
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Otonomi Daerah dengan sistem desentralisasi diimplementasikan di 

Indonesia sejak tahun 2001 berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang  

Pemerintah Daerah, yang selanjutnya telah diubah menjadi UU RI Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah (Dirjen Otonomi Daerah, 2004), kemudian ditetapkan dengan 

Peraturan  Presiden  Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional. 

 Pemerintah daerah untuk memanfaatkan segala potensi daerahnya sesuai 

dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Setiap daerah diharapkan dapat 

mengelola dengan baik dan memberdayakan serta mengembangkan semua potensi 

daerah dalam upaya mencapai kemandirian daerah. Kewenangan yang diberikan 

kepada daerah ini harus mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), swasta, perguruan tinggi, 

LSM, organisasi sosial politik, serta seluruh lapisan masyarakat (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. Sulut, 2005). 

 Dalam  rangka pencapaian kesuksesan pelaksanaan Pemerintahan Daerah 

diperlukan adanya komitmen dalam setiap tindakan yang akan ditempuh. Seiring 

dengan penetapan Pemerintahan Daerah yang berdampak pada adanya tuntutan 
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kemandirian daerah. Upaya pengembangan potensi daerah dapat ditempuh 

melalui pengembangan agribisnis daerah, dengan melibatkan seluruh subsistem 

yang ada pada sistem agribisnis termasuk lembaga penunjang. Alasan agribisnis 

dipilih sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk pengembangan 

daerah adalah agribisnis merupakan cara yang tepat dalam menghadapi berbagai 

perkembangan yang terjadi saat ini dan dimasa yang akan datang, baik dalam 

lingkup nasional maupun internasional (Krisnamurthi, 2001). 

  Sektor pertanian sebagai salah satu sektor agribisnis yang memberikan 

kontribusi yang paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi 

Sulawesi Utara, bahkan cenderung terjadi peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada 

distribusi PDRB sektor pertanian tahun 2003-2007, seperti pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Distribusi PDRB  Sulawesi Utara sektor Pertanian Atas Dasar Harga 

berlaku Tahun 2003-2007 (dalam %). 
 

Sektor/Subsektor 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Tanaman Bahan Makanan 5,67 5,18 5,77 6,66 8,46 

2. Tanaman Perkebunan 6,32 6,24 5,52 5,36 5,80 

3. Peternakan dan Hasilnya 2,16 2,22 2,24 1,98 2,17 

4. Kehutanan 0,39 0,36 0,32 0,33 0,31 

5. Perikanan 5,04 5,20 5,44 5,06 3,96 

Total Sektor Pertanian 19,38 19,19 19,27 19,39 20,70 

Sumber : BPS Sulut, 2008 
 
 
  Tabel 1 mengindikasikan bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB Tahun 

2007 untuk sektor pertanian berasal dari sub sektor perkebunan sebesar 5,80 %. 

Kontribusi sub sektor perkebunan pada tahun 2005-2006 mengalami penurunan, 

jika dibandingkan dengan tahun 2003-2004. Namun pada tahun 2007 mengalami 
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peningkatan sebesar 0,44 % dibandingkan dengan tahun 2006. Komoditas kelapa 

memberikan kontribusi PDRB terhadap subsektor perkebunan sebesar 53,27 %.  

  Penetapan perkebunan sebagai sub sektor unggulan kedua setelah tanaman 

bahan makanan, merupakan upaya untuk terus meningkatkan kontribusi sub 

sektor perkebunan. Upaya ini didukung pula dengan adanya penetapan Kawasan 

Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung (KAPET Manado-Bitung). 

Adanya ketetapan ini, menjadikan Propinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah 

pengembangan, dengan prioritas sub sektor perkebunan (Dinas Perkebunan Prov. 

Sulut, 2007).  

 Peranan perkebunan bagi perekonomian Sulawesi Utara masih tetap 

dominan. Kelapa sebagai komoditi utama, sedangkan cengkeh, pala serta panili 

sebagai komoditi penunjang yang dijadikan andalan dan dapat diunggulkan, di 

samping komoditi lainnya seperti aren, kopi, kakao, jambu mete, lada, kayu 

manis, kemiri (Dinas Perkebunan Prov. Sulut, 2007).  

 Pembangunan Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada strategi 

yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah, yaitu membangun 

ekonomi yang bertumpu pada Sektor Pertanian secara luas yang bersemangat, 

produktif, maju dan sejahtera dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri 

yang ramah lingkungan melalui pengembangan komoditi unggulan dan andalan 

yang bernilai tambah tinggi serta berdaya saing kuat (Dinas Perkebunan Prov. 

