ada yang terkategori sempit (55,3%) dan untuk 

lahan kakao yang dominan sedang ada di Kabupaten Poso dan Sigi (1,7 ha). Proses 

alih fungsi lahan menyebabkan luas lahan kakao di Provinsi Sulawesi Tengah dari 

tahun ke tahun mengalami penurunan. 

 Hasil uji beda menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata antara luas lahan 

kakao yang digarap petani di Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Poso, Sigi 

dan Morowali Utara. Berdasarkan luas lahan kakao Kabupaten Sigi dan Poso 

memiliki luas lahan lebih luas dibandingkan dengan Kabupaten Morowali Utara 
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dan Donggala. Hal ini karena usaha di sektor perkebunan merupakan sektor 

unggulan di daerah tersebut dan kakao sangat tergantung pada keadaan lahan baik 

itu kesuburannya maupun luasannya. Secara umum, keadaan lahan perkebunan 

kakao  di Sulawesi Tengah dapat dilihat dari lahan yang sempit, terpecah-pecah di 

dalamnya ada komoditas lainnya seperti durian, pala, rambutan, kelapa dan pada 

umumnya dikerjakan sendiri. Penggunaan lahan tersebut merupakan sesuatu yang 

penting dalam proses produksi ataupun usahatani. Hasil diskusi dengan petani T.A 

asal Poso, lahan kakao tetap dipertahankan karena menjadi sumber pendapatan 

keluarga dan menurut petani P.E.D asal Sigi, lahan kakao yang dimiliki merupakan 

warisan dari orang tua, oleh sebab itu tetap akan dipertahankan keberadaannya. 

 Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan petani diperoleh bahwa luas 

lahan dan jumlah tanaman kakao tahun ke tahun semakin menurun dikarenakan alih 

fungsi lahan baik itu untuk pemukiman dan peralihan komoditas dari tanaman 

kakao menjadi tanaman cengkih, kelapa sawit, jagung dan tanaman padi. Pada 

umumnya petani kakao mengusahakan usahatani lainnya dan mencari pekerjaan 

sampingan yang mengakibatkan perkebunan kakao kurang diperhatikan. Ada juga 

petani kakao masih tetap bertahan dengan usahatani kakao karena menurut mereka 

lahan kakao telah diusahakan selama bertahun-tahun dan warisan keluarga.  

 Faktor-faktor yang menyebabkan petani kakao beralih ke usaha yang lain 

sambil menunggu panen yang kurang lebih dua minggu sekali apabila panen raya 

dan satu bulan sekali apabila tidak panen raya karena: (1) biaya pemeliharaan 

penanaman, penyemprotan hama penyakit, pembersihan gulma membutuhkan 

biaya yang relatif besar, (2) proses pemetikan buah, pemecahan buah, dan proses 

pemeraman membutuhkan waktu, (3) proses pengangkutan dan penjemuran, (4) 

dominasi tengkulak atau juga pedagang pengumpul dan adanya fluktuasi harga. 

Menurut Wang et al (2018) lahan pertanian memiliki fungsi ganda secara ekologis 

dan ekonomis. Namun penelitian menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Cina 

turun sebesar 0,85% sedangkan luas lahan perkotaan meningkat sebesar 1,53%. 

Berdasarkan data BPS (2017) lahan pertanian khususnya perkebunan kakao di 

Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2012 sebesar 295.874 (Ha) menurun dari 

tahun ke tahun menjadi 289.194 (Ha) di tahun 2016. 

 

Partisipasi Pengembangan Usahatani 

Tingkat partisipasi petani dalam pengembangan usahatani pada kategori 

sedang cenderung rendah.  Ini menggambarkan bahwa petani kakao mengupayakan 

dirinya untuk turut terlibat dalam kelompok masyarakat dan mau terlibat dalam 

setiap interaksi sosial dengan petani lainnya dan juga pihak pemerintah maupun 

swasta. Menurut Nahayo et al. (2017); Taylor dan Grieken (2014) partisipasi  petani 

rendah disebabkan ketidakadilan terhadap usahatani yang mereka jalankan. Petani 

dijadikan penghasil produk bukan penerima keuntungan, kurangnya penyuluhan, 

input pertanian, teknologi pascapanen yang tidak memadai dan intervensi 

pemerintah dalam usahatani. Kerjasama antar sesama petani, pemimpin lokal dan 

lembaga penyuluhan, dan lembaga lokal dapat mengurangi intervensi politik dan 

meningkatkan partisipasi petani. 
Berdasarkan uji beda menunjukkan partisipasi petani dalam pengembangan 

usahatani di Kabupaten Poso tidak berbeda dengan Sigi dan Morowali Utara tapi 

berbeda dengan Kabupaten Donggala. Ini menggambarkan bahwa petani kakao 

mengupayakan dirinya untuk turut terlibat dalam kelompok masyarakat dan mau 
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terlibat dalam setiap interaksi sosial dengan petani lainnya dan juga pihak 

pemerintah maupun swasta. Pengembangan usahatani tidak akan berkembang 

apabila petani kurang berpartisipasi dalam upaya pengembangan usahatani. Tabel 

25 menunjukkan Kabupaten Donggala memiliki rataan skor partisipasi 

pengembangan usahatani lebih tinggi (60,0) dibandingkan dengan Kabupaten Poso 

(52,4), Sigi (54,6) dan Morowali Utara (53,2). Hal ini disebabkan jarak kota Palu 

dengan Kecamatan Sirenja dan Sojol (±180 km) lebih dekat dan mudah dijangkau 

menggunakan kendaraan roda empat dibandingkan dengan desa yang ada di 

Kabupaten Sigi, Poso dan Morowali Utara. 

Usahatani kakao tidak akan berkembang apabila petani kakao tidak ikut 

berperan aktif dalam upaya pengembangannya. Pengembangan usahatani kakao 

dibutuhkan partisipasi petani. Hal ini bisa dari keterlibatan petani dalam 

merencanakan peningkatan produksi bersama pemerintah, swasta dan petani 

lainnya. Partisipasi petani dalam mengembangkan kakao berdasarkan diskusi 

dengan petani dipengaruhi oleh kebutuhan akan informasi dan manfaat yang 

diperoleh. 

 

Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Keluarga 

Keluarga merupakan faktor yang dapat menjadi pendorong bagi petani 

untuk lebih giat dalam berusahatani. Hasil penelitian menunjukkan motivasi petani 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga pada kategori sedang. Menurut Pakpahan et 

al. (2006); Hansson et al. (2013); Vatn dan Vedeld (2012); Hecken (2017) motivasi 

petani dibangun secara sosial dan secara  ekonomis,  pendapatan  petani yang 

rendah  hanya  mampu  menghidupi keluarganya  untuk  sehari;  sedangkan  secara 

politik  mereka  tetap  tertindas  oleh  struktur sistem  politik  state  (negara)  yang  

belum berorientasi pada masyarakat kalangan bawah.  

 Keluarga menjadi faktor penting buat petani dalam mengusahakan kakao. 

Keluarga sebagai faktor pendorong petani untuk berusahatani. Berdasarkan hasil 

uji beda menunjukkan motivasi petani dalam pemenuhan kebutuhan keluarga di 

Kabupaten Donggala berbeda dengan petani di Kabupaten Poso, Sigi dan Morowali 

Utara. Tabel 25 menunjukkan rataan skor motivasi pemenuhan kebutuhan keluarga 

lebih tinggi di Kabupaten Sigi (68,5) dibandingkan dengan Kabupaten Poso (60,2), 

Donggala (52,9) dan Morowali Utara (59,6). Hal ini disebabkan petani kakao di 

Kabupaten Sigi menjadikan komoditas kakao sebagai komoditas unggulan. Rata-

rata petani kakao di Kabupaten Sigi mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 

empat orang sehingga dalam memenuhi kebutuhan keluarga banyak mengandalkan 

hasil penjualan biji kering kakao dibandingkan komoditas lainnya. Semakin 

meningkat jumlah anggota keluarga dapat berdampak pada meningkatnya 

kebutuhan keluarga. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan petani yang ada di Kabupaten Poso, 

Donggala, Sigi dan Morowali Utara didapatkan pemenuhan kebutuhan keluarga 

baik itu pendidikan anak, perbaikan rumah beserta perabotnya, keperluan hari tua 

dan kebutuhan sehari-hari belum banyak diharapkan dari pendapatan komoditas 

kakao. Petani  belum banyak berharap pada tanaman kakao dibuktikan dengan 

petani yang bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit, nelayan, buruh 

bangunan, tenaga honorer di kantor desa maupun kecamatan, pedagang, sopir dan 

juga ojek dengan tujuan agar kebutuhan keluarga dapat tercukupi. 
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 Sebagian besar rumah tangga petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

rata-rata mempunyai tanggungan keluarga sebanyak tiga orang. Petani kakao lebih 

banyak menggunakan tenaga kerja keluarga dibandingkan tenaga kerja luar 

keluarga. Jumlah pengeluaran keluarga dapat terlihat dari total keluarga dan 

tanggungan anggota keluarga. Hasil pengamatan dan diskusi dengan petani 

menunjukkan sebagian besar petani kakao yang terlibat dalam budidaya tanaman 

kakao baik pemangkasan, pemupukan, pemberantasan hama penyakit dan 

pembersihan gulma adalah laki-laki sebaliknya wanita banyak terlibat dalam proses 

pemanenan, pascapanen dan pemasaran. Menurut Hannson et al. (2013) faktor 

keluarga menjadi faktor penting dalam mengusahakan suatu usaha. 

Kebutuhan keluarga dan situasi keluarga serta peran pasangan menjadi 

penting dalam memberikan pertimbangan mengenai usaha yang dijalankan. 

Usahatani dikelola berdasarkan peluang besar pendapatan yang diperoleh dalam 

berusahatani. Semakin meningkat pendapatan, semakin meningkat upaya petani 

memelihara tanaman kakao. Petani tidak hanya dimotivasi oleh dimensi rasionalitas 

ekonomi seperti memaksimalkan produksi, pendapatan atau keuntungan dan juga 

tidak dapat dijelaskan hanya mengacu pada budaya atau tradisi tapi dibangun oleh 

sistem kebutuhannya.  

 Usahatani kakao diusahakan petani dengan tujuan pemenuhan kebutuhan 

anak sekolah, perbaikan rumah beserta perabotnya dan kebutuhan makan keluarga 

setiap harinya. Di lain pihak, pendapatan dari tanaman kakao tidak bisa mencukupi 

kebutuhan keluarga. Dampak dari rendahnya pendapatan dan kebutuhan keluarga 

yang semakin meningkat, petani bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit, 

nelayan, buruh bangunan, pedagang, sopir taxi (angkot), ojek pangkalan dan 

pedagang.  

Petani yang terdesak dengan kebutuhan ekonomi keluarga menjual lahan 

kakao kepada petani dan pengusaha yang lebih mampu dan menjadi buruh pada 

tanah yang pernah mereka miliki. Alternatif lainnya adalah meninggalkan kakao 

dan beralih ke komoditas perkebunan lain seperti kelapa sawit, cengkih dan pala 

atau melakukan kerjasama dengan perkebunan kelapa sawit dengan model inti 

plasma dengan harapan kebutuhan ekonomi keluarga dapat terpenuhi. Dalam 

sebuah usahatani kakao, petani selalu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. 

Dimulai dari usahatani lainnya dan sebagian petani tetap berusaha mengembangkan 

komoditas kakao karena meyakini kakao memiliki prospek dan harga yang 

menjanjikan dalam mengatasi semakin meningkatkannya kebutuhan keluarga. 

 

Motivasi Pengembangan Usahatani 

 Motivasi petani dalam mengembangkan usahatani dalam bentuk pembelian 

peralatan budidaya, peralatan pengolahan, pengadaan sarana transportasi 

pemasaran dan penambahan luas lahan pada kategori sedang. Petani yang memiliki 

motivasi yang tinggi akan mampu bertahan terhadap setiap tantangan usahatani 

seperti serangan hama penyakit, lemahnya posisi tawar petani dan pengolahan biji 

kering kakao yang tidak dilaksanakan oleh petani. Menurut Sarasutha (2002) 

lemahnya motivasi petani dalam mengembangkan usahatani dan selalu berubah-

ubah disebabkan lemahnya posisi tawar petani (bargaining position) dalam 

pemasaran hasil, harga yang diterima berfluktuasi sesuai ketentuan pedagang dan 

kepentingan yang saling mengalahkan, sebagian besar petani masih enggan 

mengorbankan biayanya dalam upaya meningkatkan produksi. 
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 Motivasi petani dalam pengembangan usahatani digolongkan pada kategori 

sedang. Berdasarkan hasil uji beda menunjukkan motivasi petani dalam 

pengembangan usahatani di Kabupaten Donggala tidak berbeda dengan Morowali 

Utara tapi berbeda dengan Poso dan Sigi. Hal ini diakibatkan rata-rata luas lahan 

milik petani di Kabupaten Sigi (1,7 hektar) dan Poso (1,7 hektar) lebih luas 

dibandingkan luas lahan milik petani di Kabupaten Donggala (0,9 hektar) dan 

Morowali Utara (1,4 hektar). Hal tersebut berdampak lebih termotivasi untuk 

mengembangkan komoditas kakao dibandingkan komoditas lainnya disebabkan 

lahan kakao di daerah tersebut lebih luas. Selain itu di dua daerah tersebut 

komoditas unggulan adalah kakao. Motivasi pengembangan usahatani dapat 

memengaruhi keputusan untuk berusahatani. Adanya dorongan yang kuat dari 

petani berdampak pada perbaikan perilaku dalam usahatani dan berdampak pada 

peningkatan produksi dan pendapatan. 

 Petani tetap untuk mengusahakan komoditas kakao karena: (1) 

keberlanjutan usahatani, apabila tanaman kakao sudah tua dapat diremajakan 

dengan memelihara tunas muda atau melakukan proses entres tanpa harus 

melakukan penanaman tanaman baru, dan (2) tanaman kakao sudah ada 

sebelumnya dan juga sudah mengusahakan selama bertahun-tahun dan menjadi 

sumber pendapatan utama keluarga.   

 

Pengalaman Berusahatani 

Pengalaman petani kakao berada pada kategori sedang dengan rataan 17 

tahun. Pengetahuan dan keterampilan berusahatani kakao diperoleh melalui 

pengalaman dalam berusahatani kakao secara bertahun-tahun. Pengalaman bertani 

diperlukan untuk menjalankan usahatani, karena budidaya kakao membutuhkan 

perhatian khusus selain itu usaha kakao menjadi peluang bisnis yang besar (Amos 

2007;  Tijani 2006; Ogunleye 2007). Selanjutnya menurut Aneani (2012) petani 

yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam budidaya kakao akan lebih mudah 

mengadopsi teknologi kakao. 

 Pengalaman itu sangat berharga bagi petani, dan pengalaman itu sendiri 

dapat diberikan kepada petani lainnya untuk digunakan dan menjadi pembelajaran 

dalam mengupayakan keberhasilan usahataninya. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa pengalaman bertani erat kaitannya dengan perilaku mental petani dan 

pengalaman masa lalu. Metode pertanian yang baru memungkinkan petani terlibat 

dalam usahatani (Smithers dan Furman 2003; Defrancesco et al. 2008; Siebert et 

al. 2006, 2010; Jongeneel et al. 2008). Dalam mengupayakan usahatani kakao, 

petani kakao sering menghadapi resiko yang cukup tinggi terutama serangan hama 

dan penyakit dan fluktuasi harga.  

 Hasil uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara pengalaman 

petani di setiap kabupaten. Hal ini mengandung makna tidak adanya perbedaan 

pengalaman petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah di setiap daerah. Menurut 

Atari et al. (2009) lamanya pengalaman mengusahakan kakao ikut memengaruhi 

perilaku kemampuan petani dalam mengelola usahataninya. Pengalaman yang 

sedang lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam suatu program pertanian 

dibandingkan dengan pengalaman kategori tinggi dan rendah. Menurut van den Ban 

dan Hawkins (2001) seseorang yang banyak belajar akan memperoleh banyak 

pengalaman sehigga akan meningkatkan kemampuan dalam melakukan perkerjaan 

atau usaha. 
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Pengalaman dalam bertani merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan produktivitas kakao. Keterkaitan pengalaman petani di lokasi 

penelitian tidak lepas dari keberadaan usahatani kakao  yang sifatnya turun temurun 

dari keluarga yang satu kepada keluarga yang lainnya atau dari orang tua kepada 

anak-anaknya (diwariskan). Dampak dari hal tersebut, proses mengusahakan 

komoditas kakao hanya didasarkan contoh atau masukan yang diberikan orang tua 

yang terbatas, bukan berdasarkan fakta dan data yang dihasilkan dari penyuluh. Ini 

juga berakibat pada hilangnya minat petani dalam berusahatani diakibatkan orang 

tua hanya sekedar memberikan pengalaman tanpa meningkatkan sikap dan 

keterampilan. Walaupun pengalaman berusahatani cukup lama tetapi karena 

lingkungan usaha masih dilakukan secara tradisional dan usaha mewarisi tradisi 

budaya yang berkembang, maka produktivitas kakao petani rendah.  

Hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, pelaksanaan perawatan kebun 

dilakukan secara bersamaan dengan proses pemanenan dan pada umumnya petani 

melakukan pemupukan, pemberantasan hama penyakit, pemangkasan di saat harga 

kakao meningkat. Hal ini yang menyebabkan kebun petani tidak terawat dengan 

baik.  

Pengalaman petani kakao di Sulawesi Tengah sudah cukup lama, ini sejalan 

dengan umur tanaman kakao yang rata-rata 15 tahun. Semakin tua tanaman kakao, 

produktivitas  tanaman semakin menurun. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata 

tanaman kakao di wilayah penelitian pada kategori tua. Dengan kondisi tanaman 

sudah tua, sebaiknya sudah dilakukan peremajaan melalui teknik sambung samping 

dan sambung pucuk. Menurut Rubiyo dan Siswanto (2012) salah satu upaya untuk 

meningkatkan produktivitas dan mutu hasil kakao dapat dilakukan dengan teknik 

klonalisasi dengan cara sambung samping. 

Tanaman berusia muda dan sedang adalah hasil peremajaan melalui 

sambung samping dan sambung pucuk. Perbaikan produksi sekaligus peremajaan 

tanaman melalui perbanyakan vegetatif menjadi solusi petani. Menurut Limbongan 

dan Djufry (2013) perbanyakan vegetatif dapat diterapkan bergantung pada 

ketersediaan entres,  kemampuan petani, tingkat keberhasilan sambungan dan 

ketersediaan fasilitas penunjang.  

 Berdasarkan data diperoleh di lapangan menunjukkan tanaman umur muda 

dan sedang pada umumnya adalah hasil peremajaan tanaman melalui proses 

sambung samping dan sambung pucuk. Hal ini juga berdampak pada perbaikan 

produksi, namun berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, sulitnya 

memperoleh batang atas yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta 

kompetensi petani rendah dalam melakukan sambung samping mengakibatkan 

tingkat keberhasilannya rendah. 

 

Keterikatan terhadap Tradisi 

 Berdasarkan hasil diskusi dengan petani dan tokoh adat menunjukkan 

keterikatan tradisi ada pada kategori sedang cenderung rendah. Tradisi menjadi 

sesuatu hal yang diperhatikan, namun dari tahun ketahun mengalami perubahan 

secara khusus gotong royong dalam mengusahakan komoditas kakao. Hal ini 

disebabkan kuantitas hasil panen kakao tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya 

dan fokus pengolahan komoditas kakao disesuaikan oleh kebijakan pemerintah 

yang mengutamakan peningkatan produktivitas kurang memperhatikan nilai tradisi 
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setempat serta kenaikan harga komoditas pertanian lainnya seperti kelapa sawit, 

cengkih, pala, jagung dan padi sawah.  

 Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petani maupun tokoh 

adat nilai-nilai yang dianut seperti gotong royong, saling membantu pada saat 

petani lainnya mengalami kesulitan sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun 

dilaksanakan di wilayah penelitian. Tradisi di wilayah penelitian terdiri dari 

berbagai macam, contohnya budaya Pamona di Kabupaten Poso masih diperhatikan 

sampai saat ini dimulai dari bahasa pamona, sistem pernikahan (dari pertunangan 

sampai pernikahan menggunakan adat Pamona), Mosintuwu merupakan bentuk 

pertolongan kepada keluarga petani yang mengalami dukacita dan pernikahan 

dalam Mosintuwu banyak diterapkan di sistem pertanian dimulai dari pembukaan 

lahan, penanaman tanaman, pembersihan gulma sampai pada panen. Petani dalam 

mensyukuri hasil panen dilaksanakan acara Padungku yang merupakan bentuk 

syukur kepada Tuhan Pencipta (Pue mPalaburu).  

 Tradisi di Kabupaten Donggala didominasi oleh Suku Kaili yang 

mempunyai adat istiadat setempat dalam kehidupan sosial, hukum adat dan norma 

yang harus dipatuhi. Upaya adat dilaksanakan pada perkawinan dengan adanya 

kesenian berpantun pemuda dan pemudi (no Rano, no Raego), pada upaya kematian 

dengan menuturkan kebaikan orang yang meninggal (no Vaino), upacara panen 

dengan menyerahkan sesaji (no Vunja). Sigi memiliki sistem gotong royong yang 

biasaya disebut (mosiala pale/mapalus/gotong royong) dalam pertanian penerapan 

sistem ini ditemukan dimulai dari pembukaan lahan sampai pada pemanenan hasil 

pertanian. Berdasarkan diskusi dengan Bapak S.C salah satu tokoh adat mengatakan 

ada tiga filsafat hidup orang Sigi (1) Momepanimpu atau mempersatukan (2) 

Nepatuwu atau saling menghidupi (3) Nepotolawai atau saling melindungi 

membuat sebagian petani di Sigi masih memperhatikan nilai-nilai budaya tersebut 

tapi sebagian lagi sudah kurang memperhatikan tradisi. 

 Kabupaten Morowali dalam mengusahakan pertanian masih terikat pada 

tradisi nenek moyang, prinsip tepo asa aroa atau metatulungi (satu hati, satu tekad, 

satu tujuan/bersatu hati dalam mencapai tujuan). Salah satu tradisi yang masih 

dipertahankan adalah tradisi Mongkoro atau menjalin rasa gotong royong yang kuat 

antara petani yang satu dan yang lainnya. Berdasarkan rataan skor keterikatan 

tradisi Kabupaten Poso (61,9) lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sigi 

(56,9), Morowali Utara (59,6) dan Donggala (52,9). Hasil uji beda menunjukkan 

Kabupaten Poso tidak berbeda dengan Morowali Utara tapi berbeda dengan 

Kabupaten Donggala dan Sigi. Hal ini menunjukkan tradisi di setiap kabupaten 

berbeda-beda terkecuali Kabupaten Poso dan Morowali Utara menunjukkan 

keterikatan tradisi yang tidak jauh berbeda, dimungkinkan oleh jarak yang 

berdekatan antara Morowali Utara dan tradisi nenek moyang yang tidak jauh 

berbeda antara tradisi orang Pamona dan tradisi Mori.  

 

 

Peran Penyuluh Pertanian 

 

 Peran penyuluh berfungsi menyebarluaskan informasi dan mengedukasi 

petani kakao yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, menggunakan strategi 

pengajaran, prosedur dan teknik yang tepat. Peran penyuluh menjadi elemen 

penting dalam keberhasilan petani dalam mengusahakan perkebunan kakao. 
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Penyuluh memiliki peran meningkatkan kemampuan petani agar kompetensi petani 

meningkat dan akhirnya petani dapat membantu diri mereka sendiri. Peran yang 

dilakukan penyuluh adalah (a) menghubungkan petani dengan berbagai sumber 

informasi yang bermanfaat, (b) menghubungkan petani dan industri, (c) 

menghubungan petani dengan pemilik modal dan (d) meningkatkan kompetensi 

petani untuk mampu mengolah hasil biji kering kakao menjadi produk siap 

konsumsi. Menurut Listiana et al. (2018) pentingnya peran penyuluh harus diiringi 

dengan kapasitas yang baik, kapasitas yang baik dapat ditingkatkan melalui 

pendidikan formal maupun mengikutsertakan penyuluh dalam kegiatan diklat.  

Menurut Van den Ban dan Hawkins (1999) menyatakan peranan penyuluh 

adalah melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu 

sasarannya, memberikan pendapat sehingga dapat membuat keputusan yang benar, 

tepat dan berdampak efektif. Selanjutnya Anwas  (2011)  menyatakan,  untuk  

menciptakan  suasana pembelajaran petani yang lebih baik, penyuluh sebaiknya 

mampu menciptakan petani terbiasa  belajar  melalui  berbagai  media  belajar,  

termasuk  belajar dengan sesama,  dengan alam, dan juga belajar dari pengalaman 

atau belajar sambil bekerja. 

 Penyuluh yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun Tahun 2006 

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah penyuluh 

PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Peran penyuluh sebagai ujung 

tombak pembangunan melalui proses penyuluhan atau pembelajaran diharapkan 

mampu meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kemandirian petani kakao di 

Provinsi Sulawesi Tengah. Penyuluh yang dikenal petani kakao umumnya 

penyuluh PNS dan penyuluh swadaya sedangkan penyuluh swasta oleh petani 

kakao lebih dikenal dengan sebutan pedagang atau formulator dari perusahaan 

pestisida, herbisida, pupuk dan sarana produksi lainnya. 

 Penyuluhan tanaman kakao tidak berjalan dengan baik disebabkan penyuluh 

yang fokus mendampingi petani kakao jarang ditemui dan tugas yang diberikan 

kepada penyuluh terfokus pada komoditas tanaman pangan sehingga petani lebih 

banyak menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa arahan dan bantuan dari 

penyuluh. Akses terhadap inovasi yang juga kurang membuat petani sulit untuk 

mengembangkan usahatani. Kelembagaan swasta kurang terlibat dalam 

pengembangan usahatani kakao sehingga petani sulit mengakses kredit dan 

umumnya petani mengembangkan usahanya tanpa dukungan kelembagaan. 

Peran penyuluh diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani dan 

keluarganya karena keberhasilan penyuluhan tanaman kakao bergantung pada 

seberapa besar peran penyuluh. Menurut Landini el al. (2016; 2017) penyuluh 

mempunyai peran mensistematisasi pelatihan atau pembelajaran yang bersifat 

inovatif dan melaksanakan pelatihan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang 

diperoleh penyuluh. Praktik penyuluhan terbaik bergantung pada konteks 

lingkungan, kelembagaan, politik dan budaya. Pelatihan yang dilakukan penyuluh 

dapat meningkatkan keterampilan interpersonal. Komunikasi horizontal antara 

petani dan penyuluh, melakukan proses pemilihan teknologi yang terbaik 

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi petani. 

Petani mengusahakan tanaman kakao masih mengutamakan pengalaman 

secara turun temurun dalam keluarga dan hasil interaksi dengan petani lainnya 

dalam lingkungan masyarakatnya. Pengalaman tersebut yang mengakibatkan 

komoditas yang diusahakan tidak mengalami perkembangan. Permasalahan 
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tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui peran penyuluh sebagai 

komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator dan dinamisator. 

Peran penyuluh diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani dan 

keluarganya karena keberhasilan penyuluhan tanaman kakao bergantung pada 

seberapa besar peran penyuluh (Tabel 26). 

 
Tabel 26 Sebaran, rataan dan hasil uji beda peran penyuluh pertanian di Provinsi 

Sulawesi  Tengah  

Peran Penyuluh Pengukuran 

(skor) 

Poso 

(%) 

Sigi 

(%) 

Morowali 

Utara (%) 

Donggala 

(%) 

Total2) 

(%) 

Komunikator 

(Skor) 

Rendah (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

77,8 

20,8 

1,4 

53,6 

41,7 

4,8 

75,0 

25,0 

0 

96,0 

2,0 

2,0 

76,8 

21,1 

2,1 

Rataan Skor1)  40,2b 51,2c 38,1b 17,6a 36,8 
Fasilitator 

(Skor) 

Rendah (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

95,1 

3,5 

1,4 

88,1 

10,7 

1,2 

92,3 

7,7 

0,0 

89,0 

11,0 

1,0 

91,3 

7,4 

1,3 

Rataan Skor1)  27,4a 31,5a 27,8a 31,2a 29,5 
Advisor 

(Skor) 

Rendah (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

87,5 

12,5 

0 

39,3 

59,5 

1,2 

75,0 

25,0 

0 

97,0 

3,0 

0,0 

77,6 

22,1 

0,3 

Rataan Skor1)  37,0b 51,3c 39,0b 18,5a 36,5 
Motivator  

(Skor) 

Rendah (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

98,6 

2,1 

0 

66,7 

32,1 

1,2 

69,2 

30,8 

0,0 

95,0 

5,0 

0,0 

86,6 

13,4 

0,3 

Rataan Skor1)  32,2b 45,6d 38,7c 24,5a 35,3 
Edukator 

(Skor) 

Rendah (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

81,9 

16,7 

1,4 

92,9 

6,0 

1,2 

86,5 

13,5 

0 

85,0 

14,0 

1,0 

85,8 

13,2 

1,1 

Rataan Skor1)  41,2c 34,4a 39,7bc 36,5ab 38,2 
Organisator 

(Skor) 

Rendah (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

67,4 

28,5 

4,2 

66,7 

29,8 

3,6 

72,5 

21,2 

3,8 

93,0 

3,0 

4,0 

75,0 

21,1 

3,9 

Rataan Skor1)  45,6b 44,4b 45,8b 34,1a 42,5 
Dinamisator 

(Skor) 

Rendah (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

94,4 

3,5 

2,1 

58,3 

38,1 

3,6 

88,5 

11,5 

0 

97,0 

2,0 

1,0 

86,3 

11,8 

1,8 

Rataan Skor1)  32,2b 46,4c 35,6b 25,8a 35,0 
Keterangan :    n Poso = 144; n Sigi = 84; n Morowali Utara = 52; n Donggala = 100; Total = 380 

1) Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris  yang sama berbeda nyata 

pada uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. 
2) Total empat kabupaten  

  

 

Komunikator 

Peran penyuluh sebagai komunikator tergolong rendah, baik dalam 

menyampaikan informasi harga kakao dengan tepat, mencari informasi mengenai 

pengendalian hama dan penyakit kakao, penggunaan pupuk organik, harga kakao 

maupun penggunaan pupuk kimia yang tepat (Tabel 26). Pengembangan komoditas 

kakao sebagai komoditas unggulan tidak terlepas dari peran penyuluh pertanian. 
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Penyuluh berperan memberikan informasi yang mudah dipahami dan informasi 

tersebut menjadi kebutuhan petani kakao. Rendahnya peran penyuluh sebagai 

komunikator menyebabkan penyuluh dan petani kurang dapat berbagi informasi. 

Menurut petani R.S asal Sigi informasi yang diperoleh petani tidak sesuai dengan 

kebutuhan petani. Petani sebatas memperoleh informasi jenis pupuk dan pestisida 

yang digunakan untuk hama penyakit tanpa didukung oleh adanya informasi 

pengujian serta fakta dari efektivitas penggunaan pupuk dan pestisida tersebut. 

Menurut Osei el al. (2016); Oladele (2006) sumber informasi terbesar diperoleh 

petani dari penyuluh pertanian dan informasi tersebut sangat penting dalam 

meningkatkan produksi, peningkatan penjualan dan strategi distribusi hasil 

pertanian.  

Berdasarkan rataan Kabupaten Sigi (51,2) memiliki peran penyuluh sebagai 

komunikator lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Poso (40,2), Donggala 

(17,6) dan Morowali Utara (38,1). Berdasarkan hasil diskusi dengan penyuluh 

swadaya L.S asal Sigi pada umumnya petani lebih mengutamakan informasi yang 

berhubungan dengan pengendalian hama penyakit, demikian pula dengan petani 

kakao yang ada di Donggala, Poso dan Morowali Utara. Hasil uji beda 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara peran penyuluh sebagai 

komunikator di setiap kabupaten. Hal ini mengandung makna bahwa untuk 

peningkatan peran penyuluh sebagai komunikator perlu strategi yang berbeda di 

setiap kabupaten. Penyuluh di setiap kabupaten diperhadapkan dengan tugas kerja 

yang berbeda-beda, dituntut mendampingi petani meningkatkan produksi padi dan 

jagung. Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan penyuluh menunjukkan 

pengetahuan penyuluh terbatas mengenai tanaman kakao dan keterbatasan jumlah 

penyuluh per setiap kabupaten.  

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan tahun (2016) dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian 

(2018) diperoleh jumlah penyuluh di Kabupaten Donggala  ada 122 penyuluh PNS, 

Penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) 28 

penyuluh, dan penyuluh swadaya 10 orang. Khusus Balai Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Lompio 15 penyuluh dan Siboang 8 

penyuluh.  

Kabupaten Sigi 165 penyuluh PNS, THL-TBPP 5 orang, dan swadaya 32 

orang. BP3K Kecamatan Kulawi 9 orang penyuluh PNS dan 1 orang penyuluh 

swadaya, berbeda dengan penyuluh PNS di Kecamatan Lindu ada 6 orang, THL-

TBPP satu orang dan penyuluh swadaya ada 3 orang. Untuk Kabupaten Poso 

jumlah penyuluh PNS 96 orang, THL-TBPP 22 penyuluh dan wilayah penelitian di 

Kecamatan Pamona Puselemba 6 orang  dan Pamona Tenggara ada 5 orang. 

Kabupaten Morowali Utara jumlah penyuluh PNS  62 orang, 38 THL-TBPP dan 

penyuluh swadaya 12 orang. Kecamatan Mori Atas terdata di BP3K 13 PNS, THL-

TBPP 7 orang dan penyuluh swadaya ada 4 orang dan Kecamatan Mori Utara PNS 

4 orang dan THL-TBPP ada  3 orang.  

Van den Ban dan Hawkins  (1999) menyatakan, peran penyuluh dalam 

membantu mengatasi masalah petani sebatas pada  memberikan  informasi  dan  

dengan  informasi  tersebut  petani  dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi 

diri dan usahataninya. Selanjutnya menurut Patterson (1991); Ofuoku  (2012); 

Terry dan Israel (2004) penyuluh mampu menyampaikan pesan kepada petani, 

mengamati dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan petani, 
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mengembangkan dan mempertahankan keterampilan dalam menilai dan merespons 

kebutuhan petani dan memastikan petani menerima informasi yang mutakhir. 

Informasi tersebut bersifat akurat dan bahasa yang digunakan penyuluh harus 

mampu dipahami petani (penerima). 

Menurut Sumardjo (1999) penyuluh diharapkan berperan membangun 

komunikasi yang konvergen, melalui pendekatan inilah lebih memungkinkan 

terjadinya integrasi (interface) antara kepentingan semua pihak (stakeholders) dan 

memenuhi kebutuhan spesifik lokasi. Pendekatan ini lebih menempatkan martabat 

manusia (petani) secara lebih layak, keberadaan petani dengan aspek kepentingan 

dan kemampuannya menjadi lebih dikenali dan dihargai, sehingga lebih mendorong 

terjadinya partisipasi masyarakat yang tinggi. Selanjutnya menurut Mossie dan 

Meseret (2015) penyuluhan dapat mencakup semua aspek pertanian. Ini termasuk 

penyediaan informasi yang tepat waktu, keterikatan petani dengan sumber input 

pertanian dan fasilitas kredit dan yang terpenting adalah layanan pendidikan kepada 

petani.  

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan petani, penyuluh hadir dan 

berkomunikasi langsung dengan petani pada saat memenuhi undangan petani 

membawakan materi mengenai pengendalian hama dan penyakit, mendampingi 

swasta dalam meninjau lokasi perkebunan kakao dan mendampingi dinas pertanian 

kabupaten atau provinsi dalam memberikan penyuluhan. Proses komunikasi bukan 

berdasarkan kepentingan petani (penerima) melainkan kepentingan pemilik modal 

atau pemangku kebijakan. Hal ini menyebabkan hasil dari komunikasi tidak 

menyelesaikan masalah petani. Petani bukan menjadi penerima manfaat dari suatu 

kebijakan yang berpihak pada petani, sebaliknya menjadi pribadi yang tidak 

diperhatikan kepentingannya.  

 

Fasilitator 

Penyuluh kurang berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan 

kemitraan usaha, modal, pasar dan memberikan jalan keluar terhadap masalah 

rendahnya produksi. Raison (2010); Cartwright et al. (2002) menyatakan sebagai 

fasilitator penyuluh mampu menjadi mitra yang baik dengan petani, tetap netral 

dalam situasi apapun, mendampingi atau memfasilitasi petani menemukan 

pengetahuan dan bakat serta keahlian yang ada pada petani,  kemudian membantu 

petani mengembangkannya secara terus menerus.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani diperoleh, hal yang dibutuhkan 

oleh petani adalah pasar dan modal. Kerjasama antara petani dan mitra modal 

contohnya PT Almajaro terbatas pada pemasaran kakao. Petani kakao di wilayah 

penelitian memperoleh modal berusahatani dari hasil penjualan biji kering kakao, 

menanam jagung, kelapa, kelapa sawit, padi dan hasil menjadi buruh bangunan atau 

buruh kebun. Rata-rata petani di wilayah penelitian memperoleh modal 

berusahatani dari hasil penjualan biji kering kakao dan simpanan pribadi baik hasil 

menanam jagung, kelapa, kelapa sawit dan padi. Sigi merupakan kabupaten yang 

memiliki peran penyuluh sebagai fasilitator sedikit lebih tinggi rataan dibandingkan 

Donggala, Morowali Utara dan Poso. Hasil uji beda tidak terdapat perbedaan antar 

Kabupaten Poso, Sigi, Morowali Utara dan Donggala. 

Berdasarkan pengamatan peran penyuluh dalam mendampingi petani masih 

rendah di setiap kabupaten dan upaya yang sama dalam meningkatkannya. Hal 

tersebut disebabkan penyuluh tidak selalu ada pada saat petani membutuhkan. 
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Tempat tinggal penyuluh pertanian rata-rata tergolong jauh dan tidak menetap di 

desa atau wilayah penelitian. Tempat tinggal penyuluh dan jarak yang jauh akan 

mempersulit penyuluh dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator. Semakin 

jauh jarak penyuluh maka akan semakin sulit dalam mendampingi petani kakao 

meningkatkan kemitraan usaha, modal dan pasar.  Penyuluh pertanian sebaiknya 

mampu meningkatkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta, bank dan industri 

untuk meningkatkan ketersediaan modal dan pasar yang menguntungkan petani. 

 

Advisor 

Peran penyuluh sebagai advisor tergolong rendah, di mana  penyuluh kurang 

mampu dalam memberikan saran pemecahan masalah yang dihadapi. Alex et al. 

(2002) penyuluh berperan memberikan layanan konsultasi menanggapi pertanyaan 

petani dan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Penyuluh dan 

petani bersama-sama mengindentifikasi masalah dan memikirkan jalan keluar 

dengan melibatkan pemerintah, swasta dan pemilik modal.  

Dilihat dari hasil uji beda menunjukkan Kabupaten Poso tidak berbeda 

dengan Morowali tapi berbeda dengan Kabupaten Donggala dan Sigi. Hal ini 

mengandung makna bahwa untuk peningkatan peran penyuluh sebagai advisor 

perlu strategi yang berbeda di setiap kabupaten. Perbedaan wilayah dapat 

memengaruhi efektivitas dari penyuluh melakukan perannya sebagai pemberi jalan 

keluar terhadap setiap masalah yang dihadapi petani.  

 Penyuluh Sigi merupakan kabupaten yang memiliki peran penyuluh 

sebagai advisor lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain. Sebagian 

penyuluh pertanian di Kabupaten Sigi mempunyai kebun kakao dan proses belajar 

sambung samping maupun pucuk dilakukan di kebun milik penyuluh. Hal tersebut 

dilakukan oleh penyuluh P.T asal Sigi, proses belajar sambil langsung 

mempraktekan (learning by doing). Penyuluh mempermudah petani dalam belajar. 

Metode yang dilakukan penyuluh sudah cukup baik menurut petani.  

Penyuluh di setiap kabupaten memiliki kemampuan yang kurang dalam 

menerapkan teknik sambung  samping dan pucuk. Fokus penyuluh tidak di tanaman 

perkebunan khususnya kakao sebaliknya berfokus pada tanaman pangan. Berbeda 

dengan halnya dengan penyuluh P.B asal Kabupaten Sigi yang memiliki lahan 

kakao, yang lebih terampil dalam menghadapi hama penyakit kakao dan metode 

peremajaan tanaman kakao. Untuk mengatasi kurang tersedianya penyuluh atau 

petani yang memiliki keterampilan melakukan sambung samping (side grafting) 

ataupun pucuk (top grafting), pemerintah melalui dana APBD dan APBN 

bekerjasama dengan petani mendatangkan pekerja yang terampil dari Sulawesi 

Selatan.  

Upah bekerja mereka dihitung berdasarkan jumlah pohon yang di sambung 

rata-rata Rp.5.000/pohon hingga sambungan hidup dan total biaya yang bisa 

dikeluarkan untuk sambung samping mencapai Rp.5.000.000/hektar. Hasil 

pengamatan dan diskusi dengan petani menunjukkan pemberlakuan Rp. 

5.000/pohon hingga sambungan hidup tidak berlaku, dikerjakan dengan terburu-

buru dan menyelesaikan 1 hektar atau 1.000 pohon dengan jarak tanam 3x3 meter 

dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari dan pergi. Lemahnya kontrol pemerintah, 

lembaga penyuluhan atau BP3K dan kelembagaan lokal petani berdampak pada 

besarnya persentase kegagalan sambung samping.  
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Kehadiran penyuluh pada saat serangan hama penggerek buah kakao dan 

penyakit busuk buah kakao rendah. Kesediaan penyuluh menyelesaikan masalah 

petani dalam menerapkan teknologi dan memberikan pertimbangan tentang 

teknologi yang sesuai itu tak dipisahkan dari peran penyuluh. Berdasarkan 

wawancara dengan salah satu penyuluh swadaya Bapak A.C di Sigi, menyampaikan 

petani mudah mengkomunikasikan permasalahan usahatani ke penyuluh swadaya 

dibandingkan ke penyuluh PNS dikarenakan penyuluh swadaya lebih dikenal dan 

kakao yang diusahakan sudah cukup berhasil dalam mengatasi permasalahan hama 

dan penyakit. Selanjutnya menurut petani penyuluh swadaya memiliki 

keterampilan yang lebih baik dalam melakukan sambung samping dan sambung 

pucuk dibandingkan penyuluh pengawai negeri sipil (PNS). 

 

Motivator 

 Penyuluh berperan memberikan semangat kepada petani dalam memajukan 

usahatani dan bagaimana mengembangkan potensinya. Berdasarkan hasil 

penelitian berada pada kategori rendah (Tabel 26). Hasil uji beda menunjukkan 

terdapat perbedaan peran penyuluh sebagai motivator baik di Kabupaten Poso, Sigi, 

Morowali Utara dan Donggala. Sigi sebagai daerah yang mempunyai peran 

penyuluh sebagai motivator lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Morowali Utara, 

Poso dan Donggala.  

 Kakao merupakan komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Tengah dan 

menjadi komoditas perkebunan unggulan ketiga sesudah kelapa dan karet di 

Indonesia. Hal ini perlu diketahui petani, melalui informasi tersebut petani 

termotivasi untuk memperhatikan usahataninya. Kakao sebagai komoditas 

unggulan diprediksi dari tahun ketahun akan mengalami peningkatan permintaan 

dari bahan mentah dan bahan siap konsumsi, oleh sebab itu peran penyuluh perlu 

mengusahakan petani agar semangat dalam meningkatkan pengelolaan usahatani 

dan mengikuti penyuluhan sebagai tempat petani meningkatkan kompetensinya. 

Intesitas petani mengikuti penyuluhan rendah, yaitu hanya satu kali dalam 

satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyuluhan sebagai sarana belajar 

dalam mengatasi permasalahan usahatani kakao masih rendah. Menurut 

Padmowihardjo (2014) penyuluh berperan sebagai pendidik petani, membantu 

dalam melaksanakan proses belajar supaya petani dapat mengadopsi inovasi yang 

bermanfaat bagi usahataninya. Untuk itu penyuluh diharapkan menguasai konsep 

dan prinsip yang berkaitan dengan proses belajar, agar dapat membantu proses 

belajar petani berlangsung secara efektif dan efisien. Altalb el al. (2015) 

menyatakan penyuluhan sangat penting dalam pengembangan pengetahuan petani. 

Layanan ini merupakan kunci dalam menginformasikan dan memengaruhi 

keputusan petani dalam berusahatani, terutama di negara berkembang yang pada 

umumnya lebih membutuhkan pendampingan dalam meningkatkan produksi 

pertanian. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, produksi kakao 

menurun secara signifikan disebabkan rendahnya keinginan dalam mengusahakan 

kakao, tanaman kakao yang sudah mulai menua tidak seproduktif tahun 2000-an, 

harga pupuk pestisida, herbisida dan insektisida yang mahal sulit dijangkau petani. 

Sebaliknya tanaman kakao sebagai pohon yang memberikan penghidupan dan 

sumber mata pencarian yang mendukung ekonomi petani tidak lagi banyak 

memberikan keuntungan, belum lagi serangan hama dan penyakit yang semakin 
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meningkat. Oleh sebab itu kehadiran penyuluh sebagai pemberi semangat kepada 

petani dalam memajukan usahatani dan mengembangkan usahatani tentunya 

diperlukan, agar kakao yang  merupakan komoditas unggulan Provinsi Sulawesi 

Tengah dari tahun ke tahun dapat mengalami peningkatan. Adanya peningkatan 

permintaan biji kering kakao sebagai komoditas ekspor dan peningkatan 

permintaan bahan mentah yang diolah menjadi bahan siap konsumsi dapat menjadi 

peluang bagi petani untuk terus mengembangkan komoditas kakao. 

 

Edukator 

Peran penyuluh sebagai edukator perlu ditingkatkan agar intensitas petani 

mengikuti pendidikan nonformal meningkat dan pengetahuan petani yang 

berpendidikan formal yang rendah dapat ditingkatkan. Pembelajaran petani melalui 

penyuluhan dibutuhkan petani untuk meningkatkan kompetensi petani dalam 

melakukan fermentasi, pengolahan biji kering kakao, cara budidaya kakao yang 

baik, penggunaan klon unggul pada sambung samping dan teknik sambung samping 

(side grafting) dan sambung pucuk (top grafting) yang benar.  

Berdasarkan rataan intesitas petani mengikuti penyuluhan hanya satu kali 

dalam satu tahun. Hal ini membuktikan bahwa proses penyuluhan sebagai sarana 

petani untuk belajar mengatasi permasalahan dalam berusahatani belum berjalan 

maksimal. Ini disebabkan peran penyuluh sebagai edukator masih rendah. 

Berdasarkan hasil uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara Kabupaten 

Sigi dan Donggala tapi berbeda dengan Kabupaten Morowali dan Poso. Hal ini 

mengandung makna bahwa untuk memperbaiki peran penyuluh sebagai edukator 

diperlukan upaya yang berbeda antara Kabupaten Sigi, Donggala dan Kabupaten 

Morowali Utara serta Poso. Berdasarkan diskusi dengan penyuluh B.T asal 

Morowali Utara, pada umumnya penyuluh di Kabupaten Morowali Utara banyak 

berdiskusi atau tukar-menukar informasi dengan penyuluh yang ada di Kabupaten 

Poso, selain jarak berdekatan, kondisi dan masalah yang dihadapi petani kakao di 

kedua daerah tersebut tidak berbeda. 

Morowali Utara adalah pemekaran wilayah dari Morowali di tahun 2013 

dan sebelum tahun 1999 Morowali merupakan bagian dari Kabupaten Poso. 

Kondisi tersebut menyebabkan metode penyuluhan di Morowali Utara tidak jauh 

berbeda dengan Kabupaten Poso. Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan 

penyuluh menunjukkan sebagian penyuluh yang ada di Kabupaten Morowali Utara 

adalah penyuluh yang berasal dari Kabupaten Poso. Hal ini berdampak pada peran 

penyuluh di Kabupaten Poso tidak berbeda dengan petani di Kabupaten Morowali 

Utara. 

Menurut Shah et al. (2013) dan Sapar et al. (2012) penyuluh harus memiliki 

pengetahuan dan keterampilan teknis agar perannya sebagai pendidik dapat 

dilakukan secara maksimal. Penyuluh yang berhasil adalah penyuluh yang mampu 

merancang dan melaksanakan suatu  program  pembelajaran,  di  mana  materi dan  

metodenya  sesuai  dengan  kondisi  dan karakteristik  petani.  Oleh  karena  itu,  

kepemimpinan,  komunikasi,  diseminasi  teknologi dan  penguasaan  terhadap  

bidang  teknis  yang akan disuluhkan harus dikuasai. 

 

Organisator 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan peran penyuluh sebagai organisator 

masih rendah, namun apabila dibandingkan dengan peran penyuluh lainnya peran 
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sebagai organisator tergolong tinggi ini disebabkan karakter petani di wilayah 

penelitian masih hidup berkelompok dalam mengembangkan usahatani. Penyuluh 

kurang berperan membantu petani dalam meningkatkan efektivitas kelompok tani 

bagi peningkatan produktivitas usahatani. Penyuluh kurang mendampingi 

kelompok tani, mendorong kelompok agar berkembang dan 

menumbuhkembangkan kelompok tani kakao melalui pertemuan kelompok yang 

berjalan dengan baik. Hasil penelitian Sundari et al. (2015) menyatakan bahwa 

penyuluh berperan sebagai organisator berpengaruh terhadap peningkatan 

produksi, penyuluh selalu menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agar 

mampu sebagai kelas belajar mengajar, wahana kerjasama dan sebagai unit 

produksi. 

Hasil uji beda menunjukkan Kabupaten Donggala berbeda nyata dengan 

Kabupaten Poso, Sigi dan Morowali Utara. Hal ini tidak terlepas dari hasil amatan 

bahwa kelompok tani kakao di Kabupaten Donggala kurang aktif dibandingkan 

dengan Kabupaten Poso, Sigi dan Morowali Utara. Kelompok tani terbentuk 

sebelumnya untuk memenuhi program Gernas Kakao yang direncanakan 

pemerintah dengan kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi. Kelompok 

tidak dibentuk berdasarkan kebutuhan petani. Dampak dari hal tersebut kelompok 

lebih mengumatakan bantuan. Selain memenuhi program Gernas Kakao, petani di 

Kabupaten Donggala menjadi anggota atau ketua kelompok di beberapa komoditas 

berbeda antara lain kelompok tani padi, jagung dan kelapa. Keadaan tersebut 

mendorong petani untuk tidak terkonsentrasi pada pengembangan kelompok tani 

kakao. 