Sulut, 2007). 

  Kelapa sebagai salah satu komoditas utama, untuk dikembangkan di 

Provinsi Sulawesi Utara, merupakan komoditas yang telah lebih dahulu 

dikembangkan bahkan dikenal dengan “komoditas primadona”, dibandingkan 
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dengan komoditas lain, sehingga Provinsi Sulawesi Utara disebut dengan daerah 

nyiur melambai, sebab sebagian besar komoditas kelapa dikembangkan melalui 

perkebunan kelapa rakyat  yang dilakukan secara turun-temurun. Jumlah petani  

kelapa yang bekerja 186.199 KK atau 31,98% dari jumlah 582.272 KK Provinsi 

Sulawesi Utara (BPS, Sulut Dalam Angka, 2008). Berdasarkan data Tahun 2007, 

luas areal komoditas kelapa perkebunan rakyat dan perkebunan besar negara dan 

swasta sebesar 267.625,32 ha dengan produksi sebesar 229.613,37 ton, seperti 

terlihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Luas Lahan dan Volume Produksi Pola Pengusahaan Komoditas Kelapa     

Tahun 2003-2007 Provinsi Sulawesi Utara. 
 

Tahun 

Pola Pengusahaan 

Perkebunan Rakyat Perkebunan Besar Negara/Swasta 

Luas (Ha) Produksi (Ton) Luas (Ha) Produksi (Ton) 

2003 252.967,00 252.967,00 12.666,00 12.666,00 

2004 209.284,00 230.432,00 11.824,00 13.967,00 

2005 250.922,00 175.184,95 11.424,00 12.534,21 

2006 259.306,01 233.516,59 11.299,85 11.299,85 

2007 256.393,47 216.007,99 11.231,85 13.605,38 

Sumber : BPS Sulut Dalam Angka, 2008. 

 
  Pada Tabel 2 dalam pengusahaan komoditas kelapa yang dilakukan 

khususnya perkebunan rakyat pada lima tahun terakhir baik luas areal maupun 

jumlah produksi berfluktuasi, pada  tahun 2007 mengalami penurunan   luas areal 

sebesar 256.393,47 ha dibandingkan dengan tahun 2006 dengan luas areal 

259.306,01 ha. Dilihat dari sisi produksi juga mengalami penurunan dari tahun 

2006 sebesar 233.516,59 ton atau 0,9 ton per ha per tahun dibandingkan dengan 

tahun 2007 sebesar 216.007,99 ton atau 0,8 ton per ha per tahun,  akibatnya 
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tingkat produksi tahun 2007 mengalami penurunan seperti terlihat pada Tabel 2. 

Menurut Tenda et al.,  (1998) produksi kelapa dalam unggul dapat mencapai 4 ton 

kopra per ha per tahun. Dirjen Perkebunan kerjasama dengan Balai Penelitian 

Kelapa dan Palma Lain (2006), juga dalam penelitiannya menyampaikan bahwa 

produksi kelapa (kelapa Dalam Mapanget Sulawesi Utara) dapat mencapai 3,5 ton 

per ha per tahun dan mulai berbuah umur pada lima tahun. 

 Secara umum potensi pengembangan dan lahan yang tersedia cukup luas. 

Namun saat ini masih dihadapkan pada kondisi rendahnya produktivitas kelapa, 

keterbatasan modal usahatani, harga produk primer kelapa (kelapa butiran dan 

kopra) rendah, harga input produksi mahal, keterbatasan penguasaan teknologi, 

manajemen usahatani yang belum efisien, dan kurangnya akses petani dalam 

pemasaran hasil. Oleh sebab itu perlu ada perubahan melalui pendekatan sistem 

agribisnis kelapa di Provinsi Sulawesi Utara. 

 Agribisnis pada dasarnya merupakan kegiatan yang sangat luas, 

menyangkut pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis agar seluruh 

subsistem agribisnis dapat secara produktif dan efisien menghasilkan berbagai 

produk pertanian yang dimiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Menurut 

Saragih (1998), sistem agribisnis dibagi menjadi 4 (empat) subsistem yaitu         

(1) subsistem agribisnis hulu (up stream agribusiness), (2) Subsistem usahatani 

(on farm agribusiness), (3) subsistem agribisnis hilir (down stream agribusiness), 

dan (4) subsistem jasa layanan pendukung agribisnis (supporting institution). 

 Intan (2000), mengidentifikasi  ada 4 (empat) strategi pengembangan 

industri pengolahan kelapa yaitu (1) pengembangan sistem agribisnis kelapa 

terpadu, sistem pewilayahan dan berorientasi global, (2) pengembangan teknologi 
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berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat, (3) berbasis pada industri kecil, 

model kemitraan, keberpihakan pemerintah melalui program aksi, serta strategi 

manajemen industri dan perencanaan strategi industri, (4) pembentukan asosiasi 

pengusaha, pembinaan dan pengawasan mutu, program pelatihan, serta 

transparansi program pengembangan.  

 Pengembangan agribisnis kelapa berperan penting untuk peningkatan 

produktivitas dan sekaligus peningkatan pendapatan petani. Kelapa sangat 

berperan dalam perekonomian sebagai penyedia lapangan tenaga kerja, bahan 

baku industri dalam negeri dan konsumsi langsung. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan pendapatan petani adalah dengan pengelolaan input usaha tani 

seperti tenaga kerja, pendapatan, pendidikan, luas lahan dan keikutsertaan dalam 

kelompok tani secara optimal dan efektif (Damanik, 2007). 

  Supadi dan Nurmanaf (2006), mengatakan bahwa dalam pengembangan 

perkebunan kelapa berwawasan agribisnis melalui pemberdayaan petani dapat 

dilakukan melalui : (1) penyuluhan dan pelatihan dalam aspek teknis dan 

manajemen untuk meningkatkan kemampuan petani dalam meraih dan 

menciptakan peluang ekonomi, (2) mengaktifkan dan memfungsikan 

kelembagaan pertanian seperti kelompok tani, koperasi, lembaga keuangan mikro, 

lembaga penyuluhan dan lainnya untuk mengatasi berbagai persoalan dalam 

rangka meningkatkan pendapatan petani, (3) pengembangan dan penerapan 

teknologi spesifik lokasi, (4) memberikan bantuan permodalan kepada petani 

dalam bentuk bantuan dana bergulir dan kredit. 

 Berdasarkan pendekatan agribisnis maka komoditi kelapa di Provinsi 

Sulawesi Utara, mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi penggerak 
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pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Peluang ini diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan petani.  Oleh karena itu, perlu 

dibangun sistem agribisnis komoditas kelapa yang tangguh melalui perencanaan 

yang matang. Salah satu langkah yang harus dilakukan yaitu membuat 

perencanaan strategis pengembangan agribisnis kelapa yang tepat. Adanya 

perencanaan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan 

peranannya dalam pengembangan subsektor perkebunan khususnya 

pengembangan agribisnis komoditas kelapa. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang pengembangan agribisnis kelapa di Provinsi Sulawesi 

Utara, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

a. Faktor-faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi pengembangan 

agribisnis kelapa di Provinsi Sulawesi Utara ? 

b. Bagaimana alternatif strategi pengembangan agribisnis kelapa dalam 

mendukung pengembangan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Utara ? 

c. Bagaimana prioritas strategi pengembangan agribisnis kelapa di Provinsi 

Sulawesi Utara ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

   Tujuan penelitian adalah : 

a. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi pengembangan  agribisnis kelapa di Provinsi Sulawesi Utara. 
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b. Merumuskan alternatif-alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk 

pengembangan agribisnis kelapa di Provinsi Sulawesi Utara. 

c. Menentukan prioritas strategi untuk pengembangan agribisnis kelapa di 

Provinsi Sulawesi Utara. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah  Provinsi 

Sulawesi Utara dalam upaya pengembangan agribisnis, khususnya pada 

komoditas kelapa di Provinsi Sulawesi Utara. 

b. Membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menentukan 

strategi kebijakan yang tepat dan efektif untuk pengembangan agribisnis 

kelapa. 

c. Merupakan sarana pengembangan wawasan dalam menganalisis strategi yang 

tepat untuk pengembangan agribisnis kelapa. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

  Penelitian  ini,  dibatasi hanya pada tahap perumusan untuk menentukan 

strategi pengembangan agribisnis komoditas kelapa di Provinsi Sulawesi Utara. 

Adapun ruang lingkup analisis yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara 

sebagai instansi teknis yang merumuskan, mengimplementasikan dan 

mengevaluasi strategi  pengembangan agribisnis komoditas kelapa di Provinsi 

Sulawesi Utara. 
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