 Hasil penelitian menunjukkan tujuan petani berkelompok yaitu berbagi 

informasi untuk memecahkan masalah serangan hama penyakit seperti serangan 

penyakit busuk buah kakao, tempat berdiskusi bagaimana mengelola usahatani 

kakao yang baik, merencanakan jadwal gotong royong secara bergiliran, membahas 

rencana kelompok dan pengembangan kelompok. Selain itu tujuan petani 

berkelompok untuk mempermudah mendapatkan bantuan, petani yang masuk 

dalam kelompok, lebih mudah memperoleh bantuan entres kakao dan petani yang 

tidak menjadi anggota kelompok tidak memperoleh bantuan entres kakao. Menurut 

petani R.R asal Poso yang juga merupakan ketua kelompok, proses pemberian 

bantuan pada umumnya melalui kelompok tani. 

 

Dinamisator 

Peran penyuluh sebagai dinamisator tergolong rendah. Penyuluh kurang 

berperan sebagai dinamisator melalui penerapan inovasi usahatani dan kesediaan 

penyuluh untuk mendampingi, merencanaan dan menggunakan inovasi yang 

bermanfaat dalam usahatani kakao. Menurut Lippitt et  al.  (1958); dan Rogers 

(2003) menyatakan penyuluh pertanian harus mampu mendiagnosis permasalahan- 

permasalahan yang dihadapi petani, membangun dan memelihara hubungan yang 

baik dengan petani dan memantapkan adopsi serta mencegah penghentian. 

Selanjutnya menurut penelitian Ningsih et al. (2014) menunjukkan bahwa semakin 

tinggi peranan penyuluh sebagai dinamisator akan semakin baik dalam penerapan 

teknologi berusahatani. 

Hasil uji beda menunjukkan peran penyuluh sebagai dinamisator tidak 

berbeda di Kabupaen Poso dan Morowali Utara tapi berbeda dengan Kabupaten 

Sigi dan Donggala. Sigi merupakan daerah yang memiliki peran penyuluh sebagai 
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dinamisator cukup tinggi dibandingkan dengan daerah Morowali Utara, Poso dan 

Donggala. Potensi yang tersedia di wilayah penelitian seperti tersediaanya sumber 

daya genetik untuk pengembangan pestisida nabati yang digunakan untuk 

membasmi hama penyakit dan potensi klon Sulawesi 1 dan 2 tahan penyakit busuk 

buah kakao. Pada umumnya klon kakao yang digunakan petani sangat bervariasi 

dari klon ICCRI 03, ICCRI 04, Scavina 6 (Sca 6), ICS 60, TSH 858, UIT 1,  MCC 

01, MCC 02, Sulawesi 1 dan Sulawesi 2.  

Petani menanam kakao tidak diawali dengan pengetahuan tentang jenis klon 

kakao yang berpotensi bagi peningkatan produksi dan tahan terhadap hama 

penyakit. Petani memilih buah kakao untuk dijadikan benih didasarkan ukuran 

buah, warna dan bentuk biji. Rata-rata tanaman kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

dihasilkan melalui penanaman melalui pembibitan sendiri tanpa melalui distributor 

bibit. Petani mengandalkan pengalaman dan informasi dari sesama petani mengenai 

tanaman kakao atau klon kakao yang berpotensi meningkatkan produksi. Peran 

penyuluh perlu ditingkatkan untuk mendampingi petani dalam menerapkan inovasi 

yang bermanfaat bagi petani supaya tanaman kakao yang dihasilkan bisa tahan 

terhadap penyakit dan berbuah banyak. 

 

 

Ketersediaan Inovasi 

 

Petani kakao sebagai pengguna akhir sangat membutuhkan ketersediaan 

inovasi seperti perbaikan klon kakao, penyediaan pupuk terlebih khusus pupuk 

organik untuk memperbaiki struktur kimia, fisika, biologi tanah yang sudah rusak 

akibat penggunaan pupuk anorganik. Selain klon, pupuk, petani juga membutuhkan 

teknologi pascapanen yang dapat meningkatkan kualitas biji kering kakao melalui 

teknologi fermentasi, penyimpanan, pengolahan menjadi produk siap konsumsi, 

pengemasan dan pemasaran. Masih rendahnya ketersediaan inovasi dalam bentuk 

pupuk, klon unggul kakao yang tahan terhadap hama dan penyakit, pestisida yang 

tepat sasaran, mesin pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, alat pemecah 

buah kakao, alat pemisah lendir, alat sortasi biji kering kakao, kotak fermentasi 

dalam meningkatkan kualitas biji kakao, koperasi dan kelompok tani sebagai 

pengepul (Tabel 27). Rogers (2003) menunjukkan bahwa inovasi yang 

dikembangkan akan berbeda-beda pada konteks sosial budaya masyarakat, 

karakteristik pengguna atau pengambilan keputusan, apa manfaat yang dirasakan 

dari inovasi tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Provinsi 

Sulawesi Tengah ragu-ragu dalam menerapkan inovasi disebabkan kurangnya 

sumber daya terlebih khusus penyuluh yang dapat memberikan masukan dan 

pendampingan dalam penerapan inovasi yang baru dan tepat sesuai kebutuhan 

petani, belum lagi pengetahuan dan keterampilan petani yang rendah, kepercayaan 

petani terhadap kredibilitas sumber informasi dan keengganan dalam mengambil 

resiko bahkan beberapa petani kurang peduli terhadap inovasi yang tersedia. 

Berdasarkan diskusi dengan petani, Kementerian Pertanian dan Provinsi Sulawesi 

Tengah memberikan bantuan klon kakao yang disalurkan melalui dinas Pertanian 

Provinsi dan Kabupaten. Tujuan pemberian klon kepada petani, untuk 

menggantikan tanaman kakao yang sudah tua dan terserang penyakit. Tapi fakta di 
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lapangan menunjukkan petani kurang memanfaatkan bantuan tersebut dan 90 

persen kegagalan dialami dalam melakukan sambung samping (side grafting).  

Hal ini disebabkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan 

metode sambung samping rendah dan pendampingan yang dilakukan pemerintah 

melalui penyuluhan itu belum berjalan dengan baik.  Hasil pengamatan di lapangan 

ditemukan terdapat bantuan alat pembuatan pupuk kompos namun tersimpan di 

ketua kelompok tani dan tidak dimanfaatkan petani disebabkan keterbatasan waktu 

penggunaan, anggaran dan keterampilan dalam menggunakannya. Menurut 

Sumardjo (2016) sumber  inovasi  dapat  dikaji  dari  mana  pun,  namun  muaranya  

pada sintesa  konsep  yang  adaptif  terhadap  kondisi  lokal.  Kearifan  lokal menjadi 

altenatif inspirasi kemodernan yang sangat bermakna dalam pembangunan. 

Menurut Mutenje et al. (2016) akses inovasi teknologi petani memerlukan 

pengetahuan dasar tentang bagaimana teknologi bekerja dan proses penyuluhan 

harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan petani. 

 
Tabel 27 Sebaran, rataan dan hasil uji beda ketersediaan inovasi usahatani kakao 

di Provinsi Sulawesi  Tengah   

Ketersediaan 

Inovasi 

Pengukuran Poso 

(%) 

Sigi 

(%) 

Morowali 

Utara (%) 

Donggala 

(%) 

Total2)  

(%) 

Budidaya 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

31,3 

61,8 

6,9 

52,4 

40,5 

7,1 

51,9 

40,4 

7,7 

88,0 

8,0 

4,0 

53,7 

40,0 

6,3 

Rataan Skor1)  55,9c 49,4b 47,5b 41,0a 49,7 
Pengolahan 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

99,3 

0,7 

0,0 

100 

0,0 

0,0 

100 

0,0 

0,0 

98,0 

0,0 

0,0 

99,7 

0,3 

0 

Rataan Skor1)  13,3c 10,5b 7,4a 10,0b 10,3 
Pejualan 

Hasil (Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

93,1 

6,9 

0,0 

77,4 

21,4 

1,2 

98,1 

1,9 

0,0 

98,0 

2,0 

0 

91,6 

8,2 

0,3 

Rataan Skor1)  39,0b 41,5b 30,9a 30,7a 36,2 
Keterangan :    n Poso = 144; n Sigi = 84; n Morowali Utara = 52; n Donggala = 100; Total = 380 

1) Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris  yang sama berbeda nyata 

pada uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. 
2) Total empat kabupaten  

 

 

Inovasi memainkan peran penting dalam sistem pertanian (Coccia 2009; 

Wrigth 2012; Ferrari et al. 2013; Cavallo et al. 2014). Dalam sistem pertanian saat 

ini ketersediaan inovasi bagi para petani sangat penting untuk memperluas 

usahatani (Cavallo et al. 2014). Inovasi tidak hanya berbicara teknologi tetapi juga 

sosial, organisasi, ekonomi dan institusi (Klerkx et al. 2012;  World Bank  2006). 

Keputusan untuk mengadopsi atau menolak inovasi dapat dihubungkan dengan 

tingkat keberagaman antara petani (Solano et al. 2000; Bernues dan Herrero 2008) 

dan khususnya karakteristik sosial ekonomi (umur, pendidikan, pengalaman, 

keluarga, tenaga kerja dalam keluarga, sumber pendapatan); karakteristik lahan 

pertanian (luas lahan, produksi, manajemen usaha, teknologi dan tingkat 

pendapatan (Mafimisebi et al. 2006; Espinoza et al. 2007). Faktor lain yang 

berpengaruh adalah adanya program penyuluhan, sumber informasi dan teknologi 
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untuk petani dalam mengembangkan usahatani (Kiptot et al. 2006; Adegbola dan 

Gardebroek 2007; Garcia 2012).  

 

Budidaya 

 Ketersediaan inovasi dalam bentuk pupuk untuk meningkat produksi 

tanaman, klon unggul kakao yang menghasilkan tanaman yang tahan penyakit, 

pestisida yang tepat sasaran dan ramah lingkungan, alat pemangkasan dan alat 

panen yang sesuai standar untuk menjaga kualitas panen tetap terjaga pada kategori 

sedang (Tabel 27). Menurut Rubiyo dan Siswanto (2012) umumnya  petani  kurang 

menerapkan  inovasi  teknologi  budidaya  sesuai standar  yang  sudah 

direkomendasikan karena berbagai  hal. Teknologi  budidaya  yang  digunakan 

petani umumnya sederhana, bahan tanam  baik biji dan entres biasanya asalan  

bukan  varietas atau klon  unggul,  penggunaan sarana  produksi  kurang  serta  

tingkat  pengetahuan dalam  budidaya  dan  pengelolaan  tanaman atau kebun 

terbatas. 

Hasil uji beda menunjukkan ketersediaan inovasi untuk budidaya kakao di 

Kabupaten Sigi tidak berbeda dengan Morowali Utara tapi berbeda dengan 

Kabupaten Donggala dan Poso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

petani pada umumnya menggunakan pupuk hanya dalam 1 (satu) kali dalam 

setahun dengan rata-rata penggunaan sebesar 70 kg/tahun untuk urea, NPK 30 

kg/tahun dan petroganik 8 kg/tahun.  

Pupuk kompos kulit buah kakao dibiarkan begitu saja oleh petani di bawah 

tanaman kakao, begitupun dengan  serasah atau sisa daun atau ranting tanaman 

kakao. Untuk kotoran sapi diperoleh petani melalui proses pengikatan sapi pada 

batang kayu yang tersedia pada areal tanaman kakao dengan tujuan mempermudah 

petani membersikan gulma sekaligus menyediakan pupuk organik bagi tanaman 

kakao walaupun metode tersebut tidak tepat diterapkan karena dapat merusak 

tanaman kakao.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, pada umumnya 

petani menggunakan pupuk cair di antaranya merek: permata, pupuk organik 

pelengkap cair, seprint, organik cair, mustika, permata super NPK, Bio-trend.  Hal 

ini menunjukkan masih rendah pemanfaatan bahan-bahan organik yang dihasilkan 

oleh tanaman kakao baik kulit buah dan plasenta masih kurang. Umumnya petani 

sesudah melakukan proses pengambilan biji pada buah, kulit buah dan plasenta 

dibiarkan saja di lahan tanpa proses pemanfaatan menjadi pupuk organik. Menurut 

petani proses pembuatan pupuk organik dari kulit buah dan plasenta memerlukan 

waktu yang lama dan rumit. Petani lebih memilih pupuk dan pestisida anorganik 

yang lebih mudah diperoleh dan tersedia di toko-toko tani. Pemupukan diperlukan 

untuk memelihara atau memperbaiki kesuburan tanah sehingga kakao dapat 

berproduksi dengan baik dan pemberian pupuk organik dilakukan untuk 

meningkatkan unsur kimia, fisika dan biologi tanah. 

Menurut Rogers (2003) inovasi dapat memberikan beberapa manfaat: (1) 

peningkatan kualitas  hidup  manusia  melalui  penemuan-penemuan  baru  yang  

membantu dalam proses  pemenuhan kebutuhan  hidup  manusia, (2) 

memungkinkan  suatu  perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan 

yang dapat diperolehnya, (3) adanya peningkatan dalam kemampuan 

mendistribusikan   kreativitas   ke dalam   wadah penciptaan sesuatu hal yang baru, 

dan (4) adanya keanekaragaman produk dan jenisnya di dalam  pasar. Inovasi  dapat  
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ditunjang  oleh  beberapa faktor pendukung seperti: (1) adanya keinginan untuk 

merubah diri, dari tidak bisa menjadi  bisa  dan  dari  tidak  tahu  menjadi  tahu,  (2) 

adanya  kebebasan  untuk berekspresi,  (3) adanya  pembimbing  yang  berwawasan  

luas  dan  kreaktif, (4) tersedianya  sarana  dan  prasarana, dan  (5) kondisi  

lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun 

pendidikan. 

Penggunaan klon unggul kakao di tingkat petani belum banyak diterapkan 

selain faktor kegagalan proses sambung samping (side grafting) juga diakibatkan 

klon unggul belum banyak tersedia di tingkat petani. Penelitian menunjukkan petani 

di Sulawesi Tengah mengambil ranting atau bagian dari pucuk yang tidak terlalu 

muda maupun tua yang berdasarkan pengamatan petani tahan terhadap penyakit 

dan menurut mereka bisa digunakan sebagai bahan untuk entres. Perbaikan 

produksi sekaligus peremajaan tanaman melalui perbanyakan vegetatif menjadi 

solusi petani. Menurut Limbongan dan Djufry (2013) perbanyakan vegetatif dapat 

diterapkan bergantung pada ketersediaan entres,  kemampuan petani, tingkat 

keberhasilan sambungan dan ketersediaan fasilitas penunjang. Namun berdasarkan 

pengamatan dan diskusi dengan petani, sulitnya memperoleh batang atas yang tahan 

terhadap serangan hama dan penyakit serta kompetensi petani yang rendah 

menyebabkan tingginya persentase kegagalan peremajaan. 

Inovasi pertanian dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan 

produksi, meningkatkan keamanan pangan rumah tangga dan kemudian 

meningkatkan pendapatan petani. Inovasi pertanian meliputi adopsi penerapan baik 

itu penggunaan varietas tanaman, potensi dalam meningkatkan ekonomi rumah 

tangga dan keamanan pangan serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi terhadap petani miskin (World Bank 2006;  Mutenje et al. 2016). Seorang 

petani dapat menerima suatu inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat.  Menurut  

Rogers  (2003) proses pengambilan  keputusan  inovasi  adalah  proses  mental di 

mana seseorang atau individu berlalu dari pengetahuan pertama  mengenai suatu 

inovasi dengan  membentuk suatu sikap  terhadap  inovasi,   sampai   memutuskan   

untuk   menolak   atau   menerima, melaksanakan  ide-ide  baru  dan  mengukuhkan  

terhadap  keputusan  inovasi. 

  Hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, penggunaan pestisida untuk 

mengatasi serangan hama dan penyakit terlebih khusus serangan penyakit pembuluh 

kayu  vascular streak dieback (VSD), penggerek buah kakao (PBK), penyakit 

kangker batang dan penyakit kangker buah (Phytophthora palmivora)  di antaranya 

menggunakan merek Dharmabas 50 EC, Chlormite 400 EC, Alika, Spontan, 

Capture 100EC, Nordox 500gram, Beta 15 EC, Beytroid 50EC, Spontan 400 SL, 

Samite 135EC, Hexa 50SC dan Glika. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi 

dengan petani pada umumnya petani sulit untuk menerapkan beberapa pestisida 

tersebut disebabkan rendahnya pengetahuan petani terhadap pengaruhnya terhadap 

hama dan penyakit yang menyerang kakao, penerapan pestisida oleh petani lebih 

pada sistem coba-coba, dan besarnya harga yang dikeluarkan petani membeli 

pestisida tersebut berkisar Rp. 40.000/liter – Rp.170.000/liter. 

 Peralatan budidaya penting untuk dimiliki petani. Seperti gunting pangkas, 

handsprayer, alat panen dan mesin paras. Petani di Provinsi Sulawesi Tengah rata-

rata memiliki satu buah peralatan budidaya terkecuali mesin paras tidak semua 

petani memiliki. Pada umumnya untuk handsprayer digunakan bukan hanya di 

perkebunan kakao juga digunakan pada tanaman lainnya seperti padi sawah dan 
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jagung sebagai alat pemupukan dan pemberantasan hama penyakit. Mesin paras di 

tingkat petani kakao belum banyak yang memiliki, pembersihan gulma lebih 

banyak mengandalkan sabit atau arit. Begitu juga dengan alat pemangkasan, petani 

lebih banyak menggunakan golok atau parang. Pada proses panen petani 

menggunakan alat panen pisau bergalah tajam untuk menjangkau buah di dahan 

yang lebih tinggi  dan menggunakan golok atau parang bahkan arit, proses 

pemetikan menggunakan alat tersebut cukup beresiko disebabkan dapat merusak 

bunga-bunga kakao yang baru dibekas tangkai buah dan bisa menyebabkan 

penurunan produksi pada bulan-bulan berikutnya. Berdasarkan pengamatan di 

lapangan masih ditemukan petani yang melakukan pemanenan dengan cara 

memelintir buah atau menarik buah tanpa diketahui petani bahwa hal tersebut 

berdampak pada rusaknya kulit batang atau tangkai buah. Kulit tanaman yang 

terlukai akan mudah terinveksi penyakit dan tangkai buah yang rusak tidak dapat 

lagi ditumbuhi bunga sehingga buah tidak mungkin tumbuh lagi.  

 

Pengolahan 

 Ketersediaan inovasi pengolahan biji kering kakao menjadi penting, 

peningkatan nilai jual beli kakao dan pemanfaatan biji kering menjadi produk siap 

konsumsi diharapkan dapat meningkatkan bahan pangan keluarga dan menambah 

pendapatan petani. Berdasarkan hasil penelitian ketersediaan inovasi pengolahan 

pada kategori rendah (Tabel 27). Menurut Rubiyo dan Siswanto (2012); Ermiati et 

al. (2014) menyatakan pengembangan pengolahan hasil mulai dari hulu sampai hilir 

masih dilakukan secara sederhana dan beragam. Di tingkat hulu, perlu dilakukan 

pengembangan dan diseminasi teknologi pengolahan hasil kepada petani sehingga 

petani mampu mengembangkan usaha industri pengolahan hasil kakaonya. Untuk 

mendapatkan mutu hasil yang baik sesuai dengan standar mutu yang diinginkan 

konsumen, perlu kelengkapan fasilitas sarana pengolahan hasil yang dapat 

dioperasionalkan petani. 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, ketersedian mesin 

pengolahan biji kering kakao menjadi bubuk kakao maupun lemak kakao, alat 

pemisah lendir kakao untuk mempercepat proses pengeringan, alat pengering kakao 

dan alat pemecah buah kakao belum tersedia di tingkat petani. Petani terbatas 

mempunyai kotak fermentasi hasil pelatihan yang kurang dimanfaatkan dan sesek 

bambu (para-para) digunakan untuk tempat penjemuran sekaligus alat sortasi biji 

kakao.  

 Pemanfaaatan alat pengolahan masih terbatas dan mengandalkan cara 

tradisional. Petani memiliki keterbatasan modal, pengetahuan dan keterampilan 

dalam memanfaatkan alat pengolahan. Menurut salah seorang petani M.T asal Poso, 

hal ini dapat diterapkan apabila adanya kerjasama antara industri dan pemerintah 

dengan metode pendampingan dan pembiayaan. Tapi petani lainnya T.L asal Sigi 

menyatakan bahwa hal ini bukan menjadi urusan petani, peran petani menyediakan 

biji kering kakao yang dibutuhkan industri dengan harga jual tinggi dan bagaimana 

cara mengatasi masalah hama penyakit supaya produktivitas semakin meningkat. 

 Hasil uji beda menunjukkan ketersediaan inovasi dalam pengolahan 

komoditas kakao di Kabupaten Donggala tidak berbeda dengan Sigi tapi berbeda 

dengan Kabupaten Morowali Utara dan Poso. Apabila dilihat dari nilai rataan, 

Kabupaten Poso memiliki ketersediaan inovasi dalam pengolahan lebih tinggi dari 

Kabupaten Sigi, Morowali Utara dan Donggala. Hal tersebut memberikan 
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penjelasan bahwa terdapat perbedaan dalam ketersediaan inovasi pengolahan 

komoditas kakao pada petani yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dan 

mengandung makna bahwa dalam menyediakan inovasi pengolahan biji kakao 

memerlukan strategi yang berbeda. Hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, 

penggunaan inovasi dalam bentuk kotak fermentasi untuk meningkatkan kualitas 

biji kering kakao dilakukan petani sebatas pelatihan dari swasta dan penyuluh. 

Belum terlihat di lapangan penggunaan kotak fermentasi digunakan secara terus 

menerus oleh petani.  

 Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan petani maupun penyuluh, 

petani kembali lagi menggunakan karung sebagai sarana pemeraman dengan tujuan 

bukan untuk peningkatan kualitas biji kering kakao tapi agar proses pelepasan biji 

kakao dari plasenta dapat lebih mudah dilakukan. Hal ini disebabkan sulitnya 

memisahkan biji kakao yang sudah terlebih dahulu terserang penyakit. Begitupun 

dengan proses pengupasan buah tidak menggunakan alat pemecah buah kakao dari 

mesin atau menggunakan benda tumpul seperti tongkat kayu tapi masih 

menggunakan bantuan benda tajam seperti golok atau parang dan hal ini bisa 

menyebabkan tangan petani terluka. Penggunaan golok juga berdampak pecahnya 

biji dan harga yang diterima petani menjadi rendah setelah dipasarkan. 

 

Penjualan Hasil 
 Inovasi penjualan hasil berdasarkan penelitian rendah, ini menujukkan 

rendahnya harga yang diterima petani disebabkan tidak tersedianya koperasi 

sebagai pengumpul biji kering kakao, industri yang langsung membeli hasil kakao 

dari petani tanpa melalui pedagang pengumpul, kelompok tani menjadi koordinator 

dalam penjualan hasil dan konsumen membeli langsung hasil olahan biji kering 

kakao dari petani. Proses penjualan hasil pada umumnya melalui pedagang 

pengumpul (Tabel 27). Menurut Iqbal dan Dalimi (2006); Danil et al. (2014); 

Abubakar et al. (2013) petani dalam proses penjualannya lebih banyak 

berhubungan dengan lembaga pemasaran yang terlibat, selain itu petani tidak 

banyak punya pilihan kecuali ke pedagang pengumpul, di mana petani tidak 

mempunyai kekuatan dalam menentukan harga kakao.  

 Hasil uji beda menunjukkan bahwa ketersediaan inovasi di Kabupaten 

Donggala tidak berbeda dengan Kabupaten Morowali tapi berbeda dengan 

Kabupaten Poso dan Sigi, ini disebabkan Kabupaten Donggala dan Morowali 

memiliki produksi lebih rendah dibandingkan Poso dan Sigi. Adapun Kabupaten 

Sigi (41,5) mempunyai ketersediaan inovasi penjualan hasil lebih tinggi 

dibandingkan dengan Kabupaten Poso (39,0), Morowali Utara (30,9) dan Donggala 

(30,7). Berdasarkan penelitian, industri mengendalilkan harga, diikuti pedagang 

pengumpul dengan tujuan memperoleh keuntungan, pedagang pengumpul lebih 

banyak mengetahui informasi harga biji kering kakao dibandingkan petani.  

 Informasi harga diperoleh petani melalui pedagang pengumpul dan 

pedagang pengumpul memperoleh informasi dari pedagang besar atau exportir 

seperti PT Almajaro, PT Mars Indonesia, PT Cargill Indonesia dan Tanah Mas 

Selebes.  Lemahnya posisi tawar petani menyebabkan inovasi penjualan hasil juga 

rendah. Hasil  penelitian Abubakar et al. (2013)  menunjukkan keterikatan  petani  

dengan  pedagang  sebagai  bentuk kelembagaan informal yang menyebabkan 

kerugian bagi petani.  Struktur  dan  perilaku  pasar  yang  terbentuk cenderung  

mengarah  pada  struktur  pasar  oligopsoni, yaitu  pedagang  memiliki  posisi  tawar 
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yang  lebih kuat dibandingkan petani. Salah satu upaya untuk mengatasi berbagai 

permasalahan tersebut  adalah  penguatan  kelembagaan di tingkat petani. 

 Menurut salah seorang petani I.P.S asal Donggala peran kelompok tani dan 

koperasi tani lemah disebabkan petani lebih menginginkan penjualan hasil ke 

pedagang pengumpul lebih menguntungkan dibandingkan melalui kelompok tani 

atau koperasi, sejalan dengan itu petani A.S asal Poso menyebutkan kelompok tani 

yang diikuti, kelompok tanaman pangan dan perkebunan lebih banyak 

membicarakan bagaimana memperoleh bantuan pupuk, pestisida dan benih  

sebaliknya menurut petani B.R juga asal Poso menyampaikan kelompok tani dan 

koperasi tani perkebunan kakao itu penting apabila dikelola dengan baik 

didampingi pemerintah dan swasta. Menurut Yantu et al. (2011) proses pembelian 

biji kering kakao di tingkat petani sangat bervariasi, tergantung dari tingkat 

kekeringan atau kadar air biji kakao. Informasi harga diperoleh dari pedagang besar 

atau eksportir dan petani memiliki posisi tawar relatif lemah. Harga dikendalikan 

oleh pedagang pengumpul. 

 

 

Dukungan Kelembagaan 

 

Pengembangan peran kelembagaan kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

masih belum memadai, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan peran kelembagaan 

baik pemasaran, modal, pengolahan, bimbingan teknis dan modal sosial agar kakao 

mencapai produktivitas yang tinggi dan memiliki mutu yang baik. Berdasarkan 

hasil penelitian dan diskusi dengan petani, dukungan kelembagaan baik swasta, 

industri dan pemerintah lemah (Tabel 28). Beberapa petani di setiap wilayah 

penelitian mempertanyakan keberpihakan pemerintah dan industri terhadap petani 

kakao baik dari harga biji kering kakao yang semakin rendah dan dikendalikan oleh 

pemilik modal serta pemberian bantuan sarana produksi bagi petani. 

Hasil penelitian menunjukkan petani membutuhkan pengembangan sumber 

daya modal, selain itu petani berharap terjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga 

keuangan dalam memberikan modal usahatani, peningkatan fungsi lembaga 

penyuluhan dalam melakukan pendampingan dan pelatihan. Selain lembaga 

tersebut,  petani membutuhkan pengembangan kelembagaan lokal petani. Petani 

yang memiliki akses ke modal diharapkan akan mudah dalam menyediakan input 

produksi seperti pupuk, pestisida, peralatan budidaya, peralatan pemanenan, 

pascapanen dan pengolahan. Hal tersebut dapat didukung dengan adanya dukungan 

kelembagaan modal yang berpihak pada petani. Masalah lain selain hama dan 

penyakit yang sering dihadapi petani dalam mengembangkan usahatani kakao 

adalah keterbasan modal atau investasi perbankkan yang menentukan 

perkembangan dan majunya usahatani.  

Menurut Kung (2006); Deininger et al. (2014) menyatakan bahwa 

pengembangan kelembangaan petani sangat membantu meningkatkan fungsi pasar, 

membangun sarana pengolahan hasil dan memperkuat jaminan kepemilikan. 

Selanjutnya menurut Wahyuningsih (2007) kemajuan  yang  dialami  di  sektor  

agribisnis  tidak  terlepas  dari dukungan kelembagaan agribisnis. Cakupan 

agribisnis yang begitu luas, melibatkan   cukup   banyak   lembaga   untuk   

menaganinya,   beberapa di antaranya   ialah   lembaga   perbankan,   perindustrian,   
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perdagangan, pengangkutan,  pergudangan,  penelitian,  pendidikan,  penyuluhan  

serta lembaga swadaya masyarakat lainnya.  

 
Tabel 28  Sebaran, rataan dan hasil uji beda tingkat dukungan kelembagaan di 

Provinsi Sulawesi  Tengah 

Dukungan 

Kelembangaan 

Pengukuran Poso 

(%) 

Sigi 

(%) 

Morowali 

Utara (%) 

Donggala 

(%) 

Total2) 

(%) 

Pemasaran 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

81,9 

17,4 

0,7 

95,2 

4,8 

0,0 

90,4 

9,6 

0,0 

93,0 

7,0 

0,0 

88,9 

10,8 

0,3 

Rataan Skor1)  46,9d 41,5c 36,2b 31,2a 40,1 
Modal 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

72,2 

27,1 

0,7 

35,7 

58,3 

6,0 

71,2 

28,8 

0,0 

96,0 

4,0 

0,0 

70,3 

28,2 

1,6 

Rataan Skor1)  43,4b 54,5c 42,3b 31,9a 43,0 
Pengolahan 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

99,3 

0,7 

0 

97,6 

2,4 

0,0 

100 

0,0 

0,0 

98,0 

2,0 

0,0 

98,7 

1,3 

0,0 

Rataan Skor1)  28,8c 33,1d 23,7b 20,9a 27,0 
Bimbingan 

Teknis 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

91,7 

6,9 

1,4 

96,4 

2,4 

1,2 

92,3 

5,8 

1,9 

99,0 

3,0 

1,0 

93,9 

4,7 

1,3 

Rataan Skor1)  30,8c 31,2c 26,5b 22,7a 27,8 
Modal Sosial 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

22,9 

75,0 

2,1 

44,0 

50,0 

6,0 

38,5 

59,6 

1,9 

78,0 

20,0 

2,0 

44,2 

52,9 

2,9 

Rataan Skor1)  57,5b 53,7b 53,8b 40,8a 51,8 
Keterangan :    n Poso = 144; n Sigi = 84; n Morowali Utara = 52; n Donggala = 100; Total = 380 

1) Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris  yang sama berbeda nyata 

pada uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. 
2) Total empat kabupaten  

 

 

Pemasaran 

 Berdasarkan hasil penelitian dukungan kelembagaan dalam pemasaran 

rendah, hasil uji beda menunjukkan adanya perbedaan proses pemasaran petani 

antara Kabupaten Donggala, Morowali Utara, Sigi dan Donggala. Kabupaten  Poso 

(46,9) relatif lebih baik proses pemasaran biji kering kakao dibandingkan dengan 

Kabupaten Sigi (41,5), Kabupaten Morowali Utara (36,2) dan Kabupaten Donggala 

(31,2). Ini disebabkan proses penjualan biji kering kakao ditentukan dari jumlah 

hasil biji kering kakao yang diperoleh petani per setiap panen, jarak petani ke 

pedagang pengumpul dan jumlah pedagang pengumpul yang membeli hasil biji 

kering kakao milik petani.  

Hasil biji kering kakao langsung dijual pada pedagang pengumpul (Gambar 

13). Pada umumnya rata-rata petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah menjual 

kakao setelah melakukan panen yang kedua, menurut sebagian petani selain 

kuantitas jumlah bertambah, uang yang diperoleh juga lebih besar dibandingkan 

menjual pada saat setelah panen yang pertama. Sebaliknya menurut petani R.A.A 

asal Poso proses pemasaran tergantung dari kebutuhan, tidak menunggu berapa kali 
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melakukan pemanenan tapi melihat kebutuhan keluarga terlebih kebutuhan 

makanan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Keterangan: 

          Saluran pemasaran petani kakao   

          Saluran pemasaran pedagang pengumpul langsung rumah 

          Saluran pemasaran pedagang pengumpul desa 

          Saluran pemasaran pedagang pengumpul kecamatan 

          Saluran pemasaran pedagang pengumpul kabupaten    

          Saluran pemasaran pedagang besar 

          Saluran pemasaran petani kakao ke kelompok tani, koperasi dan konsumen 

 

Gambar 13 Saluran pemasaran biji kering kakao oleh petani di Provinsi Sulawesi 

Tengah 

 

 

Berdasarkan saluran pemasaran biji kering kakao oleh petani di Provinsi 

Sulawesi Tengah (Gambar 13), persentase petani yang melakukan penjualan biji 

kering kakao lebih besar ke pedagang pengumpul desa sebesar 40,8% (155 petani), 

diikuti oleh pedagang pengumpul kecamatan 26,6% (101 petani), pedagang 

pengumpul langsung mendatangi rumah petani 17,6% (67 petani), pedagang 

pengumpul kabupaten 9,2% (35 petani), pedagang besar 4,5% (17 petani) dan 

eksportir sebesar 1,3% (5 petani). Pada umumnya pedagang kakao juga membeli 

komoditas perkebunan lainnya seperti bunga cengkih, kopra atau daging buah 

kelapa yang dikeringkan dan biji pala. 

Proses pemasaran kakao di tingkat petani melibatkan banyak orang selain 

petani, ada juga pembeli di tingkat lokal, regional dan internasional dan pemerintah 

sebagai pemegang kebijakan. Eksportir menjalin kerjasama yang 

63,6 % 
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berkesinambungan dengan pedagang pengumpul dan petani untuk memenuhi 

kuantitas ekspor, pedagang besar melakukan kerjasama dengan pedagang 

pengumpul kabupaten, kecamatan dan desa. Pedagang pengumpul yang langsung 

mengambil biji kering di rumah petani melalui kunjungan langsung bekerjasama 

dengan pedagang kabupaten dan pedagang besar.  

Untuk daerah Sulawesi Tengah terdapat permasalahan dalam tata niaga 

kakao, walaupun para petani tersebut menjual ke pedagang pengumpul, tetapi dari 

segi jumlah pedagang pengumpul yang mencari kakao di desa tidak tetap dan selalu 

berubah-ubah. Apabila pedagang pengumpul baru yang masuk ke wilayah tersebut 

dan berani membeli dengan harga yang lebih tinggi maka petani akan lebih memilih 

menjual ke pedagang pengumpul yang membeli dengan harga yang lebih tinggi 

selain itu kondisi yang terjadi harga ditentukan oleh pedagang pengumpul.  

Menurut Mosher (1981) pasar  merupakan  masalah  penting  dalam  

merangsang  petani  untuk meningkatkan produksinya. Pasar merupakan salah satu 

syarat penting dalam pembangunan pertanian, karena pasar akan menentukan 

besarnya permintaan suatu komoditas.  Pemasaran  yang  efektif  sangat  dibutuhkan  

dalam  memasarkan  biji  kakao. Salah  satu  faktor  yang  menentukan  adalah  

tingkat  harga  dan  stabilitas  harga. Semakin tinggi harga jual biji kakao, petani 

akan termotivasi untuk meningkatkan produksinya.  Artinya  tidak  cukup  hanya  

dengan  meningkatkan  produktivitas kakao,   namun   harus   diikuti   usaha   

penyempurnaan atau perbaikan dalam bidang pemasaran terlebih khusus 

peningkatan kemampuan petani dalam pemasaran. Perbaikan  dalam  bidang  

pemasaran  yang  bertujuan  memperbesar tingkat efisiensi pemasaran diupayakan 

dengan memperbesar nilai yang diterima petani. 

Hasil penelitian menunjukkan petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

belum memanfaatkan kelompok tani dan koperasi sebagai agen penjualan, hasil 

pengamatan di lapangan dan diskusi dengan petani, komoditas kakao berbeda 

dengan komoditas pangan seperti padi. Peran kelompok tani dan koperasi dalam 

proses penjualan lebih berjalan baik dibandingkan dengan komoditas kakao. Akses 

pasar yang luas dengan pembeli yang banyak, membuat petani lebih mudah 

memasarkan biji kering kakao dengan harga beli yang ditentukan pedagang.  

Menurut Bienabe dan Sautier (2005); Shiferaw et al. (2008 2009); Uphoff 

(1986) kelembagaan produsen dapat menjadi sarana untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi oleh petani kecil. Pengembangan lembaga-lembaga lokal dalam 

meningkatkan kemampuan petani melalui berbagai macam inovasi-inovasi 

pertanian dan memperbaiki kegagalan pasar melalui pemasaran yang dilakukan 

secara bersama-sama agar terjadi peningkatan ekonomi pedesaan. Dalam wujudnya  

kelembagaan  dapat  berbentuk  nyata  dan  spesifik,  dan  dapat  pula bersifat  

abstrak  dalam  bentuk  peraturan-peraturan  yang  mengatur  peran-peran dalam 

masyarakat. 

Beberapa penelitian melihat masalah yang dihadapi petani kecil (Deressa et 

al. 2009; Shiferaw et al. 2009; Bolwig et al. 2010; Mitchell et al. 2011) di mana 

petani sulit dalam memasarkan produk pertanian disebabkan keterpencilan, 

infrastruktur fisik dan ekonomi yang buruk, biaya transportasi yang tinggi, produksi 

rendah, informasi yang tidak memadai, akses kredit yang sulit dan layanan 

kelembagaan yang lemah serta daya tawar petani yang lemah (Pandey et al. 2011; 

Choudhary et al. 2012). Kurangnya penyimpanan dan fasilitas pengolahan 

memperburuk masalah dalam pemasaran (Tiwari et al. 2008;  Shahbaz et al. 2010). 
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Proses pemasaran di tingkat petani masih dikuasai pedagang pengumpul di 

tingkat desa, biasanya pedagang tersebut berada dekat dengan lokasi perkebunan 

dan rumah petani. Menurut petani S.D asal Sigi biaya pengangkutan lebih 

berkurang dibandingkan menjual di kecamatan atau kabupaten selanjutnya menurut 

O.K asal Sigi ada baiknya menjual pada pedagang pengumpul kabupaten atau 

pedagang besar apabila produksi yang diperoleh lebih banyak (ton).  

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi, petani yang memasarkan biji 

kering kakao ke pedagang pengumpul kecamatan, merupakan petani yang jarak 

rumah dengan ibukota kecamatan tidak terlampau jauh, untuk petani yang 

melakukan proses pemasaran ke pedagang pengumpul kabupaten, pedagang besar 

dan eksportir merupakan petani yang memiliki luas lahan besar dan produksi yang 

tinggi. Petani yang memiliki luas lahan kecil dan produksi lebih rendah memilih 

memasarkan biji kering kakao ke pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul 

kecamatan dan pedagang pengumpul yang langsung membeli biji kering di rumah 

petani. Petani melakukan proses penjualan ke pedagang pengumpul desa dan 

pedagang yang mendatangi rumah disebabkan keterikatan dana pinjaman yang 

harus dikembalikan berdasarkan hasil jumlah biji kering kakao yang dipasarkan dan 

disesuaikan harga kakao yang berlaku pada saat pemasaran. Posisi tawar yang 

lemah mengakibatkan harga dikendalikan oleh pedagang sehingga harga yang 

diterima petani tidak sesuai dengan apa  yang diharapkan petani. 

Kerjasama koperasi dan kelompok tani dalam melakukan perannya 

membantu petani dalam proses pemasaran masih belum ditemukan. Begitu juga 

proses pemasaran dalam bentuk hasil pengolahan biji kering kakao langsung 

kekonsumen belum ditemukan disebabkan lemahnya kelembagaan petani di tingkat 

pedesaan dan peran pemerintah dan swasta dalam proses pendampingan 

pengolahan. Menurut Anantanyu (2011); Bitzer et al. (2012) kelembagaan petani 

di pedesaan berkontribusi  dalam  akselerasi  pengembangan sosial ekonomi  petani; 

aksesibilitas  pada  informasi  pertanian;  aksesibilitas  pada  modal,  infrastruktur, 

dan  pasar; dan adopsi inovasi-inovasi  pertanian. Di  samping  itu,  keberadaan 

kelembagaan   petani   akan   memudahkan   bagi pemerintah dan pemangku 

kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani. 

Kegiatan kemitraan di negara-negara berkembang memiliki tujuan yang sama dan 

berputar pada isu-isu tentang bagaimana meningkatkan produksi dan meningkatkan 

pendapatan. 

  

Modal 

 Modal bagi petani menjadi faktor penting dalam pengadaan pupuk, 

pestisida, perlengkapan budidaya, pemanenan dan pemasaran. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan dukungan modal dari kelompok tani, koperasi tani, bank, 

swasta dan industri pada kategori rendah (Tabel 28).  

Hasil uji beda menunjukkan ketersediaan modal petani di Kabupaten 

Morowali Utara tidak berbeda dengan Poso tapi berbeda dengan petani di 

Kabupaten Donggala dan Sigi. Petani menggunakan modal pribadi dalam 

mengusahakan tanaman kakao yang diperoleh dari hasil pemasaran biji kering 

kakao, beras, jagung, pisang dan sumber modal lainnya sebagai pedagang, menjadi 

buruh perkebunan kakao dan perkebunan kelapa sawit. Menurut Indraningsih 

(2013) menyatakan penggunaan  sarana  produksi  bergantung  pada  modal  

usahatani  yang  dimiliki. Selanjutnya Dewi et al. (2013) permasalahan yang paling 
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sering dihadapi petani pada kegiatan usahatani terkait dengan rendahnya 

ketersediaan modal yang berdampak pada terbatasnya kemampuan membeli sarana 

produksi (pupuk dan obat-obatan). 

Berdasarkan hasil penelitian, petani kakao di Sulawesi Tengah 90 persen 

membutuhkan dukungan modal melalui bank dan koperasi tani sedangkan hanya 

10 persen petani kakao mampu membiayai usahataninya melalui proses pengadaan 

pupuk, pestisida, perlengkapan budidaya dan pemasaran. Petani lebih mudah 

mendapatkan bantuan modal dari pedagang pengumpul dengan prasyarat yang lebih 

mudah dibandingkan dengan lembaga kredit lainnya.  Menurut Yantu et al. (2011); 

Anantanyu et al. (2009) untuk dapat akses ke kelembagaan kredit seperti bank 

terkendala oleh agunan sebagai syarat. Sebagian besar menjalin hubungan 

kerjasama dengan pedagang pengumpul di tingkat desa dan pedagang desa dalam 

suatu kelembagaan. Efektivitas lembaga   petani   dapat  dicapai   apabila   lembaga   

tersebut   mampu mengembangkan  diri  dalam   membangun komitmen   anggota  

dan menjalin interaksi dengan sistem sosial lain yang berfungsi sebagai  

keberlanjutan  dalam siklus kehidupan lembaga petani. 

 Pedagang pengumpul yang langsung mendatangi rumah dan pedagang 

pengumpul desa, kecamatan dan kabupaten juga berperan sebagai pemberi 

pinjaman dan biasanya dengan bunga 100 persen, melalui permainan harga dan 

jumlah kuantitas biji kering kakao yang harus diserahkan. Pola perjanjian 

pembayaran melalui proses penjualan biji kering kakao secara terus menerus di 

berikan kepada pedagang pemberi pinjaman, pedagang menentukan harga dan 

kuantitas jumlah biji kering kakao disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat 

itu dikurangi dengan jumlah pinjaman. Metode tersebut terpaksa dilakukan petani 

disebabkan kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak.  

Menurut petani D.P asal Morowali Utara terpaksa melakukan pinjaman 

disebabkan membutuhkan biaya pengobatan anak. Sebaliknya petani I.W.S asal 

Poso metode tersebut tidak dilakukan disebabkan memelihara ternak dapat menjadi 

salah satu jalan keluar untuk membantu petani ketika ditimpa musibah. Oleh sebab 

itu, beberapa petani di Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya memiliki hewan 

peliharaan seperti kambing, sapi, kerbau dan babi. Tujuannya untuk dapat 

memberikan jalan keluar pada saat membutuhkan biaya atau modal. 

 

Pengolahan 

 Dukungan  kelembagan melalui proses pengolahan biji kering kakao 

menjadi produk siap konsumsi  dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan 

berdasarkan hasil analisis tergolong rendah (Tabel 28). Berdasarkan hasil uji beda 

menunjukkan terdapat perbedaan antara dukungan kelembagaan terhadap proses 

pengolahan biji kering kakao di setiap kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan 

dukungan kelembagaan dalam proses pengolahan rendah dan rata-rata petani tidak 

melakukan fermentasi melalui kotak fermentasi, melainkan petani melakukan 

pemeraman. Diharapkan ke depan petani intensif dalam menerapkan pengolahan 

kakao melalui fermentasi, sejalan dengan itu menurut Listyati et al. (2014) 

pengolahan kakao secara fermentasi tetap dianggap sangat penting dan diharapkan 

petani bersedia melakukan pengolahan untuk menghasilkan biji kakao fermentasi 

di masa yang akan datang. 

Berdasarkan hasil diskusi dengan petani dan pengamatan langsung di 

lapangan proses dukungan kelembagaan terbatas pada proses pelatihan pengolahan 
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melalui dukungan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian yang ada di 

Sulawesi Tengah seperti pelatihan pembuatan bubuk kakao (cocoa powder) dan 

fermentasi biji kakao. Proses pelatihan tersebut tidak diikuti dengan adanya 

pendampingan secara terus menerus, dampak dari ketidakberlanjutan 

pendampingan membuat petani memiliki kesadaran yang rendah terhadap 

pentingnya nilai ekonomi biji kering kakao yang telah diolah menjadi bahan siap 

konsumsi atau bahan setengah jadi. Menurut petani A.P asal sigi pengolahan biji 

kering kakao menjadi produk siap konsumsi tidak dilakukan petani disebabkan 

terbatasnya alat, lamanya waktu pembuatan dan terbatasnya pasar. Industri lebih 

berperan dominan dalam proses pengolahan biji kering kakao menjadi lemak kakao 

(cocoa butter), bubuk kakao (cocoa powder) dan beragam cokelat siap konsumsi. 

 

Bimbingan Teknis 

 Dukungan penyuluhan, pihak swasta dan industri dalam mengadakan 

bimbingan teknis berupa, pengolahan biji kering menjadi produk siap produk siap 

konsumsi, pelatihan fermentasi, teknis budidaya dan mengatasi serangan hama 

penyakit kakao pada kategori rendah. Hasil uji beda menunjukkan bimbingan teknis 

yang dilakukan ke petani kakao di Kabupaten Poso tidak berbeda dengan Sigi tapi 

berbeda dengan Morowali Utara dan Donggala. Hal ini mengandung makna bahwa 

Kabupaten Poso dan Sigi menjadi sasaran pemerintah, pihak swasta dan industri 

untuk mencari kerjasama disebabkan kedua daerah tersebut memiliki luas lahan dan 

produksi lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Morowali Utara dan Donggala. 

Selain itu untuk memperbaiki dukungan kelembagaan dalam bentuk bimbingan 

teknis memerlukan upaya yang berbeda.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, PT Almajaro sebagai swasta 

banyak berperan dalam proses pembuatan demplot dan  bekerjasama dengan petani 

dalam  menerapkan metode PsPSP (panen sering atau panen dilakukan seminggu 

sekali, pemangkasan, sanitasi dan pemupukan) serta penerapan metode sambung 

samping (side grafting), sambung pucuk (top grafting). Dukungan lembaga 

penyuluhan terfokus pada program pemerintah terhadap peningkatan produksi 

beras, jagung dan kedelai melalui kegiatan upaya khusus. Menurut petani S.K asal 

Donggala beberapa petani tidak lagi fokus mengelola kakao selain karena hama 

penyakit juga disebabkan banyaknya bantuan pemerintah pada petani padi sawah, 

begitupun dengan petani Y.G asal Morowali Utara yang mengatakan dengan 

adanya bantuan bibit jagung dari pemerintah, petani lebih mudah mengelola 

tanaman jagung dibandingkan tanaman kakao. Bahkan petani yang mengusahakan 

komoditas padi, jagung dan kedelai lebih mudah untuk memperoleh bantuan benih, 

pupuk, pestisida, alat pertanian dan mesin pertanian. Hal ini berdampak pada 

lemahnya dukungan pelatihan kepada petani kakao baik dari pemerintah, swasta 

dan industri. 

 

Modal Sosial 

 Kerjasama petani pada pengembangan komoditas kakao di Provinsi 

Sulawesi Tengah pada kategori sedang dan sudah dilandasi oleh modal sosial yang 

cukup kuat. Berdasarkan hasil uji beda menunjukkan modal sosial di Kabupaten 

Sigi tidak berbeda dengan Poso dan Morowali Utara tapi berbeda dengan 

Kabupaten Donggala. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerjasama yang 

dilakukan petani melalui gotong royong dan prinsip saling tolong menolong antar 
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sesama petani dalam mengembangkan komoditas kakao di Kabupaten Poso, 

Morowali Utara dan Sigi.  

 Hasil diskusi dengan petani dan pengamatan langsung di lapangan 

menunjukkan prinsip yang dilakukan petani kakao dalam mengembangkan 

tanaman kakao atas dasar kepercayaan, tanggung jawab sosial, norma sosial dan 

adat istiadat yang berlaku di Provinsi Sulawesi Tengah. Sesama petani kakao di 

wilayah penelitian dengan mudah memberikan bantuan pinjaman peralatan 

budidaya (handsprayer dan mesin paras rumput), pupuk dan pestisida. Bahkan 

salah satu petani I.W.S asal Poso bersedia memberikan biji kering kakao utuh untuk 

dijual teman petani yang membutuhkan uang dengan catatan petani akan 

mengembalikan dalam bentuk biji kering kakao atau seharga biji kering kakao yang 

terjual. Bantuan lainnya melalui keterlibatan langsung dalam pembersihan lahan 

kakao milik teman petani dengan prinsip sistem bergiliran atau gotong royong. 

Sejalan dengan itu menurut Cahyono dan Adhiatma (2012) kekuatan  kerjasama  ini  

akan  maksimal jika  didukung  oleh  semangat  proaktif membuat jalinan hubungan 

diatas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, 

saling memberi dan menerima,  saling  percaya  mempercayai, dan  diperkuat  oleh  

nilai-nilai  dan  norma-norma 

 Struktur komunitas dalam masyarakat petani ditentukan oleh kondisi 

ekonomi keluarga petani berdasarkan kepemilikan luas lahan kakao dan lahan 

lainnya sawah, kelapa, cengkih, sawit, jagung serta terlihat dari  jenis pekerjaan dan 

tingkat pendidikan yang dimiliki petani. Pada umumnya petani yang memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi, lahan kakao yang luas dan memiliki banyak lahan 

pertanian akan dipercayakan menjadi ketua kelompok, atau orang yang banyak 

berperan dikomunitas petani itu sendiri. 

 Norma sosial dan adat istiadat menjadi panduan petani dalam 

mengusahakan komoditas kakao. Petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah masih 

berlaku adat istiadat yang diwariskan sejak dahulu seperti budaya gotong royong. 

Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan diketuai oleh ketua adat. Bersama 

masyarakat, ketua adat menetapkan hukum adat dan denda disesuaikan dengan 

pelanggaran yang dilakukan berupa kerbau, sapi dan uang. Umumnya petani kakao 

jujur dan ramah, sering mengadakan upacara menyambut para tamu dan melakukan 

ritual persembahan ayam putih, beras, telur dan tuak atau saguer yang berasal dari 

pohon enau atau aren.  

 Secara adat, masyarakat Sulawesi Tengah memiliki pakaian adat yang 

berbeda-beda di setiap daerah dan secara tradisional ada pakaian adat yang dibuat 

dari kulit ivo (sejenis pohon beringin) yang halus dan tinggi mutunya. Kesenian 

modero atau tari pesta menyambut panen, Vaino pembacaan syair-syair yang 

dilagukan pada saat kedukaan, Mamosa atau tarian perang, Pajoge atau tarian 

dalam pelantikan pejabat. Selain mempunyai adat dan budaya yang merupakan ciri 

khas daerah di Sulawesi Tengah juga memiliki kerajinan yang unik yaitu kayu 

hitam (eboni) dan kerajinan tenun atau kain Donggala. 

 

 

Kompetensi Petani Kakao 

 

Kompetensi seorang petani dalam berusahatani merupakan serangkaian 

aktivitas untuk mencapai tujuan usahatani yang diharapkan. Kompetensi merujuk 
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pada kemampuan petani kakao dalam menjalankan usahatani dan fungsi-fungsi 

pekerjaannya secara kompeten baik keterampilan dan pengetahuan dalam budidaya, 

pemanenan, pascapanen pengolahan dan pemasaran. Kompetensi yang dimiliki 

petani sebagai manajer  terdiri dari kemampuan-kemampuan yang dicirikan dengan 

adanya pengetahuan, keterampilan, sikap dan percaya diri, komitmen dan 

kewirausahaan (Tjitropranoto 2005).  

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki kompetensi yang 

rendah cenderung kurang memiliki motivasi, frustrasi atau apatis yang akhirnya 

menghambat dalam menghadapi tujuan dari usaha yang dikerjakan (Schuler et al. 

2010). Demikian juga penelitian telah menunjukkan bahwa individu yang memiliki 

kompetensi yang baik dan juga pengalaman cenderung termotivasi untuk 

melakukan usahanya dengan baik (Moores dan Chang 2009; Vancouver dan 

Kendall 2006; Vancouver et al. 2002).  

Kompetensi petani kakao merupakan bagian dari karakteristik dari individu 

petani yang tidak bisa dipisahkan dari hasil kerja efektif dalam berusahatani. 

Semakin tinggi kompetensi petani diharapkan semakin baik usahatani itu baik dari 

kompetensi melakukan kegiatan budidaya, pemanenan, pascapanen, pengolahan 

dan pemasaran. Menurut Sumardjo (2009) kompetensi memiliki dua makna yaitu: 

(1) merujuk pada pekerjaan atau peranan yang mampu dilakukan oleh seseorang 

dengan kompeten (job specification) dan (2) digunakan untuk merujuk pada 

dimensi perilaku yang terletak di balik kinerja yang kompeten (person 

specifiaction).  

Berusahatani kakao memerlukan kompetensi yang tinggi untuk dapat 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani dan hal ini dapat ditingkatkan 

melalui peran penyuluhan. Petani kakao kurang menjalankan usahatani dan fungsi-

fungsi pekerjaannya secara kompeten, baik sikap, pengetahuan dan keterampilan 

dalam budidaya, pemanenan, pascapanen pengolahan dan pemasaran. Menurut 

Harijati (2007) tingkat kompetensi agribisnis petani dipengaruhi oleh tingkat akses 

petani terhadap kegiatan penyuluhan dan kelompok tani, serta tingkat pemenuhan 

kebutuhan hidup, motivasi berusahatani, sifat kewirausahaan, serta akses petani 

terhadap sumber informasi. Demikian juga penelitian Moores dan Chang (2009); 

Vancouver dan Kendall (2006); Vancouver et al. (2002) menunjukkan bahwa 

individu yang memiliki kompetensi yang baik dan juga pengalaman cenderung 

termotivasi untuk melakukan usahanya dengan baik  

 

Budidaya 

Kompetensi petani dalam budidaya penting untuk dimiliki petani 

disebabkan melalui kompetensi budidaya petani mampu melakukan pemangkasan, 

pemupukan, pemberantasan hama penyakit dan pembersihan gulma. Berdasarkan 

hasil penelitian tingkat kompetensi petani dalam berbudidaya pada kategori sedang 

(Tabel 29). Ini menyatakan bahwa petani kakao memiliki kompetensi budidaya 

cukup baik untuk melaksanakan usahatani.  

Hasil uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata antara 

kompetensi petani dalam budidaya di Kabupaten Poso dengan Kabupaten Sigi tapi 

berbeda dengan Morowali dan Kabupaten Donggala. Hal ini mengandung makna 

bahwa untuk memperbaiki tingkat kompetensi petani dalam budidaya memerlukan 

upaya yang berbeda. Selain itu Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi lebih 

cenderung sama tingkat kompetensi dalam budidaya dan kompetensi petani di 
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Kabupaten Donggala lebih tinggi dibandingkan dengan petani kakao di Kabupaten 

Morowali Utara.   

 
Tabel 29 Sebaran, rataan dan hasil uji beda tingkat kompetensi petani kakao di 

Provinsi Sulawesi  Tengah  

Kompetensi Pengukuran Poso 

(%) 

Sigi 

(%) 

Morowali 

Utara (%) 

Donggala 

(%) 

Total2) 

(%) 

Budidaya 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

22,9 

72,9 

4,2 

16,7 

79,8 

3,6 

48,1 

48,1 

3,8 

14,0 

79,0 

7,0 

22,6 

72,6 

4,7 

Rataan Skor1)  56,5b 58,0bc 50,0a 60,7c 57,0 
Pemanenan 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

2,1 

88,2 

9,7 

13,1 

78,6 

8,3 

13,5 

78,8 

7,7 

5,0 

88,0 

7,0 

6,8 

84,7 

8,4 

Rataan Skor1)  65,2a 62,1a 62,7a 64,6a 64,0 
Pascapanen 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

36,1 

59,7 

4,2 

39,3 

59,5 

1,2 

41,7 

54,8 

3,6 

54,0 

44,0 

2,0 

44,5 

52,6 

2,9 

Rataan Skor1)  55,5c 53,3bc 48,6a 50,4ab 52,7 
Pengolahan  

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

97,2 

2,1 

0,7 

96,4 

2,4 

1,2 

98,1 

1,9 

0,0 

95,0 

3,0 

2,0 

96,6 

2,4 

1,1 

Rataan Skor1)  18,4a 19,0a 18,0a 17,7a 18,3 
Pemasaran 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

93,8 

5,6 

0,7 

92,9 

4,8 

2,4 

94,2 

3,8 

1,9 

95,0 

4,0 

1,0 

93,9 

4,7 

1,3 

Rataan Skor 1)  32,9b 24,6a 20,8a 37,3b 30,6 
Keterangan :    n Poso = 144; n Sigi = 84; n Morowali Utara = 52; n Donggala = 100; Total = 380 

1) Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris  yang sama berbeda nyata 

pada uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. 
2) Total empat kabupaten  

 

 

Menurut Hashemi et al. (2009); Vik dan Straete (2017) peningkatan 

kompetensi petani dalam pengelolaan hama dan penyakit dapat dilakukan melalui 

penyuluhan. Metode pelatihan yang digunakan adalah metode yang sesuai 

kebutuhan, pelatihan yang spesifik lokasi dan memperbanyak menggunakan 

pestisida nabati yang tidak berbahaya bagi pengguna dan lingkungan. Hasil 

penelitian menunjukkan pemanfaatan bahan organik yang ramah lingkungan belum 

dimanfaatkan secara maksimal oleh petani kakao. 
Pemangkasan dilakukan untuk mengatur pertumbuhan tanaman kakao, 

mengurangi hama penggerek buah kakao. Berdasarkan hasil diskusi dengan petani 

dan pengamatan langsung menunjukkan rata-rata pemangkasan produksi dilakukan 

petani sebanyak dua kali dalam setahun. Tujuan pemangkasan produksi dilakukan 

petani di Provinsi Sulawesi Tengah untuk membuang cabang atau ranting yang 

tumpang tindih yang berdampak pada berkurangnya intensitas penyinaran 

matahari. Selain untuk mengatur pertumbuhan tanaman, hasil pengamatan di 

lapangan petani melakukan pemangkasan produksi tujuannya untuk mengurangi 

intensitas serangan hama dan penyakit.  



142 

Menurut penyuluh L.B asal Sigi dan petani P.S asal Poso tujuan 

pemangkasan produksi utamanya untuk meningkatkan produktivitas daun dalam 

membentuk atau mengolah makanan sehingga proses pembentukan bunga dan buah 

dapat meningkat dan yang harus diperhatikan dalam proses pemangkasan produksi 

jangan melakukan pemangkasan berat saat tanaman kakao pada saat pembungaan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, selain pemangkasan 

produksi, petani melakukan pemangkasan pemeliharaan untuk mengeluarkan 

tunas-tunas air dan dilakukan  1 – 3 bulan sekali atau dilakukan bersamaan proses  

pemanenan. 

 Selain pemangkasan, pemberantasan gulma sebagai tumbuhan penggangu 

yang dapat memengaruhi produksi dan juga membutuhkan biaya yang besar perlu 

untuk dikendalikan. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan diskusi 

dengan petani maupun penyuluh diperoleh dominansi gulma teki, alang-alang dan 

lumut berbagai spesies yang sering dijumpai di perkebunan kakao. Proses 

pengendalian gulma dilakukan petani melalui cara mekanis diparas atau disabit, 

rata-rata dilakukan sebanyak satu kali dalam setahun. Berbeda dengan 

pengendalian kimia, petani menggunakannya rata-rata dua kali dalam setahun. 

Pengendalian secara kimia menggunakan herbisida kontak dan sistemik merek 

Gramaxone, Noxone, Naraxone, Basmilang, Centop, Bio-up, Cleenup dan 

Brantalang.   

Kompetensi petani lemah dalam memanfaatkan pupuk untuk meningkatkan 

produksi. Petani lebih suka menggunakan pupuk anorganik seperti urea, NPK, SP36 

dan kurang dalam penggunaan pupuk organik seperti pupuk kotoran hewan dan 

pupuk kompos kulit buah kakao. Pemberantasan hama dan penyakit tanaman pada 

umumnya dilakukan dengan menggunakan pestisida anorganik seperti penggunaan 

Chloromite, Spontan 400 SL, Nordox 500 gram, Capture 100EC, Seprint Cocoa 

dengan tujuan membasmi hama penggerek buah kakao (PBK) dan penyakit busuk 

buah pada kakao yang disebabkan oleh jamur Phytopthora palmivora.  

 

Pemanenan 

Kemampuan petani dalam memetik buah kakao memerlukan kompetensi, 

baik dalam proses pemetikan dan penanganan hasil panen. Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan kompetensi petani kakao tergolong sedang (Tabel 29). Hasil 

diskusi dengan petani dan pengamatan langsung di lapangan menunjukkan proses 

pemetikan buah kurang hati-hati, umumnya bantalan buah rusak akibat benda tajam 

dan proses pemanenan dengan cara diplintir. Pada saat memotong petani tidak 

menyisakan 1 – 2 cm untuk menghasilkan bunga. Pemanenan dilakukan petani 

untuk memetik buah yang telah matang dan bersamaan dengan itu buah yang 

terserang hama dan penyakit juga dipanen lalu bakar atau dibenamkan di tanah. 

Hasil pengamatan pada umumnya petani membakar buah yang sudah menghitam 

dan terserang hama penyakit, ada juga petani yang membiarkan begitu saja tanpa 

adanya pembersihan.    

Berdasarkan hasil uji beda menunjukkan proses pemanenan tidak terdapat 

perbedaan yang nyata antara setiap kabupaten. Pada umumnya petani kakao di 

Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemanenan pada saat warna buah sudah 

berubah warna dari hijau ke kuning atau dari merah menjadi jingga.   Didasarkan 

pada pengamatan langsung di kebun petani, didapatkan pemanenan petani kakao 

masih bersifat konvensional menggunakan golok atau menggunakan sabit panen 
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yang disambungkan dengan bambu. Sabit berbentuk huruf L, dengan bagian tengah 

agak melengkung. Sabit tersebut digunakan petani untuk buah yang berada di 

batang atas yang sulit dijangkau oleh golok. Ini menyebabkan rusaknya kulit batang 

dan biji kakao.  

Menurut petani R.N asal Sigi penggunaan golok mempermudah 

pemanenan, selain mudah di bawah juga dapat dimanfaatkan sebagai alat 

pembelahan buah kakao. Selanjutnya menurut petani N.W asal Poso penggunaan 

golok lebih mudah dibandingkan menggunakan gunting panen. 

Buah yang dipanen memenuhi kriteria baik dari kematangan biji, perubahan 

warna kulit buah dan perubahan tangkai buah. Perubahan warna kulit buah terlihat 

pada cangkang, buah kakao yang berwarna hijau pada saat matang akan berubah 

menjadi kuning, sedangkan buah yang berwarna merah akan berubah warna 

menjadi orange. Pemanenan yang baik dan kematangan buah yang sesuai akan 

memengaruhi kualitas biji kering kakao yang dihasilkan. Sebaliknya petani P.S asal 

Poso dan umumnya petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah melakukan 

penundaan waktu panen, dengan alasan untuk meningkatkan jumlah hasil panen 

dan efisiensi waktu pemanenan. Penundaan panen akan berdampak buruk pada biji 

kering kakao yang dihasilkan memiliki kadar lemak biji turun dan kualitas biji yang 

rendah. Panen juga dapat memutus siklus hidup hama penggerek buah kakao.  

Pengupasan menggunakan pemecah buah agar kualitas biji tetap terjaga 

belum ditemukan di wilayah penelitian. Rata-rata panen kakao dilakukan sebanyak 

1 kali dalam sebulan pada panen raya. Ini berbanding terbalik dengan rata-rata 

panen di tahun-tahun sebelumnya sebanyak dua kali dalam sebulan. Menurut petani 

ini disebabkan serangan hama dan penyakit yang meningkat membuat motivasi 

melaksanakan pemanenan rendah.  

 

Pascapanen 
Kompetensi petani dalam pascapanen tergolong sedang dalam menangani 

produk biji kering kakao menjadi berkualitas misalnya melalui proses pemeraman 

(Tabel 29). Petani menjaga kualitas biji kering kakao tetap bernilai tinggi dan sesuai 

standar kebutuhan industri melalui pemeraman. Biji kakao yang baik akan 

mendapatkan harga yang baik sebaliknya biji kakao yang kurang baik akan 

menghasilkan harga yang kurang baik. Penanganan pascapanen sama pentingnya 

sama panen karena menentukan kualitas biji yang akan kita pasarkan. Kompetensi 

petani dalam pascapanen merupakan kemampuan petani dalam menangani produk 

usahataninya menjadi lebih berkualitas sesudah pemetikan supaya tetap memiliki 

kualitas biji baik yang dibutuhkan industri. Pengupasan menggunakan pemecah 

buah agar kualitas biji tetap terjaga belum ditemukan di wilayah penelitian. Petani 

masih menggunakan golok dalam melakukan pengupasan dan biji kakao 

dikumpulkan di wadah ember atau karung.  

 Berdasarkan hasil uji beda menunjukkan proses penanganan hasil panen 

oleh petani di Kabupaten Morowali Utara tidak berbeda dengan Donggala tapi 

berbeda dengan Sigi dan Poso, begitupun dengan petani di Donggala tidak berbeda 

dengan Sigi tapi berbeda dengan Poso dan Morowali Utara dan petani kakao di 

Kabupaten Sigi tidak berbeda dengan Poso tapi berbeda dengan Donggala dan 

Morowali Utara. Hal ini menunjukkan kemampuan petani dalam melakukan proses 

penanganan hasil yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung berbeda, 

melalui proses pemeraman dan tanpa pemeraman, pemisahan biji kakao berisi 
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dengan biji kakao tidak berisi dan pemisahan biji kakao yang terserang hama 

penyakit dan tidak terserang hama penyakit. Hal ini dilakukan petani untuk 

meningkatkan harga jual. 

Petani di wilayah penelitian melakukan pemeraman yang tujuannya untuk 

memperoleh keseragaman kematangan buah dan terutama dilakukan pada saat 

panen rendah sambil menunggu buah kakao yang lainnya matang. Hasil 

pengamatan, petani tidak melakukan fermentasi disebabkan harga tidak berbeda 

dengan kakao tanpa fermentasi. Petani hanya melakukan pemeraman di dalam 

karung, tujuannya untuk memudahkan petani memisahkan biji kakao yang 

sebelumnya sulit untuk dipisahkan satu persatu dampak penyakit busuk buah yang 

disebabkan jamur Phytophthora palmivora.  

 Selain proses pemeraman, hasil penelitian menunjukkan petani di Provinsi 

Sulawesi Tengah dalam melakukan pengeringan biji belum menggunakan mesin 

pengering, petani dominan menggunakan bantuan sinar matahari. Lama penyinaran 

4 – 5 hari tergantung pada cuaca saat itu. Petani menggunakan lantai jemur dari 

semen, terpal, paranet dan karung, dengan lokasi yang berbeda-beda. Halaman 

rumah dan pinggiran jalan. Penjemuran di pinggiran jalan lebih mudah untuk 

terkontaminasi debu dari kendaraan atau pejalan kaki. Penggunan lantai jemur dari 

semen untuk beberapa petani difungsikan bukan hanya untuk pengeringan biji 

kering kakao juga dimanfaatkan mengeringkan padi dan jagung serta hasil 

pertanian lainnya.  

 Proses penjemuran dilakukan dengan memperhatikan ketebalan dan proses 

bolak balik agar warna maupun keringnya merata. Petani memprediksi proses 

pengeringan selesai apabila biji keriput dan rapuh, apabila sudah mengering biji 

kakao dimasukkan ke dalam karung plastik, menurut petani S.M asal Poso dan D.S 

asal Sigi dulunya petani masih sering menggunakan karung goni. Saat ini petani 

berpindah menggunakan karung plastik karena lebih ringan dan praktis 

dibandingkan karung goni. Karung plastik juga lebih mudah diperoleh 

dibandingkan menggunakan karung goni. Pengamatan langsung dan diskusi dengan 

petani, biji kering kakao dalam karung disimpan di rumah dan di gudang 

penyimpanan yang fungsinya juga menyimpan komoditas lain seperti padi, jagung, 

kelapa dan peralatan budidaya. 

 

Pengolahan 

Kemampuan petani dalam menghasilkan produk dari biji kakao yang siap 

dikonsumsi di Provinsi Sulawesi tergolong rendah (Tabel 29). Ini sesuai dengan 

pengamatan di lapangan tidak ditemukannya petani yang melakukan pengolahan 

biji kering kakao menjadi bubuk kakao atau produk siap konsumsi. Rendahnya 

kemampuan petani dalam pengolahan berdampak pada pemanfaatan biji kering 

kakao menjadi produk siap konsumsi rendah. Semakin meningkatnya pemanfaatan 

biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi dapat berdampak pada peningkatan 

ekonomi petani. 

Hasil uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara kemampuan 

petani  dalam menghasilkan produk siap konsumsi di setiap kabupaten. Ini  

mengambarkan bahwa petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah masih 

mengutamakan hasil biji kering dibandingkan dengan hasil produk siap konsumsi. 

Semakin meningkatnya pemanfaatan biji kering kakao menjadi produk siap 

konsumsi akan berdampak pada peningkatan ekonomi petani. Penyuluh memiliki 
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peran untuk meningkatkan kompetensi petani dalam pengolahan melalui pelatihan 

dan pendampingan. 

Pengolahan biji kering dilakukan petani pada saat pelatihan dan penyuluhan 

yang dilakukan dinas pertanian kabupaten maupun provinsi dan perguruan tinggi. 

Rendahnya pengolahan biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi disebabkan 

keterbatasan peralatan pengolahan, tenaga pendamping, dana dan pasar. Hasil 

penelitian menunjukkan petani lebih mengutamakan jumlah atau kuantitas produksi 

dan dapat secara cepat menghasilkan uang dibandingkan proses pengolahan yang 

membutuhkan waktu dan tenaga yang besar serta  pasar yang belum tersedia di 

tingkat petani. 

 

Pemasaran 

Berdasarkan hasil analisis kompetensi petani dalam pemasaran produk 

tergolong rendah (Tabel 29). Hal ini menjelaskan bahwa petani lemah dalam 

memiliki posisi tawar dalam proses pemasaran hasil kakao. Kurangnya kompetensi 

pemasaran pada saat melakukan penjualan hasil biji kering kakao atau produk siap 

konsumsi yang sesuai dengan selera pelanggan. Harga mengikuti keinginan 

pembeli bukan mengikuti keinginan petani. Di wilayah penelitian petani rata-rata 

menjual pada pedagang pengumpul yang mendatangi rumah petani, pedagang 

pengumpul desa dan pedagang pengumpul kecamatan.   

Hasil uji beda menunjukkan kompetensi petani dalam memasarkan biji 

kering kakao di Kabupaten Morowali Utara tidak berbeda dengan Sigi tapi berbeda 

dengan Poso dan Donggala.  Ini menjelaskan terdapat perbedaan kompetensi 

pemasaran di setiap kabupaten dan perlu strategi yang berbeda dalam meningkatkan 

kemampuan petani melakukan pemasaran biji kering kakao. Berdasarkan diskusi 

dan pengamatan secara langsung, proses pemasaran di Kabupaten Poso dan 

Donggala tidak berbeda karena dilakukan melalui pedagang pengumpul kecamatan 

dan sebagian ke pedagang pengumpul kabupaten atau ke pedagang besar. Untuk 

petani Kabupaten Morowali Utara dan Sigi dominan memasarkan hasil biji kering 

kakao di pedagang pengumpul desa dan pedagang pengumpul yang langsung 

mendatangi rumah. 

Berdasarkan hasil diskusi dengan petani bahwa petani memerlukan 

informasi harga yang  menguntungkan petani, keadaan saat ini informasi harga jual 

diperoleh dari sesama petani dan melalui pedagang pengumpul menggunakan 

sarana handphone serta pada saat transaksi jual beli. Di level petani, belum 

ditemukan pusat informasi yang memantau pergerakan harga kakao dan pedagang 

pengumpul yang memberikan harga yang sesuai kepada petani. Pedagang memiliki 

peran penting dalam memengaruhi harga kakao dikarenakan pedagang lebih 

mengetahui hubungan kurs dollar dengan harga kakao yang berlaku pada saat 

pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua petani mempersiapkan 

terlebih dahulu biji kering kakao sebelum dipasarkan. Proses pemasaran biji kering 

kakao dilakukan petani rata-rata satu kali dalam sebulan. 

 

 

Kapasitas Petani Kakao 

 

Petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah melakukan usahatani kakao tanpa 

adanya perencanaan dan tujuan usaha yang jelas ke depan. Manajemen modal 
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kurang dimiliki oleh petani baik itu pencatatan pengeluaran maupun pemasukan. 

Kerjasama dengan pemilik modal bank atau swasta terbatas dan petani lebih 

bergantung pada tengkulak atau pedagang pengumpul sebagai pemilik modal. 

Petani menggunakan modal lebih banyak bukan untuk pengelolaan usahatani 

melainkan untuk kebutuhan lainnya disebabkan manajemen keuangan petani yang 

lemah. Menurut Kamruzzaman dan Takeya (2007); Milestad et al. (2010); Liou 

(2004); Fatchiya (2010) membangun kapasitas masyarakat tidak terjadi sekaligus, 

baik dari kinerja (performance), kemampuan (ability), kapabilitas (capability) dan 

potensi kualitatif suatu objek atau orang. Kapasitas juga berhubungan dengan 

ketetapan dalam menjalankan fungsi dan tugas. Faktor dari dalam dirinya maupun 

dari lingkungan di luar dirinya dapat memengaruhi kapasitas. Selanjutnya menurut 

Anantanyu (2011) menyatakan kapasitas  atau  kemampuan  petani merupakan  

salah  satu  prasyarat  bagi  petani untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan 

pertanian.  

 

Pengelolaan Usahatani 

 Berdasarkan penelitian menunjukkan kapasitas petani dalam pengelolaan 

usahatani kakao pada kategori sedang (Tabel 30). Hasil uji beda pengelolaan 

usahatani menunjukkan Kabupaten Morowali Utara tidak berbeda dengan Poso tapi 

berbeda dengan Sigi dan Donggala. Hal ini menjelaskan bahwa upaya memperbaiki 

kapasitas petani dalam pengelolaan usahatani di Kabupaten Morowali Utara dan 

Poso memerlukan upaya yang sama, berbeda dengan Sigi dan Donggala. Hal ini 

juga dimungkinkan oleh letak wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali 

Utara tidak jauh berbeda. Selain letak wilayah, petani di kedua kabupaten tersebut 

memiliki karakteristik petani yang tidak jauh berbeda baik tradisi dan cara 

berusahatani kakao.  Menurut Batoa et al. (2008) petani yang kompeten mampu 

menguasai teknik budidaya, teknologi, menjadi manager yang terampil, menguasai 

aspek permodalan dan tenaga kerja.  

 
Tabel 30 Sebaran, rataan dan hasil uji beda tingkat kapasitas petani kakao di 

Provinsi Sulawesi  Tengah  

Peubah Pengukuran Poso 

(%) 

Sigi 

(%) 

Morowali 

Utara (%) 

Donggala 

(%) 

Total2) 

(%) 

Pengelolaan 

Usahatani 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

46,4 

61,1 

20,2 

20,2 

64,3 

15,5 

40,4 

57,7 

1,9 

56,0 

44,0 

0,0 

35,0 

56,8 

8,2 

Rataan Skor1)  61,5b 65,7c 58,5b 53,3a 59,8 
Pengorganisasian 

Petani 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

68,0 

28,5 

3,5 

64,3 

31,0 

4,8 

75,0 

21,2 

3,8 

87,0 

11,0 

2,0 

73,2 

23,4 

3,4 

Rataan Skor1)  45,2b 45,1b 45,9b 29,3a 41,1 
Adaptasi 

Lingkungan 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

84,0 

11,1 

4,9 

52,4 

40,5 

7,1 

78,8 

19,2 

1,9 

93,0 

5,0 

2,0 

78,7 

17,1 

4,2 

Rataan Skor1)  41,3b 53,0c 42,2b 34,8a 42,3 
Keterangan :    n Poso = 144; n Sigi = 84; n Morowali Utara = 52; n Donggala = 100; Total = 380 

1) Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris  yang sama berbeda nyata 

pada uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. 
2) Total empat kabupaten  
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Pada umumnya petani kakao menjual biji kering kakao sebatas memperoleh 

uang hasil penjualan, uang yang diperoleh petani digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari bukan dimanfaatkan sebagai modal pengadaan alat 

fermentasi, penyediaan pupuk, pengadaan mesin pengolahan biji kakao dan 

penambahan luas lahan kakao. Petani yang memiliki kapasitas yang baik akan 

mempergunakan modal untuk pengadaan pupuk, alat fermentasi, pestisida dan 

perlengkapan budidaya yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan produksi 

kakao. Menurut petani I.W.S asal Poso dan I.B asal Sigi sumber modal yang paling 

menguntungkan dapat diperoleh melalui (1) bank, (2) koperasi tani, (3) kelompok 

tani dan pilihan terakhir (4) tengkulak atau pedagang pengumpul. Selanjutnya 

menurut R.L asal Sigi bahwa informasi sumber modal diperoleh dari teman petani, 

tengkulak atau langsung dari pedagang pengumpul dan untuk bank melalui pegawai 

bank. Batoa et al. (2008) akses kredit yang dimiliki petani berkaitan erat dengan 

akses ekonomi, dalam hal mendapatkan modal dalam berusahatani. Dalam hal ini 

ketersediaan modal akan mendorong kemampuan petani untuk lebih berusaha 

meningkatkan skala usaha maupun produksi usahataninya. 

 Selain pengelolaan modal, petani sebaiknya mempekerjakan tenaga kerja 

yang memiliki keterampilan dan pengetahuan. Tenaga kerja yang profesional dalam 

mengusahakan kebun. Petani dalam memperkerjakan tenaga kerja juga sebaiknya 

memperhatikan produktivitas kerja dan efektivitas kerja. Berdasarkan hasil 

penelitian pengelolaan usahatani tani kakao didukung oleh tenaga kerja dalam 

keluarga dan di luar keluarga karena untuk penerapan teknologi seperti proses 

pemupukan, pemberantasan hama penyakit, pemanenan dan sambung samping 

membutuhkan ketrampilan yang baik.  

 Petani di lokasi penelitian memilih tenaga kerja dalam mengusahakan kakao 

didasarkan yang tersedia dan bersedia bukan berdasarkan keahlian atau 

keterampilan selain karena rendahnya kualitas tenaga kerja di luar keluarga juga 

disebabkan karena terbatasnya tenaga kerja di wilayah penelitian. Tenaga kerja 

keluarga diperlukan pada saat pemanenan terlebih khusus pada saat panen raya, 

pascapanen dan pemasaran. Proses pemasaran berdasarkan penelitian dilakukan 

wanita atau ibu rumah tangga dan pria banyak terlibat pada proses pemeliharaan 

tanaman. Tenaga kerja di luar keluarga dilibatkan petani pada saat pemberantasan 

hama penyakit, pemangkasan produksi, sambung samping dan panen.   

 Berdasarkan rata-rata keterlibatan tenaga kerja keluarga lebih besar 14 

orang/tahun dibandingkan tenaga kerja di luar keluarga 10 orang/tahun ini 

disebabkan berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, tenaga kerja 

di luar keluarga banyak dilibatkan pada saat panen raya. Tenaga kerja di luar 

keluarga tidak dilatih secara khusus untuk mengembangkan komoditas kakao. 

Mereka dipekerjakan didasarkan pengalaman dalam berusahatani, berasal dari 

rekan petani dan masyarakat di tempat tinggal petani. Pada umumnya tenaga kerja 

tersebut memiliki kebun kakao dan komoditas lainnya, karena kebutuhan ekonomi 

yang semakin meningkat, mendesak mereka untuk terlibat. Upah tenaga kerja yang 

berlaku di Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata sebesar Rp. 60.000/hari dengan 

tambahan makan siang dan khusus kopi diberikan pada sore hari serta  

Rp.75.000/hari tanpa diberi makan. Penentuan upah dibicarakan pada saat akan 

dipekerjakan dan upah diberikan pada saat atau hari pekerjaan yang telah 

ditugaskan telah selesai. Menurut Rusastra dan Suryadi (2004) tingkat upah 
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bergantung pada penawaran tenaga kerja, perkembangan mekanisasi pertanian, dan 

pertumbuhan kesempatan kerja di luar sektor pertanian. 

 Tidak cukup mengelola tenaga kerja, kemampuan petani dalam pengelolaan 

teknologi penting untuk diperhatikan. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi 

dengan petani, penggunaan kotak fermentasi, penggunaan pupuk, herbisida, dan 

pestisida kurang menjadi perhatikan petani. Hasil penelitian menunjukkan 

pengelolaan teknologi yang digunakan petani masih bersifat tradisional melalui 

pengetahuan dan keterampilan petani yang terbatas menggunakan teknologi. Petani 

kakao di Provinsi Sulawesi Tengah lemah dalam penerapan teknologi pemupukan, 

sambung samping untuk peremajaan, sarungisasi dan penggunaan semut sebagai 

musuh alami dalam pemberantasan hama. 

 Petani di Provinsi Sulawesi Tengah lebih mementingkan jumlah dari pada 

kuantitas biji kakao dan sistem panen lebih memperhatikan jumlah panen bukan 

waktu yang tepat untuk panen. Lemahnya pengelolaan hasil panen disebabkan 

petani belum mengutamakan kualitas hasil. Hal ini menunjukkan kapasitas petani 

dalam pengelolaan hasil masih rendah. Petani yang memiliki kapasitas yang baik 

akan mengutamakan kualitas biji hasil panen. Hasil panen diolah menjadi kakao 

yang berkualitas dan biji kakao yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang yang 

telah ditetapkan.  

 Kakao merupakan komoditas unggulan perkebunan di Provinsi Sulawesi 

Tengah, sebagai komoditas ekspor petani kurang memiliki perencanaan dalam 

pemasaran, harga yang berlaku, kebutuhan pasar dan informasi pasar. Berdasarkan 

hasil pengamatan, petani kurang mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) 

komoditas kakao sebagai standar dalam menghasilkan biji kering kakao yang 

berkualitas. Petani menjual hasil pada jaringan pemasaran yang kurang 

menguntungkan petani seperti tengkulak atau pedagang pengumpul yang 

memikirkan keuntungan tanpa berpihak pada kepentingan petani sebagai produsen. 

Rendahnya informasi pasar yang diterima petani dari pedagang besar atau pedagang 

pengumpul membuat kapasitas pengelolaan usahatani dalam pemasaran masih 

cenderung lemah. 

 

Pengorganisasian Petani 
 Berusahatani kakao secara optimal diperlukan kerjasama yang optimal antar 

sesama petani, pedagang, penyedia klon unggul dan distributor pupuk. Berdasarkan 

hasil penelitian pengorganisasian petani rendah (Tabel 30). Petani mengikuti 

kelompok tani dengan tujuan yang berbeda-beda. Dari hasil pengamatan dan 

diskusi dengan petani maupun penyuluh, ditemukan tujuan petani terlibat dalam 

kegiatan kelompok tani, ada dua kategori tujuan yang mendasari petani terlibat 

dalam kelompok tani yaitu tujuan mengembangkan usaha dan bukan dalam upaya 

pengembangan usaha atau peningkatan kapasitas petani, tujuan tersebut lebih pada 

bagaimana memperoleh bantuan dari pemerintah atau swasta secara terus menerus 

tanpa mengembangkan potensi yang dimiliki kelompok.  

 Pengembangan komoditas kakao di Provinsi Sulawesi Tengah sebaiknya 

ditunjang oleh keberadaan kelompok tani. Tujuan petani terlibat dan ikut serta 

dalam pengembangan komoditas kakao melalui kelompok tani di antaranya: (1) 

untuk mencari jalan keluar cara mengatasi serangan hama dan penyakit, (2) berbagi 

informasi tentang permasalahan tanaman kakao, (3) mendapatkan informasi dari 

pemerintah dan bersama pemerintah memecahkan permasalahan tanaman kakao, 
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(4) membangun kerjasama antar sesama petani, (5) merencanakan gotong royong 

secara bergiliran, (6) mengembangkan kerjasama yang berpihak pada petani dengan 

swasta dan industri kakao, (7) mengurangi beban kerja dalam bertani kakao, dan 

(8) membicarakan rencana pengembangan kelompok tani. Tujuan lainnya adalah 

(1) untuk mempermudah mendapatkan bantuan atau sarana produksi kakao, (2) 

lebih mudah mendapatkan bantuan entres karena bantuan diberikan berdasarkan 

jumlah anggota kelompok, dan (3) berdasarkan ajakan teman atau saudara.  

 Hasil diskusi dengan penyuluh dan petani, rata-rata kelompok tani kakao di 

Provinsi Sulawesi Tengah berada pada tingkatan pemula. Hal ini dicirikan melalui 

pelaksanaan perencanan kelompok yang tidak dihadiri semua anggota kelompok, 

realisasi perencanaan kelompok tidak terlaksana dengan baik setiap tahunnya 

contohnya pertemuan kelompok, pembersihan lahan secara bergiliran dan pelatihan 

pengendalian hama penyakit kakao, lemahnya kepercayaan anggota kepada ketua 

kelompok dan pengurus yang  mengelola keuangan kelompok, dan redahnya 

kemampuan kelompok menjalin hubungan dengan lembaga baik koperasi, bank, 

industri dan swasta atau pemilik modal. Hasil penelitian Wahyuni (2003) 

menunjukkan kelompok tani mempunyai peranan penting dalam pengembangan 

usahatani. Faktor yang memengaruhi kinerja kelompok di antaranya jumlah 

anggota, struktur dan aset kelompok, status anggota kelompok dalam pemilikan 

lahan, kredibilitas pengurus dan kelembagaan penunjang. 

 Berdasarkan hasil uji beda menunjukkan Morowali Utara tidak berbeda 

dengan Poso dan Sigi tapi berbeda dengan Donggala. Kabupaten Morowali Utara 

(59,9) relatif lebih baik dalam pengorganisasian dibandingkan dengan Kabupaten 

Poso (45,2), Kabupaten Sigi (45,1) dan Kabupaten Donggala (29,3). Hal ini 

menjelaskan organisasi petani kakao di setiap kabupaten memiliki karakeristik yang 

berbeda, dari jumlah kelompok, tujuan dan manfaat kelompok bagi petani. Selain 

itu hal tersebut mengandung makna bahwa untuk memperbaiki organisasi petani 

perlu strategi yang berbeda secara khusus petani kakao di Kabupaten Donggala dan 

untuk Kabupaten  Morowali Utara, Sigi dan Poso penerapan strategi bisa cenderung 

sama. 

 Berdasarkan hasil diskusi dengan petani hal yang menyebabkan 

pengorganisasian petani rendah dalam hal ini kelompok tani karena kelompok tani 

dibentuk bukan berdasarkan kepentingan bersama.  Menurut petani H.S asal Poso 

yang tergabung dalam kelompok tani hanya keluarga ketua kelompok tani 

begitupun dengan petani E.K.B asal Poso, G.T asal Donggala dan E.P asal Sigi 

kecewa dengan adanya kelompok tani kakao disebabkan petani kakao tidak 

dilibatkan secara keseluruhan dalam setiap kegiatan kelompok, ketua kelompok 

kurang memiliki inisiatif untuk memajukan kelompok tani dan keterlibatan anggota 

kelompok terlihat hanya pada saat program bantuan pemerintah dan swasta 

mengenai komoditas kakao akan diberikan. Masih rendahnya kesadaran petani akan 

pentingnya kelompok tani sebagai organisasi petani yang dapat meningkatkan 

kapasitas petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah.  

 

Adaptasi Lingkungan 

 Keseimbangan lingkungan bukan menjadi perhatian petani. Petani 

memanfaatkan pupuk, pestisida, herbisida anorganik tanpa memperhatikan 

kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan yang baik melalui penggunaan teknologi 

yang ramah lingkungan dapat mencegah kerusakan dan pencemaran sumber daya 
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alam yang bermanfaat bagi petani. Petani yang memiliki kapasitas adaptasi 

lingkungan yang baik dapat memperbaiki kondisi tanah yang kurang subur melalui 

pengelolaan bahan organik (kulit buah kakao, serasah dan pupuk kandang) sebagai 

pupuk kompos.  Oyakele dan Oladele (2012) dalam  penelitiannya menyebutkan 

kapasitas para petani kakao dalam proses adaptasi sangat diperlukan karena secara 

signifikan dapat ikut meningkatkan peluang untuk melakukan diversifikasi 

tanaman, peningkatan pendapatan, pemantauan cuaca dan perawatan. 

 Hasil pengamatan dan diskusi bersama petani maupun penyuluh, petani 

kakao di Provinsi Sulawesi Tengah masih kurang dalam memanfaatkan limbah 

kakao sebagai pupuk kompos dan pakan ternak. Petani melakukan pengambilan biji 

basah dari buah kakao di kebun dan membiarkan kulit begitu saja sehingga 

menyisakan kulit buah yang bertumpuk dan belum banyak dimanfaatkan. Sebagian 

petani menumpukkan serasah dan kulit buah kakao di pohon kakao dan dibiarkan 

begitu saja tanpa adanya proses pengolahan. Pupuk organik yang digunakan petani 

pada umumnya pupuk kotoran ayam, pupuk organik biotrent dan pupuk kotoran 

kambing. 

 Berdasarkan hasil analisis menunjukkan kapasitas petani dalam beradaptasi 

dengan lingkungan pada kategori rendah (Tabel 30). Kabupaten Sigi (53,0) relatif 

lebih baik dalam adaptasi lingkungan dibandingkan dengan Kabupaten Poso (41,3), 

Kabupaten Morowali Utara (42,2) dan Kabupaten Donggala (34,8). Selain itu 

berdasarkan hasil analisis beda menunjukkan Kabupaten Morowali Utara tidak 

berbeda dengan Poso tapi berbeda dengan Sigi dan Donggala. Hasil pengamatan  

menunjukkan kapasitas petani kakao di Kabupaten Donggala masih rendah dalam 

pemanfaatan pupuk organik, beberapa petani menggunakan sisa pupuk dari padi 

sawah. Pada umumnya petani kakao Kabupaten Donggala tidak menggunakan 

pupuk untuk peningkatan produksi.  

 Kapasitas petani dalam menjaga keseimbangan lingkungan di Kabupaten 

Poso dan Morowali Utara tidak berbeda, petani di wilayah tersebut menggunakan 

pupuk anorganik seperti pupuk urea, petroorganik dan NPK Phonska. Selain pupuk 

anorganik, sebagian petani memanfaatkan kulit buah kakao dan serasah sebagai 

pupuk organik dengan menempatkan di sekitar pohon tanpa dibenamkan di tanah, 

selain kulit buah kakao petani menggunakan pupuk kotoran ayam dan kotoran 

kambing. Berdasarkan luasan tanah, daerah ini sudah banyak dipenuhi dengan 

tanaman kakao, kelapa sawit, karet, padi sawah dan cengkih.   

 Petani di Kabupaten Sigi masih menggunakan pupuk urea dan NPK 

Phonska dan penggunaan pupuk organik melalui kulit buah kakao dan serasah, 

petani kakao di wilayah ini masih mengandalkan tanah yang cukup subur. Menurut 

pengamatan di Kabupaten Sigi terlebih khusus wilayah penelitian memiliki tingkat 

kesuburan yang baik dibandingkan wilayah lainnya, terbukti dari tingkat vegetasi 

tanaman yang masih rapat dipenuhi dengan tanaman kakao dan tumbuhan hutan.  

 Perkebunan kakao petani berdasarkan pengamatan ada di sekitar hutan atau 

jauh sedikit dari perkampungan atau rumah petani. Rata-rata jarak kebun kakao 

petani di Provinsi Sulawesi Tengah dari rumah petani 8 km. Kondisi tersebut 

membuat sering ditemukan hewan seperti monyet hitam sulawesi (Macaca nigra), 

tikus hutan ekor putih (Maxomys hellwandii), dan tupai (Callosciurus notatus) yang 

memanfaatkan buah kakao sebagai makanan. Berdasarkan diskusi dengan petani 

A.B asal Sigi menyatakan hewan tupai merusak biji kakao atau melubangi buah 
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kakao yang belum matang dan yang sudah matang sehingga hasil panen petani 

berkurang.  

 

 

Kemandirian Petani 
 

 Kemandirian petani dalam penelitian ini merupakan wujud kemampuan 

petani dalam melakukan pengambilan keputusan, menghasilkan biji kakao yang 

berkualitas dan membangun kemitraan. Kemandirian petani baik dalam hal 

kemampuan menyeleksi informasi yang tepat dan bermanfaat (daya saring), 

kemampuan meningkatkan mutu biji kering kakao sehingga memiliki kuantitas dan 

kualitas yang baik (daya saing) dan kemampuan petani dalam bermitra dengan 

pengusaha atau pelaku usaha (daya sanding). Kemampuan petani dalam 

memanfaatkan informasi yang menguntungkan, melaksanakan usahatani yang 

didasarkan perencanaan, menghasilkan biji kering kakao yang belum sesuai Standar 

Nasional Indonesia (SNI) dan kemampuan membangun kemitraan dengan swasta, 

bank dan industri masih lemah (Tabel 31).  

 
Tabel 31   Sebaran, rataan dan hasil uji beda tingkat kemandirian petani kakao di 

Provinsi Sulawesi Tengah 

Peubah Pengukuran Poso 

(%) 

Sigi 

(%) 

Morowali 

Utara (%) 

Donggala 

(%) 

Total2) 

(%) 

Daya Saring 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

64,6 

32,6 

2,8 

66,7 

32,1 

1,2 

      88,5 

9,6 

1,9 

57,0 

39,0 

 4,0 

66,3 

31,1 

 2,6 

Rataan Skor1)  48,9b 47,5b 41,5a 49,5b 47,7 
Daya Saing 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

91,0 

8,3 

0,7 

91,7 

  7,1 

  1,2 

      92,3 

        7,7 

 0,0 

92,0 

 7,0 

          1 

91,6 

 7,6 

 0,8 

Rataan Skor1)  34,1b 31,4b 24,6a 30,7b 31,3 
Daya 

Sanding 

(Skor) 

Rendah  (0-50)  

Sedang (50,01-75) 

Tinggi (75,01-100) 

 71,5 

26,4 

   2,1 

90,5 

  8,3 

  1,2 

      90,4 

        9,6 

        0,0 

92,0 

 6,0 

 2,0 

83,7 

14,7 

 1,6 

Rataan Skor1)  43,7c 36,7b 32,4a 37,0b 38,8 
Keterangan :    n Poso = 144; n Sigi = 84; n Morowali Utara = 52; n Donggala = 100; Total = 380 

1) Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris  yang sama berbeda nyata 

pada uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. 
2) Total empat kabupaten  

 

 

 Dilihat dari total rataan daya sanding  lebih tinggi dari daya saing, hal ini 

disebabkan biji kakao yang dihasilkan petani di Provinsi Sulawesi Tengah belum 

melalui proses fermentasi tetapi hanya pemeraman sehingga rasa dan aromanya 

kurang baik. Lemahnya kemandirian petani  memungkinkan petani untuk memiliki 

posisi tawar yang lemah, tidak terlibat langsung dalam proses pemasaran, proses 

pengolahan bergantung pada industri dan biji kering yang dihasilkan kurang sesuai 

standar ekspor atau Standar Nasional Indonesia (SNI). Peningkatan kemandirian 

petani menciptakan ruang untuk petani mengembangkan usahatani yang berdaya 

saring, saing dan sanding. Sejalan dengan itu menurut Managanta et al. (2018) 



152 

peningkatan  kemandirian  petani  kakao  difokuskan  pada  kemampuan petani 

dalam berdaya  saring,  daya  saing  dan  daya  sading. 

Menurut Sumardjo (1999; 2012) kemandirian merupakan produk dari 

serangkaian tahapan, diawali dengan ketergantungan (dependence), kemudian 

menjadi berdaya atau keberdayaan (independece) dan berakhir pada kemandirian 

(interdependence) atau individualitas (human capital) bukan individualistik. 

Sebagai penggerak energi sosial budaya kreatif masyarakat (social capital) manusia 

ditempatkan sebagai sentral dan subjek pelaku sejarah bagi kehidupannya atau 

people centered development. 

  Selanjutnya menurut Sumardjo (1999; 2015; 2016) dan Sumardjo et al. 

(2014) kemandirian terdiri dari daya saring, daya saing dan daya sanding. Daya 

saring, petani yang dapat mengambil keputusan, mampu mendorong kemajuan 

usahatani dan menyaring derasnya arus informasi atau inovasi yang bermanfaat 

bagi kemajuan usahataninya (cerdas, antisipatif, adaptif dan aktual). Daya saing 

(efektif, efisien dan berkualitas) mengandung nuansa kolegial, mutu dan 

berkelanjutan menghasilkan keberlanjutan karena mengandung unsur kepercayaan. 

Daya sanding kemampuan membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat 

menguntungkan dalam pengembangan (bermitra sinergis secara sederajat dan 

interdependent). 

Kemitraan pada dasarnya adalah relasi sosial yang dibangun atas dasar 

hubungan antar orang, rekan bisnis, atau juga organisasi yang memberikan 

dukungan dari aspek informasi,  kebutuhan usahatani, keuangan dan dukungan 

sosial (Carlsson dan Sandstrom 2008; Dicken et al. 2001). Kemitraan dibentuk 

melalui kolaborasi, hubungan non hirarkis antara organisaasi yang berbeda dan 

berbagi sumber daya, risiko dan keahlian (Witte et al. 2000;  Bitzer et al. 2012). 

 

Daya Saring 

 Berdasarkan hasil penelitian, tingkat daya saring petani pada kategori 

rendah (Tabel 31). Ini menjelaskan tindakan petani dalam mengambil keputusan 

dalam pemilihan informasi usahatani, inovasi dalam mengelola sumber daya dan 

lingkungan aktual secara optimal untuk pengembangan usahatani oleh petani kakao 

masih lemah. Hasil uji beda menunjukkan daya saring petani kakao di Kabupaten 

Donggala tidak berbeda dengan Sigi dan Poso tapi berbeda dengan petani di 

Kabupaten Morowali. Ini menjelaskan tingkat pengambilan keputusan dalam 

pemilihan informasi usahatani, inovasi dalam mengelola sumber daya dan 

lingkungan aktual secara optimal dalam mengembangkan usahatani berbeda di 

setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.  

Secara keseluruhan tingkat daya saring petani di setiap kabupaten rendah. 

Petani kakao kesulitan dalam memilih informasi yang tepat untuk diterapkan dalam 

usahatani kakao, petani kurang kepercayaan diri untuk memutuskan mana yang 

terbaik bagi usahataninya. Petani masih terikat pada penggunaan pupuk anorganik 

dan subsidi pupuk dari pemerintah. Menurut petani tanpa pupuk produksi kakao 

menjadi mengkuatirkan, rendah dan pendapatan berkurang. Petani kakao masih 

mengandalkan kebiasaan konvesional atau tradisional. Selain itu petani kakao 

masih berfikir tradisional dan belum sadar akan adanya teknologi-teknologi yang 

dapat dimanfaatkan tanpa merusak tradisi nenek moyang. Seperti contoh 

pemanfaatan pupuk dan pestisida nabati yang tersedia di alam. Pupuk dan pestisida 

tersebut dapat dimanfaatkan tanpa bergantung pada ketersediaan atau subsidi dari 
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pemerintah ataupun pihak swasta dan industri yang memberikan bantuan sarana 

produksi. 

Petani kakao menjalankan usahatani masih dipengaruhi oleh orang lain, 

cenderung ikut apa yang menurut orang lain baik. Petani mengikut saran sesama 

petani untuk mengantikan tanaman kakao yang terserang hama dan penyakit 

dengan tanaman kelapa sawit dan cengkih tanpa terlebih dahulu 

mempertimbangkan dan mencoba teknik pengendalian hama dan penyakit. Apalagi 

mempertimbangkan bahwa tanaman kakao menjadi tanaman yang layak untuk 

dipertahankan disebabkan kebutuhan kakao dunia yang semakin meningkat, 

kebutuhan biji kering kakao dalam negeri defisit dan harga yang relatif baik dari 

harga komoditas lainnya. Salah satunya petani H.M asal Poso mengatakan sebagian 

tanaman kakao yang terserang penyakit sudah ditebang dan direncanakan untuk 

ditanami tanaman cengkih. Begitupun dengan petani R.E.S asal Morowali Utara 

lebih memilih menggantikan tanaman kakao dengan tanaman kelapa sawit, 

menurutya lebih mudah dirawat dan hasil panennya dapat memenuhi kebutuhan 

keluarga. Dengan keadaan tersebut petani kakao pada umumnya mengelola 

usahatani bukan didasarkan pertimbangan kemajuan dan kebutuhan melainkan 

bergantung pada arahan orang lain dan tidak percaya diri untuk mengusahaan 

komoditas kakao sebagai komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Tengah dan 

penambah devisa terbesar ketiga sesudah kelapa sawit dan karet. 

Tingkat daya saring petani rendah ditunjukkan dari rendahnya tindakan 

petani dalam menerapkan informasi yang bermanfaat bagi usahatani. Berdasarkan 

hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, informasi yang diperoleh petani 

mengenai upaya yang dilakukan petani dalam mengendalikan hama dan penyakit 

belum sepenuhnya diterapkan, seperti pemanfaatan musuh alami (semut), panen 

sering (satu minggu sekali), pemangkasan yang dilakukan secara teratur, 

pembersihan lahan kakao minimal satu bulan sekali (sanitasi) dan pemupukan yang 

berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa petani terbatas pada pemahaman akan 

informasi namun kurang mengimplementasikan dalam usahatani kakao. 

Menurut petani P.T asal Poso keputusan menggunakan semut sebagai 

musuh alami tidak dilakukan disebabkan semut telah tersedia di lahan perkebunan 

kakao miliknya. Selanjutnya petani H.P asal Sigi dan I.W.S asal Poso menyatakan 

mereka tidak tahu dan akan seperti apa nantinya dengan komoditas kakao, bisa saja 

kakao tidak lagi diusahakan petani apabila belum ditemukan tindakan yang harus 

dilakukan petani untuk mengendalilkan hama dan penyakit kakao. Hal ini 

menunjukkan usahatani tani selama ini berjalan tanpa perencanaan usahatani yang 

jelas dan dilaksanakan dengan apa adanya.  Mulyoutami et al. (2004) menyatakan 

setiap petani memiliki peluang terhadap akses informasi luar atau ilmiah yang 

relatif berbeda satu sama lain. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keterlibatan petani 

dalam kelompok tani yang memungkinkan petani memiliki kontak terhadap sumber 

informasi luar seperti peneliti dan penyuluh.  

  Petani kakao di Sulawesi Tengah mengambil keputusan memilih sumber 

informasi yang bermanfat masih kurang. Hal ini dikarenakan petani masih berpola 

atau mengandalkan kebiasaan-kebiasaan yang konvensional dalam berusahatani. 

Petani  membiarkan  limbah  kulit  kakao  di sekitar  tanaman  kakao, membiarkan  

tanaman  lain tumbuh  begitu  saja  tanpa  ada  proses  pemangkasan, pengendalian 

gulma tidak dilakukan secara teratur,  buah yang sudah menghitam dan terserang 

hama penyakit  tidak dibersihkan. Dalam hal pengambilan keputusan menjalankan 
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usahatani juga masih dipengaruhi oleh orang lain, lebih bergantung pada arahan 

orang lain baik industri, swasta maupun teman petani dan  petani  kurang  percaya  

diri  dalam  mengembangkan  komoditi  kakao, keputusan  mengelola  usahatani  

kakao  kurang  berdasarkan  atas  pertimbangan kemajuan dan kebutuhan usahatani.   

  Menurut Tarnoczi dan Berkes (2010); Ali dan Kumar (2011); Ali (2012); 

Verma dan Sihna (2017) semakin tersedia dan beragam informasi yang diperoleh 

petani semakin besar dampak signifikan terhadap gagasan, kualitas pengambilan 

keputusan dan praktik bertani. Petani akan mudah mengambil keputusan dan 

memilih menerapkan suatu informasi pada saat mengamati apa yang telah 

dilakukan petani lain, uji coba atau demonstrasi di lahan pertanian. Selanjutnya  Ali 

dan Kumar (2011) menyatakan petani membutuhkan informasi yang relevan 

tentang pertanian baik mengenai input budidaya, pengolahan dan dukungan pasar. 

  Kemampuan petani dalam memanfaatkan informasi tentang suatu inovasi  

untuk kepentingan usahatani rendah. Petani menerapkan informasi yang kurang 

berguna bagi usahatani. Informasi yang diperoleh dari rekan petani atau orang lain 

bahwa tanaman kakao tidak bisa lagi diandalkan dan dapat digantikan dengan 

tanaman lain yang dinilainya lebih menguntungkan seperti tanaman padi, jagung, 

pala, lada, cengkih dan kelapa sawit. Informasi tersebut berdampak pada kurangnya 

keinginan petani dalam mengembangkan kakao sebagai komoditas unggulan 

perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah.  Sebaliknya informasi dan inovasi yang 

bermanfaat bagi usahatani selalu diabaikan petani seperti: (1) upaya pengendalian 

hama penggerek buah kakao melalui pemanfaatan semut hitam sebagai predator, 

(2) kurangnya pemanfaatan limbah kakao sebagai pakan ternak dan pupuk organik, 

(3) tindakan pemberian selubung pada buah kakao agar imago hama penggerek 

buah kakao tidak dapat meletakkan telurnya dipermukaan buah melalui proses 

kondomisasi kurang dilakukan petani, menurut petani selain membutuhkan waktu 

yang relatif lebih lama juga membutuhkan banyak biaya untuk menyediakan bahan 

selubung, (4) kurangnya kegiatan pemangkasan produksi untuk menjaga kondisi 

kelembaban kebun kakao dan peningkatan intensitas cahaya matahari yang masuk 

ke areal perkebunan kakao. Hal ini dilakukan dua kali dalam setahun, (5) pemberian 

pupuk yang berimbang, (6) kegiatan panen sering (satu minggu sekali), dan (7) 

kurangnya kegiatan sanitasi atau pembersihan kebun untuk memutus 

perkembangan hama penyakit.  

 Menurut Nwagwu (2015); Pol dan Ville (2009) untuk menunjukkan 

keuntungan dari suatu inovasi diperlukan pendampingan sehingga kualitas dan 

kuantitas hidup petani meningkat. Kemampuan petani mengantisipasi perubahan 

lingkungan usahatani, mengelola sumber daya dan lingkungan masih rendah.  Hal 

ini disebabkan petani masih tergantung pada teknologi yang diperoleh dari 

pemerintah, petani belum mampu menyediakan dan menghasilkan teknologi secara 

mandiri dari sumber daya yang tersedia di lingkungan usahatani. 

 

Daya Saing 

 Berdasarkan hasil penelitian, tingkat daya saing petani pada kategori rendah 

(Tabel 31). Ini menjelaskan kemampuan petani dalam pengembangan usahatani 

kakao secara efektif dan efisien berdampak pada rendahnya kualitas hasil dan 

tingkat penerimaan pasar terhadap mutu biji kering kakao. Menurut Hasibuan et 

al.(2012); Tresliyana et al. (2015) menyatakan produk biji kakao Indonesia belum 
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memiliki daya saing yang baik akibat rendahnya kualitas yang dimiliki serta belum 

menyesuaikan dengan permintaan pasar.  

Hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, rendahnya kualitas biji kakao 

disebabkan petani mengutamakan kuantitas, perolehan harga yang diterima 

dibandingkan kualitas biji kering kakao yang dihasilkan. Keinginan untuk 

meningkatkan produksi merupakan hal utama yang diharapkan petani, lemahnya 

perhatian petani akan kualitas kakao fermentasi disebabkan harga kakao fermentasi 

dan bukan fermentasi tidak terdapat perbedaan. Rata-rata kakao yang dihasilkan 

petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah tanpa melalui proses fermentasi, sebatas 

proses pemeraman.  

Hasil diskusi dengan salah seorang pedagang pengumpul B.D asal Poso 

mengatakan harga kakao ditentunkan melalui tahapan uji potong, melalui ada 

tidaknya jamur, cacat pada biji kakao, sampah batu kerikil, sisa-sisa plasenta, 

ranting atau dahan. Jika ditemukan banyak sampah pemotongan harga akan 

diberlakukan. Proses pemotongan ditentungan pedagang dan menurut pedagang 

pada umumnya sampah yang sering ditemukan dan bercampur dengan biji kering 

kakao seperti sampah batu kerikil, sisa plasenta dan ranting atau dahan. Dampak 

dari hal tersebut harga jual yang diterima petani semakin rendah atau berkurang.  

Berdasarkan pengamatan di lapangan petani mencampur buah yang baik 

dengan yang jelek, tanpa membangi antara buah yang bagus tidak terserang 

penyakit dan buah yang kurang baik terserang hama penyakit. Pembelahan 

menggunakan benda tajam yang berdampak pada kerusakan biji kakao. Penjemuran 

juga dilakukan dipinggir jalan dan menyebabkan debu, batu kerikil dan kotoran dari 

tanah bersatu dengan biji kakao. Perhatian petani akan mutu biji kakao masih 

kurang sehingga mutu dari hasil usahatani belum dapat bersaing dengan produk dari 

Ghana dan Pantai Gading.   

Rendahnya kemampuan petani dalam pengembangan usahatani kakao 

secara efektif dan efisien di Provinsi Sulawesi Tengah berdampak pada rendahnya 

kualitas hasil dan tingkat penerimaan pasar terhadap mutu biji kering kakao. 

Menurut Hasibuan et al. (2012); Tresliyana et al. (2015) produk biji kakao 

Indonesia belum memiliki daya saing akibat rendahnya kualitas yang dimiliki serta 

belum menyesuaikan dengan permintaan pasar, hal ini juga ditunjukkan pada hasil 

penelitian. Produksi biji kering kakao petani di Provinsi Sulawesi Tengah 

berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, hasil diskusi dengan petani dan 

pedagang memiliki kuantitas dan kualitas yang rendah (Tabel 32).  

Pada umumnya petani kakao belum melakukan proses fermentasi. Produksi 

biji kering kakao petani di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil pengamatan 

di lapangan, hasil diskusi dengan petani dan pedagang masih memiliki kuantitas 

dan kualitas yang rendah. Rendahnya daya saing biji kering kakao disebabkan 

kualitas hasil rendah. Pada umumnya petani belum melakukan proses fermentasi. 

Proses  fermentasi  kakao sebelum  diekspor  dinilai  penting  untuk meningkatkan  

daya  saing  kakao Indonesia. Juga untuk menjawab peluang tren kenaikan harga 

komoditas perkebunan andalan seperti kakao di pasar  dunia. Proses fermentasi 

langsung berdampak pada aroma dan warna biji kakao. Selain itu, biji kakao hasil 

fermentasi dapat dimanfaatkan mulai dari lemaknya, bungkil, dan pastanya. 

Menurut Rifin (2013); Nauly et al. (2014) hasil biji kering kakao Indonesia 

memiliki keunggulan komparatif dibandingkan yang berasal dari Pantai Gading, 

Ghana dan Nigeria. Indonesia hanya perlu meningkatkan kualitas kakao pasta dan 
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bubuk. Biji kering kakao diproses menjadi produk antara seperti cocoa butter, pasta 

atau bubuk kakao akan dapat meningkatkan nilai jual.  

 
Tabel 32  Daya saing biji kering kakao di Provinsi Sulawesi  Tengah Tahun 2017 

Karakter 

Kompetitif 

Potensi  

Biji Kering Kakao 

Di tingkat Petani 

 

Ukuran Biji 

Kering 

 

Golongan AA maksimum 

85 biji per 100 gram atau  

golongan A: 86-100 biji 

per seratus gram (baik) 

 

Biji tampak hitam, keriput, tidak utuh 

dan ringan  

Kadar Air <75 % (baik) Penjemuran mengandalkan lama 

penyinaran matahari sekitar 4-5 hari. 

Lama penjemuran bervariasi 

mengikuti kebutuhan uang petani dan 

keadaan cuaca saat itu. 

  

Kadungan 

Lemak 

Tinggi kandungan lemak 

menjadi keinginan 

industri. Tidak mudah 

meleleh, sehingga cocok 

bila dipakai untuk 

blending 

1. Proses fermentasi rendah berdampak 

pada kandungan lemak, aroma dan 

warna yang dihasilkan dari biji 

kering kakao 

2. Meningkatnya serangan hama 

pengerek buah kakao (PBK) dan 

penyakit busuk buah kakao 

(Phytophthora palmivora) 

 

Harga Biji 

Kering  

Berdasarkan kadar air, 

tidak berjamur dan ada 

tidaknya kotoran pada biji 

kering kakao 

1. Proses sortasi di tingkat petani 

belum banyak dilakukan, hanya 

mengandalkan ayakan/duku dan 

sesek bambu/para-para 

2. Nampak berjamur dan terdapat 

pecahan kulit maupun plasenta 

 

Ketersediaan 

Hasil 

Luas lahan dan potensi 

hasil biji kering kakao 

yang selalu tersedia 

 

Belum bisa memenuhi kebutuhan 

pasar karena rendahnya produktivitas 

dan rendahnya kualitas 

Sarana 

Prasarana 

Pengolahan menjadi 

bubuk dan lemak kakao 

semakin berkembang 

1. Proses pengolahan masih bergantung 

pada industri 

2. Jalan belum memadai 

mengakibatkan harga  biji kering 

lebih murah, pupuk dan pestisida  

relatif lebih mahal. Penerimaan yang 

diterima tidak sebanding dengan 

pengeluaran petani 

Sumber: Hasil penelitian tahun 2017 

 

Di wilayah penelitian, penerapan teknologi fermentasi kurang dilakukan 

disebabkan harga kakao fermentasi diseragamkan dengan kakao tidak fermentasi. 
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Menurut petani proses fermentasi membutuhkan waktu yang lebih lama 5 sampai 6 

hari ditambah proses penjemuran membutuhkan waktu 4 sampai 5 hari tergantung 

cuaca. Mendesaknya kebutuhan keluarga mengakibatkan fermentasi kurang 

dilakukan dan proses penjualan hasil mengikuti kebutuhan keluarga. Penjualan 

akan dilakukan petani pada saat biji kering kakao sudah terkumpul dalam dua kali 

panen atau lebih tergantung pada kuantitas biji yang diperoleh dari hasil panen 

sebelumnya. Menurut salah seorang pedagang S.H Kota Palu, pedagang enggan 

membeli biji kering kakao yang pipih atau kempes disebabkan kualitas rendah, 

kakao yang berkualitas baik itu padat dan berisi. Harga biji kering kakao saat ini 

rata-rata Rp 30.000/kg, sedangkan kualitas yang kurang baik hanya dihargai rata-

rata Rp 22.000/kg. Biasanya harga ditentukan berdasarkan berat biji kering, tidak 

atau didapatkannya serangga hidup, kadar air biji kering kakao, biji berbau asap 

atau berbau asing dan kadar benda asing. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kualitas 

biji menjadi faktor penting dalam meningkatkan harga jual.  

Daya saing biji kering kakao berkurang disebabkan kualitas hasil rendah. 

Berdasarkan uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan kualitas biji kering 

kakao yang dihasilkan oleh petani yang ada di Kabupaten Poso, Sigi, Donggala tapi 

berbeda dengan Kabupaten Morowali Utara. Hal ini menunjukkan daya saing biji 

kering kakao di Kabupaten Morowali Utara lebih rendah dibandingkan ketiga 

kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan rata-rata tanaman kakao di Morowali Utara 

pada kategori tua (16 tahun) dan proses budidaya dan penaganan pascapanen buah 

kakao lebih rendah dibandingkan Kabupaten Poso, Sigi dan Donggala.  

Untuk meningkatkan daya saing diperlukan upaya peningkatan kualitas biji 

sesuai dengan kondisi permintaan pasar dunia dan harga yang dapat 

menguntungkan petani. Hasil penelitian menunjukkan biji kering yang dihasilkan 

petani belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) disebabkan penggunaan 

golok masih dilakukan petani untuk memecah kulit buah kakao sehingga 

menimbulkan rusaknya biji kakao. Rata-rata tanaman kakao yang dimiliki petani 

masih varietas lokal (belum melakukan peremajaan melalui sambung samping dan 

pucuk) serta meningkatnya serangan hama (penggerek buah kakao) dan penyakit 

VSD (vascular streak dieback). Menurut Raharto (2016) dan Kongor et al. (2016) 

menyatakan bahwa kualitas biji kering yang dihasilkan setiap tahunnya menentukan 

layak dan diterimanya biji kering kakao di industri. Fermentasi dan pengeringan 

yang baik meningkatkan pembentukan prekursor rasa pada biji kering kakao. 

Sebagai komoditi yang diunggulkan, biji kering kakao di tingkat petani kakao di 

Sulawesi Tengah pada umumnya tanpa melalui proses fermentasi. Faktor yang 

menghambat proses fermentasi disebabkan harga biji kering kakao yang 

difermentasi dan tidak difermentasi tidak terdapat perbedaan, proses fermentasi 

dianggap rumit dan memakan waktu lama.  Menurut Rifin (2013) biji kering kakao 

yang berasal dari Indonesia baik digunakan sebagai campuran karena memiliki cita 

rasanya yang khas dan tidak diperoleh dari negara-negara penghasil kakao yang 

lain.  

Petani kakao belum bisa memenuhi kebutuhan atau permintaan pasar 

disebabkan rendahnya produksi dan kualitas biji kering kakao. Proses pengolahan 

biji kering kakao menjadi bubuk dan lemak kakao belum dilaksanakan, disebabkan 

petani lebih mengutamakan menjual biji kering kakao tanpa pengolahan. Penjualan 

biji kering kakao dapat segera menghasilkan uang. Pengolahan yang membutuhkan 
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waktu yang lebih lama dan perlunya peralatan yang memadai menjadi alasan petani 

tidak melakukan proses pengolahan.  

Petani kurang memperhatikan mutu biji kakao, lebih mengutamakan 

kuantitas dan harga. Rendahnya perhatian petani pada kualitas  hasil dan proses 

pengolahan kakao siap konsumsi menyebabkan biji kering yang dihasilkan petani 

kurang mampu bersaing dengan hasil biji kering negara lain. Menurut Raharto et 

al. (2015);  Lada et al. (2014) industri pengolahan justru berkembang di negara lain, 

sementara Indonesia hanya mengekspor bahan baku. Sebagian  besar  produksi  

kakao dari  Indonesia  diekspor  karena  pembayarannya  lebih  cepat dibandingkan 

mengolah biji kakao menjadi produk olahan  kakao  yang  mempunyai  nilai  tambah  

yang  lebih tinggi. Komoditas kakao berdaya saing kuat dicirikan oleh produktivitas 

tinggi, mutu produk yang baik, dan mampu  menghasilkan  produk  dengan  jumlah  

dan  ragam  sesuai  dengan permintaan pasar. Menurut petani, keinginan untuk 

melakukan proses pengolahan itu ada tetapi terkendala oleh belum tersedianya 

sarana pengolahan dan proses pendampingan  yang  diperoleh petani. 

 

Daya Sanding 

 Kemampuan petani dalam bekerjasama dalam mengembangkan usahatani 

kakao yang didasarkan pada saling percaya, saling membutuhkan, saling dapat 

diandalkan dan saling menguntungkan, tergolong masih rendah (Tabel 31). 

Selanjutnya berdasarkan uji beda menunjukkan daya sanding petani di Kabupaten 

Sigi tidak berbeda dengan Donggala tapi berbeda dengan Morowali Utara dan 

Kabupaten Poso. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat daya 

sanding di setiap kabupaten, hal ini disebabkan akses ke Ibukota Provinsi lebih 

mudah ditempuh dari Kabupaten Donggala dan Sigi. Ini memungkinkan industri 

dan swasta lebih mudah bekerjasama dengan petani, disebabkan kantor cabang 

industri dan swasta di Provinsi ada di Kota Palu dan kedua kabupaten tersebut 

berdekatan dengan Palu. Selain itu jarak kedua kabupaten tersebut ke pelabuhan 

Pantoloan sebagai lokasi mempersiapkan komoditas ekspor kakao lebih dekat 

dibandingkan dari Kabupaten Morowali Utara dan Poso. Menurut Purnaningsih 

(2007) penerapan kemitraan agribisnis merupakan hal yang penting dalam rangka 

mencapai mutu produk sesuai kebutuhan konsumen, sumber motivasi tidak semata-

mata keuntungan ekonomi tetapi juga keberlanjutan usaha. Transparansi 

merupakan prinsip harus diterapkan dan perlakuan tidak adil, merugikan pihak lain, 

eksploitasi dan manipulasi adalah hal yang harus dihindarkan.  

  Terbatasnya kerjasama dengan bank, industri dan swasta masih rendah 

disebabkan petani kakao masih mengutamakan permodalan sendiri dalam 

berusahatani. Pengembangan usahatani kakao memerlukan kerjasama antar 

lembaga dalam menghadapi  persoalan  informasi  yang  belum  memadai,  

infrastruktur  pemasaran terbatas,  akses  modal  yang  sulit,  pengolahan  biji  kering  

menjadi  produk  siap konsumsi  yang  rendah,  kelembagaan  lokal  yang  belum  

berjalan  sesuai  dengan harapan  petani,  dan  rendahnya  keberpihakan  swasta  

maupun  industri memperhatikan kebutuhan petani kakao. Petani kurang 

melakukan kerjasama dengan bank disebabkan kepercayaan diri petani yang 

rendah, petani merasa tidak yakin untuk melakukan proses pengembalian dengan 

bunga yang besar, belum lagi harga dan produksi kakao berfluktuasi menyebabkan 

pendapatan tidak stabil, administrasi yang rumit dan proses yang membutuhkan 

waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu.  
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  Menurut salah seorang petani A.W asal Poso, menyatakan mengapa 

mempersulit diri untuk melakukan pinjaman uang ke bank, sulit untuk 

mengembalikan. Lebih baik tidak memiliki uang, yang terpenting tidak memiliki 

hutang. Di lain pihak petani lain menyatakan, petani lebih mudah melakukan 

peminjaman melalui pedagang pengumpul dengan sistem ijon karena tanpa 

persyaratan administrasi dan bunga yang tinggi, hanya membutuhkan pola 

pembayaran dengan menggunakan biji kering kakao. Petani setiap bulan atau setiap 

proses penjualan menyerahkan hasil biji kering ke pedagang pengumpul sampai 

batas waktu yang telah ditentukan, berdasarkan jumlah berat kering dan besaran 

uang yang dipinjam oleh petani. Menurut Said (2010) bahwa keterikatan petani 

dengan pedagang pengumpul melalui sistem ijon sulit untuk dihilangkan di 

beberapa daerah sentra kakao karena fungsinya membantu pengadaan biaya dan 

kebutuhan petani di muka (ijon). Selanjutnya menurut Sunarti dan Khomsan (2006) 

menyatakan salah satu kesulitan pembiayaan usahatani dan kebutuhan dana cash 

untuk keperluan hidup selama menunggu penjualan hasil panen, menyebabkan 

banyak petani terjebak pada sistem ijon atau hutang kepada para tengkulak yang 

matok harga pertanian dengan harga rendah dan para petani tidak memiliki 

bargaining position. 

  Menurut Sumardjo (1999; 2010) bahwa membangun petani sebagai pelaku 

utama pertanian yang handal berarti membangun kemandirian petani. Selama ini 

keberhasilan pertanian hanya diukur dengan peningkatan produksi, sementara 

kemandirian petani justru kurang diperhatikan dan terabaikan. Menurut Bitzer dan 

Bijman (2014);  Bjarstig dan Sandstrom (2016) membangun kemitraan adalah 

kunci meningkatkan akses pasar bagi petani dan menjadi alat peningkatan 

pembangunan pedesaan.  

  Listyati et al. (2014) menyatakan bentuk  mitra  usaha  akan memberikan 

keuntungan kepada petani antara lain tersedianya pasar  produk  pertanian  bagi  

petani  dan petani terhindar dari risiko fluktuasi harga. Berdasarkan hasil diskusi 

dengan petani, tokoh masyarakat dan penyuluh, perusahaan yang melakukan 

perdagangan kakao di Sulawesi Tengah di antaranya PT Almajaro, PT Mars 

Indonesia, PT Cargill Indonesia dan Tanah Mas Selebes. Perusahaan seperti PT 

Almajaro membuat demplot bekerjasama dengan petani dalam  menerapkan metode 

panen sering (satu minggu sekali), pemangkasan, sanitasi dan pemanenan (PsPSP) 

serta penerapan metode sambung samping maupun pucuk.  

  Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, tujuan PT 

Almajaro melakukan kerjasama, dalam upaya mengendalikan peningkatan 

serangan hama dan penyakit kakao. Melalui upaya tersebut peningkatan produksi 

dapat ditingkatkan dan PT Almajaro mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 

biji kering kakao dari petani ke perusahaan (kontrak penjualan). Tujuan bukan 

peningkatan kemampuan melainkan jumlah total penjualan petani ke perusahaan 

dapat terpenuhi.  PT Almajaro menyediakan sarana produksi baik pupuk, pestisida 

dan tenaga ahli dan tugas petani menyediakan lahan yang berisi tanaman kakao. 

Tenaga ahli yang disediakan PT Almajaro khusus memberikan pelatihan sambung 

samping dan pucuk selama tiga hari. Selain petani, kelompok tani, perangkat desa 

dan dinas pertanian atau perkebunan dilibatkan. Demplot yang dikelola tidak 

berlangsung secara terus menerus, dikebun petani terpasang papan nama lokasi 

demplot PT Almajaro namun kondisi tanaman kembali tidak terpelihara, 
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tumbuhnya rumput di sekitar tanaman dan buah kakao yang menghitam karena 

terserang hama penyakit ditambah hasil sambung samping tidak semua berhasil. 

  Berdasarkan hasil pengamatan, pedagang pengumpul kabupaten tidak 

langsung melakukan penjualan ke pedagang besar atau eksportir, namun melakukan 

penitipan hingga harga yang dianggap pedagang memadai. Pedagang pengumpul 

kabupaten mendapat informasi harga yang berlaku hampir setiap hari yang 

diperoleh dari pedagang besar atau eksportir melalui pesan singkat dari handphone. 

Pertimbangan pedagang pengumpul kabupaten belum langsung melakukan 

penjualan ke eksportir terkait dengan efisiensi biaya yang dikeluarkan dalam 

pemasaran serta keuntungan yang akan diterima. Bentuk kerjasama yang 

berlangsung antar pedagang terutama pada arus informasi harga yang berfluktuasi 

tiap hari, pemberian modal pengadaan biji kakao dari pedagang besar ke pedagang 

yang ada didaerah.  

  Petani pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan Sygenta melalui 

penerapan pestisida dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit, contohnya  

produk Alika untuk memberantas hama PBK (penggerek buah kakao) dan 

Gramaxone sebagai herbisida memberantas gulma pada tanaman kakao. Kerjasama 

tersebut tidak berjalan efektif dan tidak berkelanjutan disebabkan partisipasi petani 

mengikuti kegiatan hanya karena adanya insentif berupa pupuk, insektisida, 

herbisida dan uang perawatan tanaman. Menurut Syahyuti (2004) kerjasama 

dengan lembaga mungkin tidak berjalan, berjalan namun tidak efektif, tidak 

ekonomis dan tidak adil bagi sebagian pihak secara khusus petani. Hasil penelitian 

menunjukkan kerjasama yang dilakukan perusahaan swasta bertujuan promosi dan 

mendapatkan hak jual beli biji kering antara petani dan pembeli tanpa adanya 

kerjasama yang saling percaya, saling membutuhkan, saling dapat diandalkan, 

saling menguntungkan. Kerjasama yang berlangsung hanya bertujuan peningkatan 

produksi melalui peningkatan input produksi tanpa meningkatkan kemampuan diri 

petani sendiri dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya.  

 

 

Produktivitas Petani 

 

Produktivitas petani merupakan upaya memaksimalkan kemampuan yang 

dimiliki petani untuk memperoleh produksi dan pendapatan yang baik. Upaya 

tersebut tercermin dalam kompetensi, kapasitas dan kemandirian petani.  

Produktivitas hasil dan mutu biji kering kakao yang rendah, harga yang sering 

berfluktuatif  berdampak pada rendahnya  harga jual dan pendapatan petani.  

Pemeliharaan tanaman yang dikerjakan petani di Pronvinsi Sulawesi Tengah 

didorong oleh harga, semakin tinggi harga jual biji kering, petani semakin 

termotivasi untuk melakukan pemeliharaan tanaman. Tujuan pemeliharaan untuk 

meningkatkan produksi dan pendapatan. Pada saat harga melonjak, kegiatan petani 

dikebun meningkat, sebelumnya rata-rata satu kali dalam seminggu meningkat 

menjadi setiap hari. Petani lebih termotivasi melakukan perawatan tanaman, 

pembersihan gulma, penyemprotan pestisida dan pelaksanaan pemangkasan. Hal 

ini menunjukkan petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah mengerjakan kegiatan 

usahatani kakao didorong oleh harga kakao yang meningkat. Hasil penelitian 

Iskandar (2002) motivasi keberhasilan mempunyai hubungan positif dengan 
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produktivitas petani, makin kuat motivasi makin tinggi produktivitas petani dalam 

mengarap lahan pertanian, dan sebaliknya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan petani diperoleh 

informasi bahwa banyak petani kakao beralih dari mengusahakan kakao menjadi 

buruh bangunan di Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi dan menjadi buruh 

perkebunan kelapa sawit disebabkan harga kakao yang rendah. Menurut mereka 

harga yang paling baik untuk petani pada saat ini di kisaran Rp. 30.000/kg sampai 

Rp. 35.000/kg. Harga tersebut, menurut petani setelah dikurangi dengan biaya 

perawatan, masih dapat memberikan keuntungan namun jika harga lebih rendah 

petani kakao berpeluang besar untuk mengalami kerugian. 

 Petani menjual biji kering kakao satu kali dalam sebulan dan menurut 

pengataman dan diskusi dengan petani, setiap pedagang pengumpul memberikan 

harga yang berbeda-beda persetiap kilogram kakao. Selisih antar setiap pedagang 

Rp.200 – 1.500/kg biji kering kakao. Semakin dekat dengan pusat industri atau 

eksportir, harga yang diberikan kepada petani lebih meningkat. Pada umumnnya 

pedagang pengumpul kabupaten akan memberikan harga lebih baik dibandingkan 

dengan pedagang pengumpul desa dan pedagang pengumpul kecamatan. Hal ini 

berhubungan dengan biaya transportasi. Pada umumnya petani memilih menjual 

biji kering kakao ke pedagang desa, apabila hasil biji kering kakao banyak (ton) 

maka petani memilih menjual ke pedagang kabupaten atau pedagang besar 

sebaliknya dalam jumlah sedikit memilih menjual di tempat yang mudah dijangkau 

tanpa mengeluarkan banyak biaya untuk transportasi. 

 
Tabel 33   Sebaran, rataan dan hasil uji beda tingkat produktivitas dan pendapatan 

petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

Produktivitas 

Petani 

Pengukuran Poso 

(%) 

Sigi 

(%) 

Morowali 

Utara (%) 

Donggala 

(%) 

Total2) 

(%) 

Produktivitas 

Biji Kering 

(Ton) 

Rendah  (0,1-1,5)  

 

Sedang  (1,6-3,0) 

 

Tinggi   (3,1-4,5) 

85,4 

 

13,9 

 

0,7 

83,3 

 

14,3 

 

2,4 

100 

 

0,0 

 

0,0 

99,0 

 

1,0 

 

0,0 

90,5 

 

8,7 

 

0,8 

Rataan Ton1)  0,89b 1,02b 0,60a) 0,61a) 0,80 

Pendapatan Rendah  84,0 83,3 96,2 98,0 89,2 

(Rupiah) (50,042-2.750.056)       

 Sedang 13,9   10,7 3,8 2,0 8,7 

 (2.750.057-5.550.154)      

 Tinggi  2,1 6,0 0,0 0,0 2,1 

 (5.550.155-8.300.211)      

Rataan  Rp1)  1.540.247 b) 1.659.435 b) 1.075.145 a) 1.026.356 a) 1,325.030 

Keterangan :    n Poso = 144; n Sigi = 84; n Morowali Utara = 52; n Donggala = 100; Total = 380 
1) Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris  yang sama berbeda nyata 

pada uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. 
2) Total empat kabupaten  

 

 

  Proses penetapan harga kakao dilakukan pedagang dengan cara mengukur 

dan mengamati mutu pada kakao berdasarkan kadar air biji kering menggunakan 

tester, warna dan tingkat kebersihan. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari petani bahwa pedagang sering tidak menggunakan standar pengukuran kualitas 
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biji kering kakao, penentuan harga per kilogram kakao didasarkan meraba dan 

melihat tingkat kekeringan biji kering, ini berdampak pada banyaknya potongan 

harga akibat pedagang belum menerapkan standar pengukuran kualitas biji kering 

kakao secara serius. 

 

Produktivitas  Biji Kering 

Kakao merupakan komoditas perkebunan yang penting bagi Indonesia 

secara khusus bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil biji kering kakao di Provinsi 

Sulawesi Tengah yang diperoleh petani tahun 2015 per satuan luas lahan tergolong 

rendah 1,0 ton/tahun dan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,2 ton menjadi 

0,8 ton/tahun dibandingkan dengan potensi kakao yakni 2 ton biji kering kakao per 

hektar per tahun (Rubiyo dan Siswanto 2012). Hal ini disebabkan intensitas 

serangan hama dan penyakit yang semakin meningkat dan umur tanaman kakao 

sudah tergolong tua 15 tahun. Menurut Ermiati et al. (2012) tanaman kakao bisa 

menghasilkan sampai umur lebih dari 20 tahun, tergantung bibit yang dipakai dan 

perawatannya. Selama 20 tahun, usahatani kakao dengan kondisi yang baik di 

tingkat petani mampu menghasilkan biji kering sejumlah 13,14 ton/hektar.  Selain 

potensi dan keadaan tanaman kakao saat ini, rendahnya produktivitas tanaman 

kakao di Provinsi Sulawesi Tengah diakibatkan oleh kompetensi, kapasitas dan 

kemandirian petani yang cenderung rendah. 

Berdasarkan hasil uji beda produktivitas biji kering kakao di Kabupaten 

Donggala tidak berbeda dengan Morowali Utara tapi berbeda dengan Kabupaten 

Poso dan Sigi. Ini menyatakan bahwa produktivitas kakao di Kabupaten Donggala 

dan Morowali Utara hampir sama dan diikuti oleh Kabupaten Sigi dan Poso. Hal 

ini diakibatkan oleh luas lahan petani yang diusahakan antara keempat kabupaten 

tersebut berbeda, rata-rata luas lahan kakao di Kabupaten Dongala dan Morowali 

Utara sebesar satu hektar dan dua hektar per petani di Kabupaten Sigi dan Poso. 

Kondisi tersebut memberikan makna bahwa untuk meningkatkan produktivitas biji 

kering kakao di Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan strategi yang berbeda.   

Hasil pengamatan dan diskusi bersama petani diperoleh produktivitas biji 

kering kakao dari tahun-ketahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan 

intensitas serangan hama dan penyakit dan rendahnya motivasi petani dalam 

mengelola kebun kakao. Sejalan dengan data Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sulawesi Tengah (2017) pada tahun 2012 luas lahan kakao sebesar 295.874 hektar 

dan mulai 2013 sampai 2016 mengalami penurunan menjadi  289.194 hektar, begitu 

dengan produksi kakao di Provinsi Sulawesi Tengah menurun dari tahun ke tahun 

2012 sebesar 181.523 ton menjadi 168.733 ton tahun 2016. Hal ini menjelaskan 

lahan kakao yang dimiliki petani mengalami penurunan karena alih fungsi lahan 

baik untuk perumahan dan tanaman perkebunan lainnya.    

Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan penurunnya produksi dari tahun 

sebelumnya sebesar 0,2 ton/hektar. Penurunan produktivitas disebabkan El Nino 

berdampak pada kemunduran waktu panen, pascapanen, pemasaran dan penurunan 

produksi. Menurut Sahardi et al. (2005) penurunan produktivitas kakao menurun 

akibat rendahnya pemeliharaan kebun dan serangan hama penggerek buah kakao 

(PBK). Petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah tidak tahu lagi apa yang bisa 

mereka upayakan untuk mengatasi serangan hama dan penyakit tanaman kakao. 

Kondisi tersebut ternyata melalui diskusi dengan petani K.T asal Poso yang 

menyatakan pemberian pestisida sudah cukup sering diberikan di lahan perkebunan 
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miliknya, dalam jangka waktu sebulan sekali, kondisinya penyakit kangker buah 

tetap saja menyerang buah kakao begitupun dengan petani A.R.S asal Morowali 

Utara menyatakan ada baiknya pemerintah memberikan informasi yang tepat zat 

kimia atau pestisida apa yang dapat diberikan petani dalam mengatasi serangan 

hama dan penyakit kakao. Hasil pengamatan di lapangan di kedua lahan milik 

petani K.T dan A.R.S menunjukkan lahan kakao milik petani lain yang berbatasan 

dengan milik petani K.T dan A.R.S kurang terawat, hal ini memungkinkan hama 

penyakit tanaman dari lahan petani lain tetap berkembang dan berpindah ke kebun 

milik petani. Hal ini menunjukkan faktor yang menyebabkan hama dan penyakit 

tanaman tetap berkembang dan mengakibatkan produktivitas biji kering kakao 

berkurang disebabkan masih rendahnya pemeliharaan tanaman dilakukan semua 

petani.  

Tantangan perkebunan kakao di Sulawesi Tengah menuntut petani untuk 

berperilaku mandiri, agar produktivitas biji kering kakao dapat meningkat. Di 

antaranya (1) mengambil keputusan yang memberi keuntungan bagi usahatani 

dengan memperhatikan keadaan usahatani baik kebutuhan pupuk, pestisida dan 

herbisida. (2) memanfaatkan informasi dan inovasi yang bermanfaat bagi usahatani 

dengan menerapkan teknologi yang sesuai dengan keadaan lokasi dalam upaya 

meningkatkan harga biji kering kakao. (3) meningkatkan kerjasama antar lembaga 

swasta, industri, bank dan juga pemerintah. Melalui pola tersebut perubahan 

lingkungan usahatani baik serangan hama penyakit dan rendahnya produksi tani 

bukan lagi menjadi masalah dalam berusahatani apabila petani telah mandiri. 

 

Pendapatan  

 Pendapatan yang diperoleh petani dalam usahatani kakao selama satu tahun 

yang dihitung dari hasil penjualan biji kering kakao dikurangi pengeluaran atau 

biaya selama proses produksi. Berdasarkan pendapatan petani kakao di Provinsi 

Sulawesi Tengah tergolong rendah (Tabel 33). Berdasarkan hasil uji beda 

pendapatan petani kakao di Kabupaten Donggala tidak berbeda dengan Morowali 

Utara tapi berbeda dengan Kabupaten Sigi dan Poso. Hal ini menyatakan bahwa  

untuk meningkatkan pendapatan petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah perlu 

upaya yang sama antar Kabupaten Donggala dan Morowali Utara tapi berbeda 

dengan Sigi dan Poso. Berdasarkan rata-rata menunjukkan pendapatan petani di 

Kabupaten Sigi lebih tinggi dari petani yang ada di ketiga kabupaten lainnya. Hal 

ini disebabkan kakao di Kabupaten Sigi lebih baik mutunya dibandingkan kakao 

yang ada di Kabupaten Poso, Morowali Utara dan Donggala.  Hal ini sejalan dengan 

penelitian Arfah et al. (2017) yang menunjukkan bahwa komoditas kakao di 

Kabupaten Sigi lebih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan di 

Kabupaten Parigi Moutong. Rendahnya pendapatan dipengaruhi rendahnya 

produksi dan besarnya pengeluaran oleh petani, tingginya pengeluaran rata-rata 

untuk pembelian pupuk sebesar Rp 580.751/hektar, herbisida Rp 509.666/hektar, 

pestisida sebesar Rp 869.112/hektar, tenaga kerja sebesar Rp 917.908/hektar, biaya 

penyusutan alat sebesar Rp 863.207/hektar dan biaya transportasi dari kebun ke 

tempat penjemuran, dari tempat penjemuran sampai tempat penjualan sebesar           

Rp 836.979/tahun.  

Pendapatan usahatani kakao merupakan selisih antara besarnya hasil 

penjualan dengan biaya produksi. Pendapatan kotor (output) dan biaya produksi 

(input) yang dihitung per hektar. Pendapatan petani kakao di Provinsi Sulawesi 
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Tengah dipengaruhi oleh tinggi, sedang dan rendahnya pengeluaran dan 

penerimaan petani dari hasil penjualan biji kering kakao per tahun. Rata-rata 

pengeluaran petani per tahun/hektar sebesar Rp5.379.451, penerimaan                       

Rp 21.280.295 dan pendapatan petani di setiap tahun sebesar Rp 15.900.844.  

Menurut Yanuardy (2014) bahwa pendapatan petani juga tergantung pada 

perubahan cuaca ekstrim, harga biji kakao yang diatur pedagang dan spekulan dan 

pada pupuk kimia dan pestisida yang disediakan petani. 

Pendapatan petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan rata-rata 

sebesar Rp 1.325.030/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani kakao 

masih di bawah upah minimum Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 

1.807.775/bulan. Harga yang diterima petani tidak stabil dipengaruhi oleh 

pedagang pengumpul atau tengkulak yang mengatur harga kakao. Adapun harga 

yang diterima petani disesuaikan dengan harga yang ditetapkan pedagang dan 

petani tidak memiliki posisi tawar untuk ikut dalam menentukan harga jual. Untuk 

memperoleh pendapatan yang memuaskan dari penjualan biji kering kakao, maka 

petani dituntut cermat dalam mempelajari perkembangan harga sebagai solusi 

dalam menentukan pilihan, apakah ia memutuskan untuk menjual atau menahan 

hasil produksi. Namun bagi petani kakao yang secara umum menggantungkan 

hidupnya dari bertani, maka mereka senantiasa tidak memiliki kemampuan untuk 

menahan hasil biji kering kecuali kebutuhan lainnya bisa terpenuhi tanpa menjual 

hasil tanaman kakao.  

Petani mengikuti harga yang ditentukan oleh pedagang mengakibatkan 

pendapatan yang diperoleh petani di Sulawesi Tengah rendah. Perlu adanya 

intervensi pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam menetapkan harga jual 

yang sesuai standar dan memberikan sanksi kepada pedagang yang tidak mematuhi 

harga standar yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu 

memperbaiki infrastruktur jalan ke setiap lahan perkebunan kakao, distribusi biji 

kering kakao dari kebun ke tempat penjemuran dan jalan dari tempat penjemuran 

sampai tempat penjualan. 
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7 FAKTOR–FAKTOR PENENTU KOMPETENSI  PETANI, 

KAPASITAS PETANI, DAN KEMANDIRIAN  PETANI  

KAKAO 

 

 

 
 Kompetensi petani kakao merujuk pada kemampuan petani dalam 

menjalankan usahatani kakao dan fungsi-fungsi pekerjaannya secara kompeten 

dalam budidaya, pemanenan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran. Kompetensi 

petani pada kategori sedang cenderung rendah. Kompetensi petani kakao 

dipengaruhi oleh variabel intensitas mengikuti pendidikan nonformal (X13), luas 

lahan yang digarap (X15), motivasi pengembangan usahatani (X18), peran penyuluh 

pertanian (X2) dan dukungan kelembagaan (X4). Kapasitas  merupakan sekumpulan 

kompetensi yang dimiliki petani dalam mengusahakan usahatani. Kapasitas dapat 

dikembangkan melalui pengelolaan usahatani, pengorganisasian petani dan 

adaptasi lingkungan. Kapasitas petani pada kategori sedang cenderung rendah. 

Kapasitas petani kakao dipengaruhi oleh variabel motivasi pengembangan 

usahatani (X18), keterikatan tradisi (X110), peran penyuluh pertanian (X2) dan 

ketersediaan inovasi (X3).  

Kemandirian petani merupakan kemampuan mengambil keputusan dan 

menyaring informasi yang bermanfaat bagi usahatani (daya saring), kemampuan 

meningkatkan kualitas biji kering kakao dan memenuhi kebutuhan pasar (daya 

saing) serta kemampuan membangun kerjasama dengan pihak lain (daya sanding). 

Kemandirian petani rendah dan kemandirian petani kakao dipengaruhi oleh variabel 

tingkat pendidikan formal (X12),  intensitas mengikuti pendidikan formal (X13), 

peran penyuluh pertanian (X2), ketersediaan inovasi (X3), dukungan keembagaan 

(X4), tingkat kompetensi petani (Y1) dan tingkat kapasitas petani kakao (Y2). 

Faktor-faktor penentu tingkat kompetensi, kapasitas dan kemandirian petani 

dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui program Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versi 20. 

 

 

Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kompetensi Petani 

 

  Rumusan hipotesis 1 adalah tingkat kompetensi petani (Y1) dipengaruhi 

oleh karakteristik petani (X1), peran penyuluh pertanian (X2), ketersediaan inovasi 

(X3) dan tingkat dukungan kelembagaan (X4). Berdasarkan hasil analisis regresi 

berganda faktor-faktor yang berpengaruh sangat nyata terhadap tingkat kompetensi 

petani kakao adalah intensitas mengikuti pendidikan nonformal (X13), luas lahan 

yang digarap (X15), motivasi pengembangan usahatani (X18), peran penyuluh 

pertanian (X2) dan dukungan kelembangaan (X4). Cara menguji hipotesis 1 

dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel untuk masing-masing 

peubah. Jika nilai peubah lebih besar dari t-tabel (1,96) pada taraf nyata 0,05, maka 

hipotesis 1 diterima. Tampak hipotesis 1 tersebut tidak terbukti dan hipotesis 1 

hanya diterima untuk intensitas mengikuti pendidikan nonformal (X1), luas lahan 

yang digarap (X15), motivasi pengembangan usahatani (X18), peran penyuluh 

pertanian (X2) dan dukungan kelembangaan (X4) (Tabel 34). 
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Pengaruh Intensitas Mengikuti Pendidikan Nonformal terhadap Tingkat 

Kompetensi Petani  

 Penyuluhan dan pelatihan merupakan sarana mempersiapkan petani kakao 

menghadapi setiap tantangan dan perubahan lingkungan usahatani. Pendidikan 

nonformal yang diikuti petani meliputi pelatihan sambung samping (side grafting), 

sambung pucuk (top grafting), pengendalian hama penyakit dan pelatihan 

fermentasi biji kakao yang bertujuan menghasilkan biji kakao yang bermutu AA 

dengan jumlah biji 85 per 100 gram serta menghasilkan cita rasa khas cokelat baik 

biji, warna, aroma yang baik. Hasil penelitian Metalisa et al. (2014) menunjukkan 

bahwa intensitas penyuluhan memiliki pengaruh nyata yang positif terhadap tujuan 

pemanfaatan lahan pekarangan. Kegiatan penyuluhan merupakan sumber informasi 

utama bagi responden dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan 

pekarangan.  

Intensitas mengikuti pendidikan nonformal pada tanaman kakao kategori 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan kakao di Provinsi 

Sulawesi Tengah tidak berjalan efektif. Perlu adanya peningkatan intensitas 

penyuluhan agar kompetensi petani kakao semakin meningkat. Hal tersebut 

dibutuhkan dikarenakan pendidikan formal petani rendah. Sejalan dengan itu 

Menurut Slamet (2000) menyatakan bahwa proses penyuluhan atau pendidikan 

nonformal bertujuan membantu masyarakat petani merubah perilakunya dalam hal 

pengetahuan, keterampilan dan sikap agar mereka dapat memecahkan masalah 

yang dihadapinya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. 

Pada umumnya petani mengikuti penyuluhan tanaman kakao disampaikan 

oleh penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K), 

swasta, Dinas Pertanian Kabupaten atau Provinsi dan perguruan tinggi setempat 

yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan pada umumnya 

berupa proses peremajaan tanaman kakao melalui sambung pucuk dan sambung 

samping serta cara mengendalikan hama dan penyakit tanaman kakao.  

Berdasarkan hasil regresi linier berganda (Tabel 35) pendidikan nonformal 

melalui penyuluhan dan pelatihan yang diikuti petani memberikan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap peningkatan kompetensi petani kakao. Menurut Slamet 

(2003) penyuluhan pertanian merupakan pendidikan nonformal di luar sekolah 

untuk petani dan keluarganya dengan tujuan agar mereka mampu, sanggup, 

berswadaya memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan. Selajutnya menurut 

van den Ban dan Hawkins (1999) menyatakan bahwa untuk membentuk pendapat 

dan keberanian dalam mengambil keputusan pengelolaan usahatani dapat melalui 

pendidikan nonformal. 

Hasil uji analisis menunjukkan nilai pengaruh positif terhadap peningkatan 

kompetensi petani kakao. Pendidikan nonformal yang diikuti petani pada kategori 

rendah (Tabel 25) demikian dengan kompetensi petani kakao cenderung rendah 

(Tabel 29). Berdasarkan hasil analisis tersebut dengan meningkatnya intensitas 

mengikuti pendidikan nonformal berpontensi meningkatkan kompetensi petani 

kakao. Selanjutnya menurut Sumardjo (2012) menyatakan bahwa penyuluhan pada 

dasarnya adalah pendidikan nonformal sebagai sarana untuk meningkatkan taraf 

hidupnya yang dilaksanakan melalui proses demokratis (dialogis) dan bertujuan 

merubah atau meningkatkan kompetensi pada ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 
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Menurut Sumardjo (2008) menyatakan bahwa kendala utama dalam 

menghadapi tantangan penyuluhan saat ini adalah keterbatasan sumber daya 

manusia (tenaga profesional) di bidang penyuluhan pembangunan, baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya intensitas 

petani mengikuti pendidikan nonformal yaitu sebanyak satu kali pertahun (Tabel 

25), ini masih jauh dari harapan petani minimal satu kali dalam sebulan mengikuti 

kegiatan penyuluhan dan pelatihan. 

 
Tabel 34 Nilai koefisien regresi karakteristik petani, peran penyuluh pertanian, 

ketersediaan inovasi, tingkat dukungan kelembagaan terhadap 
peningkatan kompetensi petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Indikator 

Kompetensi Petani Kakao 

Koefisien 

Regresi 

t Sig. 

Constant 1,264   5,159    0,021 

Umur Petani (X11) 0,039 1,220    0,223 

Tingkat Pendidikan Formal (X12) 0,072 1,812    0,072 

Intensitas Mengikuti Pendidikan Nonformal (X13) 0,083 4,197    0,001** 

Tingkat Kekosmopolitan (X14) -0,005 -0,171    0,863 

Luas Lahan yang Digarap (X15) 0,066 2,672    0,007** 

Partisipasi Pengembangan Usahatani (X16) 0,012 0,336    0,737 

Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Keluarga (X17) 0,064 1,358    0,175 

Motivasi Pengembangan Usahatani (X18) 0,081 2,787    0,005** 

Lama Berusahatani (X19) -0,045 -1,332    0,184 

Keterikatan Tradisi (X110) 0,034 1,070    0,285 

Peran Penyuluh Pertanian (X2) 0,418 7,736    0,000** 

Ketersediaan Inovasi (X3) 0,062 1,508    0,135 

Dukungan Kelembagaan (X4) 0,156 2,434    0,012** 

R2   0,788 

Fhitung    26,725 

Sig   0,000 

Keterangan: **Signifikan pada taraf α = 0,01 

 

 

Secara matematik persamaan regresi faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap tinggkat kompetensi petani kakao adalah 

 

Y1 = 1,264 + 0,083X13 + 0,066X15 + 0,081X18 + 0,418X2 + 0,156 X4   

R2=0,788.................................................................................(Persamaan 1) 

 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa R2
 = 0,788; hal ini 

mengindikasikan bahwa 78,8% kompetensi petani (Y1) dapat dijelaskan oleh tiga 

peubah indikator karakteristik petani (pendidikan nonformal, luas lahan dan 

motivasi pengembangan usahatani) dan dua peubah laten (peran penyuluh pertanian 

dan dukungan kelembagaan). Kompetensi petani cenderung rendah disebabkan 
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oleh rendahnya peran penyuluh, dukungan kelembagaan, intensitas mengikuti 

pendidikan nonformal, sempitnya luas lahan dan rendahnya motivasi 

pengembangan usahatani.  

  Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh lebih 

dominan terhadap tingkat kompetensi petani kakao adalah peran penyuluh 

pertanian sebesar 0,418 bila dibandingkan dengan besar pengaruh intensitas 

mengikuti pendidikan nonformal, luas lahan yang digarap, motivasi pengembangan 

usahatani, dan tingkat dukungan kelembagaan.  

 

Pengaruh Luas Lahan yang Digarap terhadap Tingkat Kompetensi Petani  

 Sebagai sumber pendapatan petani, luas lahan berhubungan langsung 

dengan petani dan komoditas kakao yang diusahakan. Luas lahan sangat 

menentukan produksi dan pendapatan petani. Petani yang memiliki luas lahan 

kakao sempit seringkali mengalami kendala untuk dapat mengusahakan tanaman 

kakao secara efisien. Hasil penelitian Tan et al. (2010); Soehardjo dan Patong 

(1993) penguasaan lahan yang sempit dapat memengaruhi petani terhadap tingkat 

efisiensi teknis dalam mengembangkan usahatani yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada penerapan teknologi dan pendapatan yang diperoleh petani.  

Luas lahan yang digarap petani kakao berdasarkan analisis regresi linier 

berganda (Tabel 34) memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan 

kompetensi petani kakao. Hasil uji analisis menunjukkan nilai pengaruh bernilai 

positif. Hal ini berarti bahwa peningkatan luas lahan digarap memberikan pengaruh 

positif terhadap peningkatan kompetensi petani kakao. Tabel 25 menunjukkan 

bahwa luas lahan petani kakao pada kategori sedang demikian dengan kompetensi 

petani kakao dalam budidaya, pemanenan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran 

cenderung rendah (Tabel 29). Berdasarkan hasil analisis tersebut dengan 

meningkatnya luas lahan yang digarap berpotensi meningkatkan kompetensi petani 

kakao. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bahua dan Limonu (2014) luas lahan 

cenderung dapat meningkatkan kompetensi petani pada perlakuan benih dan 

pemanenan. 

 Perkebunan kakao di Provinsi Sulawesi Tengah dikembangkan pada areal 

yang tidak terlampau luas rata-rata 1,4 hektar. Lahan kakao tersebut diusahakan 

oleh petani itu sendiri, adapun tenaga kerja dari luar hanya sebagai bantuan pada 

saat panen, sambung samping, pemberantasan hama penyakit dan pemupukan. 

Hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan luas lahan kakao di tingkat petani 

dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena ahli fungsi lahan untuk perumahan, 

lahan sawah, menjadi perkebunan cengkih, pala, kelapa sawit dan jagung. Tingkat 

serangan hama dan penyakit yang sulit diatasi sehingga sebagian petani memilih, 

menebang kakao dan menggantikan dengan tanaman perkebunan lainnya, agar 

lahan tetap memberikan hasil bagi petani.  

Meningkatnya jumlah penduduk di wilayah penelitian  berdampak juga 

pada peningkatan permintaan lahan, petani tergiur dengan harga lahan yang tinggi 

dan desakan kebutuhan keluarga, mengakibatkan petani menjual lahan mereka 

kepada pembeli. Sebagian petani mewariskan lahan kakao untuk anak mereka untuk 

dikelola sebagai lahan pertanian dan sebagian lagi untuk dijadikan tempat tinggal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wang et al. (2008) bahwa lahan 

pertanian di Cina turun sebesar 0,18% sedangkan luas lahan perkotaan meningkat 

sebesar 1,53%. 
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Pengaruh Motivasi Pengembangan Usahatani terhadap Tingkat Kompetensi 

Petani  

 Mengembangkan motivasi usahatani dalam budidaya, pengadaan peralatan 

pengolahan, pengembangan sarana pemasaran, alat transporatasi, luas lahan 

menjadi pilihan yang dianggap paling tepat untuk dilakukan petani karena 

peningkatan motivasi pengembangan usahatani dapat memberikan dampak baik 

bagi kompetensi petani kakao.  Petani sebaiknya mengembangkan usahatani kakao 

melalui pembelian peralatan budidaya seperti mesin paras, handsprayer, alat 

pangkas, pupuk, pestisida, pengadaan sarana transportasi biji kering kakao dari 

kebun ke tempat penjemuran dan dari tempat penjemuran sampai ke pedagang 

pengumpul, dan mengupayakan memperluas luas lahan kakao. Penelitian Lantarsih 

(2016) pada mina padi menunjukkan bahwa kekuatan pengembangan usahatani 

mina padi salah satunya adalah motivasi petani dalam berusaha mengembangkan 

usahatani.  

 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda (Tabel 34) motivasi 

pengembangan usahatani memberikan pengaruh sangat nyata terhadap peningkatan 

kompetensi petani kakao dalam budidaya, pemanenan, pascapanen, pengolahan dan 

pemasaran. Hasi uji analisis menunjukkan nilai koefisien pengaruh bernilai positif. 

Hal ini berarti bahwa peningkatan motivasi pengembangan usahatani memberikan 

pengaruh positif terhadap peningkatan kompentesi petani kakao. Tabel 25 

menunjukkan bahwa motivasi pengembangan usahatani pada kategori sedang 

demikian dengan kompetensi petani kakao dalam budidaya, pemanenan, 

pascapanen, pengolahan dan pemasaran cenderung rendah (Tabel 29).  

 Berdasarkan hasil analisis tersebut dengan meningkatnya motivasi 

pengembangan usahatani berpotensi meningkatkan kompetensi petani kakao. Hasil 

penelitian Schuler et al. (2010) menghasilkan individu yang memiliki kompetensi 

yang rendah cenderung kurang memiliki motivasi yang akhirnya menghambat 

dalam menghadapi tujuan dari usaha yang dikerjakan. Selanjutnya penelitian 

Indraningsih (2013) menemukan bahwa keputusan petani dalam mengembangkan 

usahatani ditentukan oleh keunggulan ekonomi komoditas, penggunaan sumber 

daya lahan dan tenaga kerja. Keunggulan komoditas yang didukung dengan 

ketersediaan input (sarana produksi) dan keterjangkauan daya beli petani. 

 

Pengaruh Peran Penyuluh terhadap Tingkat Kompetensi Petani  
 Penyuluh memiliki peran meningkatkan kemampuan petani kakao sehingga 

petani dapat membantu diri mereka sendiri; menghubungkan petani atau produsen 

dengan berbagai sumber informasi dalam peningkatan kompetensi budidaya, 

pemanenan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran biji kering kakao. Penyuluh 

juga dapat berperan sebagai pemberi informasi, organisator petani, fasilitator, 

mengupayakan kompetensi petani meningkat dan petani mampu mengolah hasil biji 

kering kakao menjadi produk siap konsumsi. Penyuluh sebagai fasilitaor mampu 

membangun kerjasama antara lembaga penelitian, pendidikan dan pelatihan, 

organisasi petani, lembaga non pemerintah (LSM) dan sektor swasta. Penyuluh 

mampu memahami peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan 

kesejahteraan petani kakao.  

 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda (Tabel 34) peran penyuluh 

memberikan pengaruh sangat nyata terhadap peningkatan kompetensi petani kakao 

dalam budidaya, pemanenan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran. Hasi uji 
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analisis menunjukkan nilai koefisien pengaruh positif terhadap peningkatan 

kompetensi petani kakao. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat peran penyuluh 

dapat memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kompentesi petani 

kakao. Tabel 26 menunjukkan bahwa secara keseluruhan peran penyuluh pada 

kategori rendah demikian juga dengan kompetensi petani kakao dalam budidaya, 

pemanenan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran cenderung rendah (Tabel 29). 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dengan meningkatnya peran penyuluh pertanian 

sebagai komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator, 

dinamisator berpotensi meningkatkan kompetensi petani kakao. Penelitian 

Setiawan et al. (2009) menunjukkan peran penyuluh masih lemah, sementara 

integrasi dan koordinasi peran antar penyuluh baik secara vertikal maupun 

horizontal juga tidak berjalan efektif. 

 Penyuluh melaksanakan perannya saat melakukan penyuluhan dengan atas 

undangan petani dalam membawakan materi mengenai pengendalian hama dan 

penyakit, pelatihan teknik sambung samping (side grafting) serta sambung pucuk 

(top grafting), penyuluh hadir pada saat mendampingi swasta dalam meninjau 

lokasi perkebunan dan mendampingi dinas pertanian atau provinsi dalam 

memberikan penyuluhan. Penyuluh juga melaksanakan perannya mendampingi 

kelompok tani untuk berjalan secara efektif, mendorong kelompok bersama petani 

lain untuk mengembangkan komoditas kakao sebagai komoditas yang memiliki 

potensi yang baik apabila diperhatikan secara serius. Pertemuan berjalan dengan 

dengan baik dan terlaksana saat kelompok mempersiapkan diri menerima bantuan 

klon kakao atau bantuan pupuk dan juga pestisida dari pemerintah maupun swasta. 

Peran penyuluh pertanian meningkatkan kemampuan petani sehingga mereka dapat 

membantu diri mereka sendiri, melalui peran penyuluh kompetensi petani kakao 

dapat ditingkatkan. Hasil penelitian Suprayitno et al. (2011) menemukan bahwa 

peran penyuluh dapat merangsang, mendorong, membangkitkan semangat, 

membantu dan memudahkan petani dalam proses pembelajaran sosial, sehingga 

kemampuan mereka dapat meningkat yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk 

pengambilan keputusan yang tepat. 

Peran penyuluh dalam penyuluhan menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan dalam meningkatkan kompetensi petani kakao. Menurut van den Ban 

dan Hawkins (1999) penyuluh melibatkan diri untuk melakukan komunikasi 

informasi secara sadar dengan tujuan membantu petani memberikan pendapat 

sehingga bisa membuat keputusan yang benar dan tepat bagi usahataninya. 

Berdasarkan hal tersebut seharusnya penyuluh dan petani berproses bersama, 

sharing informasi dan pengalaman, bekerja sama (saling membantu) dalam 

penyuluhan sehingga akhirnya para petani dapat mengambil keputusan yang tepat 

bagi pengembangan usahatani kakao.   

 

Pengaruh Dukungan Kelembagaan terhadap Tingkat Kompetensi Petani  

 Pengembangan usahatani kakao memerlukan dukungan kelembagaan dalam 

menghadapi persoalan informasi yang belum memadai, infrastruktur pemasaran 

terbatas, akses modal yang sulit, pengolahan biji kering menjadi produk siap 

konsumsi yang rendah, kelembagaan lokal yang belum berjalan sesuai dengan 

harapan petani, dan rendahnya keberpihakan swasta maupun industri 

memperhatikan kebutuhan petani kakao. Menurut Nasrul (2012) diperlukan 



171 
 

 

 

kelembagaan yang mampu memberikan kekuatan bagi petani, yang memberikan 

jawaban atas permasalahan petani.  

Pengembangan kompetensi merupakan suatu upaya yang perlu dukungan 

semua pihak dan dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha 

bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem usahatani kakao. Tingkat 

dukungan kelembagaan berdasarkan analisis regresi linier berganda (Tabel 34) 

memberikan pengaruh sangat nyata terhadap peningkatan kompetensi petani kakao. 

Hasil uji analisis menunjukkan nilai koefisien pengaruh bernilai positif. Hal ini 

berarti bahwa peningkatan dukungan kelembagaan memberikan pengaruh positif 

terhadap peningkatan kompetensi petani kakao. Semakin meningkat dukungan 

kelembagaan berpotensi dapat meningkatkan kompetensi petani kakao. Dukungan 

kelembagaan berupa proses pemasaran, pemberian modal yang menguntungkan 

petani, pengolahan biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi, melaksanakan 

bimbingan teknis dan meningkatkan kerjasama antar petani.   

 Berdasarkan Tabel 28 menunjukkan tingkat dukungan kelembagaan pada 

kategori cenderung rendah, disebabkan lembaga tidak sepenuhnya menguntungkan 

petani dan lemahnya keberpihakan lembaga terhadap petani menyebabkan petani 

tidak memiliki kompetensi yang baik untuk berusahatani kakao. Tingkat dukungan 

kelembagaan memengaruhi kompetensi petani kakao. Hasil penelitian 

menunjukkan dukungan kelembagaan terhadap pemasaran, modal, pengolahan, 

bimbingan teknis dan modal sosial cenderung rendah.  

Pemasaran di tingkat petani masih dikuasai pedagang pengumpul dan petani 

sebagai penjual menerima harga yang telah ditetapkan pedagang, posisi tawar 

petani lemah ditambah lagi panjangnya rantai pemasaran berakibat pada harga yang 

diterima petani jauh dari harga normal. Prinsip yang berlaku pada petani, menjual 

pada saat harga menguntungkan dan saat dibutuhkan. Berdasarkan Gambar 13 

petani memilih menjual pada pedagang pengumpul desa (40,8%), pengumpul 

kecamatan (26,6%), pengumpul mendatangi rumah (17,6%), pedagang pengumpul 

kabupaten (9,2%), pedagang besar (4,5%) dan ekportir (1,3%). Hasil analisis 

menunjukkan panjangnya rantai pemasaran dan  berdampak pada harga yang 

diterima petani lebih rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irawan 

(2007); Jumiati et al. (2013); Widiastuti dan Harisudin (2013) yang menyatakan 

bahwa semakin panjang rantai pemasaran maka semakin tidak efisien pemasaran 

komoditas tersebut. Rantai pemasaran yang panjang semakin memungkinkan 

terjadinya akumulasi bias transmisi harga yang semakin besar. 

 Modal berusahatani diperoleh dari simpanan pribadi atau hasil dari 

penjualan biji kering kakao maupun penjualan hasil produk pertanian lainnya 

seperti jagung, pisang, kelapa, pala dan kelapa sawit. Biji kering kakao sepenuhnya 

diolah oleh industri dan petani melakukan proses pengolahan terbatas pada saat 

pelatihan pengolahan biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi. Hasil 

penelitian Suardi et al. (2016) menunjukkan dengan tugas pokok serta fungsi pada 

masing-masing kelembagaan menjadi modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk 

membina dan mengarahkan petani pada usahatani yang lebih menguntungkan. 

Apabila semua aspek potensi tersebut dapat terwujud sebagai tindakan nyata yang 

akan menguntungkan petani. Selanjutnya Budhi dan Aminah (2009) kurang 

berfungsinya kelembagaan pertanian yang ada sebabkan karena pembentukan 

kelembagaan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif, di mana petani sebagai 
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penerima manfaat (beneficiaries) tidak ditempatkan sebagai aktor yang 

menjalankan kelembagaan yang dibentuk. 

 Selain itu lemahnya kompetensi petani, dapat ditingkatkan melalui 

peningkatan peran kelembagaan lokal petani seperti kelompok tani atau koperasi. 

Kelompok tani dapat berperan membangun kerjasama pemasaran, pelatihan atau 

penyuluhan dengan industri, swasta dan pemerintah. Menurut Shiferaw et al. (2008) 

lembaga-lembaga lokal dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengakses 

inovasi pertanian. Dengan demikian kerjasama tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi petani kakao dalam budidaya, pemanenan, pascapanen, 

pengolahan dan pemasaran. Posisi tawar petani meningkat, keterbatasan modal 

usahatani dapat teratasi  dan tersedianya sarana produksi baik pupuk, pestisida, 

herbisida dan perlengkapan usahatani kakao. Menurut Anantanyu (2011) 

kelembagaan  petani  harus ditempatkan  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan 

harapan, keinginan, dan  pemenuhan  kebutuhan petani.  Kelembagaan  petani  yang  

efektif diharapkan  mampu  memberi  kontribusi  yang nyata  dalam  meningkatkan 

martabat petani.   

 

 

Faktor-faktor Penentu Tingkat Kapasitas Petani Kakao 

 

 Rumusan hipotesis 2 adalah tingkat kapasitas petani (Y2) kakao dipengaruhi 

oleh karakteristik petani (X1), peran penyuluh pertanian (X2), ketersediaan inovasi 

(X3), tingkat dukungan kelembagaan (X4) dan tingkat kompetensi petani (Y1).  

Berdasarkan tabel analisis regresi berganda faktor-faktor yang berpengaruh sangat 

nyata terhadap tingkat kapasitas petani kakao adalah motivasi pengembangan 

usahatani (X18), keterikatan tradisi (X110), peran penyuluh pertanian (X2), dan 

ketersediaan inovasi (X3). Cara menguji hipotesis 2 dilakukan dengan 

membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel untuk masing-masing peubah. Jika nilai 

peubah lebih besar dari t-tabel (1,96) pada taraf nyata 0,05, maka hipotesis 2 

diterima. Tampak hipotesis 2 tersebut tidak terbukti dan hipotesis 2 hanya diterima 

untuk motivasi pengembangan usahatani (X18), keterikatan tradisi (X110), peran 

penyuluh pertanian (X2), dan ketersediaan inovasi (X3) (Tabel 35). 

 

Pengaruh Motivasi Pengembangan Usahatani terhadap Tingkat Kapasitas 

Petani 

 Peningkatan kapasitas tentu diperlukan dalam mencapai tujuan kemajuan 

usahatani. Peningkatan kapasitas petani bisa tercapai melalui motivasi petani dalam 

mengembangkan usahatani. Unsur motivasi pengembangan usahatani memainkan 

peranan yang penting dalam memengaruhi hasil yang baik terhadap tingkat 

kapasitas petani. Ini mengambarkan bahwa petani kakao mampu memahami 

kemampuan yang ada didalam dirinya. Dorongan petani tersebut dapat 

mewujudkan usahatani yang lebih maju dari sebelumnya sehingga usahatani kakao 

lebih meningkat. Hasil penelitian Qonita (2012) motivasi dalam mengembangkan 

usahatani didorong oleh kebutuhan fisik atau motivasi memenuhi kebutuhan hidup.  

Motivasi pengembangan usahatani berdasarkan hasil regresi linier berganda 

(Tabel 35) memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan kapasitas 

petani kakao. Hasil uji analisis menunjukkan nilai pengaruh positif terhadap 

peningkatan kapasitas petani kakao. Kapasitas petani kakao cenderung rendah 
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(Tabel 30) demikian dengan motivasi pengembangan usahatani pada kategori 

sedang (Tabel 25). Hasil analisis tersebut mengartikan dengan meningkatnya 

motivasi pengembangan usahatani berpotensi meningkatkan kapasitas petani 

kakao. Motivasi pengembangan usahatani dapat meningkatkan kapasitas dalam 

pengelolaan usahatani, pengorganisasian petani dan adaptasi lingkungan.  

Motivasi petani mengembangkan usahatani akan tercermin dalam perilaku 

petani memanfaatkan hasil penjualan biji kering untuk membeli peralatan budidaya 

baik alat pemangkasan, mesin paras, handsprayer dan pupuk organik maupun 

pupuk anorganik serta  penyediaan pestisida untuk pengendalian hama penyakit. 

Selain itu petani termotivasi meningkatkan jumlah tanaman kakao melalui 

peningkatan luas lahan. Luas lahan yang semakin meningkat dapat berdampak pada 

peningkatan input produksi. Motivasi pengembangan usahatani diperlukan dalam 

meningkatkan kapasitas petani karena semakin kuat motivasi petani dalam 

mengembangan usahatani, semakin berdampak positif pada proses peningkatan 

kapasitas petani. Tingkat motivasi petani sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

usahatani.  

 
Tabel 35 Nilai koefisien regresi karakteristik petani, peran penyuluh pertanian, 

ketersediaan inovasi, tingkat dukungan kelembagaan, tingkat 
kompetensi terhadap peningkatan kapasitas petani kakao di Provinsi 
Sulawesi Tengah 

 

Indikator 

Kapasitas Petani Kakao 

Koefisien 

Regresi 

t Sig. 

Constant 1,189 7,562    0,000 

Umur Petani (X11) 0,003 0,078    0,938 

Tingkat Pendidikan Formal (X12) -0,044 -0,982    0,327 

Intensitas Mengikuti Pendidikan Nonformal (X13) 0,002 0,070    0,944 

Tingkat Kekosmopolitan (X14) 0,028 0,865    0,388 

Luas Lahan yang Digarap (X15) 0,015 0,520    0,603 

Partisipasi Pengembangan Usahatani (X16) -0,073 -1,887    0,060 

Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Keluarga (X17) 0,000 0,002    0,998 

Motivasi Pengembangan Usahatani (X18) 0,070 2,117    0,035* 

Lama Berusahatani (X19) -0,038 -0,981    0,327 

Keterikatan Tradisi (X110) 0,131 3,647    0,000** 

Peran Penyuluh Pertanian (X2) 0,374 5,714    0,000** 

Ketersediaan Inovasi (X3) 0,155 3,346    0,001** 

Dukungan Kelembagaan (X4) 0,109 1,499    0,135 

Tingkat Kompetensi Petani (Y1) 0,039 0,672    0,502 

R2      0,405 

Fhitung    22,333 

Sig      0,000 

Keterangan:  **Signifikan pada taraf α = 0,01 
          *Signifikan pada taraf α = 0,05 
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Secara matematik persamaan regresi faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap tingkat kapasitas petani kakao adalah 

Y2 = 1,189+ 0,070X18+ 0,131X110 +0,374X2 + 0,155X3  R2=0,405 

..............................................................................................(Persamaan 2) 

 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa R2
 = 0,405; hal ini 

mengindikasikan bahwa 40,5% kapasitas petani (Y2) dapat dijelaskan oleh dua 

peubah indikator karakteristik petani (motivasi pengembangan usahatani dan 

keterikatan tradisi) dan dua peubah laten (peran penyuluh pertanian dan 

ketersediaan inovasi). Tingkat kapasitas petani kakao cenderung rendah, tingkat 

kapasitas ini tergolong rendah disebabkan oleh keterikatan tradisi sudah mulai 

berkurang, rendahnya peran penyuluh dan rendahnya ketersediaan inovasi. 

  Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh lebih 

dominan terhadap tingkat kompetensi petani kakao adalah peran penyuluh 

pertanian sebesar 0,374 bila dibandingkan dengan besar pengaruh motivasi 

pengembangan usahatani, keterikatan tradisi dan ketersediaan inovasi (Tabel 35) 

 

Pengaruh Keterikatan Tradisi terhadap Tingkat Kapasitas Petani 

Keterikatan tradisi dari turun temurun dilakukan petani melalui gotong 

royong. Setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki nama 

yang  berbeda-beda tapi memiliki makna yang sama. Sistem gotong royong ini 

diberlakukan saat pembuka lahan, mengolah lahan, menanam, merawat tanaman 

sampai panen. Kabupaten Sigi memiliki prinsip mareso masagena, sintuwu, 

nolunu, musiala pale (bekerja keras dalam kebersamaan meraih kesuksesan, gotong 

royong atau kebersamaan), Kabupaten Poso sintuwu maroso/mosintuwu (gotong 

royong/saling tolong menolong yang kuat), Kabupaten Morowali tepo asa 

aroa/metatulungi (satu hati, satu tekad, satu tujuan/bersatu hati dalam mencapai 

tujuan), Kabupaten Donggala roso risi rasa (rasa persatuan yang kokoh dan secara 

bersama-sama mencapai kesejahteraan).  

Keterikatan tradisi berdasarkan hasil regresi linier berganda (Tabel 35) 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan kapasitas petani 

kakao. Hasil uji analisis menunjukkan nilai pengaruh positif terhadap peningkatan 

kapasitas petani kakao. Kapasitas petani kakao cenderung rendah (Tabel 31) 

demikian juga dengan keterikatan tradisi pada kategori sedang (Tabel 25). Hasil 

analisis tersebut mengartikan dengan meningkatnya keterikatan tradisi berpotensi 

meningkatkan kapasitas petani kakao. Keterikatan tradisi dapat membantu petani 

meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan usahatani berupa kapasitas mengelola 

modal, teknologi, hasil dan pemasaran; bersama-sama petani lainnya menggunakan 

kelompok tani sebagai sarana mengembangkan usahatani. Petani memperhatikan 

keadaan lingkungan usahatani serta perubahannya sehingga petani dapat 

memanfaaatkan lingkungan sebagai sumber daya yang harus dijaga melalui 

penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati.  

Hasil penelitian menunjukkan petani masih mengandalkan alam sebagai 

tempat mencari penghidupan, alam menurut petani sebagai sarana mereka untuk 

bertahan hidup. Sehingga untuk Kabupaten Poso, Morowali Utara, Kabupaten 

Donggala dan Kabupaten Sigi masih menjaga hutan atau alam sekitar perkebunan 

kakao sebagai tempat yang harus dijaga kelestariannya. Contohnya sekitaran 

perkebunan berbatasan dengan taman Nasional Lore Lindu, dalam tradisi To Lindu, 
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di tempat ini seseorang tidak boleh melakukan kegiatan menebang kayu secara 

sembarangan atau kegiatan yang sifatnya merusak hutan.  

Undang-Undang No 19 Tahun 2004 perihal kehutanan, menegaskan bahwa 

masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataanya masih dan diakui 

keberadaannya berhak (1) melakukan pemugutan hasil hutan untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, (2) melakukan 

kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang, dan (3) mendapatkan pemberdayaan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraannya.  

Hak tersebut harus diatur dalam peraturan daerah tentang pengakuan dan 

perlindungan masyarakat adat di Provinsi Sulawesi Tengah. Apabila tidak ada, 

maka hak-hak (akses) masyarakat atau sumber daya alam menjadi hilang, padahal 

sumber daya alam secara mendasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

masyarakat adat. Selain Undang-Udang yang mengikat  ada peraturan adat yang 

apabila ketentuan ini dilanggar akan memperoleh sanksi adat yang diatur oleh 

kelembagaan adat. Hal ini sesuai keputusan Bupati Sigi No.189.1-521 Tahun 2015 

tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat to Kaili dan to Kulawi 

di Kabupaten Sigi. 

Masyarakat Lindu mengenal pembagian zona pemanfaatan dan 

perlindungan yang disepakati oleh leluhur terdiri (1) suaka Nuwiata adalah daerah 

pelestarian yang tidak bisa masyarakat atau petani melakukan kegiatan memotong 

kayu atau kegiatan pertanian yang dapat merusak hutan. (2) suaka Nu Maradika 

adalah Lambara atau tempat petani atau masyarakat melakukan perburuan dan 

tempat melepaskan atau memelihara hewan seperti kerbau dan sapi. (3) suaka 

Ngata merupakan wilayah adat yang keseluruhannya dibatasi gunung atau puncak 

bulu. (4) suaka Ntodea adalah daerah pemanfaatan yang dapat dimanfaatkan dan 

dikelola menjadi sawah atau perkebunan dan pemukiman. Pada dahulu daerah 

Lindu masih menggunakan sistem perladangan berotasi. Petani mengelola lahan 

selama dua atau tiga musim tanam, kemudia diistirahatkan, namun kondisi saat ini 

tidak dilakukan petani karena luas lahan semakin berkurang dan kebutuhan akan 

lahan semakin bertambah. Menurut penelitian Acciaioli (2001) adat To Lindu 

sekarang diperkenalkan sebagai sistem pengelolaan sumber alam kemasyarakatan 

(cummunity resource management system), dalam memanfaatkan tanah dataran 

Lindu harus sesuai dengan tujuan yang ditentukan lembaga adat.  

Gotong royong merupakan bagian dari tradisi petani di Provinsi Sulawesi 

Tengah. Berdasarkan diskusi dengan petani dan pengamatan langsung di lapangan, 

secara khusus tradisi gotong royong di bidang pertanian yang dulunya begitu sangat 

diperhatikan petani, saat ini mulai berkurang. Terbukti dari hasil penelitian 

menunjukkan keterikatan tradisi petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah pada 

kategori sedang cenderung rendah. Berkurangnya pemaknaan konservasi melalui 

tebang pilih, perburuan hewan liar seperti tikus hutan, kelelawar, ayam hutan, anoa, 

babi hutan, rusa semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga tidak jarang di 

setiap lokasi penelitian yang sebelumnya menurut petani hewan tersebut sering 

ditemukan dan kondisi saat ini hewan tersebut sudah sulit dijumpai. Hal ini 

disebabkan petani lebih terdorong meningkatkan pendapatan dan memenuhi 

kebutuhan konsumsi tanpa memperhatikan tradisi-tradisi yang harus dipertahankan 

dan di tingkatan, sebagai upaya peningkatan pelestarian lingkungan. Menurut 

Sumardjo (2016) kearifan lokal (local wisdom) berkembang mewarnai peradaban 
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atau budaya masyarakat dalam ekosistem yang khas dan teruji. Saat ini kearifan-

kearifan lokal tersebut memudar, disadari atau tidak, pemudaran tersebut sejalan 

dengan tingkat dominasi pandangan teori modernisasi yang cenderung berkiblat ke 

Barat (westernisasi). Hal ini menyadarkan kita untuk membangun konsep modern 

yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. 

 

Pengaruh Peran Penyuluh Pertanian terhadap Tingkat Kapasitas Petani 

Peningkatan peran penyuluh menjadi penting dan dibutuhkan dalam 

mengembangkan usahatani kakao. Melalui peningkatan peran penyuluh kapasitas 

petani meningkat. Tanpa diikuti oleh peningkatan peran penyuluh sebagai 

kumunikator fasilitator, advisor, motivator, organisator dan dinamisator 

peningkatan kapasitas petani tidak dapat terjadi. Peningkatan kapasitas petani  dari 

aspek pengelolaan usahatani, pengorganisasian petani dan adaptasi lingkungan. 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda (Tabel 35) peran penyuluh 

pertanian memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan kapasitas 

petani kakao. Hasil uji analisis menunjukkan nilai pengaruh positif terhadap 

peningkatan kapasitas petani kakao. Kapasitas petani kakao cenderung rendah 

(Tabel 30) demikian dengan peran penyuluh pertanian pada kategori rendah (Tabel 

26). Hasil analisis tersebut menunjukkan dengan meningkatnya peran penyuluh 

pertanian berpotensi meningkatkan kapasitas petani kakao. Penelitian Setiawan et 

al. (2009) menunjukkan bahwa peran penyuluh masih lemah, sementara integrasi 

dan koordinasi peran antar penyuluh baik secara vertikal maupun horizontal juga 

tidak berjalan efektif. Sejalan dengan itu penelitian Fatchiya (2010) frekuensi 

kegiatan penyuluhan dan kinerja penyuluh berperan dalam meningkatkan  kapasitas 

dan keberlanjutan usaha.  

Melalui peran penyuluh peningkatan kapasitas petani dalam mengelola 

modal meningkat, modal dimanfaatkan untuk membeli pupuk dan diaplikasikan 

secara teratur baik dosis dan waktu pemberian. Begitupun dengan pemanfaatan 

modal untuk kebutuhan perlengkapan usahatani baik pengadaan alat fermentasi dan 

pestisida, penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan usahatani tanpa 

mengabaikan pelestarian lingkungan.  

Meningkatkan peran kelompok tani atau koperasi sebagai sarana penyedia 

modal pada saat petani kakao memerlukan, hal ini dapat menghindarkan petani dari  

tengkulak yang merugikan. Menurut Ofuoku  (2012); Terry dan Israel (2004) 

penyuluh mampu menyampaikan pesan yang bermanfaat bagi pengembangan 

usahani, mengamati dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan petani, 

mengembangkan dan mempertahankan keterampilan dalam menilai dan merespons 

kebutuhan petani dan memastikan petani menerima informasi yang mutakhir atau 

terbaru. Informasi tersebut bersifat akurat dan bahasa yang digunakan penyuluh 

harus mampu dipahami petani (penerima). Selanjutnya Menurut Leeuwis (2004); 

Katz (2002); Ozor et al. (2011) peran penyuluh mampu meningkatkan kapasitas 

petani dan pengembangan usahatani pertanian. Peran penyuluhan dalam kegiatan 

penyuluhan sebaiknya lebih mengarah pada perubahan berencana. 

Melalui peran penyuluh kapasitas petani dalam pengelolaan tenaga kerja 

makin meningkat, petani memperkerjakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan 

dan pengetahuan yang baik dalam mengusahakan kebun. Memperhatikan 

produktivitas kerja dan efektifitas kerja. Petani tidak lagi memanfaatkan teknologi 

usahatani yang tradisional penggunaan golok atau parang dalam proses panen dan 
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beralih pada penggunaan teknologi usahatani yang lebih maju tanpa mengabaikan 

tradisi setempat.  

Pupuk, herbisida, pestisida yang berasal dari alam dapat dimanfaatkan 

petani dan alat panen, pascapanen, dan pengolahan menjadi perhatian petani. Petani 

mengutamakan kualitas biji kering kakao, biji kering diolah menjadi kakao yang 

berkualitas dan hasil biji kering kakao dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia 

(SNI). Kebutuhan pasar dan harga yang berlaku menjadi perhatian petani dan petani 

menjual hasil pada jaringan pemasaran yang menguntungkan. Peran penyuluh dapat 

meningkatkan kemampuan petani untuk menjalankan usaha dan hidup petani secara 

optimal baik. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan petani lain dan 

memanfaatkan kelompok tani sebagai sarana pengembangan usahatani kakao.  

 

Pengaruh Ketersediaan Inovasi terhadap Tingkat Kapasitas Petani 

 Inovasi pada sektor perkebunan memberikan manfaat terhadap peningkatan 

kapasitas. Ketersediaan inovasi dalam budidaya, pengolahan dan penjualan hasil 

yang meningkat dapat berdampak pada peningkatan kapasitas petani dalam hal 

pengelolaan usahatani, pengorganisasian petani dan adaptasi terhadap lingkungan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Herman et al. (2008) bahwa faktor 

inovasi memengaruhi secara langsung dan nyata terhadap kapasitas petani sehingga 

pada akhirnya keberhasilan usaha terwujud. Selanjutnya menurut Tjitropranoto 

(2003) bahwa pendekatan yang menekankan  kepada  kapasitas  diri  petanidan 

kapasitas sumber daya yang dimiliki petani akan menjamin  keberlanjutan  adopsi  

inovasi (teknologi  pertanian)  dan  juga  dapat meningkatan  kapasitas  petani  

dalam menjalankan usahatani.  

Ketersediaan inovasi berdasarkan hasil regresi linier berganda (Tabel 35) 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan kapasitas petani 

kakao. Hasil uji analisis menunjukkan nilai pengaruh positif terhadap peningkatan 

kapasitas petani kakao. Kapasitas petani kakao cenderung rendah (Tabel 30) 

demikian dengan ketersediaan inovasi cenderung rendah (Tabel 27). Hasil analisis 

tersebut mengartikan dengan meningkatnya ketersediaan inovasi berpotensi 

meningkatkan kapasitas petani kakao. Ketersediaan inovasi dapat membantu petani 

meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan usahatani, pengorganisasian petani dan 

adaptasi lingkungan.  

Pemanfaatan pupuk organik rendah, hal ini disebabkan karena petani telah 

terbiasa menggunakan pupuk kimia dan dalam waktu yang singkat kurang lebih 

satu bulan telah terlihat dampak dari penggunaan pupuk anorganik. Penggunaan 

pupuk kimia jelas dan cepat diserap tanaman sedangkan pupuk organik 

membutuhkan waktu yang lama. Selain itu petani memiliki kelemahan dalam 

ketekunan membuat pupuk organik.  

Berdasarkan hasil penelitian petani dominan menggunakan pupuk 

anorganik dibandingkan pupuk organik, sedangkan di lapangan pupuk anorganik 

masih sulit diperoleh, belum lagi kemampuan petani menyediakan pupuk masih 

rendah disebabkan keterbatasan keuangan, pupuk urea dan NPK serta petroganik 

menjadi pupuk yang sering digunakan petani. Petani rata-rata menggunakan pupuk 

satu kali dalam setahun. Rendahnya klon unggul yang berkualitas di tingkat petani 

menjadi faktor penting kegagalan sambung samping (side grafting) dan sambung 

pucuk (top grafting). Sulawesi Tengah memiliki klon unggul kakao 1 dan 2, 
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menurut pengalaman petani klon ini cukup tahan terhadap serangan hama dan 

penyakit terlebih khusus klon Sulawesi 1.  

Petani masih kurang dalam memanfaatkan pestisida nabati, lebih 

mengutamakan penggunaan pestisida anorganik. Selain efek terhadap hama dan 

penyakit relatif lebih lama dibandingkan dengan pestisida nabati juga proses 

pembuatan membutuhkannya waktu. Sebagian kecil petani sudah menerapkan 

pestisida nabati, disebabkan bahan-bahan pembuatan pestisida nabati mudah 

diperoleh dari lahan perkebunan dan proses aplikasi yang lebih mudah 

dibandingkan dengan pestisida anorganik. Selain mudah diperoleh juga tidak 

membutuhkan biaya yang besar. Terbatasnya peralatan budidaya masih 

mengandalkan peralatan konvensional baik pemeliharaan tanaman, pemanenan dan 

pascapanen semuanya masih mengandalkan gunting pangkas, cangkul, sabit dan 

golok.  

Mesin pengolahan, alat pemisah lendir dan alat sortasi belum ditemukan di 

lokasi penelitian. Petani cenderung kurang peduli terhadap inovasi yang 

berhubungan dengan pengolahan. Di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 

pemerintah telah meresmikan pusat pengembangan industri rumah cokelat di Palu. 

Pemerintah berharap, keberadaan fasilitas ini dapat mendorong diversifikasi produk 

olahan kakao dan meningkatkan konsumsi cokelat di Indonesia.  

Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan petani keberadaan rumah 

cokelat belum diketahui petani, petani sebatas menghasilkan biji kering kakao dan 

mendapatkan harga yang menguntungkan tanpa memikirkan proses pengolahan biji 

kering kakao menjadi produk siap konsumsi. Dengan keberadaan rumah cokelat di 

Palu sebaiknya menjadi sarana bagi petani dalam meningkatkan kapasitas melalui 

proses pendampingan dan pelatihan pengolahan biji kering kakao menjadi produk 

siap konsumsi. Melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini dinas 

koperasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) bekerjasama dengan dinas 

perkebunan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan lokal petani seperti 

kelompok tani yang ada di setiap desa sentra komoditas kakao. 

 

 

Faktor-faktor Penentu Tingkat Kemandirian Petani Kakao 

 

  Rumusan hipotesis 3 adalah tingkat kemandirian petani kakao dipengaruhi 

oleh karakteristik petani (X1), peran penyuluh pertanian (X2), ketersediaan inovasi 

(X3), tingkat dukungan kelembagaan (X4), tingkat kompetensi petani (Y1) dan 

tingkat kapasitas petani (Y2). Berdasarkan tabel analisis regresi berganda faktor-

faktor yang berpengaruh sangat nyata terhadap tingkat kemandirian petani kakao 

adalah tingkat pendidikan formal (X12), intensitasi mengikuti pendidikan nonformal 

(X13), peran penyuluh pertanian (X2), ketersediaan inovasi (X3), dukungan 

kelembagaan (X4), tingkat kompetensi petani (Y1) dan tingkat kapasitas petani (Y2). 

Cara menguji hipotesis 3 dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-

tabel untuk masing-masing peubah. Jika nilai peubah lebih besar dari t-tabel (1,96) 

pada taraf nyata 0,05, maka hipotesis 3 diterima. Tampak hipotesis 3 tersebut tidak 

terbukti dan hipotesis 3 hanya diterima untuk tingkat pendidikan formal (X12), 

intensitasi mengikuti pendidikan nonformal (X13), peran penyuluh pertanian (X2), 

ketersediaan inovasi (X3), dukungan kelembagaan (X4), tingkat kompetensi petani 

(Y1) dan tingkat kapasitas petani (Y2) (Tabel 36). 
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Tabel 36 Nilai koefisien regresi karakteristik petani, peran penyuluh pertanian, 
ketersediaan inovasi, tingkat dukungan kelembagaan, tingkat 
kompetensi petani dan kapasitas petani terhadap peningkatan 
kemandirian petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Indikator 

Kemandirian Petani Kakao 

Koefisien 

Regresi 

t Sig. 

Constant 1,682 7,634    0,000 

Umur Petani (X11) -0,019 -0,340    0,734 

Tingkat Pendidikan Formal (X12) 0,215 3,009    0,011** 

Intensitas Mengikuti Pendidikan Nonformal (X13) 0,204 4,603    0,000** 

Tingkat Kekosmopolitan (X14) 0,037 0,729    0,466 

Luas Lahan yang Digarap (X15) 0,052 1,190    0,235 

Partisipasi Pengembangan Usahatani (X16) 0,041 0,686    0,493 

Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Keluarga (X17) -0,039 -0,475    0,635 

Motivasi Pengembangan Usahatani (X18) 0,011 0,210    0,834 

Lama Berusahatani (X19) -0,017 -0,283    0,777 

Keterikatan Tradisi (X110) 0,085 1,500    0,134 

Peran Penyuluh Pertanian (X2) 0,300 2,847    0,005** 

Ketersediaan Inovasi (X3) 0,233 3,211    0,001** 

Dukungan Kelembagaan (X4) -0,329 -2,926    0,004** 

Tingkat Kompetensi Petani (Y1) 0,339 3,736    0,000** 

Tingkat Kapasitas Petani (Y2) 0,332 4,093    0,000** 

R2      0,465 

Fhitung    12,132 

Sig      0,000 

Keterangan: **Signifikan pada taraf α = 0,01 

 

Secara matematik persamaan regresi faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap tingkat kemandirian petani kakao adalah 

 

Y3 =  1,682 + 0,215X12 + 0,204X13 + 0,300X2 + 0,233X3 – 0,329X4 + 0,339Y1 + 

0,332 Y2         R
2=0,465........................................................(Persamaan 3) 

 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa R2
 = 0,465; hal ini 

mengindikasikan bahwa 46,5% kemandirian petani (Y3) dapat dijelaskan oleh dua 

peubah indikator karakteristik petani (pendidikan formal dan intensitas mengikuti 

pendidikan nonformal) dan dua peubah laten (peran penyuluh pertanian, 

ketersediaan inovasi, dukungan kelembagaan, tingkat kompetensi petani dan 

tingkat kapasitas petani). Tingkat kemandirian petani kakao rendah disebabkan oleh 

ketersediaan inovasi rendah, rendahnya peran penyuluh, kompetensi petani 

cenderung rendah dan rendahnya tingkat kapasitas petani. 

  Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh lebih 

dominan terhadap tingkat kemandirian petani kakao adalah tingkat kompetensi 
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petani sebesar 0,339 bila dibandingkan dengan besar pengaruh pendidikan formal, 

intensitas mengikuti pendidikan nonformal, peran penyuluh pertanian, ketersediaan 

inovasi, dukungan kelembagaan dan tingkat kapasitas petani (Tabel 36). 

 

Pengaruh Pendidikan Formal terhadap Tingkat  Kemandirian Petani 

 Pendidikan menjadi ukuran dari meningkatnya kemandirian petani, 

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter 

petani kakao. Tanpa pendidikan  daya saring, daya saing dan daya sanding petani 

tidak akan berkembang, dengan pendidikan formal yang meningkat, petani dapat 

mandiri. Hasil penelitian Tahir et al. (2010) dan Sukiyono (2005) menyatakan 

semakin tinggi tingkat pendidikan petani maka akan makin rasional dalam 

menjalankan usahataninya. Selain itu keputusan-keputusan yang yang penting dan 

kompleks dalam berusahatani dapat teratasi dengan semakin meningkatkan 

pendidikan petani. Tingginya pendidikan petani berdampak pada kemauan dan 

kemampuan dalam mencari informasi yang bermanfaat bagi kemajuan usahatani. 

Pendidikan formal berdasarkan hasil regresi linier berganda (Tabel 36) 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan kemandirian petani 

kakao. Hasil uji analisis menunjukkan nilai pengaruh positif terhadap peningkatan 

kemandirian petani kakao. Kemandirian petani kakao cenderung rendah (Tabel 31) 

demikian dengan pendidikan formal (Tabel 25). Hasil analisis tersebut mengartikan 

dengan meningkatnya pendidikan formal berpotensi meningkatkan tingkat 

kemandirian petani kakao. Petani yang berpendidikan tinggi dapat bekerja lebih 

efektif karena erat kaitannya dengan tingkat kemampuan untuk memanfaatkan 

setiap informasi tentang komoditas kakao, meningkatkan kualitas biji kering kakao 

tanpa mengabaikan kuantitas dan membangun kerjasama antar sesama petani, 

pemerintah, industri dan swasta. 

Pendidikan formal dapat membantu petani meningkatkan kemandirian 

petani dalam pengambilan keputusan dalam mengola usahatani, memanfaatkan 

informasi dan memilih inovasi dari berbagai sumber daya, mengantisipasi 

perubahan lingkungan usahatani (daya saring), kemampuan petani dalam 

menghasilkan biji yang berkualitas dan sesuai standar, kemampuan memenuhi 

kebutuhan pasar secara nasional dan internasional (daya saing), membangun 

kemitraan dengan pihak-pihak pemberi modal, industri dan pemasaran, menjalin 

kerjasama dan meningkatkan manfaat yang diperoleh dalam mengembangkan 

usahatani (daya sanding).  

 

Pengaruh Intensitas Mengikuti Pendidikan Nonformal terhadap Tingkat 

Kemandirian Petani 

Berdasarkan intensitas mengikuti pendidikan nonformal melalui 

penyuluhan, tergolong rendah rata-rata sebanyak satu kali dalam setahun. Padahal 

pendidikan nonformal melalui penyuluhan tanaman kakao, pelatihan fermentasi, 

pengolahan dan proses pemasaran dilaksanakan untuk mempersiapkan petani 

menghadapi tuntutan perubahan yang terjadi.  Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan 

pendidikan nonformal dalam bentuk pelatihan atau penyuluhan masih jarang 

dilakukan sehingga belum menjangkau secara keseluruhan petani kakao. Ini 

menjelaskan bahwa proses penyuluhan belum berjalan dengan baik. Melalui 

pendidikan nonformal dalam bentuk pelatihan atau penyuluhan dapat 

meningkatkan kemandirian petani. Menurut Hu et al. (2012) semakin banyak petani 
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mengikuti penyuluhan menunjukkan bahwa penyuluh pertanian dapat memenuhi 

permintaan petani. 

Intensitas mengikuti pendidikan nonformal berdasarkan hasil regresi linier 

berganda (Tabel 36) memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan 

kemandirian petani kakao. Hasil uji analisis menunjukkan nilai pengaruh positif 

terhadap peningkatan kemandirian petani kakao. Kemandirian petani kakao 

cenderung rendah (Tabel 31) demikian dengan intensitas mengikuti pendidikan 

nonformal (Tabel 25). Hasil analisis tersebut menunjukkan dengan meningkatnya 

intensitas petani mengikuti pendidikan nonformal dapat berpotensi meningkatkan 

kemandirian petani kakao. Hasil penelitian Farid  (2008) menunjukkan bahwa 

kemandirian petani dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pendidikan 

nonformal. 

Keterlibatan petani mengikuti  pendidikan nonformal dapat membantu 

petani meningkatkan kemandiriannya, memanfaatkan informasi dan inovasi yang 

terbaik bagi usahatani, meningkatkan kualitas biji kering kakao dan kemampuan 

meningkatkan kerjasama antar semua pihak yang terlibat dalam pengembangan 

komoditas kakao. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh terhadap 

tanaman kakao dan tugas kerja penyuluh lebih berfokus pada tanaman pangan padi, 

jagung dan kedelai merupakan salah satu faktor mengapa intensitas penyuluhan 

tanaman kakao rendah. Menurut Baloch dan Thapa (2016); Sattaka et al. (2016) 

bahwa rendahnya penyuluhan disebabkan oleh kendala kelembagaan, termasuk 

jumlah penyuluh yang sangat terbatas dan kurangnya pengetahuan mereka tentang 

bagaimana menangani masalah yang dihadapi petani.  

 

Pengaruh Peran Penyuluh Pertanian terhadap Tingkat Kemandirian Petani 

 Peran penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan merupakan proses 

membangun kemandirian petani, melalui pemberian informasi yang mudah 

dipahami petani, mengembangkan kemitraan usaha, modal dan pasar serta 

memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah yang dihadapi petani. 

Memberikan semangat kepada petani dalam memajukan usahatani dan 

meningkatkan penerapan inovasi yang bermanfaat bagi usahatani kakao. Sumardjo 

(1999; 2015; 2016) menyatakan praktek penyuluhan cenderung menyimpang dari 

filosofi penyuluhan, yaitu partisipatif, dialogis, demokratis dan memberdayakan, 

yang bermuara pada kemandirian petani. Penyuluhan yang ideal berdampak pada 

kemandirian petani karena menjadi subyek yang mampu mengatur dirinya secara 

akuntabel pada koridor nilai sistem sosial yang berlaku. 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda peran penyuluh pertanian (Tabel 

36) memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan kemandirian 

petani kakao. Menurut Sumardjo (2010) salah satu pilar utama bagi pengembangan 

kemandirian petani dapat melalui penyuluhan (nonformal). Hasil uji analisis 

menunjukkan nilai pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian petani 

kakao. Kemandirian petani kakao rendah (Tabel 31) demikian dengan peran 

penyuluh pada kategori rendah (Tabel 25). Hasil analisis tersebut mengartikan 

dengan meningkatnya peran penyuluh pertanian berpotensi meningkatkan 

kemandirian petani kakao. Dalam menjalankan perannya seorang penyuluh mampu 

melaksanakan kegiatan penyuluhan yang bersifat partisipatif, dengan melibatkan 

setiap petani kakao secara aktif dari merumuskan masalah komoditas kakao, 

menetapkan prioritas masalah kakao yang ingin diselesaikan petani, membuat 
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rencana kerja tahunan yang disusun dan melibatkan petani, melaksanakan proses 

penyuluhan secara aktif dan bertanggung jawab, dan mengevaluasi seberapa besar 

keberhasilan penyuluhan itu sendiri. 

Peran penyuluh pertanian dapat meningkatkan kemandirian petani. 

Peningkatan peran penyuluh perlu lebih fokus pada peningkatan kemandirian 

petani. Sejalan dengan itu Sadono (2008) penyuluhan pertanian mempunyai peran 

untuk membantu petani agar dapat menolong dirinya untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapinya secara baik sehingga derajat kehidupan petani 

dapat meningkat. 

 

Pengaruh Ketersediaan Inovasi terhadap Tingkat Kemandirian Petani 

 Ketersedian inovasi kepada petani menjadi penting dalam meningkatkan 

kemandirian petani. Ketersedian inovasi melalui ketersediaan klon unggul kakao, 

penyediaan pupuk yang dapat terjangkau oleh petani, teknologi pascapanen yang 

sesuai spesifik lokasi, tempat penyimpanan biji kering kakao, teknik pengolahan, 

kelembagaan pemasaran dan ketersediaan pasar yang menguntungkan menjadi 

faktor pendukung dalam meningkatkan kemandirikan petani. Hasil penelitian 

Ruhimat (2014); Herman et al. (2008) faktor  inovasi  memengaruhi  secara 

langsung  dan  nyata  terhadap kemandirian  usahatani. Kemandirian petani dapat 

tercapai melalui peningkatan ketersedian inovasi teknologi pengelolaan yang lebih 

komprehensif, menguntungkan dan mudah, sesuai dan dapat diuji coba petani.  

 Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan ketersediaan inovasi 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan kemandirian petani 

kakao. Hasil analisis tersebut mengartikan dengan meningkatnya ketersediaan 

inovasi berpotensi meningkatkan kemandirian petani kakao. Ketersediaan inovasi 

cenderung rendah (Tabel 27), ketersesiaan klon kakao unggul masih sulit 

ditemukan di tingkat petani, petani lebih mengandalkan bantuan dari pemerintah 

dan mengambil batang atas dari kebun petani yang sudah berhasil melaksanakan 

sambung samping maupun sambung pucuk tanpa mengetahui kualitas dari klon itu 

sendiri. Pupuk dan pestisida diperoleh petani di toko-toko tani, baik di tingkat 

kecamatan dan ibukota kabupaten. Harga di setiap distributor bervariatif akibat 

jauhnya jarak dari ibukota provinsi ke ibu kota kecamatan dan beberapa jalan 

kabupaten serta kecamatan yang belum memadai. Koperasi dan kelompok tani 

belum berjalan dengan baik dalam melaksanakan fungsinya mendistribusikan biji 

kering kakao atau sebagai agen penjualan yang memudahkan petani melaksanakan 

pemasaran. Kelompok tani terbentuk bukan untuk memandirikan, sebaliknya 

terbatas bagaimana memperoleh bantuan sarana produksi baik pupuk, bibit kakao 

dan pestisida. Kelompok tani sebaiknya menjadi tempat petani untuk meningkatkan 

kualitas dirinya yang berdaya saring, saing dan sanding. Melalui peningkatan 

ketersediaan inovasi dalam budidaya, pengolahan dan pemasaran diharapkan 

kemandirian petani meningkat. 

 

Pengaruh Dukungan Kelembagaan terhadap Tingkat Kemandirian Petani 

  Kelembagaan dalam pemasaran hasil biji kering kakao, modal dalam 

pengembangan usahatani, lembaga pengolahan yang memfasilitasi petani dalam 

memberikan pelatihan pengolahan biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi,  

bimbingan teknis dan modal sosial diperlukan petani dalam meningkatkan 

kemandirian baik daya saring, saing dan sanding.  Berdasarkan hasil regresi linier 
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berganda dukungan kelembagaan (Tabel 36) memberikan pengaruh yang sangat 

nyata dan negatif terhadap peningkatan kemandirian petani kakao, semakin tinggi 

dukungan kelembagaan akan semakin rendah kemandirian petani kakao. Semakin 

meningkat dukungan kelembagaan petani semakin tidak mandiri. Kemandirian 

petani kakao rendah (Tabel 31) demikian dengan dukungan kelembagaan 

cenderung rendah (Tabel 28).  

Untuk mengatasi masalah rendahnya kemandirian petani, pada dasarnya 

kerjasama antar kelembagaan dibangun atas dasar kepentingan bersama. 

Pengembangan kelompok-kelompok tani untuk mendorong dan mengkoordinsi 

petani dalam memproduksi biji kakao fermentasi, sehingga volume atau kualitas 

dapat sesuai dengan kebutuhan industri.  Pengaruh negatif dukungan kelembagaan 

terhadap kemandirian disebabkan oleh proses pemasaran yang dikendalikan oleh 

lembaga pemasaran (pemilik modal) di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi 

serta lembaga bergerak di bidang industri kakao. Proses penjualan hasil biji kering 

kakao masih bergantung pada lembaga tersebut, petani tidak memiliki posisi tawar 

dalam pemasaran disebabkan harga dikendalikan pemilik modal dan industri. 

Petani belum memiliki kepercayaan diri untuk memutuskan mana lembaga 

pemasaran yang dapat memberikan keuntungan yang terbaik bagi usahataninya. 

Pengaruh kelembagaan membuat petani kakao tidak mandiri.  

Proses kerjasama dengan pemilik modal juga berlangsung kerjasama yang 

tidak saling menguntungkan. Petani lebih mengandalkan tengkulak (pedagang 

pengumpul), petani bermohon meminjam pinjaman ke pedagang pengumpul 

dengan syarat hasil biji kering kakao diserahkan ke pemilik modal setiap bulannya 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama. Hargapun dikendalikan 

pedagang pengumpul. Modal juga sering diperoleh petani dengan meminjam ke 

pemilik modal di desa di mana mereka tinggal dengan sistem kepercayaan, proses 

pengembalian sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan petani. Biasaya modal 

akan dikembalikan dengan bunga yang tinggi sampai 100%. Hal menyebabkan 

kelembagaan modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian petani kakao. 

Berdasarkan hasil diskusi didapatkan petani tidak memiliki keberanian untuk 

bekerjasama dengan pihak bank atau petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

belum terbiasa dengan adanya bank sebagai tempat untuk mendapatkan modal 

usahatani. Hal ini disebabkan administrasi yang sulit dan ketidakpercayaan diri 

mereka untuk melakukan pengembalian modal. Penelitian Pandey et al. (2011) 

menyatakan masalah yang sering dihadapi petani adalah akses kredit yang sulit, 

informasi yang tidak memadai, layanan kelembagaan yang lemah dan daya tawar 

petani yang lemah. 

Pengolahan biji kering secara keseluruhan dilakukan pihak industri. Petani 

belum mengutamakan hasil panen diolah menjadi kakao yang berkualitas dan 

sesuai standar yang telah ditetapkan. Petani lebih mengutamakan kuantitas hasil 

dari pada menghasilkan produk siap konsumsi. Hal ini membuktikan tidak adanya 

kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak industri, bank, atau pemilik 

modal dengan petani sebagai pemilik biji kering kakao atau produsen. Kerjasama 

terjadi didasarkan keuntungan pemilik modal, petani semakin tidak mandiri. 

Dukungan kelembagaan dalam pemasaran, modal dan pengolahan dapat 

dilaksanakan melalui kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya, saling 

membutuhkan dan saling dapat diandalkan. Selain itu rendahnya kemandirian 

petani disebabkan ketergantungan petani lembaga-lembaga pemasaran, swasta, 
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lembaga donor dan industri pengolahan. Berbeda dari hasil penelitian Tahitu et al. 

(2015) secara khusus untuk dukungan pemerintah tidak berpengaruh nyata  

terhadap peningkatan kapasitas. Selanjutnya menurut Sadono (2008; 2016) 

kebergantungan yang tinggi daerah kepada pusat dan pusat kepada negara donor, 

terkotak-kotak antara subsektor dalam agribisnis, tidak sinergis, menyebabkan 

kurang berfungsi atau matinya kelembagaan lokal.  

 

Pengaruh Tingkat Kompetensi terhadap Tingkat Kemandirian Petani 

 Peningkatan kompetensi budidaya, pemanenan, pascapanen, pengolahan 

dan pemasaran berpotensi meningkatkan kemandirian petani kakao. Kompetensi 

petani berdasarkan hasil regresi linier berganda (Tabel 36) memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap peningkatan kemandirian petani kakao. Hasil uji 

analisis menunjukkan nilai pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian 

petani kakao. Kemandirian petani kakao cenderung rendah (Tabel 31) demikian 

dengan kompetensi petani (Tabel 29). Hasil analisis tersebut mengartikan dengan 

meningkatnya kompetensi petani dalam budidaya, pemanenan, pascapanen, 

pengolahan dan pemasaran berpotensi meningkatkan kemandirian petani kakao.  

 Informasi penggunaan pupuk dan pestisida diperoleh petani dari rekan 

sesama petani. Petani tersebut telah mengaplikasikan terlebih dahulu di perkebunan 

kakao miliknya. Selain informasi dari rekan petani, petani memperoleh dari 

penyuluh. Pada umumnya pupuk yang digunakan adalah pupuk anorganik urea, 

SP36, NPK, KCl. Penggunaan pupuk oleh petani sebanyak satu kali dalam setahun. 

Pestisida diperoleh petani pada umumnya dari tokoh pertanian yang ada di ibukota 

kecamatan dan ibu kota kabupaten. Petani menggunakan pestisida Chloromite, 

Spontan 400 SL, Nordox 500 gram, Capture 100EC, Seprint Cocoa dengan 

intensitas penggunaan rata-rata dua kali dalam setahun. 

Buah kakao yang telah dipanen dibelah menggunakan golok dan sabit, 

jarang ditemukan petani menggunakan balok kayu. Untuk memudahkan petani 

memisahkan biji kakoa akibat serangan penyakit busuk buah kakao atau PBK 

disebabkan jamur Phytophthora palmivora produk hasil panen dilakukan 

pemeraman selama 1 – 2 hari. Penjemuran biji hasil panen masih mengandalkan 

bantuan sinar matahari langsung selama 4 – 5 hari tergantung intensitas penyinaran 

matahari.  

Biji kering hasil fermentasi belum banyak dilakukan petani disebabkan 

harga biji kering tanpa fermentasi dan fermentasi tidak berbeda,  ditambah proses 

fermentasi membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan 

biji kering kakao yang memiliki citarasa dan aroma khas cokelat. Selain itu biji 

kakao yang dihasilkan berkualitas AA: maksimal 85 biji per seratus gram atau A: 

86-100 biji per seratus gram. Pengolahan biji kering untuk meningkatkan daya 

saing masih rendah, hal ini disebabkan petani masih mengutamakan produksi 

daripada kualitas hasil. Oleh sebab itu diperlukan kompetensi petani dalam 

meningkatkan kualitas biji kering kakao. 

 

Pengaruh Tingkat Kapasitas terhadap Tingkat Kemandirian Petani 

 Kapasitas petani merupakan faktor  penting dalam meningkatkan 

kemandirian petani kakao. Peningkatan kemampuan pengelolaan usahatani baik 

proses fermentasi, pengolahan biji kering kakao, penggunaan pestisida dan modal. 

Meningkatkan fungsi kelompok tani sebagai sarana petani berbagi informasi dan 
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mencari jalan keluar mengatasi permasalahan hama penyakit kakao dan 

kemampuan petani dalam mengelola lingkungan berpotensi meningkatkan 

kemandirian petani. Kapasitas petani merupakan faktor strategis untuk 

meningkatkan kemandirian petani dalam mengusahakan usahatani kakao, sebab 

menurut Lyness et al. (2012); Stock dan Forney (2014) menyatakan bahwa 

kemandirian menjadi identitas dari seorang petani.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda kapasitas petani (Tabel 

36) memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan kemandirian 

petani kakao. Hasil uji analisis menunjukkan nilai pengaruh positif terhadap 

peningkatan kemandirian petani kakao. Kemandirian petani kakao rendah (Tabel 

31) demikian dengan kapasitas petani kakao cenderung rendah (Tabel 30). Hasil 

analisis tersebut mengartikan dengan meningkatnya kapasitas petani berpotensi 

meningkatkan kemandirian petani kakao. Tingkat kapasitas petani dapat 

meningkatkan kemandirian. Hasil penelitian Farid (2008) menunjukkan faktor yang 

dominan berpengaruh terhadap kemandirian petani dalam pengambilan keputusan 

usahatani adalah kapasitas diri petani. Menurut Pratiwi et al. (2016) bahwa 

kapasitas berperan penting dalam meningkatkan kemandirian dalam menghadapi 

hambatan atau tantangan. 

Dalam hal ini modal dikelola dan diupayakan untuk menyediakan pupuk, 

pestisida dan perlengkapan budidaya. Pengelolaan modal yang baik dapat 

berimplikasi pada  kemandirian petani. Petani mendapatkan uang hasil penjualan 

biji kering kakao untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk 

kebutuhan usahatani. Kondisi yang terjadi pada saat panen raya, secara otomatis 

petani meningkatkan penggunaan pupuk dan pestisida dengan harapan produksi 

dapat meningkat. Sebaliknya petani yang memiliki lahan yang luas dan buah yang 

banyak, memperkerjakan tenaga kerja luar keluarga, dimulai dari panen sampai 

pascapanen dengan kriteria tenaga kerja didasarkan yang bersedia dan tersedia. 

Meningkatkan peran kelompok tani sebagai sarana meningkatkan kapasitas 

petani dalam berusahatani sekaligus membangun kerjasama antar sesama petani 

dan dengan pemerintah, swasta maupun industri. Petani melibatkan diri dalam 

kelompok tani didasarkan tujuan yang berbeda-beda seperti: (1) mencari solusi 

mengatasi serangan hama dan penyakit buah kakao, (2) menjalin kerjasama dengan 

pemerintah, (3) menjalin kerjasama dengan petani melalui gotong royong secara 

bergiliran, (4) mempermudah petani memperoleh bantuan atau paket teknologi 

berupa klon kakao, pupuk dan pestisida, dan (5) meningkatkan pola pemanfaatan 

limbah kakao sebagai pupuk organik, bersamaan dengan banyaknya limbah kakao 

seperti serasah, plasenta dan kulit buah kakao di lahan milik petani. 

Keseimbangan lingkungan menjadi perhatian petani. Rendahnya 

pemanfaatan pupuk organik dan pestisida yang ramah lingkungan perlu 

ditingkatkan. Pendampingan kepada petani dalam meningkatkan meningkatkan 

kualitas  biji kering kakao agar dapat laku dipasar internasional. Menurut 

Widyastutik dan Arianti (2013) menyatakan pasar Eropa, industri cokelat Eropa  

telah menetapkan berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh importer, seperti 

standar mutu biji, persyaratan kesehatan, lingkungan, biji kakao harus difermentasi 

terlebih dahulu sebelum diekspor. Peningkatan produksi perlu memperhatikan 

dampak terhadap lingkungan sekitar melalui proses budidaya yang ramah 

lingkungan dan peduli terhadap pelestarian lingkungan.  
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8 FAKTOR- FAKTOR PENENTU PRODUKTIVITAS 

PETANI KAKAO 

 

 

 
Rumusan hipotesis 4 adalah tingkat produktivitas  petani kakao dipengaruhi 

oleh tingkat kemandirian petani (Y3). Berdasarkan tabel analisis regresi bahwa 

faktor-faktor yang berpengaruh sangat nyata terhadap tingkat produktivitas petani 

kakao adalah tingkat daya saring (Y31) dan daya saing (Y32). Cara menguji hipotesis 

4 dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel untuk masing-masing 

peubah. Jika nilai peubah lebih besar dari t-tabel (1,96) pada taraf nyata 0,05, maka 

hipotesis 4 diterima. Tampak hipotesis 4 tersebut tidak terbukti dan hipotesis 4 

hanya diterima untuk tingkat daya saring (Y31) dan daya saing (Y32) (Tabel 37). 

Peningkatan produksi biji kering kakao dan pendapatan petani dipengaruhi oleh 

peningkatan kemampuan petani dalam menyaring informasi atau inovasi yang 

bermanfaat bagi usahatani, meningkatkan mutu biji kakao sesuai Standar Nasional 

Indonesia (SNI),  memenuhi kebutuhan pasar secara regional dan international, 

serta meningkatkan kerjasama dengan pihak industri, bank dan swasta. 

 
Tabel 37 Nilai koefisien regresi tingkat kemandirian petani terhadap peningkatan 

produktivitas petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Indikator 

Produktivitas Petani Kakao 

Koefisien  

Regresi 

t Sig. 

Constant 1,204 12.393      0,000 

Daya Saring (Y1) 0,273 3,945      0,002** 

Daya Saing (Y2) 0,196 3,022      0,003** 

Daya Sanding (Y3) 0,040 0,568      0,571 

R2        0,303 

Fhitung      20,843 

Sig        0,000 

Keterangan: **Signifikan pada taraf α = 0,01 

 

 

Secara matematik persamaan regresi faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap tingkat produktivitas petani kakao adalah 

 

Y4 = 1,204 + 0,273Y1 + 0,196Y2      R
2=0,303................................(Persamaan 4) 

 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa R2
 = 0,303; hal ini 

mengindikasikan bahwa 30,3% tingkat produktivitas petani (Y4) dapat dijelaskan 

oleh dua peubah indikator kemandirian petani (daya saring dan daya saing). Tingkat 

produktivitas petani kakao pada kategori rendah. Tingkat produktivitas petani ini 

tergolong rendah disebabkan oleh tingkat kemandirian petani dalam hal ini daya 

saring, daya saing dan sanding masih rendah . 
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Persamaan regresi tersebut menggambarkan semakin meningkat 

kemampuan petani dalam memanfaatkan informasi dan menyaring informasi atau 

inovasi yang bermanfaat bagi usahatani kakao (daya saring) berpotensi 

meningkatkan produktivitas petani dan begitupun dengan peningkatan kualitas biji 

kering kakao petani yang sesuai dengan permintaan pasar regional, nasional dan 

internasional (daya saing) juga berpotensi meningkatkan kualitas produksi dan 

pendapatan petani. Sedangkan daya sanding tidak berpengaruh nyata pada 

peningkatan produktivitas disebabkan lemahnya kerjasama antar lembaga swasta, 

bank dan industri dalam mendukung usahatani kakao. Kerjasama terbentuk belum 

pada kerjasama yang saling menguntungkan dan belum dilaksanakan secara terus 

menerus. Hasil penelitian Managanta et al. (2018) menunjukkan produktivitas dan 

pendapatan petani di Provinsi Sulawesi Tengah rendah yang disebabkan rendahya 

tingkat  kemandirian petani (daya saring, daya saing dan daya sanding). 

Peningkatan tingkat kemandirian petani berpengaruh terhadap peningkatan 

produksi dan pendapatan petani. 

 

Daya Saring 

 Berdasarkan hasil penelitian, tingkat daya saring petani pada kategori 

rendah. Ini menjelaskan tingkat pengambilan keputusan dalam pemilihan informasi 

usahatani, inovasi dalam mengelola sumber daya dan lingkungan aktual secara 

optimal untuk pengembangan usahatani oleh petani kakao masih rendah. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petani, setiap informasi tentang 

pemberantasan hama dan penyakit melalui panen sering (satu minggu sekali), 

pemangkasan, sanitasi dan pemupukan kurang diperhatikan petani begitupun 

dengan pemanfaatan musuh alami dalam pengendalian hama penggerek buah 

seperti semut. Mulyoutami et al. (2004) menyatakan setiap petani memiliki peluang 

terhadap akses informasi luar atau ilmiah yang relatif berbeda satu sama lain. Hal 

ini sangat dipengaruhi oleh keterlibatan petani dalam kelompok tani yang 

memungkinkan petani memiliki kontak terhadap sumber informasi luar seperti 

peneliti dan penyuluh.  

Berdasarkan hasil regresi linier berganda daya saring (Tabel 37) 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan produktivitas petani 

kakao. Hasil uji analisis menunjukkan nilai memiliki pengaruh positif terhadap 

peningkatan produktivitas petani kakao. Kemandirian petani kakao rendah (Tabel 

31) demikian dengan produktivitas petani kakao rendah (Tabel 33). Hasil analisis 

tersebut menunjukkan dengan meningkatnya kemandirian petani berpotensi 

meningkatkan produktivitas petani kakao. Hasil penelitian Prawiranegara et al. 

(2016) semakin berkualitas informasi yang diperoleh petani, kemudian informasi 

tersebut dijadikan dasar pengelolaan usahatani, maka dapat meningkatkan 

kemampuan inovasi untuk meraih kesuksesan usaha. 

 Hasil pengamatan dan diskusi dengan petani dan penyuluh, petani pada 

umumnya membiarkan limbah kulit kakao di sekitar tanaman kakao, membiarkan 

tanaman tumbuh begitu saja tanpa ada proses pemangkasan, begitupun dengan 

pengendalian gulma tidak dilakukan secara teratur,  buah yang sudah menghitam 

dan terserang penyakit  tidak dibersihkan. Dalam hal pengambilan keputusan 

menjalankan usahatani juga masih dipengaruhi oleh orang lain, lebih bergantung 

pada arahan orang lain  dan  petani  kurang  percaya  diri  dalam  mengembangkan  
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komoditi  kakao, keputusan  mengelola  usahatani  kakao  kurang  berdasarkan  atas  

pertimbangan kemajuan dan kebutuhan usahatani.    

  Sebaliknya informasi dan inovasi yang bermanfaat bagi usahatani selalu 

diabaikan. Pengendalian hama penggerek buah kakao melalui pemanfaatan semut 

hitam sebagai predator, kurangnya pemanfaatan limbah kakao sebagai pakan ternak 

dan pupuk organik, memberikan selubung pada buah kakao agar imago hama 

penggerek buah kakao tidak dapat meletakkan telurnya dipermukaan buah melalui 

proses kondomisasi kurang dilakukan petani. Menurut petani selain membutuhkan 

waktu yang relatif lebih lama juga membutuhkan banyak biaya untuk menyediakan 

bahan selubung. Proses pemangkasan untuk menjaga kondisi kelembaban kebun 

kakao agar cahaya matahari bisa masuk, pemupukan berimbang dan panen sering 

(satu minggu sekali) serta sanitasi kebun untuk memutus perkembangan hama 

penyakit juga masih kurang menjadi perhatian petani. 

   

Daya Saing 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan  petani kakao 

mengutamakan kuantitas tanpa memperhatikan kualitas biji kering kakao. Dan 

kakao yang dihasilkan petani tidak melalui proses fermentasi. Menurut Hasibuan et 

al. (2012) peningkatan fermentasi biji kakao dapat meningkatkan daya saing produk 

kakao.  

Berdasarkan hasil regresi linier berganda daya saing (Tabel 37) memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan produktivitas petani kakao. Hasil 

uji analisis menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas 

petani kakao. Kemandirian petani kakao rendah (Tabel 31) demikian dengan 

produktivitas petani kakao rendah (Tabel 33). Hasil analisis tersebut menunjukkan 

dengan meningkatnya kemandirian petani dalam hal daya saing berpotensi 

meningkatkan produktivitas petani kakao. 

 Menurut Best et al.  (2005) dan Choundhary et al. (2014)) globalisasi saat 

ini menjadi tantangan bagi petani yang mau mengembangkan usahataninya. Untuk 

menghadapi peningkatan ketidakstabilan usaha dan kompetisi, petani perlu 

meningkatkan daya saring, daya sanding dan daya sanding mereka.  Hasil uji regresi 

menunjukkan pengaruh yang positif antara faktor daya saring, dan daya sanding 

terhadap peningkatan produktivitas petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

Daya Sanding 

 Kerjasama dengan bank, industri dan pemasaran masih rendah. Rendahnya 

kerjasama atas dasar saling dapat dipercaya, saling membutuhkan, saling dapat 

diandalkan dan saling menguntungkan berakibat pada rendahnya pendapatan yang 

diperoleh petani. Ini sejalan dengan Bitzer dan Bijman (2014) bahwa kerjasama 

seperti itu di negara-negara berkembang memiliki tujuan pada isu-isu bagaimana 

meningkatkan produksi, pendapatan sehingga petani bisa mandiri. 

Lemahnya kerjasama antara petani dengan swasta dan industri disebabkan 

industri maupun swasta hanya ingin memenuhi kebutuhan produksi biji kering 

kakao, produknya laris terjual seperti pupuk, pestisida dan insektisida. Kerjasama 

dengan bank kurang dilakukan petani dalam upaya mengembangkan komoditas 

kakao. Hal ini disebabkan administrasi yang sulit dan ketidakpercayaan diri mereka 

untuk melakukan pengembalian modal, mengakibatkan petani sulit mengakses 

kredit. Pada umumnya petani mengembangkan usahatani kakao tanpa dukungan 
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bank. Menurut Anantanyu (2011) menyatakan sebaiknya kelembagaan mampu 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani. 

Lemahnya peran kelembagaan di Sulawesi Tengah dalam meningkatkan 

kemandirian petani kakao dengan dasar atas saling percaya berdampak pada 

rendahnya kerjasama yang dilakukan antara petani dan swasta maupun industri. 

 Menurut Bitzer et al. (2012) kerjasama di negara-negara berkembang 

memiliki tujuan dan berputar pada isu-isu bagaimana meningkatkan produksi, 

pendapatan dan meningkatkan kemandirian petani. Oleh sebab itu peningkatan 

produksi dan pendapatan berkaitan erat dengan kemampuan petani dalam  

mengembangkan komoditas kakao sesuai standar budidaya, pemanenan dan 

pascapanen. Melalui kemampuan tersebut hasil biji kering kakao dapat diterima dan 

dapat diunggulkan berdasarkan mutu kakao yang sesuai Standar Nasional Indonesia 

(SNI). 

Menurut salah satu pengusaha M.R (eksportir asal Palu) ekspor kakao 

mengalami kendala disebabkan dua hal, pertama penurunan produksi kakao dan 

adanya aturan bea keluar kakao sebesar 15%, ini menurut eksportir berpengaruh 

pada penurunan ekspor yang disebabkan biaya yang dikeluarkan oleh eksportir 

sangat tinggi. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, impor biji 

kakao mencapai 131.276 ton atau naik 183,86% secara tahunan dari 46.598 ton. Hal 

ini diperkirakan, impor biji kakao dapat mencapai 180.000 ton. Tren peningkatan 

impor tersebut dapat mengancam daya saing produk biji kering kakao dalam negeri.  

Eksportir memegang peranan sentral dalam praktek penentuan harga biji 

kering kakao. Hal ini terjadi karena harga di pasar internasional akan diterjemahkan 

oleh eksportir menjadi harga pembelian yang berlaku sampai pada tingkat petani 

termasuk pajak ekspor yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 0%-15%  

berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan No.67/PMK.011/2010  tentang 

Penetapan  Barang  Ekspor  yang  dikenakan Bea  Keluar  dan  Tarif  Bea  Keluar 

dan kembali dikeluarkan Peraturan  Menteri Keuangan  No.13/PMK.010/2017. Di 

lain pihak keterbukaan informasi pasar internasional dan kurs nilai tukur, serta 

tingginya persaingan antar eksportir untuk mendapatkan pasokan biji kakao 

membuat persaingan harga menjadi sangat ketat sehingga harga di tingkat ekportir 

relatif sama. 

Pada dasarnya kerjasama dengan pihak industri, bank dan swasta dibangun 

atas dasar saling memberikan dukungan dari aspek informasi, kebutuhan usahatani, 

keuangan dan dukungan sosial. Kerjasama yang dilakukan tidak didasarkan  pada 

hubungan industri, bank, swasta yang paling diuntungkan melainkan kerjasama 

berbagi sumberdaya, risiko kegagalan usaha dan berbagi keahlian yang dimiliki 

industri, bank, swasta kepada petani.  
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9 MODEL DAN STRATEGI KEMANDIRIAN PETANI 

DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS 

USAHATANI  KAKAO 

 

 

  
Model Kemandirian Petani dalam  

Meningkatkan Produktivitas Usahatani Kakao 

 

 

Model kemandirian petani dalam meningkatkan produktivitas usahatani 

kakao menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh langsung secara negatif 

pada tingkat kemandirian petani adalah dukungan kelembagaan. Sedangkan faktor 

lain yang tidak langsung melalui kapasitas dan kompetensi adalah peran penyuluh, 

ketersediaan inovasi dan karakteristik petani. Hasil analisis menggunakan SEM 

dengan bantuan software LISREL 9.2 menunjukkan terdapat keterkaitan antara 

tingkat kompetensi, kapasitas, kemandirian dan produktivitas petani kakao di 

Provinsi Sulawesi Tengah.  

Analisis terhadap faktor yang menentukan tingkat kompetensi, kapasitas 

dan kemandirian petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan SEM 

dengan bantuan software LISREL 9.2. Hasil uji kesesuaian model didasarkan 

kerangka pemikiran penelitian menunjukkan bahwa model yang dihasilkan telah fit 

dilihat pada kebaikan model RMSEA 0,074, CFI =0,94, CFI = 0,94,  GFI 0,92, NFI 

0,91 dan dapat dilanjutkan untuk dianalisis. Model persamaan struktural faktor-

faktor yang memengaruhi tingkat kompetensi, kapasitas dan kemandirian petani 

kakao tersaji pada Gambar 14. Berdasarkan gambar estimasi parameter model 

struktural dapat dijelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung antar peubah 

penelitian yang diuji yang didasarkan pada model kemandirian petani dalam 

meningkatkan produktivitas usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. 

 
Tabel 38  Hasil pengujian goodness of fit dari setiap indikator pengukuran 

penelitian  

Goodness-of-Fit Cut of Value Hasil Kesimpulan 

RMSEA 0,05≤RMSEA≤0,08 0,074 good fit 

GFI ≥ 0,90 0,92 good fit 

AGFI ≥ 0,90 0,90 good fit 

CFI ≥ 0,90 0,94 good fit 

IFI ≥ 0,90 0,94 good fit 

NFI ≥ 0,90 0,91 good fit 

NNFI ≥ 0,90 0,93 good fit 

 

 

Hasil uji kesesuaian model kemandirian petani dalam meningkatkan 

produktivitas usahatani kakao dinyatakan berdasarkan matriks kovariansi data 

sampel berbeda dengan matriks kovariansi populasi yang diestimasi. Hasil 

pengujian diperoleh RMSEA ≤ 0,08 dan CFI ≥ 0,90.  Berdasarkan Gambar 14 nilai 
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p-hitung = 0.00000, nilai Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 

0,074 dan  dan nilai Comparative Fit Index (CFI) = 0,92. Artinya model yang diuji 

mampu mengestimasi matriks kovariansi populasi atau hasil estimasi parameter 

model dapat diberlakukan pada populasi penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-square = 738,44 df = 239, p-value = 0.00000, RMSEA = 0.074 

 

 

Gambar 14 Model kemandirian petani dalam meningkatkan produktivitas usahatani 

kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

 

 

Gambar 14 menunjukkan pengaruh antar peubah secara langsung dan tidak 

langsung. Tabel 40 menunjukkan pengaruh langsung setiap peubah yang diuji 

berdasarkan loading factor dan nilai t-hitung sebagai uji statistik. Pengaruh 

langsung dapat ditunjukkan dari koefisien jalur dari satu variabel ke variabel 

lainnya sedangkan pengaruh tidak langsung berdasarkan urutan jalur melalui satu 

atau lebih variabel antara. 

Tingkat 

Kemandirian 

Petani 

Daya Saring 

Daya Saing 

0,98 

Daya Sanding 

0,69 

0,90 

Produktivitas 

Petani Kakao  

0,30 

Produktivitas 

Pendapatan 

0,82 

0,56 

0,56 

Karakteristik 

Petani 

Pendikan Formal 

Pengalaman 

Komunikator 

Fasilitator 

Peran 

Penyuluh 

0,18 

Ketersediaan 

Inovasi 

Dukungan 

Kelembagaan 

Advisor 

Motivator 

Edukator 

Organisator 

Dinamisator 

0,76 

0,71 

0,53 

0,65 

Budidaya 

Penjualan Hasil 

0,83 

0,31 

Pemasaran 

Modal 

Pengolahan 

0,71 

0,45 

0,29 

-0,72 

Tingkat 

Kompetensi 

Petani 

0,45 

0,73 

0,29 

0.61 

0,52 

0,31 

Tingkat 

Kapasitas 

Petani 

Budidaya 

Pemanenan 

Pascapanen 

Pengorganisasian 

Petani 

Adaptasi 

Lingkungan 

0,39 

0,17 

0,82 

0,52 

-0,47 

0,87 

0,73 



192 

Tabel 39  Estimasi model pengaruh berdasarkan standardized loading   

Pengaruh Variabel 
Standardized 

loading faktor 

|t-hit|  

> 1.96 
Kesimpulan 

X1 Karakteristik Petani Y1 Tingkat 

Kompetensi Petani Kakao 

0.17 2,47 Signifikan 

X2 Peran Penyuluh Petanian Y1 

Tingkat Kompetensi Petani Kakao 

0.87  10.91 Signifikan 

X3 Ketersediaan Inovasi Y1 Tingkat 

Kompetensi Petani Kakao 

0.18 2.31 Signifikan 

X4 Dukungan Kelembagaan Y3 

Tingkat Kemandirian Petani Kakao 

-0.72 6.03 Signifikan 

Y1 Tingkat Kompetensi Petani 

Y2Tingkat Kapasitasi Petani Kakao 

0.46 4.77 Signifikan 

Y2 Tingkat Kapasitas Petani 

Y3Tingkat Kemandirian Petani Kakao 

0.56 2.43 Signifikan 

Y3 Tingkat Kemandirian Petani 

Y4Tingkat Produktivitas Petani 

0.30 4.79 Signifikan 

 

 

Persamaan struktural faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kompetensi 

petani kakao adalah  

Y1 = 0,17*X1 + 0,87*X2 + 0,18*X3  R
2 = 0,96....................................(Persamaan 5) 

 

Artinya secara simultan pengaruh ketiga peubah tersebut pada tingkat 

kompetensi petani sebesar 0,96. Hal ini memberikan makna bahwa keragaman data 

bisa dijelaskan oleh model tersebut sebesar 96,0 persen, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh peubah lain yang belum terdapat dalam model yang disusun. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa indikator yang paling kuat mencerminkan 

tingkat kompetensi petani kakao adalah indikator budidaya (λ = 0,73), pascapanen 

(λ = 0,61), dan diikuti oleh pemanenan (λ = 0,29). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa peran penyuluh pertanian, 

ketersediaan inovasi dan karakteristik petani berpengaruh langsung dan positif 

terhadap kompetensi petani. Hal ini berarti bahwa ketiga peubah tersebut 

memberikan makna bahwa semakin meningkat peran penyuluh, ketersediaan 

inovasi, karakteristik petani dapat meningkatkan kompetensi petani. 

 Indikator peran penyuluh sebagai komunikator merupakan indikator yang 

paling kuat merefleksikan peubuah peran penyuluh, yang diikuti peran sebagai 

advisor, dinamisator, motivator, organisator, edukator, dan fasilitator. Indikator 

ketersediaan inovasi dalam budidaya merupakan indikator yang paling kuat 

mereflesikan peubah ketersediaan inovasi diikuti indikator penjualan hasil. 

Walaupun demikian temuan di lapangan menunjukkan peran penyuluh dan 

ketersediaan inovasi rendah, kondisi tersebut menyebabkan kompetensi petani 

rendah. 

 Peran penyuluh memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan 

kompetensi petani (Gambar 14) karena perannya yang dominan sebagai 

komunikator, advisor, dinamisator, motivator, organisator, fasilitator dan edukator. 

Peran ini mewujudkan tujuan penyuluhan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 

2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yaitu “Proses 

pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu 
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menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengorganisasikan dirinya dalam 

mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, 

sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan 

kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan 

hidup. 

 Pengetahuan sikap dan keterampilan dalam budidaya, pemanenan dan 

pemasaran petani kakao menjadi hal penting untuk ditingkatkan. Peningkatan 

tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran yang baik melalui proses 

penyuluhan (pendidikan nonformal) yang berbasis masalah dan studi kasus. Hasil 

penelitian menunjukkan peran penyuluh sebagai komunikator, fasilitator, advisor, 

motivator, edukator, organisator dan dinamisator tergolong rendah yang bermakna 

bahwa peran penyuluh belum dilakukan sesuai dengan harapan dan proses 

penyuluhan tidak dilakukan secara partisipatif (masih top down). Pelatihan 

budidaya kakao yang baik dan pendampingan penyuluh dalam mengatasi serangan 

hama penyakit tanaman, terutama tentang upaya mengatasi serangan PBK 

(penggerek buah kakao) serta pengolahan produk kakao yang siap dikonsumsi 

masih rendah. 

Peran penyuluh sebagai edukator mengusahakan agar petani dapat 

membantu diri mereka sendiri; menghubungkan petani dengan berbagai sumber 

informasi  dalam peningkatan produktivitas, pengolahan dan pemasaran  hasil 

kakao. Penyuluh dapat berperan sebagai pemberi informasi, organisator 

masyarakat, fasilitator dan agen perubahan. Penyuluh sebagai fasilitator mampu 

membangun kerjasama antara lembaga penelitian, pendidikan pertanian dan 

pelatihan, organisasi petani, lembaga non pemerintah (LSM) dan sektor swasta. 

Penyuluh mampu memahami peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan 

kesejahteraan petani kakao. Peningkatan kompetensi petani dalam budidaya, 

pemanenan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran ditingkatkan melalui peran 

penyuluh, ketersediaan inovasi dan karakteristik petani. Menurut Sumardjo (2010) 

penyuluh memiliki kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi 

andragogik dan kompetensi komunikasi inovatif. 

Berdasarkan pengamatan, petani kakao juga memiliki lahan lain seperti 

lahan cengkih, kelapa, pala, lada, kelapa sawit, padi sawah, durian dan jagung. Hal 

ini menunjukkan bahwa petani kakao di Sulawesi Tengah mengembangkan 

usahatani tidak pada satu komoditas pertanian dan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penyuluh lebih fokus di  komoditas padi sawah dan jagung. Rendahnya 

peran penyuluh dalam mengatasi peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman 

kakao, kerjasama antara pemerintah, industri dan petani mengakibatkan petani 

mengusahakan usahatani kakao berdasarkan pengalaman sendiri, coba-coba  dan 

informasi dari petani lain atau swasta. Tidak adanya kesatuan tujuan antara 

pemerintah, industri atau pemilik modal dengan petani kakao di Provinsi Sulawesi 

Tengah menjadi masalah yang berakibat pada lemahnya hubungan yang saling 

menguntungkan. Penyuluh melalui penyuluhan dapat mengatasi lemahnya 

hubungan tersebut agar peningkatan kompetensi petani dan peningkatan 

pendapatan petani dapat terwujud. 

Hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan petani, pelaksanaan 

penyuluhan di wilayah penelitian lebih bersifat  top down dan ketersediaan bahan 

baku, teknologi yang dianjurkan tidak cocok dengan kondisi ekonomi dan 

agroklimat lokal, serta tidak berdasarkan kebutuhan dan hasil diskusi antara petani 
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penyuluh. Hal ini menunjukkan proses penyuluhan di Provinsi Sulawesi Tengah 

belum bersifat partisipatif masih berlaku pendekatan penyuluhan yang semua pada 

proses pelayanan atau transfer teknologi (transfer of tecnology). Penyuluh dituntut 

untuk meningkatkan produksi komoditas padi, jagung dan kedelai mengakibatkan 

peran penyuluh dalam meningkatkan kompetensi petani kakao rendah. 

Menurut Sumardjo (2010; 2012) penyuluhan pada dasarnya adalah 

pendidikan nonformal sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidupnya yang 

dilaksanakan melalui proses demokratis (dialogis) dan bertujuan merubah atau 

meningkatkan kompetensi melalui kualitas perilaku pada ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik atau konatif. Penelitian Sumardjo (1999) menunjukkan bahwa 

penyuluhan dengan pendekatan dialogis, humanis, dan dengan model komunikasi 

yang konvergen secara signifikan lebih efektif untuk meningkatkan kemandirian 

petani dibanding dengan model penyuluhan yang top down dan dengan model 

komuniksai yang linear. 

 Ketersediaan inovasi adalah faktor kedua yang berpengaruh terhadap 

tingkat kompetensi petani kakao yang direfleksikan oleh budidaya dan pengolahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan inovasi berpengaruh secara 

nyata dan positif terhadap tingkat kompetensi. Hal ini memberikan makna semakin 

baik ketersediaan inovasi untuk kakao baik dalam budidaya dan pengolahan maka 

semakin meningkat kompetensi petani. Indikator budidaya merupakan indikator 

yang paling kuat merefleksikan peubah ketersediaan inovasi, diikuti indikator 

pengolahan (Gambar 14). 

 Berdasarkan hasil penelitian, menurut petani kakao di Provinsi Sulawesi 

Tengah ketersediaan inovasi masih tergolong rendah. Ini artinya dapat memacu 

pengembangan usahatani agar lebih baik. Artinya ketersediaan inovasi, harus 

dibarengi dengan kompetensi petani yang semakin meningkat. Rogers (2003) 

mengemukakan atribut inovasi sebagai suatu ide baru yaitu mempunyai keuntungan 

relatif, kesesuaian dengan lingkungan lokal petani, tingkat kerumitan, 

kemungkinan mencoba, dan dapat diobservasi. Rendahnya ketersediaan inovasi 

budidaya seperti pupuk untuk peningkatan produksi tanaman, klon unggul kakao 

yang menghasilkan tanaman yang tahan penyakit, pestisida yang tepat sasaran 

ramah lingkungan dan alat panen untuk menjaga kualitas kakao yang baik serta 

pengolahan dari biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi. 

Perkembangan teknologi telah menjadi komponen pembangunan pertanian 

yang sangat penting dan pertumbuhan ekonomi secara khusus dipengaruhi oleh 

berkembangnya teknologi yang berbasis agro dan terkosentrasi pada pertanian 

(Diao et al. 2010). Inovasi pertanian dapat memberikan manfaat terhadap 

peningkatan produksi, meningkatkan keamanan pangan rumah tangga dan 

kemudian meningkatkan pendapatan petani. Inovasi pertanian meliputi adopsi 

penerapan baik itu penggunaan varietas tanaman, potensi dalam meningkatkan 

ekonomi rumah tangga dan keamanan pangan serta memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap petani miskin (World Bank 2006;  

Mutenje et al. 2016). Akses inovasi teknologi menunjukkan bahwa petani 

memerlukan pengetahuan dasar tentang bagaimana teknologi bekerja dan proses 

penyuluhan harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan petani kecil  

(Mutenje et al. 2016). 

Peningkatan kapasitas petani kakao dipengaruhi oleh kompetensi petani 

baik budidaya, pemanenan dan pascapanen. Menurut Fatchiya (2010) tingkat 
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kapasitas yang ada pada diri seseorang dipengaruhi oleh faktor dari dalam dirinya 

maupun dari lingkungan di luar dirinya.  Faktor dari lingkungan salah satunya 

adalah adanya dukungan dari kinerja penyuluh yang terdiri dari empat unsur yaitu 

mengidentifikasi masalah dan menyusun rencana kerja, penyelenggaraan proses 

belajar mengajar, penumbuhkembangan kelompok, dan menjalin jaringan. Menurut 

Kamruzzaman dan Takeya (2007) membangun kapasitas petani tidak terjadi sekali 

dan itu merupakan program pembangunan pertanian. Hasil analisis model 

persamaan struktural faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kapasitas petani 

kakao tersaji pada Gambar 14. 

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kapasitas petani kakao 

dipengaruhi secara langsung oleh tingkat kompetensi petani kakao. Kompetensi 

baik itu budidaya, pemanenan dan pemasaran memengaruhi terhadap tingkat 

kapasitas penggorganisasian petani dan adaptasi lingkungan.  

Persamaan struktural faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kapasitas 

petani kakao adalah:  

Y2 = 0.46*Y1         R2 = 0,21..............................................................(Persamaan 6) 

 

Artinya secara simultan pengaruh satu peubah tersebut pada tingkat 

kapasitas petani sebesar 0,21. Hal ini memberikan makna bahwa keragaman data 

bisa dijelaskan oleh model tersebut sebesar 21,0 persen, sedangkan sisanya 

dijalaskan oleh peubah lain yang belum terdapat dalam model yang disusun. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa indikator yang paling kuat mencerminkan 

tingkat kapasitas petani kakao adalah indikator pengorganisasian petani (λ = 0,52) 

dan diikuti oleh adaptasi lingkungan (λ = 0,31). 

 Indikator penggorganisasian petani merupakan indikator dominan dari  

kapasitas petani dan diikuti oleh adaptasi lingkungan. Peningkatan kompetensi 

petani berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas petani. Hal ini menunjukkan 

semakin meningkat kompetensi petani kakao dapat meningkatkan kapasitas petani. 

Menurut Morton (2007) Harvey et al. (2014) kapasitas petani dinegara-negara 

berkembang memiliki kapasitas terbatas untuk beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan, mengingat tingkat pendidikan rendah, penghasilan rendah, lahan 

terbatas, dan miskin akses ke bantuan teknis, pasar maupun kredit, serta 

ketergantungan pada dukungan eksternal.  

Pengorganisian petani kakao menjadi faktor penting dalam proses 

pembentukan kapasitas. Ini disebabkan karena petani kakao di Sulawesi Tengah 

dalam mengusahakan kakao dilakukan secara berkelompok.  Petani berkelompok 

dengan tujuan membicarakan cara menyelesaikan permasalahan tanaman kakao, 

mencari solusi bagaimana mengatasi serangan penggerek buah kakao dan penyakit 

busuk buah kakao, berbagi informasi mengenai harga, dan bersama-sama 

merencanakan teknis peningkatan kualitas biji kakao.  Peningkatan kapasitas petani 

dilakukan untuk mendorong bagaimana petani mandiri dengan memanfaatkan 

kompetensi yang dimiliki petani. 
 Peningkatan kapasitas petani kakao dipengaruhi oleh kompetensi petani 

baik budidaya, pemanenan dan pascapanen. Menurut Fatchiya (2010) tingkat 

kapasitas yang ada pada diri seseorang dipengaruhi oleh faktor dari dalam dirinya 

maupun dari lingkungan di luar dirinya.  Faktor dari lingkungan salah satunya 

adalah adanya dukungan dari kinerja penyuluh yang terdiri dari empat unsur yaitu 

mengidentifikasi masalah dan menyusun rencana kerja, penyelenggaraan proses 
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belajar mengajar, penumbuhkembangan kelompok, dan menjalin jaringan. Menurut 

Kamruzzaman dan Takeya (2007) membangun kapasitas petani tidak terjadi sekali 

dan itu merupakan program pembangunan pertanian. Hasil analisis model 

persamaan struktural faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kapasitas petani 

kakao tersaji pada Gambar 14 . 

 Indikator penggorganisasian petani merupakan indikator dominan dari 

kapasitas petani dan diikuti oleh adaptasi lingkungan. Peningkatan kompetensi 

petani berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas petani. Hal ini menunjukkan 

semakin meningkat kompetensi petani kakao dapat meningkatkan kapasitas petani. 

Menurut Morton (2007) Harvey et al. (2014) kapasitas petani dinegara-negara 

berkembang memiliki kapasitas terbatas untuk beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan, mengingat tingkat pendidikan rendah, penghasilan rendah, lahan 

terbatas, dan miskin akses ke bantuan teknis, pasar maupun kredit, serta 

ketergantungan pada dukungan eksternal.  

Pengorganisian petani kakao menjadi faktor penting dalam proses 

pembentukan kapasitas. Ini disebabkan karena petani kakao di Sulawesi Tengah 

dalam mengusahakan kakao dilakukan secara berkelompok.  Petani berkelompok 

dengan tujuan membicarakan cara menyelesaikan permasalahan tanaman kakao, 

mencari solusi bagaimana mengatasi serangan penggerek buah kakao dan penyakit 

busuk buah kakao, berbagi informasi mengenai harga, dan bersama-sama 

merencanakan teknis peningkatan kualitas biji kakao.  Peningkatan kapasitas petani 

dilakukan untuk mendorong bagaimana petani mandiri dengan memanfaatkan 

kompetensi yang dimiliki petani 
 Peningkatan kemandirian dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas 

petani dan dukungan kelembagaan. Rendahnya kemandirian petani dipengaruhi 

rendahnya kapasitas petani. Secara matematik hasil analisis faktor tingkat kapasitas 

petani yang berpengaruh terhadap tingkat kemandirian petani tersaji pada Gambar 

14.  

Y3 = 0.56*Y2 - 0.72*X4           R
2 = 0,44...........................................(Persamaan 7) 

 

Artinya secara simultan pengaruh dua peubah tersebut pada tingkat 

kemandirian petani sebesar 0,44. Hal ini memberikan makna bahwa keragaman 

data bisa dijelaskan oleh model tersebut sebesar 44,0 persen, sedangkan sisanya 

dijalaskan oleh peubah lain yang belum terdapat dalam model yang disusun. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa indikator yang paling kuat mencerminkan 

tingkat kemandirian petani kakao adalah indikator daya saring (λ=0,98), daya 

sanding (λ = 0,90), dan diikuti oleh daya saing (λ = 0,69). 

Dukungan kelembagaan dalam pemasaran merupakan indikator dominan 

dari peubah dukungan kekelmbagaan diikuti modal dan pengolahan. Kapasitas 

petani kakao berpengaruh terhadap tingkat kemandirian petani, indikator 

pengorganisasian petani merupakan indikator merupakan indikator dominan dari 

peubah kapasitas petani kakao dan diikuti adaptasi lingkungan.  

Berdasarkan koefisien regresi pengaruh dukungan kelembagaan bertanda 

negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi dukungan kelembagaan semakin 

rendah kemandirian petani. Ini disebabkan oleh proses pemasaran dikendalikan 

oleh lembaga pemasaran lokal (pemilik modal) di tingkat kecamatan, kabupaten 

dan provinsi serta lembaga bergerak di bidang industri kakao. Proses penjualan 

hasil biji kering kakao masih bergantung pada lembaga tersebut, petani tidak 
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memiliki posisi tawar dalam pemasaran disebabkan harga dikendalikan pemilik 

modal dan industri. Petani belum memiliki kepercayaan diri untuk memutuskan 

mana lembaga pemasaran yang dapat memberikan keuntungan yang terbaik bagi 

usahataninya. Pengaruh kelembagaan membuat petani kakao tidak mandiri.  

Proses kerjasama dengan pemilik modal juga berlangsung kerjasama yang 

tidak saling menguntungkan. Petani lebih mengandalkan tengkulak (pedagang 

pengumpul), petani bermohon meminjam pinjaman ke pedagang pengumpul 

dengan syarat hasil biji kering kakao diserahkan ke pemilik modal setiap bulannya 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama. Hargapun dikendalikan 

pedagang pengumpul. Modal juga sering diperoleh petani dengan meminjam ke 

pemilik modal di desa di mana mereka tinggal dengan sistem kepercayaan, proses 

pengembalian sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan petani. Biasaya modal 

akan dikembalikan dengan bunga 100%. Berdasarkan hasil diskusi didapatkan 

petani tidak memiliki keberanian untuk bekerjasama dengan pihak bank disebabkan 

administrasi yang sulit dan ketidakpercayaan diri mereka untuk melakukan 

pengembalian modal. 

Pengolahan biji kering secara keseluruhan dilakukan pihak industri. Petani 

belum mengutamakan hasil panen diolah menjadi kakao yang berkualitas dan 

sesuai standar yang telah ditetapkan. Petani lebih mengutamakan kuantitas hasil 

dari pada menghasilkan produk siap konsumsi. Hal ini membuktikan tidak adanya 

kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak industri, bank, atau pemilik 

modal dengan petani sebagai pemilik biji kering kakao. Kerjasama terjadi 

didasarkan keuntungan pemilik modal, petani semakin tidak mandiri. Dukungan 

kelembagaan dalam pemasaran, modal dan pengolahan dapat dilaksanakan melalui 

kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya, saling membutuhkan dan 

saling dapat diandalkan. Tidak dilakukan kerjasama atas keuntungan pihak pemilik 

modal.  

Kemandirian petani dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan 

sesama petani dan organisasi kelompok petani agar usahatani yang dikembangkan 

dapat semakin berkembang dan petani semakin sejahtera. Kemandirian petani dapat 

memengaruhi peningkatan produksi dan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis uji 

statistik terhadap pebuah-peubuah penelitian yang memengaruhi kompetensi, 

kapasitas, kemandirian dan petani kakao serta hasil analisis kualitatif, dapat 

dirancang suatu model pengembangan kemandirian petani kakao melalui 

peningkatan kapasitas dan kompetensi petani dengan dukungan peran penyuluh, 

ketersediaan inovasi, dukungan kelembagaan dan karakteristik petani yang 

memadai. 
Peningkatan produktivitas petani dapat dilakukan melalui peningkatan 

kemandirian petani. Rendahnya produktivitas petani dipengaruhi rendahnya 

kemandirian petani. Secara matematik hasil analisis faktor tingkat kemandirian 

petani yang berpengaruh terhadap produktivitas petani tersaji pada Gambar 14.  

Y4 = 0.30*Y3            R
2 = 0,17..........................................................(Persamaan 8) 

 

Artinya secara simultan pengaruh satu peubah tersebut pada tingkat 

produktivitas petani sebesar 0,17. Hal ini memberikan makna bahwa keragaman 

data bisa dijelaskan oleh model tersebut sebesar 17,0 persen, sedangkan sisanya 

dijalaskan oleh peubah lain yang belum terdapat dalam model yang disusun. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa indikator yang paling kuat mencerminkan 
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produktivitas petani kakao adalah indikator produksi (λ=0,82) dan pendapatan             

(λ = 0,56). Indikator produksi biji kering kakao merupakan indikator dominan dari 

produktivitas petani kakao diikuti oleh pendapatan petani. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat kemandirian petani berpengaruh langsung dan positif 

terhadap produktivitas petani. Hal ini berarti semakin meningkat kemandirian 

petani maka akan meningkatkan produktivitas petani kakao di Provinsi Sulawesi 

Tengah. Rendahnya produksi tanaman kakao dan pendapatan petani di Provinsi 

Sulawesi Tengah disebabkan karena rendahnya kemandirian petani baik daya 

saring, daya saing dan daya sanding. Melalui peningkatan kemandirian petani 

produktivitas tanaman kakao yang sebelumnya 0,8 ton/tahun dibandingkan dengan 

potensi kakao 2 ton/hektar dan pendapatan 1.325.030/bulan di bawah upah 

minimun Provinsi Sulawesi Tengah 1.807.775/bulan dapat ditingkatkan.  

 

 
Strategi Kemandirian Petani dalam  

Meningkatkan Produktivitas Usahatani Kakao 

 
Strategi kemandirian petani dalam meningkatkan produktivitas usahatani 

kakao dirumuskan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan dalam 

mengembangkan komoditas kakao sebagai komoditas unggulan perkebunan di 

Provinsi Sulawesi Tengah. Strategi peningkatan kemandirian petani dalam 

mencapai peningkatan produktivitas usahatani diharapkan dapat memberikan 

penjelasan bagi berbagai pihak yang terkait, memberikan pedoman dalam 

pemanfaatan sumberdaya dalam meningkatkan kualitas petani. Menurut Gibson 

(2001); Powel (2002) model logika menjelaskan tentang rencana program aksi atau 

program prioritas dengan alur input, process, ouput, outcome dan feedback. Strategi 

disusun berdasarkan kajian teoritis dan model yang telah diuji melalui analisis 

Structural Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan Software LISREL 9.2 

(Gambar 15). 

Strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemangku kebijakan 

baik pemerintah, swasta dan industri yang berfokus pada tujuan jangka panjang, 

disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai 

(Marrus 2002). Selanjutnya menurut Handoko (2007); David (2011) strategi dalam 

organisasi dinyatakan sebagai sarana atau program bersama untuk pencapaian 

tujuan-tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Pemaknaan terhadap kata 

organisasi dapat diperluas menjadi pemerintah, departemen, kementerian, ataupun 

masyarakat di mana pada hakikatnya eksistensinya memiliki tujuan-tujuan tertentu. 

Menurut Sudjana (2000) strategi merupakan pola umum tentang keputusan atau 

tindakan, sebagai rencana atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan 

kegiatan. Dengan demikian, strategi merupakan suatu pola yang direncanakan dan 

ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. 

Dalam mengusahakan komoditas kakao sebagai komoditas unggulan di 

Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan kemandirian petani dalam daya saring, daya 

saing dan daya sanding. Petani sebagai pelaku utama perlu ditingkatkan 

kemandiriannya agar mau dan mampu menghadapi tantangan global. Kemandirian 

petani berhubungan dengan kemampuan petani memutuskan dan menerapkan 

informasi yang bermanfaat bagi usahataninya, menghasilkan biji yang berkualitas 
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melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas petani serta membangun kerjasama 

yang interdependent secara sederajat dengan swasta, industri dan pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 15  Model strategi peningkatan kemandirian petani dalam pengelolaan 

usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 
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Masukan (Input) 
 Berdasarkan hasil penelitian peningkatan kemandirian dapat dilakukan 

melalui peningkatan karakteristik petani (pendidikan formal dan pendidikan 

nonformal), peran penyuluh (komunikator, advisor, dinamisator, motivator, 

organisator, edukator dan fasilitator), ketersediaan inovasi (budidaya dan penjualan 

hasil), dukungan kelembagaan (pemasaran, modal dan pengolahan). Dukungan 

kelembagaan memberikan pengaruh langsung secara negatif terhadap kemandirian 

petani baik dari aspek pemasaran biji kering kakao, pemberian modal kepada petani 

dalam mengembangkan usahatani dan memberikan pelatihan serta pendampingan 

kepada petani dalam proses pengolahan biji kering kakao siap konsumsi. Perbaikan 

dukungan kelembagaan yang menguntungkan petani dapat dilakukan, kerjasama 

modal, pemasaran dan pengolahan antara industri, swasta dan pemerintah. 

Penjabaran strategi masing-masing input lebih ditekankan kepada aspek-aspek 

yang paling berpontensi memengaruhi peningkatan kemandirian petani kakao di 

Provinsi Sulawesi Tengah.  

Ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran diharapkan dapat 

memberikan keuntungan bagi petani tanpa adanya keberpihakan pada keuntungan 

pemilik modal, saluran pemasaran yang lebih pendek dan tidak banyak melibatkan 

saluran pemasaran diharapkan dapat meningkatkan harga yang diterima petani. 

Pada pemasaran komoditas biji kering kakao ditemukan adanya rantai pemasaran 

yang panjang dan melibatkan banyak pelaku pemasaran.  

Dukungan pemasaran yang tidak berpihak pada petani kakao dapat 

berpengaruh pada peningkatan kemandirian. Kolaborasi yang dibangun diharapkan 

dapat meningkatkan kemandirian petani di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga bisa 

membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor 

perkebunan tanaman kakao. Peran serta swasta, kelompok tani dalam  mendukung 

proses pemasaran juga dibutuhkan petani agar industri kakao bisa tumbuh 

berkembang dan menarik petani untuk tetap menekuni mengolah kakao sebagai 

komoditas unggulan. 

 Besarnya potensi kakao di Provinsi Sulawesi Tengah sebaiknya didukung 

oleh adanya sumber permodalan. Petani masih mengandalkan modal dari penjualan 

biji kering kakao, pendapatan dari hasil kebun lainnya seperti kelapa, padi sawah 

dan jagung. Sebagai penghasil kakao terbesar ketiga dan terbaik di dunia, petani 

memerlukan dukungan modal. Selain input modal petani membutuhkan tersedianya 

dukungan pengolahan biji menjadi produk siap konsumsi, dimulai dengan 

menghasilkan biji kering kakao yang berkualitas dari aroma dan rasa yang khas dari 

kakao melalui proses fermentasi biji kakao. Fermentasi merupakan inti dari proses 

pengolahan biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi. Proses fermentasi 

bertujuan menghilangkan pulp (daging buah) dan mematikan biji tapi tujuan 

utamanya untuk membentuk dan memperbaiki cita rasa cokelat yang enak dan 

mengurangi rasa pahit pada cokelat. 

 Input peran penyuluh dapat meningkatkan kompetensi petani yang secara 

tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kemandirian petani. Untuk itu, 

diperlukan perhatian penyuluh terhadap petani kakao dalam meningkatkan 

kemandirian petani melalui kegiatan penyuluhan sebagai proses pembelajaran. 

Peran penyuluh dilakukan melalui peningkatan intesitas penyuluhan, menyusun 

materi yang didasarkan kebutuhan petani berupa: permasalahan hama penyakit, 

penggunaan pupuk organik, proses fermentasi dalam meningkatkan kualitas biji 
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kakao, dan pengolahan biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi. 

Melibatkan petani dalam menyusun rencana penyuluhan tanaman kakao, 

menerapkan metode penyuluhan yang tepat, serta meningkatkan peran pemerintah 

dalam mendukung proses penyuluhan agar  kemandirian petani dapat tercapai. 

 

Proses (Process)  

Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani kakao pada hakekatnya 

dihasilkan melalui peningkatan kemandirian petani. Kemandirian tersebut dapat 

tercapai melalui peningkatan kapasitas petani, dukungan kelembagaan yang tidak 

berpihak dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh peningkatan kompetensi 

petani. Hasil penelitian menunjukkan kemandirian petani pada kategori rendah hal 

ini diakibatkan rendahnya kapasitas petani dan lemahnya dukungan kelembagaan 

serta secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kompetensi petani.  

Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan berbasis paradigma penyuluhan 

yang bersifat partisipatif (partisipatory) atau berfokus pada pengembangan sumber 

daya manusia dalam hal ini petani kakao melalui pendekatan bottom up dengan 

pelaku rantai nilai sebagai mitra aktif. Proses penyuluhan membantu petani dalam 

mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya dan secara percaya diri mampu 

memecahkan setiap permasalahan usahatani kakao. Penyuluhan menjadi sesuatu 

yang memiliki keunggulan sehingga petani kakao membutuhkan penyuluh tidak 

hanya tanaman pangan akan tetapi komoditas kakao sebagai komoditas unggulan 

perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah. 

Kapasitas petani dalam pengorganisasian petani dan adaptasi terhadap 

lingkungan  menjadi input bagi peningkatan kemandirian petani.  Kelompok tani 

sebagai sarana pemasaran belum dirasakan oleh petani kakao. Melalui kelompok 

tani, petani memperoleh input informasi yang bermanfaat dalam mengatasi hama 

dan penyakit kakao yang semakin meningkat, meningkatkan kerjasama yang 

dijabarkan dalam rencana tahunan kelompok dan bulanan, meningkatkan fungsi 

kelompok sebagai agen penjualan atau pengumpul hasil biji kering kakao, biji 

kering dikumpulkan di kelompok tani dan dijual langsung ke industri pengolahan 

sehingga monopoli penjualan yang dilakukan pedagang dapat dihindari dan 

meningkatkan peran sebagai perantara antara kepentingan petani dengan 

pemerintah tekait dengan penyebaran teknologi budidaya, pemanenan, pascapanen 

yang spesifik lokasi. Oleh karena itu, penyuluh sebaiknya meningkatkan peran 

sebagai organisator dalam meningkatkan efektivitas kelompok tani bagi 

peningkatan kemandirian petani kakao. 

 Mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan meningkatkan pemanfaatan 

kulit buah kakao dan serasah sebagai pupuk organik. Mengingat potensi limbah 

kulit buah kakao dan serasah sangat besar dapat dimanfaatkan untuk mengantikan 

unsur hara dalam tanah, maka dari itu kombinasi pupuk organik dan pupuk 

anorganik perlu ditingkatkan. Input pestisida nabati dan agen hayati seperti 

pemanfaatan semut hitam sebagai musuh alami hama penggerek buah. 

Memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dalam mencegah kerusakan dan 

pengendalian pencemaran perkebunan kakao dalam rangka pelestarian lingkungan. 

Menurut Sumardjo (1999; 2012) kemandirian merupakan serangkaian 

tahapan mulai dari ketergantungan (dependence), keberdayaan (independence) dan 

berakhir pada kemandirian (interdependence) atau individualitas (human capital) 

dan bukan individualitasik sebagai penggerak energi sosial budaya yang kreatif 
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(social capital). Manusia ditempatkan sebagai pelaku sentral dan subjek pelaku 

sejarah bagi kehidupannya people centered development. Selanjutnya Sumardjo 

(1999; 2015; 2016) dan Sumardjo et al. (2014) bahwa petani yang mandiri dicirikan 

dengan kapasitasnya yang memiliki daya saring (cerdas, antisipatif, adaptif dan 

aktual), daya saing (efektif, efisien dan berkualitas) dan daya sanding (bermitra 

sinergis secara sederajat dan interdependent). 

 Strategi dalam peningkatan kemandirian petani dianalisis menggunakan 

pendekatan yang dikembangkan Uphoff (1986) yaitu pilihan strategi promosi 

(promoting),  fasilitasi (facilitating), dan asistensi (assisting). Pendekatan promosi 

dilakukan pada saat kemandirian petani masih rendah dan mereka tidak mampu 

membangun inisiatif. Strategi promosi masih melibatkan peran pemerintah, swasta 

dan industri yang besar dengan program-program terhadap pengembangan 

kemandirian. Pendekatan promosi merupakan pendekatan direktif yang tidak 

diktator (uni literal).  

Strategi fasilitasi, pendekatan ini bersifat kolaboratif (colaborative) 

dilakukan pada saat kemandirian petani sudah ada dan meningkat namun belum 

cukup mampu untuk mengatasi kendala yang ada, terutama terkait dengan tingkat 

inisiatif penyusunan program aksi yang masih rendah. Pada kondisi ini pemerintah, 

swasta dan industri dapat berperan memfasilitasi pendampingan dalam penyusunan 

rencana-rencana aksi, namun pengambilan keputusan sepenuhnya berada di pihak 

petani. Strategi asistensi dilakukan pada saat kemandirian petani telah sangat tinggi 

sehingga telah mampu untuk menidentifikasi kebutuhan dan kendala yang sedang 

dan akan dihadapi. Inisiatif perubahan berasal dari masyarakat lokal. Pada kondisi 

ini, pemerintah swasta dan industri hanya berperan memonitor dan memberikan 

bantuan hanya pada saat diminta oleh petani. 

 Berdasarkan uraian tersebut pilihan strategi dalam peningkatan kemandirian 

petani yaitu strategi fasilitasi (facilitating). Menurut Blum (2007) bahwa model 

fasilitasi (facilitating) bertujuan untuk pemberdayaan dan kepemilikan (ownership) 

dengan sumber inisiatif berasal dari pengetahuan lokal dan inovasi, penyuluh 

pertanian berperan sebagai fasilitator, petani belejar sambil bekerja (learning by 

doing) dan juga belajar dari petani lain serta mau berinteraksi dengan para 

pemangku kepentingan dan membangun jaringan kerjasama dengan berbagai 

pihak. Pendekatan tersebut memerlukan strategi yang dapat dilakukan dalam upaya 

peningkatan kemandirian petani kakao. Strategi tersebut dapat dibagi menjadi 

tahapan peningkatan peran penyuluh pertanian, peningkatan ketersediaan sarana 

dan prasarana budidaya serta pemasaran, penguatan kelembagaan pemasaran biji 

kering kakao dan modal bagi petani, peningkatan kerjasama yang saling 

menguntungkan antara  pemerintah, industri dan swasta. Pendekatan fasilitasi 

(faciltating) dapat dilakukan penyuluh pertanian melalui perannya sebagai 

komunikator, advisor, dinamisator, motivator, organisator, edukator dan falitator. 

 Melalui strategi fasilitasi perlu memperhatikan keterlibatan seluruh 

stakeholders pemangku kebijakan dengan pola perencanaan secara bottom up 

berbasis rencana bersama. Setiap stakeholders  memiliki kesamaan persepsi tentang 

pentingnya kemandirian petani dalam meningkatkan produktivitas usahatani tani 

kakao sekaligus sumber daya pendukungnya. Proses penentuan rencana 

peningkatan kemandirian dapat dilakukan menggunakan teknik Focus Group 

Discussion (FGD) dalam Participatory Rural Appraisal (PRA) di mana setiap 

pihak membuat assessment terhadap peluang dan tantangan sehingga masing-
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masing memahami kekuatan potensi dan kelemahan yang ada, sehingga secara 

bersama-sama baik petani, pemerintah, industri dan swasta dapat menyusun 

prioritas aksi yang dapat dilakukan dengan atas dasar kepentingan atau keuntungan 

bersama. Melalui tahapan ini juga setiap stakeholders juga menetapkan segala 

aturan yang diperlukan dalam peningkatan kemandirian petani. 

 

Hasil (Output) 

 Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kemandirian petani kakao yang 

berdaya saring, saing dan sanding dalam mengelola usahatani. Petani mampu 

mengambil keputusan yang terbaik bagi usahatani, memiliki kepercayaan diri 

dalam memutuskan mana yang terbaik bagi usahatani kakao dan keputusan 

mengelola didasarkan pertimbangan kemajuan dan kebutuhan (daya saring). Petani 

yang berdaya saring adalah (1) petani yang mampu memilih input produksi baik 

pupuk, pestisida, herbisida atas dasar kelestarian lingkungan; (2) pemilihan tenaga 

kerja didasarkan keahlian; (3) memiliki rencana usahatani yang berdasar pada 

informasi yang tersedia dan didukung oleh fasilitas teknologi informasi seperti 

handphone  dalam menunjang pertukaran informasi harga biji kering kakao maupun 

paket teknologi yang menunjang usahatani; (4) mampu menerapkan  teknologi yang 

didasarkan keadaan lokasi dan (5) mampu mengatasi permasalahan hama dan 

penyakit. 

 Petani yang berdaya saing adalah (1) petani yang mampu memenuhi 

kebutuhan pasar; (2) biji kering yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional 

Indonesia (SNI); (3) mampu menghasilkan biji kering kakao hasil fermentasi; (4) 

mampu mengolah biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi; (5) memiliki 

posisi tawar dengan menghasilkan biji kakao yang memiliki kualitas; (6) 

menggunakan teknologi pascapanen yang sesuai standar dari pemecahan kulit 

sampai penjemuran; (7) mampu memanfaatkan peluang permintaan biji kering 

kakao yang samakin meningkat dari tahun ke tahun dan (8) mampu memanfaatkan 

potensi luas lahan dan keunggulan buah kakao sebagai komoditas yang dapat 

meningkatkan pendapatan. 

Petani juga mampu berdaya sanding dengan (1) membangun kerjasama 

dengan petani lain dalam mengembangkan komoditas kakao sebagai komoditas 

unggulan (2) membangun kerjasama dengan mitra usaha kakao; (3) menjalin 

kerjasama dengan pihak industri atas dasar saling menguntungkan; (4) ikut terlibat 

dalam kelompok tani sebagai tempat berbagi informasi; (5) mampu bekerjasama 

dengan bank dalam meningkatkan ketersediaan modal usahatani; (6) bekerjasama 

dengan pihak swasta; dan (7) mampu bekerjasama dengan pemerintah sebagai 

pemangku kebijakan. 

 

Manfaat (Outcome) 

 Kemandirian petani yang tinggi berdampak pada meningkatnya 

produktivitas usahatani, peningkatan tersebut terlihat dari meningkatnya produksi 

biji kering kakao dan pendapatan petani. Peningkatan produksi harus diikuti dengan 

peningkatan kualitas biji kering dan meningkatnya harga yang ditawarkan. 

Peningkatan produktivitas menjadi penting seiring dengan meningkatnya tingkat 

kebutuhan cokelat yang semakin tinggi.  

 Peningkatan produktivitas usahatani merupakan dampak dari penerapan 

inovasi teknologi budidaya yang sesuai standar, teknologi yang digunakan 
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menyesuaikan kebutuhan usahatani, penggunaan klon unggul, penggunaan sarana 

produksi spesifik lokasi dan meningkatnya pengetahuan sikap keterampilan dalam 

budidaya, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran. Berdasarkan hasil dari 

model kemandirian petani dalam meningkatkan produktivitas usahatani kakao, 

perumusan strategi dalam meningkatkan kemandirian adalah 

(1) Strategi peningkatan kemandirian petani melalui peningkatan kapasitas petani 

(2) Strategi peningkatan kemandirian petani melalui dukungan kelembagaan 

 

Strategi peningkatan kemandirian petani tersebut dijabarkan pada aspek 

yang paling berpotensi berpengaruh pada peningkatan kemandirian petani kakao 

dalam mencapai peningkatan produktivitas usahatani. Peningkatan kemandirian 

melalui kegiatan usahatani kakao yang berorientasi pada peningkatan daya saring, 

saing dan sanding dalam kerangka memperkuat perekonomian daerah. 

Pengembangan sektor perkebunan melibatkan berbagai aspek rantai nilai, baik pada 

tahap bercocok tanam, pegumpulan hasil panen, pengolahan maupun pemasaran 

(distribusi) oleh sebab itu, produk biji kering kakao yang dihasilkan memiliki daya 

saing yang tinggi. Peningkatan kemandirian petani sangat dibutuhkan dalam 

pengembangan usahatani kakao. Dengan kemandirian yang tinggi, produktivitas 

kakao dan pendapatan petani meningkat. 

 

Strategi Peningkatan Kemandirian Petani Melalui Peningkatan Kapasitas 

Petani 

 Peningkatan kapasitas dirancang untuk dapat mendorong bagaimana 

akhirnya petani dapat mandiri dan itu dilakukan secara bersama-sama dalam 

memanfaatkan sumber daya petani dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. 

Kapasitas petani dapat memandirikan petani agar mampu berpartisipasi aktif dalam 

segala aspek usahatani. Kapasitas sebagai proses memengaruhi atau menggerakkan 

berbagai tindakan petani pada kelompok, industri, swasta dan kemampuan petani 

dalam beradaptasi sehingga petani merespon perubahan lingkungan yang terjadi 

secara terus menerus dengan baik. 

 Berdasarkan hasil Structural Equation Modelling (SEM) menunjukkan 

bahwa peubah kapasitas memberikan kontribusi terbesar dan nyata terhadap 

peningkatan kemandirian petani. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kemandirian 

petani menunjukkan berada pada kategori rendah. Hal ini dapat menjelaskan bahwa 

kemandirian petani perlu ditingkatkan melalui kapasitas petani. Petani terlibat 

dalam pengembangan usaha kakao melalui kelompok. Petani menjalankan 

usahatani dan hidupnya secara optimal baik dalam membangun serta menjaga 

jaringan sosial. Petani juga menjalankan dan memutuskan dengan siapa 

membangun jaringan sosialnnya.  

Kapasitas petani kakao dalam beradaptasi terhadap keadaan lingkungan 

usahatani dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam bagi peningkatan 

kemandirian. Petani mengelola lingkungan yang lebih baik (better ecosystem) 

melalui penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, mencegah kerusakan dan 

pengendalian pencemaran lingkungan tanaman dalam rangka pelestarian 

lingkungan hidup. Selain itu, peningkatan kemandirian petani melalui peningkatan 

kapasitas petani sebaiknya sejalan dengan tujuan penyuluhan yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses 
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pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu 

menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, 

teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk 

meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, 

serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Memperbaiki kondisi tanah melalui pengelolaan bahan organik dalam 

meningkatkan kehidupan biologi tanah. Penggunaan pupuk kompos dan pupuk 

kandang yang berasal dari alam dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya 

alam yang tersedia. Rehabilitasi kebun dengan menggunakan bibit unggul dengan 

teknik  sambung  samping  dan sambung pucuk menggunakan klon-klon unggul 

serta dilakukan pemeliharaan secara intensif. Peremajaan  kebun  tua atau rusak  

dilakukan untuk  mengganti  tanaman  kakao  yang sudah  tua  atau yang  rusak  

dengan  bibit unggul. Selanjutnya ada beberapa langkah strategi yang dilakukan 

adalah: 

(1) Menyusun rencana kelompok tani yang terintegrasi dengan programa 

penyuluhan. Rencana kelompok tani disusun berdasarkan kebutuhan akan 

masalah usahatani. Melakukan peremajaan dan rehabilitasi tanaman akibat 

kondisi tanaman yang sudah tua dan meningkatnya serangan hama dan 

penyakit. 

(2) Melaksanaan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, lokakarya lapangan serta 

temu lapang antara petani, industri dan swasta. Pertemuan tersebut dilakukan 

minimal sebulan sekali, difasilitasi oleh penyuluh. Pelaksanaan ditindaklanjuti 

dengan pembuatan demplot dan pelatihan sambung pucuk, sambung samping 

beserta penyediaan klon kakao yang bermutu. 

(3) Meningkatkan pengunaan pupuk dan pestisida nabati oleh petani. Memberikan 

pelatihan oleh penyuluh bagaimana menggunaan pestisida nabati dan pupuk 

organik, serta melakukan pendampingan yang intensif secara terus menerus 

dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. 

 

Strategi Peningkatan Kemandirian Petani Melalui Peningkatan Dukungan 

Kelembagaan 

 Dukungan kelembagaan sangat diperlukan dalam meningkatkan 

kemandirian petani. Dukungan sumber daya modal dibutuhkan petani,  petani yang 

memiliki akses ke modal akan mudah dalam menyediakan input produksi. Dengan 

adanya akses modal usahatani dapat berjalan dengan baik dan memungkinkan 

petani bisa mandiri. Madirinya petani merupakan suatu kondisi yang sangat 

diharapkan petani dan keterlibatan industri, swasta dan pemerintah sangat 

diperlukan agar petani memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Menurut 

Managanta et al. (2018) peningkatan  kemandirian  petani  kakao  difokuskan  pada  

kemampuan petani dalam berdaya  saring,  daya  saing  dan  daya  sading.  

Pengembangan  difokuskan  pada peningkatan: (1) kemampuan petani memutuskan 

pupuk yang tepat bagi lahan kakao  dalam  upaya peningkatan  produktivitas  kakao,  

(2) kemampuan  memutuskan pestisida  yang  tepat dalam memberantas serangan 

hama penyakit tanaman kakao, (3)  kemampuan  mengidentifikasi dan memecahkan  

masalah rendahnya klon kakao yang berkualitas, (4) meningkatkan kualitas biji 

kering kakao melalui proses fermentasi, (5) menghasilkan biji kering kakao yang 

sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), (6) kemampuan memperluas kerjasama 
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antar industri, swasta dan lembaga penyuluhan  dalam  proses  penyediaan  modal,  

proses penyuluhan serta pemasaran. 

Berdasarkan hasil penelitian dukungan kelembagaan cenderung rendah dan  

bernilai negatif, hal ini menunjukkan perlunya perbaikan  tingkat dukungan 

kelembagaan dari aspek pemasaran, modal dan pengolahan. Selama ini dalam 

proses pemasaran biji kering kakao, pedagang menentukan harga beli. Petani 

jumlahnya banyak dibanding pedagang yang jumlahnya sedikit dan terlibat dalam 

hubungan kerjasama vertikal. Hubungan terjadi antara petani berdasarkan kontrak 

penjualan. Petani tergantung pada pedagang dan petani tidak dapat menentukan 

harga. Selain petani tidak memiliki posisi tawar, modal diperoleh dari tengkulak 

dan pengolahan semuanya dikuasai industri. Sebaiknya lembaga pemasaran, modal 

dan pengolahan bekerjasama atas dasar prinsip saling menguntungkan dan dapat 

dipercaya. 

Pengembangan kelembagaan lokal dapat meningkatkan fungsi pasar, 

membangun sarana pengolahan dan meningkatkan modal usahatani. Kemandirian 

petani akan berkembang lebih efektif bila didukung oleh kekuatan kelembagaan 

lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian Shiferaw et al. (2008) dan Shiferaw et al. 

(2009) kelembagaan-kelembagaan lokal mampu meningkatkan kemandirian petani, 

melalui penyediaan inovasi dan memperbaiki kegagalan pasar dalam proses 

pemasaran. Pemasaran dilakukan secara bersama-sama agar peningkatan ekonomi 

petani dapat meningkat. Langkah-langkah untuk memperkuat dukungan 

kelembagaan adalah: 

(1) Meningkatkan peran kelompok tani sebagai pengumpul biji kering kakao milik 

petani. Kelompok tani menjalankan perannya sebagai perantara pemasaran 

antara petani dan industri. Melalui kelompok harga yang diperoleh petani dapat 

lebih tinggi dibandingkan menjual pada pedagang pengumpul. 

(2) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga industri maupun swasta dalam 

penyediaan sarana produksi, pemasaran dan pengolahan yang memadai untuk 

petani. 

(3) Mengembangkan kelembagaan pelaku utama sebagai wujud nyata dari 

Undang-undang No 16 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan sesuai Pasal 19 ayat (2,3 dan 4) yaitu kelembagaan pelaku utama 

mempunyai  fungsi  sebagai  wadah  proses  pembelajaran, wahana  kerja  sama,  

unit  penyedia  sarana  dan  prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan 

dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Kelembagaan yang dimaksud dapat 

berbentuk  kelompok,  gabungan  kelompok,  asosiasi,  atau korporasi.   

Difasilitasi  dan  diberdayakan  oleh  Pemerintah  dan atau pemerintah daerah 

agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi  yang  kuat  dan  mandiri  

sehingga  mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya. 

(4) Kapasitas dan jumlah penyuluh yang kompeten di tanaman kakao. Hal ini 

dilakukan dalam proses mendampingi dan memberikan pemahaman bagi 

petani kakao. 

(5) Melakukan kerjasama dengan penjamin kredit bagi petani. Bank swasta 

maupun bank milik daerah. Memfasilitasi akses modal bagi petani kakao. 

Kerjasama yang dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi petani 

dalam mengakses modal sehingga petani mampu menyediakan kebutuhan 

sarana produksi untuk peningkatan kualitas biji kering kakao. 
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(6) Merancang peraturan-peraturan yang mendukung pengembangan kemandirian 

petani kakao. Peningkatan kerjasama yang saling terkait antar lembaga 

pemerintah dengan pihak swasta, dan industri dalam mempercepat peningkatan 

kualitas biji kering kakao dan peningkatan daya saing kakao sebagai komoditas 

ekspor. 

(7) Melakukan pendampingan pengolahan biji kering kakao menjadi produk siap 

konsumsi. 

 

Umpan Balik (Feedback) 

 Tahapan peningkatan kemandirian petani kakao dilakukan monitoring dan 

evaluasi. Pada tahapan ini melalui alur strategi yang telah disusun sebelumnya 

secara sederhana dan mudah dipahami oleh petani. Namun, pihak industri, swasta 

dan pemerintah harus selalu terbuka menerima pendapat baru tentang 

pengembangan usahatani kakao serta mampu memodifikasi aturan-aturan 

berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman dalam kegiatan usahatani kakao 

yang menguntungan semua pihak. Proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan 

secara bersama-sama dengan pemerintah, akademisi, swasta dan industri. 
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10      PEMBAHASAN UMUM 
  
 
 
 Kemandirian petani kakao merupakan gambaran dari identitas diri atau 

kemampuan yang dimiliki dari petani kakao dalam meningkatkan produktivitas 

usahatani. Kakao sebagai komoditas unggulan memerlukan pengembangan sumber 

daya petani melalui peningkatan kompetensi, kapasitas dan kemandirian yang 

berdaya saring, saing dan sanding. Proses usahatani selama ini terbatas pada 

peningkatan input produksi dan lemahnya peran penyuluh pertanian dan dukungan 

kelembagaan yang tidak berpihak pada petani. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

strategi operasional peningkatan kemandirian petani kakao di Provinsi Sulawesi 

Tengah dapat melalui peningkatan kapasitas dan dukungan kelembagaan (Gambar 

16)  

 

 

Strategi Peningkatan Kompetensi dalam Upaya  

Meningkatkan Kapasitas Petani Kakao 

  

 Kompetensi petani cenderung rendah, rendahnya kompetensi petani 

didasarkan analisis secara simultan disebabkan oleh karakteristik petani baik 

pendidikan formal yang rendah dan pengalaman. Berdasarkan karakteristik umur 

petani kakao sebagian besar tergolong pada usia produktif, begitu juga dengan 

pengalaman mengusahakan kakao tergolong sedang.  Luas lahan petani kakao di 

Provinsi Sulawesi Tengah tergolong sempit, selain itu kategori sedang untuk 

partisipasi pengembangan usahatani, motivasi memenuhi kebutuhan keluarga, 

motivasi pengembangan usahatani dan tradisi budaya yang masih cukup dipatuhi 

petani sebagai pendorong dalam berusahatani. Peran penyuluh rendah dan 

ketersediaan inovasi rendah terlihat dari budidaya dan penjualan hasil baik 

ketersediaan koperasi, kelompok tani, asosiasi petani kakao, swasta dan konsumen 

dalam proses pemasaranan hasil biji kering petani. Hasil analisis secara parsial 

menunjukkan kompetensi petani dipengaruhi oleh intensitas mengikuti pendidikan 

nonformal, luas lahan yang digarap, motivasi pengembangan usahatani, peran 

penyuluh pertanian dan dukungan kelembagaan.  

 Luas lahan yang dimiliki petani di Provinsi Sulawesi Tengah dan terluas di 

Indonesia dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan komoditas kakao 

sebagai komoditas unggulan dan memberikan pendapatan yang baik bagi petani. 

Alih fungsi lahan dari tanaman kakao menjadi komoditas lainnya tidak perlu 

dilakukan karena melalui peningkatan kompetensi, petani dimungkinkan untuk 

dapat meningkatkan kapasitas dan kemandiriannya. Melalui kemandirian, petani 

mampu meningkatkan produksi dan pendapatan. Mengatasi pendidikan formal 

petani yang rendah dan pengalaman petani yang cenderung berdampak negatif 

terhadap kompetensi petani kakao, maka perlu peningkatan intensitas pendidikan 

nonformal dan peran penyuluh pertanian. Faktor pendidikan nonformal dan peran 

penyuluhan merupakan faktor yang perlu dibenahi agar petani semakin meningkat 

kompetensinya. Pendidikan nonformal dan peran penyuluh tergolong rendah. Peran 

penyuluh pertanian perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi penyuluh, 

intensitas kunjungan minimal satu bulan sekali, penyediaan informasi tentang 
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teknik pengendalian hama penyakit, informasi harga kakao dan proses pengolahan 

biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16  Strategi operasional peningkatan kemandirian petani dalam 

pengelolaan usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 
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MASUKAN (INPUT) 
Ketersediaan 

Inovasi 
1. Budidaya 
2. Penjualan Hasil 

Peran Penyuluh 
Pertanian 

1. Komunikator  2. Advisor        3. Dinamisator 
4. Motivator       5. Organisator  6. Edukator 
7. Fasilitator 

MANFAAT (OUTCOME) 
1. Peningkatan produktivitas                    2. Peningkatan mutu biji  
3. Peningkatan harga biji kakao               4. Peningkatan pendapatan petani 

1. Melakukan penguatan kelembagaan penyuluhan yang bersifat partisipatif 
2. Penyediaan dan mengefektifkan  informasi yang bersifat online  
3. Materi pembelajaran disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi petani kakao 
4. Meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian melalui pelatihan dan workshop 
5. Pengembangan metode penyuluhan yang variatif melalui demostrasi cara, praktek langsung, 

demonstrasi plot, studi banding dan magang 
6. Meningkatkan ketersediaan bibit klon unggul kakao yang tahan  hama dan penyakit di tingkat 

petani 
7. Penyediaan pupuk, pestisida, dan herbisida dengan harga yang lebih terjangkau 
8. Peningkatan kedinamisan kelompok tani dan penguatan kelompok tani melalui fasilitas dan 

permodalan 
9. Pembentukan dan penguatan koperasi tani 
10. Pelatihan pembuatan pupuk organik kulit buah kakao serta pestisida nabati 
11. Penyediaan pestisida nabati yang mudah diperoleh petani 

Karakteristik 
Petani 

1. Pendidikan 
Formal 

2. Pengalaman 
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PROSES (PROCESS) 

HASIL(OUTPUT) 
Peningkatan  

Kompetensi Petani 
1. Pemupukan, pemangkasan, dan 

pembersihan gulma secara teratur 
2. Pengendalian serangan hama dan 

penyakit tanaman kakao 
3. Menggunakan klon unggul kakao yang 

bermutu melalui sambung samping dan 
pucuk 

4. Proses pemanenan sesuai standar 
5. Melakukan fermentasi biji kakao 

 

Peningkatan  
Kapasitas Petani 

1. Terlibat dalam kelompok tani kakao 
2. Kelompok tani menjadi wahana 

pembelajaran, wahana kerjasama, 
dan wahana usaha bersama 

3. Mengaplikasikan pupuk organik kulit 
buah kakao serta pestisida nabati 

4. Mengandalkan pupuk dan pestisida 
yang tersedia di alam dalam 
mengusahakan komoditas kakao   

Peningkatan  
Kemandirian Petani 

Daya Saring 
1. Mampu memutuskan informasi yang sesuai dengan kebutuhan usahatani kakao  
2. Mampu mengantisipasi perubahan lingkungan usahatani 
Daya Saing 
1. Mampu menghasilkan biji kakao yang berkualitas  
2. Mampu memenuhi kebutuhan pasar regional dan internasional 
Daya Sanding 
1. Mampu bekerjasama dengan industri, pemilik modal, swasta dan pemerintah 
2. Mampu bekerjasama secara terus menerus  
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 Saat ini informasi pasar masih sulit diperoleh petani, belum lagi cara 

mengatasi serangan hama penggerek buah kakao (PBK) dan penyakit busuk buah 

kakao. Dengan kondisi ini pendidikan nonformal dan peran penyuluh pertanian 

perlu ditingkatkan dengan keterlibatan pemerintah sebagai pemangku kebijakan 

serta swasta maupun industri. Petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah selama ini 

cenderung diperhadapkan dengan upaya peningkatan kompetensi petani yang lebih 

bersifat teknis atau keterampilan dan mengabaikan aspek sikap dan pengetahuan 

atau wawasan petani.  Petani lebih termotivasi untuk menyediakan perlengkapan 

budidaya seperti alat pemangkasan, panen maupun alat pemotong rumput dan 

motor sebagai sarana transportasi. Dominan ukuran kesuksesan petani didasarkan 

kepemilikan kendaraan motor atau mobil dan luasnya lahan pertanian yang dimiliki. 

Petani kurang dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui pendidikan 

nonformal dan proses penyuluhan. Kondisi tersebut membuat petani cenderung 

tidak mau peduli terhadap perkembangan tanaman kakao dan keberadaannya. Pada 

saat harga meningkat intensitas mengunjungi kebun meningkat dan pada saat harga 

tidak mendukung atau rendah, petani cenderung beralih profesi menjadi pedagang, 

buruh perkebunan kelapa sawit, buruh bangunan, sopir taxi (angkot) dan menjadi 

sopir ojek. Pola pertanian yang diterapkan masih bersifat konvensional dengan 

mengandalkan pengalaman yang dilakukan secara turun temurun baik dari 

budidaya, pemanenan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran.  

 Penyuluh di lapangan dituntut mendampingi petani padi dan jagung, kondisi 

tersebut menyebabkan peran penyuluh rendah karena tuntutan tersebut membuat 

penyuluh sulit mendampingi petani kakao. Berdasarkan pengamatan di lapangan 

penyuluh terbatas hanya memahami hal-hal yang bersifat teknis budidaya kakao 

cara tanam, pemangkasan dan pemeliharaan tanaman. Kompetensi penyuluh dalam 

penanganan hama penyakit kakao dan teknis sambung samping terbatas. Secara 

keseluruhan peran penyuluh pertanian lemah dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi petani. Peran penyuluh lemah dalam mengembangkan kemitraan usaha, 

modal dan pasar bagi petani. Secara parsial peran penyuluh pertanian dapat 

meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kemandirian. Namun secara simultan 

peran penyuluh terbatas pada peningkatan kompetensi.  

 Perlunya peran pemerintah untuk dapat meningkatkan peran penyuluh 

pertanian melalui penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) sesuai pasal 6 ayat 1 yaitu 

kebijakan  penyuluhan  ditetapkan  oleh  Pemerintah  dan pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan sistem penyuluhan. 

Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  memfasilitasi  dan mendorong peran serta 

pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan. Pasal 29 

menyatakan pemerintah dan  pemerintah  daerah  memfasilitasi  dan mendorong 

peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.  

 Keberhasilan peran penyuluhan dalam meningkatkan kompetensi, kapasitas 

dan kemandirian petani bergantung pada kerjasama antara aparat pemerintah daerah 

dari berbagai instasi terkait termasuk kelembagaan penyuluhan, petani dan 

penyuluh. Agar kegiatan yang dilaksanakan tidak terbatas pada teknis budidaya dan 

bersifat sementara atau proyek karena ada bantuan dari pemerintah ataupun swasta 

maka diperlukan identifikasi setiap masalah yang dihadapi petani kakao yang 

ditemukan di lapangan dan melakukan pendekatan secara partisipatif 

(partisipatory). Pelaksanaan kegiatan penyuluhan sebaiknya dimulai dari petani 
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dan kelompok tani yang aktif serta mau dengan serius diajak bekerjasama dalam 

meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kemandirian bukan sekedar menerima 

bantuan pupuk pestisida atau bantuan sarana produksi lainnya, sehingga kelompok 

tani kakao menjadi wahana pembelajaran, wahana kerjasama, dan wahana usaha 

bersama.  

 

 

Strategi Peningkatan Kapasitas dalam Upaya  

Meningkatkan Kemandirian Petani Kakao  

 

 Kapasitas petani cenderung rendah, rendahnya kapasitas petani disebabkan 

oleh cenderung rendahnya kompetensi. Kapasitas petani cenderung rendah terlihat 

dari lemahnya penggorganisasian petani dan lemahnya adaptasi lingkungan. Secara 

parsial peran penyuluh, ketersediaan inovasi, keterikatan tradisi dan motivasi 

pengembangan usahatani merupakan faktor yang menentukan kapasitas petani 

kakao. Keterikatan tradisi berdampak pada peningkatan kapasitas, hal ini 

disebabkan petani masih menjaga pola hidup berkelompok (tradisi gotong royong) 

dan menjadikan tradisi sebagai faktor pendukung petani dalam menjalankan 

organisasi petani. Petani dengan mudah berbagi informasi, memberikan bantuan 

input produksi seperti pupuk atau perlengkapan budidaya maupun pascapanen pada 

petani lainnya dengan tanpa adanya paksaan dan permohononan meminta imbalan. 

Petani kakao masih memperhatikan budaya gotong royong dengan pola kerjasama. 

Melalui tradisi setempat dapat dijadikan sebagai sarana penyediaan informasi yang 

bersifat inovatif dan dapat mendukung peningkatan kapasitas petani kakao.  

 Pengorganisasian petani berfungsi memampukan petani dalam memutuskan 

informasi yang sesuai, supaya sesuai maka petani mampu memahami kondisi 

lingkungan usahatani dan dengan mengetahui kondisi lingkungan maka petani 

dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan usahatani. Selama ini petani kurang 

memperhatikan kebutuhan lingkungan usahatani sehingga setiap informasi yang 

didapatkan langsung diterapkan tanpa ada pertimbangan dan layak tidaknya 

informasi tersebut diterapkan. Oleh sebab itu, petani di Provinsi Sulawesi Tengah 

lebih cenderung berusahatani tanpa ada perencanaan. 

 Petani selama ini memanfaatkan kelompok tani sebagai sarana memperoleh 

bantuan pupuk maupun pestisida. Tetapi maksud pembentukan kelompok adalah 

untuk wahana pembelajaran, wahana kerjasama dan wahana usaha bersama. Petani 

kakao merasa penurunan produksi kakao disebabkan rendahnya bantuan pupuk dan 

pestisida kimia. Ketika program dari pemerintah atau swasta diberikan, para petani 

bisa meningkatkan jumlah dan mutu produksi. Selama ini petani pekebun kakao 

tergantung pada pupuk yang diberikan pemerintah atau swasta. Kondisi di lapangan 

petani sulit memperoleh pupuk bersubsidi, malah seringkali kosong pada saat 

dibutuhkan. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya proses pemupukan 

petani karena petani tergantung pada bantuan pupuk dan pestisida dari pemerintah.  

 Pupuk kimia menjadi pupuk yang sudah secara turun temurun diaplikasikan 

di kebun kakao dan menurut petani selain sudah terbiasa menggunakan pupuk 

kimia, juga menjadi andalan karena hasil produksi komoditas kakao meningkat. 

Dibalik dampak pupuk kimia bagi peningkatan produksi, pupuk kimia juga dapat 

merusak tanah dan dimungkinkan untuk tidak dimanfaatkan lagi bagi pertumbuhan 

komoditas kakao ditahun-tahun mendatang. Melalui penggunaan pupuk anorganik 



212 

dan pestisida kimia secara berlebihan dapat berdampak pada rusaknya 

keseimbangan lingkungan. Mungkin banyaknya hama dan penyakit menyerang 

tanaman kakao karena ada rantai makanan yang hilang. Ikut terbunuhnya serangga 

atau predator yang bermanfaat mengendalikan hama penyakit kakao. Faktor lainnya 

petani lemah dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia baik 

pupuk organik dan pestisida nabati. Petani belum banyak memanfaatkan kulit buah 

kakao serta serasah sebagai pupuk organik dan memanfaatkan pestisida nabati 

seperti daun sirsak, daun cengkih dan   seraiwangi (Cymbopogon nardus. L) untuk 

mengendalikan hama penggerek buah, pengendali hama penghisap buah kakao 

(Helopeltis antonii) dan  penyakit busuk buah kakao. Petani cenderung tidak mau 

berupaya lebih giat untuk mengusahakan penyediaan dan pengaplikasian pupuk 

organik dari kulit buah kakao dan pestisida nabati ke tanaman kakao. Salah satu 

peubah yang dapat meningkatkan kapasitas petani adalah ketersediaan inovasi. 

Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dari petani untuk dapat memanfaatkan 

inovasi yang berasal dari alam. Walaupun efek dan dampak relatif lama baru 

diperoleh namun petani sebaiknya memikirkan keberlanjutan usahatani melalui 

pelestarian lingkungan usahatani. 

 

 

Strategi Peningkatan Kemandirian dalam Upaya  

Meningkatkan Produktivitas Petani Kakao 

 

 Kemandirian petani pada kategori rendah, rendahnya kemandirian petani 

disebabkan oleh cenderung rendahnya kapasitas dan kompetensi petani. Rendahnya 

kemandirian petani terlihat dari: (1) lemahnya petani memanfaatkan informasi yang 

bermanfaat bagi usahatani, (2) kurangnya pemanfaatan informasi dan inovasi dari 

berbagai sumber informasi seperti penyuluh, swasta dan industri (3) setiap 

perkembangan lingkungan baik hama dan penyakit serta umur tanaman yang sudah 

tua rata-rata 15 tahun menjadi masalah bagi petani, (4) rendahnya kemampuan 

petani dalam memanfaatkan biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi, (5) 

ketekunan atau keinginan petani yang rendah dalam melakukan fermentasi biji 

kakao, (6) petani memperoleh pinjaman dari tengkulak atau pedagang pengumpul 

dengan memanfaatkan biji kering kakao sebagai media pembayar hutang, (7) 

lemahnya kemampuan petani memulai kerjasama dengan pihak bank, swasta dan 

industri, (8) kerjasama yang dilaksanakan selama ini hanya berdasarkan atas 

kepentingan pemilik modal, melalui pemenuhan kebutuhan produksi biji kering 

selain itu kerjasama tidak berlanjut, dan (9) lemahnya kemampuan petani untuk 

bekerjasama dengan swasta dan industri dalam pengembangan komoditas kakao 

secara berkelanjutan.  

 Kemandirian petani dapat ditingkatkan melalui peningkatan peran penyuluh 

pertanian. Peran penyuluh pertanian secara parsial memengaruhi tingkat 

kemandirian petani namun secara simultan melalui peningkatan kompetensi. Hal 

ini menunjukkan selama ini peran penyuluh pertanian berfokus pada hal-hal yang 

bersifat teknis baik proses pemangkasan, penggunaan  herbisida, pemupukan, 

pemberantasan hama penyakit, dan teknik pemanenan. Peran penyuluh terbatas 

meningkatkan kompetensi tanpa meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani 

karena penyuluh hanya memberikan keterampilan dan bukan memberikan 

pengetahuan atau wawasan. Peran penyuluh sebagai komunikator, advisor, 
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dinamisator, motivator, organisator, edukator dan fasilitator secara tidak langsung 

berdampak pada peningkatan kemandirian petani kakao, terutama dalam 

meningkatkan kompetensi dalam budidaya, pemanenan dan pascapanen. Selain itu 

dapat secara tidak langsung meningkatkan kemandirian petani baik daya saring, 

saing dan sanding. Dalam pelaksanaannya materi yang disampaikan dalam proses 

penyuluhan sebaiknya yang variatif melalui demostrasi cara, praktek langsung, 

demontrasi plot, studi banding dan magang. Oleh karena itu sebaiknya pemangku 

kebijakan lebih memperhatikan kepentingan petani kakao melalui peningkatan 

peran penyuluhan yang lebih partisipatif.   

Kakao merupakan komoditas unggulan dan Indonesia merupakan produsen 

kakao terbesar ketiga sesudah Pantai Gading dan Ghana. Kakao merupakan 

komoditas perkebunan yang memiliki peluang usaha dan nilai ekonomi yang tinggi. 

Selain dapat diolah menjadi bahan makan dan minuman, cokelat juga telah banyak 

digunakan untuk komestik dan kecantikan. Oleh karena itu peluang usaha kakao ke 

depan sangat menjanjikan.  Sebagai komoditas unggulan, kakao belum banyak 

mengalami perkembangan. Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan berkurangnya 

luas lahan dari tahun ke tahun akibat alih fungsi lahan, produktivitas kakao yang 

semakin menurun disebabkan peningkatan serangan hama dan penyakit, 

berkurangnya kualitas biji kering kakao yang dihasilkan tanpa melalui proses 

fermentasi dan rata-rata tanaman kakao sudah tua.  

Hal lain yang menyebabkan penurunan produktivitas kakao adalah 

pemerintah yang lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan penambahan luas 

areal tanam padi, jagung dan kedelai. Dampak dari kebijakan tersebut beberapa 

lahan kakao dijadikan lahan sawah dan jagung,  hal ini berdampak pada pengelolaan 

usahatani kakao yang rendah. Potensi usahatani kakao sebagai potensi bisnis yang 

dapat meningkatkan taraf hidup petani menjadi terabaikan, sebaiknya pemerintah 

harus turun tangan dan ikut serta meningkatkan kompetensi, kapasitas, kemandirian 

petani kakao melalui penyuluhan agar menghasilan kualitas biji kakao yang terbaik. 

Oleh sebab itu dukungan kelembagaan baik pemerintah, industri dan swasta mulai 

dari budidaya sampai pemasaran harus terintegrasi, dukungan tersebut dibutuhkan 

terlebih lagi menurut pemerintah tahun 2020 Indonesia diharapkan menjadi negara 

nomor satu dalam produksi dan kualitas kakao terbaik dunia. Rendahnya 

kompetensi (budidaya, pemanenan, pascapanen, pengolahan, pemasaran), kapasitas 

(pengelolaan usahatani, pengorganisasian petani, adaptasi lingkungan) dan 

kemandirian (daya saring, saing, sanding) petani kakao berdampak pada 

terbatasnya kemampuan petani dalam beradaptasi terhadap lingkungan usahatani. 

Dampak dari hal itu target pemerintah menjadi produsen terbesar dunia sulit untuk 

dicapai apabila tidak dilakukan upaya peningkatan kemandirian petani, sebab 

melalui perbaikan kompetensi, kapasitas dan kemandirian, masa depan petani 

kakao dapat semakin lebih baik.  

Oleh karena itu pengembangan komoditas kakao sebagai komoditas 

unggulan membutuhkan peningkatan kemandirian petani. Petani yang mandiri 

mampu menghasilkan biji kering yang berkualitas dan tidak kalah dari biji kakao 

Pantai Gading dan Ghana serta mampu memperkuat kerjasama yang saling 

menguntungkan antar setiap lembaga yang terkait dengan komoditas kakao. 

Melalui peningkatan kemandirian petani, peningkatan ekspor dan kebutuhan kakao 

didalam negeri dapat teratasi.  
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 Dukungan kelembagaan dalam proses pemasaran menjadi kendala 

disebabkan proses pemasaran masih bengantung pada pedagang pengumpul, 

khususnya Kecamatan Lindu untuk Desa Puro’o, Desa Tomado dan Kecamatan 

Mori Utara Desa Peleru, serta Kecamatan Mori Atas Desa Kasingoli. Proses 

pemasaran di desa tersebut pada saat-saat tertentu masih sulit dilakukan disebabkan 

pada musim penghujan jalannya berlumpur ke tempat tersebut belum bisa dilalui 

dengan kendararaan biasa, pada umumnya, hanya bisa menggunakan motor di 

desain khusus seperti motor trail dan mobil 4WD. Dampak dari kondisi tersebut 

proses pemasaran di tingkat petani terkendala dan petani lebih memanfaatkan 

pedagang pengumpul desa atau pedagang pengumpul yang langsung mendatangi 

rumah petani.  

 Tingkat pendidikan formal, intensitas mengikuti pendidikan nonformal, 

peran penyuluh, ketersediaan inovasi, dukungan kelembagaan, tingkat kompetensi 

dan tingkat kapasitas berpengaruh sangat nyata terhadap peningkatan kemandirian 

petani kakao. Dukungan kelembagaan dalam pemasaran, modal dan pengolahan 

bersifat negatif terhadap kemandirian petani kakao baik. Kelembagaan tersebut 

tidak memandirikan petani, keberadaan kelembagaan pemasaran berdampak pada 

hasil biji kering kakao yang diterima petani rendah, begitupun dengan modal. 

Lemahnya dukungan kelembagaan terhadap modal, petani mengandalkan uang 

hasil penjualan biji kering kakao yang terbatas dan pendapatan lainnya. Perlunya 

dukungan pemerintah atau stakeholders dalam meningkatkan peran kelembagaan 

yang selama ini merugikan petani, tidak memandirikan dengan adanya peraturan 

daerah yang mengatur legalitas lembaga pemasaran dan lembaga permodalan. 

Lembaga inipun dapat menjangkau kebutuhan petani kakao dan memandirikan 

petani. 

 Kelompok tani belum berfungsi secara efektif, berdasarkan hasil penelitian 

dikategorikan rendah. Hal ini dikarenakan, kelompok baru melaksanakan 

pertemuan pada saat  akan menerima bantuan dan kunjungan dari swasta industri 

maupun pemerintah yang menawarkan kerjasama. Keberfungsian kelembagaan 

petani seperti kelompok tani, melakukan perannya sebagai perantara pemasaran 

antara petani dan industri. Dengan kata lain, kelompok tani dijadikan sebagai rumah 

bagi petani kakao untuk mendukung pengembangan kakao dan kemandirian 

anggotanya. Dukungan kelembagaan  penyuluhan melalui pelatihan dibutuhkan 

petani dalam meningkatkan kemandiriannya karena petani membutuhkan peran 

penyuluh sebagai komunikator, advisor, motivator, dinamisator, organisator, 

edukator dan fasilitator. Di samping kelembagaan penyuluhan dibutuhkan 

dukungan kelembagaan baik pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan 

Kementrian Pertanian, lembaga-lembaga penelitian secara khusus  Universitas 

Negeri maupun Swasta yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Sulawesi Tengah, lembaga keuangan (Bank 

Sulteng, BRI, Mandiri dan BNI), asosiasi kakao Indonesia (ASKINDO), asosiasi 

pengusaha industri kakao dan cokelat Indonesia (APIKCI), asosiasi petani kakao 

Indonesia (APKAI), asosiasi industri kakao Indonesia (AIKI) dan pusat penelitian 

kopi dan kakao Indonesia (PUSLITKOKA).  

 Pengembangan kemandirian petani kakao difokuskan pada peningkatan 

daya saring, daya saing dan daya sading. Penembangan difokuskan pada 

peningkatan: (1) kemampuan petani memutuskan pupuk yang terbaik bagi lahan 

kakao dalam meningkatkan produktivitas kakao, (2) kemampuan memutuskan 
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penggunaan pestisida yang tepat dalam memberantas serangan hama penyakit 

tanaman kakao, (3) kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah 

rendahnya klon kakao yang berkualitas dalam melakukan sambung samping dan 

sambung pucuk, (4) kemampuan meningkatkan kualitas biji kering kakao melalui 

proses fermentasi dan menghasilkan biji yang sesuai Standar Nasional Indonesia 

(SNI), (5) kemampuan memperluas kerjasama antar industri, swasta dan lembaga 

penyuluhan dalam proses penyediaan modal, pelatihan pengolahan serta 

pemasaran. Kemampuan ini dibutuhkan agar petani kakao dapat meningkatkan 

produktivitas petani baik produksi biji kering kakao meningkat dan pendapatan 

petani serta keluarganya mengalami peningkatan. Bagi pemerintah, peningkatan 

produksi berdampak pada peningkatan ketersedian bahan baku dalam negeri dan 

penambahan ekspor kakao dalam rangka meningkatkan devisa negara. Keuntungan 

industri dan swasta semakin meningkat dengan adanya peningkatan produktivitas 

kakao.  

 Petani lebih terfokus pada hasil biji kering dan kurang dalam mengupayakan 

agar dirinya bisa mandiri dalam hal daya saring, saing dan sanding sebagai faktor 

yang mendukung peningkatan produktivitas biji kering kakao dan pendapatan. Hal 

ini berdampak pada rendahnya kemampuan petani dalam mengembangkan 

usahatani kakao sebagai komoditas unggulan yang memiliki kualitas dan mampu 

memenuhi permintaan pasar regional maupun internasional. Potensi kakao sebagai 

komoditas unggulan yang dari tahun ke tahun dibutuhkan industri belum menjadi 

perhatian petani. Sebaliknya potensi ini menjadi peluang bagi investor dari dalam 

dan luar negeri untuk menanamkan modal dalam pengembangan komoditas kakao 

di Provinsi Sulawesi Tengah. Pemberlakuan Sulawesi Tengah sebagai Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Palu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 31 

Tahun 2014 dan dikelola PT Bangun Sulawesi Tengah semakin membuka peluang 

bagi investor untuk berinvestasi ke Sulawesi Tengah dan mengembangkan 

komoditas perkebunan khususnya kakao sebagai komoditas investasi. Sudah 

saatnya penyuluh dan perannya sebagai ujung tombak pembangunan membutuhkan 

perhatian yang lebih dari pemerintah, mengupayakan peningkatan pembangunan 

manusianya dalam hal ini petani (human development) tidak terbatas pembangunan 

fisik atau komoditas lainnya seperti padi dan jagung melainkan  memperhatikan 

peningkatan kompetensi, kapasitas dan kemandirian petani kakao sebagai 

komoditas unggulan perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan peningkatan 

kemandirian, petani mampu menghadapi pasar global dan bersaing dengan tuntutan 

kebutuhan biji kering kakao di pasar regional dan internatisonal. 

 

Implikasi Teori 

 Penelitian ini memperkuat konsep kapasitas menurut Sumardjo (2009) yang 

menyatakan bahwa pengembangan kapasitas bergeser dari masa ke masa. Konsep 

tersebut terdiri dari budidaya yang lebih baik dan sesuai standar (better farming), 

pengembangan usahatani yang lebih baik (better organization), komunitas yang 

lebih baik (better communnity), pengembangan hidup yang lebih sejahtera (better 

living), usaha yang lebih baik (better business) dan lingkungan agar lebih baik 

(better ecosystem). Penelitian ini membuktikan bahwa melalui peningkatan 

kapasitas berusahatani yang lebih baik dan sesuai standar budidaya (better 

farming), komunitas yang lebih baik (better community) dan lingkungan yang lebih 

baik (better ecosystem)  dapat berpengaruh pada peningkatan kemandirian petani. 
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Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Fatchiya (2010) yang menyatakan 

bahwa kapasitas merupakan daya adaptif, kemampuan memecahkan masalah dan 

merencanakan, kemampuan dalam menjalankan fungsi usaha (pengelolaan 

produksi, keuangan, pemasaran) dan merencanakan dan mengevaluasi usaha untuk 

mencapai keberlanjutan usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan kapasitas petani 

kakao cenderung rendah hal ini disebabkan oleh rendahnya pengorganisasian petani 

dan adaptasi lingkungan. 

 Penelitian ini memperkuat konsep kemandirian Sumardjo (1999; 2015; 

2016); Sumardjo et al. (2014) yang menyatakan kemandirian terdiri dari daya 

saring, daya saing dan daya sanding. Petani yang memiliki daya saring mampu 

mengambil keputusan, mampu mendorong kemajuan usahatani dan menyaring 

derasnya arus informasi atau inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan usahataninya 

(cerdas, antisipatif, adaptif dan aktual). Daya saing mengandung makna adanya, 

nuansa mutu dan kemampuan memenuhi komitmen dan kebutuhan atau harapan 

pihak lain. Daya saing mengandung nuansa kolegial, mutu dan berkelanjutan 

karena mengandung unsur kepercayaan (trust), interdependensi dan kompeten 

(efektif, efisien dan berkualitas). Petani yang memiliki daya sanding mampu 

membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat menguntungkan dalam 

pengembangan usahatani (bermitra sinergis secara sederajat dan interdependent). 

 Melalui konsep tersebut penelitian ini menegaskan, peningkatan 

produktivitas usahatani dihasilkan melalui tingkat kemandirian petani. Petani kakao 

yang mandiri, mampu mengembangkan banyak pikiran dan mampu memutuskan 

keputusan yang terbaik bagi usahatani, memiliki kepercayaan diri untuk 

memutuskan mana yang terbaik dan keputusan mengelola usahatani didasarkan 

pertimbangan kemajuan dan kebutuhan (daya saring). Petani tidak hanya 

memperoleh informasi, diikuti dengan mengkonfirmasi informasi yang diperoleh 

dengan memperhatikan manfaat, keadaan lokasi atau wilayah usahatani dan 

mengevaluasi informasi tersebut sebagai informasi yang dapat mendukung 

kemajuan usahatani. Selain itu petani kakao memperhatikan mutu biji kering kakao 

serta memperhatikan kualitas tidak hanya sekedar kuantitas jumlah hasil dan posisi 

tawar, meningkatkan standar produk sesuai kebutuhan pasar regional dan 

internasional (daya saing). Selain itu, petani kakao yang mandiri mampu 

bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan antara setiap lembaga yang 

berkepentingan terhadap pengembangan komoditas kakao. Kerjasama tersebut 

dilaksanakan secara terus menerus atau berkelanjutan (daya sanding).  

  

Implikasi Kebijakan 

 Implikasi kebijakan dari penelitian dalam rangka menghasilkan kebijakan 

atau peraturan yang mendukung peningkatan kemandirian petani kakao. Adapun 

implikasi kebijakan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: 

(1) Kebijakan pengembangan kakao diarahkan kepada upaya mewujudkan 

peningkatan kompetensi, kapasitas dan kemandirian petani kakao yang efisien 

dan efektif sehingga tercipta peningkatan pendapatan dan hasil kakao yang 

berkualitas.  

(2) Peran penyuluh sebagai komunikator, advisor, motivator, dinamisator, 

organisator, edukator dan fasilitator perlu ditingkatkan dengan menguatkan 

kembali kelembagaan penyuluhan pertanian berdasarkan  Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 



217 
 

 

 

Kehutanan (SP3K) dan perlu adanya peninjauan kembali Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang secara 

substansi tidak sinkron dengan penyelenggaraan penyuluhan yang diatur UU 

Nomor 16 Tahun 2006. Salah satu amanat UU No 16 Tahun 2006 tersebut 

adalah pembentukan kelembagaan penyuluhan pada berbagai level 

administrasi pemerintahan, selain itu pemerintah daerah harus berkontribusi 

terhadap pendanaan kelembagaan dan operasionalisasinya. Faktanya 

interpretasi UU Otonomi Daerah memberi ruang besar bagi Kepala Daerah dan 

DPRD untuk mengatur kelembagaan daerah kadang-kadang mengabaikan dan 

tidak memberikan ruang yang cukup atas amanat UU SP3K. 

(3) Pentingnya kemandirian petani kakao dalam meningkatkan produktivitas 

petani baik dari produksi dan pendapatan. Melalui penerapan standar 

Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji di tingkat petani berdasarkan Peraturan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia No 67 Tahun 2014 yang mewajibkan 

biji kakao melewati proses fermentasi sebelum sampai ke industri olahan atau 

eksportir. Kebijakan tersebut perlu memperhatikan harga antara kakao 

fermentasi dan non fermentasi, penguatan kelembagaan lokal petani, merubah 

perilaku petani dari bertani secara konvensional  ke pertanian modern tanpa 

mengabaikan tradisi setempat dan mendukung program Gerakan Nasional 

(Gernas) Kakao melalui peremajaan tanaman kakao dengan program sambung 

samping dan pucuk. Program peremajaan ini sebaiknya difokuskan pada 

provinsi yang merupakan sentra utama kakao secara khusus Provinsi Sulawesi 

Tengah. 

(4) Mendorong setiap lembaga keuangan untuk membangun kerjasama dengan 

petani kakao dalam menyediakan modal usahatani. Kerjasama tersebut 

difasilitasi oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kerjasama 

tersebut dimulai dari proses pelatihan pengelolaan keuangan kepada petani atau 

kelompok tani secara komprehensif didampingi penyuluh pertanian. Program 

penyediaan modal usahatani dilaksanakan secara terpadu, tidak tumpah tindih 

bersama lembaga modal lainnya dan dilaksanakan secara berkelanjutan. 

 

Implikasi Pengembangan Ilmu 

(1) Menggerakkan pengembangan ilmu, khususnya ilmu penyuluhan dalam 

menemukan metode atau cara yang tepat dalam meningkatkan produktivitas 

petani kakao melalui peningkatan kompetensi, kapasitas dan kemandirian 

petani. 

(2) Mendorong pengembangan penelitian-penelitian untuk menemukan faktor-

faktor lain yang mendukung peningkatan kemandirian petani kakao. Faktor 

lain diantara penelitian yang memasukan peran penyuluh swasta dan penyuluh 

swadaya dalam meningkatkan kemandirian serta melihat pengaruh langsung 

kompetensi dan kapasitas petani pada kemandirian. 
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11     SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

Simpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan berdasarkan pembahasan 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Kompetensi petani lemah disebabkan lemahnya peran penyuluh, kurangnya 

inovasi yang diterima petani dan rendahnya pendidikan formal. Kapasitas 

petani lemah dalam berorganisasi dan dalam beradaptasi terhadap lingkungan 

disebabkan rendahnya kompetensi petani.  Kemandirian petani kakao pada 

kategori rendah baik daya saring, daya saing, dan daya sanding. Hal ini 

disebabkan kapasitas dan dukungan kelembagaan rendah, sehingga 

memengaruhi kemandirian petani rendah dalam berdaya saring, saing dan daya 

sanding.  

(2) Tingkat kompetensi petani kakao lemah dipengaruhi oleh lemahnya (1) faktor 

intensitas mengikuti pendidikan nonformal, (2) motivasi pengembangan 

usahatani, (3) peran penyuluh pertanian dan (4) dukungan kelembagaan. Faktor 

yang dominan memengaruhi lemahnya tingkat kapasitas petani kakao adalah 

lemahnya (1) motivasi pengembangan usahatani, (2) keterikatan tradisi, (3) 

peran penyuluh pertanian, (4) dan ketersediaan inovasi. Lemahnya tingkat 

kemandirian petani dipengaruhi oleh lemahnya (1) tingkat pendidikan formal, 

(2) intensitas mengikuti pendidikan nonformal, (3) peran penyuluh pertanian, 

(4) ketersediaan inovasi, (5) dukungan kelembagaan, (6) tingkat kompetensi 

petani dan (7) tingkat kapasitas petani.  

(3) Peningkatan kemandirian petani merupakan faktor penentu peningkatan 

produktivitas usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Penurunan 

produksi dan kualitas biji kering kakao dapat diatasi dengan meningkatkan 

kemandirian petani kakao. Kemandirian petani yang rendah berpengaruh pada 

rendahnya produksi 0,8 ton per hektar per tahun di bawah potensi hasil 2 ton 

per hektar per tahun dan pendapatan Rp. 1.325.070, hal ini berada di bawah 

upah minimum Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 1.807.775 per bulan. 

(4) Berdasarkan hasil dari model kemandirian petani dalam meningkatkan 

produktivitas usahatani kakao, perumusan strategi dalam meningkatkan 

kemandirian adalah (1) strategi peningkatan kemandirian petani melalui 

peningkatan kapasitas petani dan (2) strategi peningkatan kemandirian petani 

melalui dukungan kelembagaan. Strategi yang dilakukan adalah: (a) menyusun 

rencana kelompok tani yang terintegrasi dengan programa penyuluhan; (b) 

melaksanaan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, lokakarya lapangan serta 

temu lapang antara petani, industri dan swasta; (c) meningkatkan penggunaan 

pupuk kompos dan pestisida nabati oleh petani. Memberikan pelatihan oleh 

penyuluh bagaimana menggunakan pestisida nabati dan pupuk organik, serta 

melakukan pendampingan yang intensif secara terus menerus dalam rangka 

meningkatkan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; (d) 

meningkatkan peran kelompok tani sebagai pengumpul biji kering kakao milik 

petani; (e) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga industri maupun 

swasta dalam penyediaan sarana produksi, pemasaran dan pengolahan yang 
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memadai untuk petani; (f) mengembangkan kelembagaan pelaku utama 

sebagai wujud nyata dari Undang-undang No 16 Tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai Pasal 19 ayat (2, 3 dan 4) yaitu 

kelembagaan pelaku utama mempunyai  fungsi  sebagai  wadah  proses  

pembelajaran, wahana  kerja  sama,  unit  penyedia  sarana  dan  prasarana 

produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa 

penunjang; (g) kapasitas dan jumlah penyuluh yang kompeten pada tanaman 

kakao. Hal ini dilakukan dalam proses mendampingi dan memberikan 

pemahaman bagi petani kakao; (h) melakukan kerjasama dengan penjamin 

kredit bagi petani, baik bank swasta maupun bank milik daerah, serta 

memfasilitasi akses modal bagi petani kakao. Kerjasama yang dilakukan dalam 

rangka memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses modal sehingga 

petani mampu menyediakan kebutuhan sarana produksi untuk peningkatan 

kualitas biji kering kakao; (i) merancang peraturan-peraturan yang mendukung 

pengembangan kemandirian petani kakao. Peningkatan kerjasama yang saling 

terkait antar lembaga pemerintah dengan pihak swasta, dan industri dalam 

mempercepat peningkatan kualitas biji kering kakao dan peningkatan daya 

saing kakao sebagai komoditas ekspor; (j) melakukan pendampingan 

pengolahan biji kering kakao menjadi produk siap konsumsi. 

 

 

Saran 

  

 Beberapa saran yang dapat dikemukakan terkait dengan hasil dan 

pembahasan adalah: 

(1) Meningkatkan kemandirian petani dengan memperhatikan karakteristik petani, 

meningkatkan peran penyuluh pertanian, ketersediaan inovasi, dan dukungan 

kelembagaan. Pemerintah pusat dan daerah melalui lembaga penyuluhan 

intensif melakukan penyuluhan dan pelatihan secara partisipatif untuk 

mendukung peningkatan kemandirian petani kakao. Penyelenggaraan 

penyuluhan dilaksanakan dengan memperhatikan: (a) kebutuhan informasi 

petani, (b) kebutuhan pengembangan kemitraan baik usaha, modal, dan pasar, 

(c) meningkatkan proses peremajaan tanaman kakao melalui teknik sambung 

samping dan sambung pucuk serta memperhatikan ketersediaan klon unggul 

kakao yang tahan terhadap hama penyakit, selain itu memperhatikan pola 

pemberantasan hama penyakit melalui metode yang ramah lingkungan melalui 

penggunaan kulit buah kakao sebagai pupuk kompos, (d) proses pembelajaran 

yang dilakukan secara terus menerus, (e) meningkatkan efektifitas kelompok 

tani, (f) meningkatkan penerapan inovasi klon unggul kakao, pupuk organik, 

fermentasi biji kakao dan pengolahan biji kering siap konsumsi. 

(2) Pembuatan demplot perkebunan kakao di beberapa wilayah penelitian. 

Kegiatan tersebut dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia. Sasarannya pada petani yang berusia muda dan petani 

yang berhasil. 

(3) Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak bank, 

swasta dan industri. Kerjasama yang dilakukan berupa kemudahan 

memperoleh modal usaha, input produksi baik pupuk, herbisida, pestisida dan 



220 

klon unggul kakao, fasilitas pengolahan biji kering kakao yang mudah 

diperoleh petani, dan proses pemasaran yang melibatkan kelompok tani 

sebagai pengumpul. 

(4) Mengembangkan kelembagaan pelaku utama sebagai wujud nyata dari 

Undang-undang No 16 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan sesuai Pasal 19 ayat (2,3 dan 4). Mempunyai  fungsi  sebagai  wadah  

proses  pembelajaran bagi petani, wahana  kerja  sama,  unit  penyedia  sarana  

dan  prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta 

unit jasa penunjang. Kelembagaan yang dimaksud dapat berbentuk  kelompok,  

gabungan  kelompok,  asosiasi,  atau korporasi. Kelembagaan pelaku utama 

difasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah agar 

tumbuh dan berkembang menjadi organisasi  yang  kuat  dan  mandiri  sehingga  

mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya.  

(5) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara setiap stakeholders yang 

berkepentingan dalam pengembangan komoditas kakao baik pemerintah, 

swasta, industri dan pemilik modal agar pengembangan kemandirian petani 

dapat terarah dan terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Pihak 

pihak terkait antara lain pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementrian 

Pertanian, lembaga-lembaga penelitian secara khusus  Universitas Negeri 

maupun Swasta yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Sulawesi Tengah, lembaga keuangan 

(Bank Sulteng, BRI, Mandiri dan BNI), pelaku usaha atau investor, Asosiasi 

Kakao Indonesia (ASKINDO), Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan 

Cokelat Indonesia (APIKCI), Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI), 

Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) dan Pusat Penelitian Kopi dan 

Kakao Indonesia (PUSLITKOKA).  

(6) Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kemandirian petani kakao, tidak 

hanya memperhatikan faktor karakteristik petani, peran penyuluh pertanian, 

ketersediaan inovasi dan dukungan kelembagaan, akan tetapi juga perlu 

memperhatikan aspek kompetensi penyuluh, peran penyuluh swasta dan 

swadaya dalam pengembangan kemandirian petani kakao. 
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Lampiran 1 Lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah 
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Sulawesi   Tengah   merupakan   dataran rendah  dengan  ketinggian  rata-rata  ±  84meter 

di atas permukaan laut, terletak pada posisi 2o22' Lintang Utara dan 3o48' Lintang  Selatan,  

serta  119o22'  dan  124o22'    bujur Timur.    Luas    wilayah    Sulawesi    Tengah, adalah    

berupa  daratan  seluas  61.841,29  km2.  Akhir  tahun  2014,  wilayah  administrasi Provinsi  

Sulawesi  Tengah  terdiri  dari  12 wilayah     kabupaten     dan     satu     kota, berdasarkan    

Peraturan    Menteri    Dalam  Negeri  no.  39  tahun  2015  luas  daratan  masing-masing      

kabupaten/kota,      yaitu:  Banggai Kepulauan (2.448,79 km2), Banggai (9.672,70  km2),  

Morowali  (3.037,04  km2), Poso  (7.112,25  km2),  Donggala  (4.275,08 km2), Tolitoli 

(4.079,77 km2), Buol (4.043,57 km2),  Parigi  Moutong  (5.089.91  km2),  Tojo Una   Una   

(5.721,15   km2),   Sigi   (5.196,02 km2), Banggai Laut (725,67 km2), Morowali Utara   

(10.004,28   km2)  serta   Kota   Palu (395,06 km2). Berdasarkan  elevasi  (ketinggian  dari 

permukaan    laut),    dataran    di    Provinsi  Sulawesi Tengah terdiri dari (a) 0 m    - 100 

m  =   20,2 %, (b) 01 m  -  500 m  =  27,2 %, (c) 501 m -1000 m  =  26,7 %  dan (d) 1.001 

m keatas  =  25,9 %. Wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tengah bagian    utara    berbatasan    

dengan    Laut Sulawesi  dan  Provinsi   Gorontalo,  bagian  timur  berbatasan  dengan  

Provinsi  Maluku, bagian  selatan  berbatasan  dengan  Provinsi Sulawesi Barat dan 

Sulawesi Tenggara, dan bagian   barat   berbatasan   dengan   Selat Makasar (BPS 2016) 
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Letak Kabupaten Poso wilayahnya membentang  dari  arah Tenggara ke Barat Daya dan 

melebar dari arah Barat ke Timur, dan sebagian besar berada di daratan pulauSulawesi. 

Dan lihat  dari  posisinya Kabupaten Poso terletak ditengah Sulawesi yang merupakan jalur 

strategis yang  menghubungkan SulawesiUtara dengan SulawesiTengah. Berdasarkan garis   

lintang   dan garis  bujur wilayah Kabupaten Poso terletak pada koordinat 1o06' 44,892" - 

2o12' 53,172" LS    dan 120o 05'  96"-120o52'  4,8"  BT. Berdasarkan  letak  astronomisnya,  

panjang wilayah  Kabupaten  Poso  dari  ujung  barat sampai  ujung  timur  diperkirakan  

jaraknya kurang  lebih  86,2  Km. Lebarnya  dari  utara  ke  selatan  dengan  jarak  kurang  

lebih  130 Km. ke  selatan  dengan  jarak  kurang  lebih  130  Km. Secara  geologis  wilayah 

Kabupaten   Poso   terletak  pada deretan pegunungan  lipatan,  yakni pegunungan Fennema   

dan   Tineba   di   bagian   barat,  pegunungan  Takolekaju  di bagian   barat daya, 

pegunungan Verbeek  di bagian tenggara pegunungan Pompangeo dan pegunungan Lumut 

di bagian timur laut. Luas daratan Kabupaten Poso setelah terpisah dengan Kabupaten  Tojo 

Una-una diperkirakan sekitar  7.112,25  km2 atau 11,81 persen dari luas daratan Provinsi  

Sulawesi     Tengah. Bila dibandingkan dengan  luas daratan kabupaten yang ada di Provinsi 

Sulawesi Tengah,  Kabupaten Poso menempati urutan keempat. Wilayah Kabupaten Poso 

dibatasi oleh  batas  alam  yakni kawasan pantai  dan pegunungan atau perbukitan   dengan   

batas administratif sebagai berikut:  Sebelah Utara; berbatasan dengan Teluk Tomini dan 

Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Selatan: berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, 

sebelah Timur; berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-una dan Kabuaten 

Morowali, sebelah Barat; berbatasan dengan wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten 

Parigi Moutong (BPS 2016) 
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Kabupaten Donggala dengan wilayah seluas 4.275,08 km2 terbagi menjadi 16 

kecamatan di mana Kecamatan Rio Pakava merupakan kecamatan terluas (872,16 km2 ) 

sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Banawa Tengah 

yang hanya memiliki luas 74,64 km2 . Wilayah Kabupaten Donggala berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Tolitoli di sebelah utara, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Sigi 

serta Kota Palu di sebelah selatan, kemudian Selat Makassar dan wilayah Provinsi Sulawesi 

Barat di sebelah barat, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah timur. 

Sebagaimana dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Donggala memiliki dua 

musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas terjadi antara bulan April – 

September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober – Maret. Hasil pencatatan 

suhu udara pada Stasiun Udara Mutiara Palu Tahun 2014 bahwa suhu udara rata rata 

tertinggi terjadi pada bulan Oktober (28,9C) dan suhu udara terendah terjadi pada bulan 

Januari (26,10C). Sementara kelembaban udara yang dicatat pada stasiun yang sama 

berkisar antara 69 – 84 persen. Kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan 

Januari yang mencapai 84 persen, sedangkan kelembaban udara rata-rata terendah terjadi 

pada bulan Oktoberi yaitu 69 persen. Curah hujan tertinggi yang tercatat pada Stasiun 

Mutiara Palu Tahun 2014 terjadi pada bulan Januari 645,00 mm2 , sedangkan curah hujan 

terendah terjadi pada bulan November yaitu 41,00 mm2 . Sementara itu kecepatan angin 

rata-rata berkisar antara 4-5 knots. Pada Tahun 2013 arah angin terbanyak setiap bulannya 

datang dari arah Barat Laut (BPS 2016) 
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Kabupaten Morowali Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, 

Indonesia. Morowali Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali yang 

disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 12 April 2013 di gedung DPR RI tentang 

Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Luas daratan Kabupaten Morowali Utara 

merupakan luas Kabupaten terbesar di Sulawesi Tengah yaitu 10.004,28 km2 atau sekitar 

14,72 persen dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah. Wilayah Kabupaten Morowali 

Utara terdiri dari 10 Kecamatan dengan wilayah daratan yang terluas adalah Kecamatan 

Kecamatan Bungku Utara yaitu 2.406,79 km2 atau 20,02 persen dari luas  daratan 

Kabupaten Morowali Utara . Sementara itu wilayah daratan terkecil adalah Petasia Barat 

dengan luas sebesar 465,29 km2 atau 4,64 persen dari total luas daratan di Kabupaten 

Morowali Utara. Secara admistratif Kabupaten Morowali Utara terbagi atas 9 kecamatan, 

122 desa serta 3 Kelurahan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una, 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Morowali dan Kabupaten Luwu Timur ( 

Propinsi Sulawesi Selatan), Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Poso, Sebelah 

Timur berbatasan dengan Teluk Tolo dan Kabupaten Banggai. Bulan terbasah terjadi pada 

bulan April (336 mm) dan bulan terkering (91 mm) terjadi pada bulan September, 

berdasarkan klasifikasi Schmidt Frequension, wilayah Kabupaten Morowali Utara 

tergolong iklim A atau sangat basah dengan suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 

26,5oC sampai dengan 27,4oC . Kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan 

April mencapai 82%, sedangkan kelembaban udara rata-rata terendah terjadi pada bulan 

September sebesar 74%, kecepatan angin rata-rata 36 knot. Arah angin bervariasi dengan 

nilai ratarata 25,3oC (BPS 2016) 
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Kabupaten Sigi terletak pada koordinat    00 52’-  20  03’  Lintang  Selatan dan 1190 38’-

1200 21’ Bujur Timur.  Berdasarkan posisi geografisnya, batas-batas Kabupaten Sigi 

adalah: Sebelah Utara : Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sebelah Selatan: Provinsi 

Sulawesi Selatan, Sebelah Barat : Kabupaten Donggala dan Provinsi Sulawesi Barat, 

Sebelah Timur: Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso Luas  wilayah  Kabupaten  

Sigi  secara keseluruhan  adalah  5.196,02 km2  atau sekitar 8,40 persen dari total luas 

wilayah Sulawesi   Tengah. Secara administratif Kabupaten Sigi terbagi menjadi    15  

kecamatan,    176  desa    dan 1 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Kabupaten  Sigi  

beribukota  di  Bora, sekitar   16   Km   dari   Kota   Palu.   Secara umum,   wilayah   

Kabupaten   Sigi   dapat  ditempuh   melalui   jalur   darat   dengan  jarak  antar  ibukota  

kecamatan  dengan  ibukota  kabupaten  yang  beragam. Berdasarkan   ketinggian   ibukota 

kecamatan   yang   diukur   menggunakan  GPS di titik-titik kantor camat, ketinggian 

wilayah Kabupaten Sigi berkisar 32-1.350 m,   di mana   titik   terendah   berada   di Kantor   

Camat   Dolo   (Kota   Pulu)   dan  tertinggi di Kantor Camat Marawola Barat (Dombu). 

Suhu  udara  di  suatu  wilayah  antara lain   ditentukan   oleh   tinggi   rendahnya wilayah   

tersebut   dari   permukaan   laut  dan jaraknya dari pantai. Dengan  kondisi  wilayah  yang  

berada tepat  di    garis  khatulistiwa,  menjadikan wilayah   ini   memiliki   suhu   udara   

yang cukup panas. Berdasarkan   hasil   pencatatan   suhu udara  pada  Stasiun  Meteorologi  

Mutiara Palu,  sepanjang  tahun  2014,  suhu  udara tertinggi terjadi di bulan Juli  yakni 

28,15  °C   dan   terendah   pada   bulan   Maret dengan  suhu  20,54  °C.  Sedangkan  rata-

rata kelembaban udara pada tahun 2014 mencapai 77,56 persen (BPS  2016)  
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Lampiran 6 Analisis Structural Equation Modelling (SEM) 
 

DATE: 10/12/2017 
TIME: 22:04 

 

 

 

L I S R E L  8.80 
 

BY 
 

Karl G. Jöreskog and Dag Sörbom 
 

 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2006 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

The following lines were read from file  

D:\SEM_ANDRIAMALIELMANAGANTA\ANDRIMANAGANTA.SPJ: 
 

 

 Latent Variables  X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 
 X12 X19 =X1 
 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 = X2 
 X31 X33 = X3 
 X41 X42 X43 = X4 
 Y11 Y12 Y13 = Y1 
 Y22 Y23 = Y2 
 Y31 Y32 Y33 = Y3 
 Y41 Y42 = Y4 
 Y1 = X1 X2 X3 
 Y2 = Y1 
 Y3 = Y2 X4 
 Y4 = Y3 
 

 Relationships 
 Path Diagram 
 End of Problem 
 

 Sample Size =   380 
 

         Covariance Matrix        
 

           Y11        Y12       Y13      Y22     Y23        Y31    
        -------   ------   --------   ------   --------   ------- 
 Y11      0.24 
 Y12      0.07      0.25 
 Y13      0.11      0.04      0.28 
 Y22      0.03      0.02      0.05      0.20 
 Y23      0.02      0.03      0.01      0.03      0.15 
 Y31     -0.08     -0.01     -0.08      0.02      0.01     0.19 
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Y32      -0.08     0.01     -0.07       0.05       0.02       0.14 
Y33      -0.08     0.00     -0.08       0.02       0.02       0.17 
Y41      -0.01     0.01      0.00       0.04       0.01       0.05 
Y42      -0.03    -0.02     -0.03       0.02       0.01       0.03 
X12       0.03     0.01      0.02      -0.02       0.00      -0.02 
X19      -0.02    -0.01     -0.03      -0.01       0.00       0.01 
X21       0.11     0.05      0.11       0.03       0.02      -0.06 
X22       0.04     0.03      0.06       0.05       0.01      -0.01 
X23       0.12     0.05      0.09       0.03       0.01      -0.05 
X24       0.10     0.05      0.08       0.04       0.02      -0.05 
X25       0.06     0.00      0.05       0.02       0.00      -0.04 
X26       0.09     0.03      0.08       0.08       0.02      -0.05 
X27       0.12     0.07      0.10       0.04       0.02      -0.05 
X31       0.11     0.05      0.09       0.00       0.00      -0.08 
X33       0.02    -0.02      0.04      -0.03       0.00      -0.04 
X41       0.12     0.04      0.12       0.05       0.02      -0.06 
X42       0.09     0.03      0.06      -0.02       0.01      -0.05 
X43       0.04     0.02    0.03        -0.01       0.01      -0.04 
 

     Covariance Matrix        
 

         Y32       Y33        Y41        Y42        X12        X19    
        ------   --------   -------   -------   -------   ------- 
Y32       0.24 
Y33       0.13      0.20 
Y41       0.08      0.03     0.22 
Y42       0.05      0.02     0.09      0.18 
X12      -0.03     -0.02     0.01     -0.01       0.09 
X19       0.01      0.01     0.00      0.00      -0.03       0.12 
X21      -0.05     -0.05    -0.01     -0.02       0.01      -0.01 
X22      -0.01      0.01     0.00      0.01      -0.01      -0.01 
X23      -0.05     -0.04     0.00     -0.02       0.02      -0.01 
X24      -0.04     -0.05     0.01     -0.01       0.01      -0.01 
X25      -0.04     -0.04     0.00     -0.01       0.01      -0.01 
X26      -0.05     -0.04    -0.01      0.00       0.00       0.00 
X27      -0.03     -0.05     0.02     -0.01       0.02      -0.01 
X31      -0.08     -0.08    -0.03     -0.01       0.02      -0.01 
X33      -0.05     -0.03    -0.04     -0.01       0.01       0.00 
X41      -0.04     -0.06     0.03      0.00       0.02      -0.02 
X42      -0.05     -0.05    -0.02     -0.01       0.01       0.00 
X43      -0.04     -0.03    -0.02     -0.01       0.01       0.00 
 

     Covariance Matrix        
 

           X21      X22        X23      X24       X25        X26    
          -------   -------   ------   -------   ------   ------- 
X21       0.17 
X22       0.05      0.12 
X23       0.11      0.03     0.19 
X24       0.10      0.04     0.09       0.15 
X25       0.06      0.01     0.06       0.04       0.11 
X26       0.08      0.05     0.07       0.08       0.04       0.14 
X27       0.11      0.04     0.11       0.09       0.05       0.07 
X31       0.08      0.04     0.08       0.07       0.03       0.05 
X33       0.03      0.02     0.02       0.03       0.02       0.02 
X41       0.10      0.05     0.11       0.08       0.06       0.08 
X42       0.08      0.01     0.08       0.05       0.04       0.04 
X43       0.04      0.01     0.04       0.03       0.02       0.03 
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     Covariance Matrix        

 

    X27        X31        X33        X41        X42        X43    
   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  X27       0.19 
  X31       0.07       0.19 
  X33       0.01       0.05       0.15 
  X41       0.10       0.10       0.03       0.20 
  X42       0.07       0.06       0.02       0.06     0.20 
  X43       0.03       0.03       0.02       0.02     0.04    0.13 
 

 

 

 Number of Iterations = 39 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 

         Measurement Equations 
 

 

      Y11 = 0.36*Y1, Errorvar.= 0.11  , R2 = 0.53 
                               (0.011)            
                                10.68             
 

      Y12 = 0.14*Y1, Errorvar.= 0.22  , R2 = 0.085 
           (0.025)             (0.016)             
            5.67                13.72              
 

      Y13 = 0.32*Y1, Errorvar.= 0.18  , R2 = 0.37 
           (0.027)             (0.014)            
            11.95               12.69             
 

      Y22 = 0.23*Y2, Errorvar.= 0.15  , R2 = 0.27 
                               (0.020)            
                                7.21              
 

      Y23 = 0.12*Y2, Errorvar.= 0.14  , R2 = 0.097 
           (0.034)             (0.011)             
            3.53                12.30              
 

      Y31 = 0.43*Y3, Errorvar.= 0.0061 , R2 = 0.97 
                               (0.0041)            
                                1.46               
 

      Y32 = 0.34*Y3, Errorvar.= 0.13   , R2 = 0.47 
           (0.020)             (0.0095)            
            16.89               13.16              
 

      Y33 = 0.40*Y3, Errorvar.= 0.037  , R2 = 0.81 
           (0.014)             (0.0044)            
            28.87               8.20               
 

      Y41 = 0.39*Y4, Errorvar.= 0.072 , R2 = 0.68 
                               (0.042)            
                                1.70              
 

      Y42 = 0.24*Y4, Errorvar.= 0.12  , R2 = 0.32 
           (0.069)             (0.018)            
            3.50                6.74              
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      X12 = 0.16*X1, Errorvar.= 0.068 , R2 = 0.27 
           (0.033)             (0.011)            
            4.89                6.43              
 

      X19 =  - 0.16*X1, Errorvar.= 0.091 , R2 = 0.22 
              (0.034)             (0.012)            
              -4.76                7.89              
 

      X21 = 0.34*X2, Errorvar.= 0.057  , R2 = 0.67 
           (0.018)             (0.0052)            
            18.88               10.95              
 

      X22 = 0.13*X2, Errorvar.= 0.10   , R2 = 0.15 
           (0.018)             (0.0074)            
            7.45                13.53              
 

      X23 = 0.33*X2, Errorvar.= 0.079  , R2 = 0.58 
           (0.019)             (0.0066)            
            16.88               11.90              
 

      X24 = 0.28*X2, Errorvar.= 0.075  , R2 = 0.50 
           (0.018)             (0.0061)            
            15.35               12.38              
 

      X25 = 0.17*X2, Errorvar.= 0.076  , R2 = 0.28 
           (0.016)             (0.0057)            
            10.70               13.23              
 

      X26 = 0.25*X2, Errorvar.= 0.082  , R2 = 0.43 
           (0.018)             (0.0065)            
            13.81               12.74              
 

      X27 = 0.32*X2, Errorvar.= 0.089  , R2 = 0.54 
           (0.020)             (0.0073)            
            16.14               12.15              
 

      X31 = 0.36*X3, Errorvar.= 0.059 , R2 = 0.69 
           (0.035)             (0.022)            
            10.19               2.64              
 

      X33 = 0.12*X3, Errorvar.= 0.14  , R2 = 0.097 
           (0.022)             (0.010)             
            5.42                13.30              
 

      X41 = 0.32*X4, Errorvar.= 0.10   , R2 = 0.51 
           (0.021)             (0.0088)            
            14.99               11.42              
 

      X42 = 0.21*X4, Errorvar.= 0.16  , R2 = 0.21 
           (0.023)             (0.012)            
            9.09                13.54             
 

      X43 = 0.10*X4, Errorvar.= 0.12   , R2 = 0.086 
           (0.018)             (0.0084)             
            5.75                13.72               
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Structural Equations 
 

Y1 = 0.17*X1 + 0.87*X2 + 0.18*X3, Errorvar.= 0.04 , R2 = 0.96 
           (0.067)   (0.079)   (0.077)              (0.037)            
            2.54      10.91     2.31                 1.08              
Y2 = 0.46*Y1, Errorvar.= 0.79 , R2 = 0.21 
           (0.096)             (0.35)            
            4.77                2.26             
 

Y3 = 0.56*Y2 - 0.72*X4, Errorvar.= 0.56 , R2 = 0.44 
           (0.23)    (0.12)              (0.11)            
            2.43     -6.03                5.13             
 

Y4 = 0.30*Y3, Errorvar.= 0.83 , R2 = 0.17 
           (0.062)             (0.29)             
            4.83                2.86              
 

     Reduced Form Equations 
 

Y1 = 0.17*X1+0.87*X2+0.18*X3 + 0.0*X4, Errorvar.= 0.04, R2 = 0.96 
       (0.067) (0.079) (0.077)                                          
         2.54    10.91    2.31                                           
 

Y2 = 0.076*X1+0.40*X2+0.082*X3+0.0*X4, Errorvar.= 0.77, R2 = 0.23 
      (0.034)    (0.086)   (0.039)                                         
         2.22       4.59      2.10                                          
 

Y3 = 0.042*X1+0.22*X2+0.045*X3-0.72*X4, Errorvar.= 0.80, R2 = 0.20 
     (0.025)  (0.097) (0.028)  (0.12)                                
       1.70     2.26    1.63   -6.03                                
 

Y4 = 0.012*X1+0.065*X2+0.013*X3+0.21*X4,Errorvar.= 0.91, R2 = 0.09 
    (0.0077)   (0.032)    (0.0087)   (0.057)                                
       1.60       2.05       1.50       3.76                                 
 

 

         Correlation Matrix of Independent Variables  
 

                  X1         X2         X3         X4    
            --------   --------   --------   -------- 
       X1       1.00 
       X2       0.23       1.00 
              (0.09) 
                2.72 
       X3       0.25       0.63       1.00 
              (0.10)     (0.07) 
                2.58       9.33 
       X4       0.37       0.98       0.88       1.00 
              (0.10)     (0.03)     (0.08) 
                3.79      36.56      11.08 
 

  

 

         Covariance Matrix of Latent Variables    
 

       Y1         Y2         Y3         Y4         X1        X2    
      -------   ------   -------   ------     -------      ------- 
Y1     1.00 
       Y2       0.46       1.00 
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     Y3      0.52      0.20      1.00 
     Y4      0.15      0.06      0.30      1.00 
     X1      0.41      0.19     -0.16      0.05      1.00 
     X2      0.27      0.47     -0.45      0.13      0.23     1.00 
     X3      0.77      0.35     -0.44      0.13      0.25     0.63 
     X4      0.80      0.49     -0.45      0.13      0.37     0.98 
 

 

Covariance Matrix of Latent Variables    
 

                  X3         X4    
            --------   -------- 
       X3       1.00 
       X4       0.88       1.00 
 

 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 239 
Minimum Fit Function Chi-Square = 700.29 (P = 0.0) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 738.44 (P = 0.0) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 499.44 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (421.36 ; 585.12) 
 

Minimum Fit Function Value = 1.85 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.32 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (1.11 ; 1.54) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.074 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.068 ; 0.080) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 

 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 2.27 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (2.06 ; 2.50) 

ECVI for Saturated Model = 1.58 
ECVI for Independence Model = 20.51 

 

Chi-Square for Independence Model with 276 Degrees of Freedom = 

7724.39 
Independence AIC = 7772.39 

Model AIC = 860.44 
Saturated AIC = 600.00 

Independence CAIC = 7890.95 
Model CAIC = 1161.79 

Saturated CAIC = 2082.05 
 

Normed Fit Index (NFI) = 0.91 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.93 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.81 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.94 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.94 
Relative Fit Index (RFI) = 0.90 

 

Critical N (CN) = 169.45 
 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.012 
Standardized RMR = 0.066 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.92 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.90 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.69 
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The Modification Indices Suggest to Add the 
Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
Y12       Y2                  8.9                 0.12 
Y12       Y3                  8.8                 0.09 
Y22       Y4                 11.9                 0.09 
Y32       Y4                 26.9                 0.12 
Y33       Y4                 14.6                -0.05 
Y2        Y3                 10.9                 2.02 
Y2        Y4                  9.0                 0.37 
Y2        X2                 20.2                 1.90 
Y2        X3                 27.9                -0.82 
Y2        X4                 11.0                -1.28 

 

 

 

The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
Y4        Y2                  7.9                 0.32 
Y31       Y23                 8.6                -0.01 
Y32       Y22                17.4                 0.03 
Y33       Y23                 8.6                 0.01 
Y33       Y31                33.2                 0.08 
Y33       Y32                 8.5                -0.02 
Y41       Y32                11.4                 0.03 
Y41       Y33                 9.7                -0.01 
X12       Y22                 9.2                -0.02 
X21       Y11                 8.1                -0.01 
X21       Y22                 9.7                -0.02 
X22       Y22                16.1                 0.03 
X22       Y42                 9.3                 0.02 
X22       X12                10.2                -0.02 
X23       X22                11.8                -0.02 
X25       Y12                13.3                -0.02 
X25       X22                13.3                -0.02 
X26       Y22                83.5                 0.06 
X26       X22                10.6                 0.02 
X27       Y12                 9.0                 0.02 
X27       Y41                12.8                 0.02 
X31       Y22                10.6                -0.02 
X31       Y41                 8.5                -0.02 
X33       Y12                12.4                -0.03 
X33       Y22                10.4                -0.03 
X33       Y32                 8.3                -0.02 
X33       Y33                 8.2                 0.01 
X33       Y41                12.9                -0.03 
X41       Y13                 8.2                 0.02 
X41       Y22                10.3                 0.02 
X41       Y41                25.9                 0.03 
X42       Y22                16.6                -0.04 
X43       X41                 9.0                -0.02 

 

Time used:    0.156 Seconds 
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Lampiran 7  Pendugaan akhir model struktural kemandirian petani dalam 

meningkatkan produktivitas usahatani kakao di Provinsi Sulawesi 

Tengah 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8  Pendugaan akhir modal struktural kemandirian petani dalam 

meningkatkan produktivitas usahatani kakao di Provinsi Sulawesi 

Tengah (t-value) 
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Lampiran 9  Hasil sambung samping dan sambung pucuk tanaman kakao milik 

petani di Provinsi Sulawesi Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lampiran 10  Proses pengupasan buah kakao milik petani di Provinsi Sulawesi 

Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lampiran 11   Proses penjemuran biji kakao milik petani di Provinsi Sulawesi 

Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



258 

Lampiran 12   Biji kering kakao milik petani di Provinsi Sulawesi Tengah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Lampiran 13  Lahan kakao milik petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lampiran 14  Penebangan kakao milik petani di Provinsi Sulawesi Tengah 
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Lampiran 15  Proses pengambilan data oleh peneliti dan tim enumerator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lampiran 16  Tanaman dan buah kakao yang terserang hama dan penyakit  
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