
BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Secara umum sektor pertanian pada Pembangunan Jangka

Panjang Pertama (PJP-I) dapat dinilai telah berhasil melaksanakan

peran-peran konvensionalnya, seperti : a) memproduksikan bahan

pangan. b) menyediakan kesempatan kerja, c) mengakumulasikan

modal untuk pengembangan sektor-sektor lainnya, dlmenyediakan

faktor produksi, el menyediakan bahan baku untuk sektor industri.

f) pasar bagi produk domestik dan menyediakan devisa melalui

ekspor.

Pada PJP-II selain mengemban peran-peran konvensional tersebut.

diperkirakan posisi sektor pertanian akan semakin penting terutama

sebagai akibat terjadinya kecenderungan perubahan berlingkup

nasional dan Internasional yang dampaknya bersifat jangka panjang.

Kecenderungan-kecenderungan utama yang diperkirakan akan

mempengaruhi peran sektor pertanian dimasa mendatang adalah :

a) transformasi struktur perekonomian nasional. b) globalisasi

perekonomian, c) meningkatnya ancaman terhadap lingkungan

hidup dan sistim pertanian berkelanjutan, dan d) perubahan

perubahan institusional yang berkaitan dengan ketiga kecenderu

ngan diatas. (Nasution L.I, 1995).
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Dalam bidang ekonomi, GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pena

taan industri nasional diusahakan pada peningkatan dan pendala

man struktur industri yang didukung oleh kemampuan teknologi

yang semakin meningkat; peningkatan ketangguhan pertanian;

pemantapan sistim kelembagaan koperasi;penyempurnaan pola

perdagangan, jasa dan sistim distribusi; pemanfaatan secara opti

mal dan tepat guna faktor produksi dan sumberdaya ekonomi serta

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat terbentuknya

masyarakat industri yang menjamin keadilan, kemakmuran dan

pemarataan pendapatan serta kesejahteraan rakyat sesuai dengan

nilai-nilai Pancasila.

Uraian di atas mengisyaratkan adanya kehendak dan tuntutan

melakukan reorientasi arah dan penyesuaian-penyesuaian kebijaksa

naan pembangunan ekonomi. Bagi sektor pertanian, pendekatan

penghampiran yang ditempuh selama ini terutama diarahkan untuk

peningkatan produksi semata-mata, maka saat ini diperlukan

penghampiran bersifat sistemik yaitu berwawasan agribisnis yang

bermuara pada peningkatan kesejahteraan.

Sebagai salah satu komoditas pertanian, kakao di Indonesia telah

diusahakan secara luas sejak dekade 70-an. Pada sisi status

pengusahaannya, dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk status, yaitu :

perkebunan rakyat; perkebunan negara dan perkebunan swasta

besar. Dalam kaitan ini, pengusahaan kakao Indonesia didominasi

bentuk status perkebunan rakyat yang melibatkan jutaan petani.
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Pada tahun 1995, luas areal dan produksi perkebunan kakao rakyat

adalah 428.923 Ha ( 71 persen dari total areal) dan 239.992 Ton (

76 persen dari total produksi). Sedangkan jenis kakao yang diusa

hakan petani/rakyat 90 persen lebih merupakan jenis lindak, seba

gian kecil lainnya jenis kakao mulia. Oleh karena itu, dalam peneli

tian ini yang dimaksud dengan kakao rakyat adalah kakao jenis

lindak yang diusahakan petani.

Pada tahun 1995 dari segi persebarannya, pengusahaan Kakao

rakyat terdapat di 26 Propinsi dengan total luas areal 428.923 Ha

yang melibatkan 328.759 KK petani. Dimana luas areal terbesar,

yaitu seluas 116.728 Ha berada di Sulawesi Selatan, sedangkan

luas areal terkecil (603 Ha) terdapat di Propinsi Timor-Timur.

Sementara itu, di Propinsi Surnatera Utara terdapat 2.965 Ha yang

melibatkan 22.445 keluarga petani.

Untuk lebih jelas pada Ttabel 1.1. berikut ditampilkan persebaran

areal Kakao rakyat dan jumlah keluarga petani yang mengusahakan

nya berdasarkan propinsi.
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Tabel 1.1. Luas Areal Kakao Rakyat Dan Jumlah Petani

Menurut Propinsi, Pada Tahun 1995.

No. Propinsi

1. 0.1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Ria u
5. Jambi
6. Sumatera Selatan
7. Bengkulu
8. Lampung
9. Jawa Barat

10. Jawa Tengah
11. 0.1. Yogyakarta
12. Jawa Timur
13. Bali
14. Nusa Tenggara Barat
15. Nusa Tenggara Timur
16. Timor Timur
17. Kalimantan Barat
18. Kalimantan Tengah
19. Kalimantan Selatan
20. Kalimantan Timur
21. Sulawesi Utara
22. Sulawesi Tengah
23. Sulawesi Selatan
24. Sulawesi Tenggara
25. Maluku
26. Irian Jaya

Total Indonesia :

Luas Areal
(Ha)

14.575
20.965

5.989
4.233
1.682
1.043
2.658

13 .063
6.789
5.103
3.320
5.733
4.257
3.293

21.049
510

4.135
2.316
2.231

26.435
8.653

33.640
120.194

80.838
18.506
17.713

428.923

Jumlah Petani
(KK)

19.667
22.445
12.072

1.226
4.960
2.983
4.552
1.012

11.543
17.267
18.402

8.160
20.786

5.305
59.348

3.632
8.486
2.417

16.790
17.231

6.667
27.079

154.697
73.142
21.152
1.439

328.759

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan,1 996

Dari Tabel 1.1. diatas dapat dilihat bahwa rata-rata luas areal kakao

rakyat adalah 1, 30 Ha per KK petani.
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Luas areal tersebut tergolong ekonomis untuk usaha petani, karena

skala ekonomis untuk usaha komoditas kakao adalah seluas 0,50

Ha sebagaimana tertuang dalam Kebijaksanaan Ditjen Perkebunan

tentang Pengembangan Komoditas Kakao pada Pelita IV.

Selanjutnya perkembangan luas areal dan produksi kakao rakyat

pada kurun waktu 1985 - 1995 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

berikut.

Tabel 1.2. Perkembangan Luas Areal Dan Produksi Kakao Rakyat

Tahun 1985 - 1995

Tahun Luas Areal (Hal Produksi (Ton)

1985 51.765 8.997
1986 58.584 11.761
1987 114.922 25.841
1988 165.100 39.757
1989 212.352 68.259
1990 252.837 97.418
1991 199.998 119.284
1992 351.911 145.563
1993 376.636 187.529
1994 415.522 198.001
1995 428.923 239.922

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1996

Tabel 1.2. diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan luas areal

kakao rakyat sebesar 377.048 Ha selama 11 tahun atau rata-rata

meningkat 34, 28 persen per tahun. Bersamaan dengan itu terjadi

peningkatan produksi kakao rakyat sebesar 220.925 ton atau

meningkat rata-rata 20,99 persen per tahun.
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Sementara itu, rata-rata produktifitas kakao rakyat masih tergolong

rendah akan tetapi cenderung semakin meningkat.

Jika pada tahun 1985 tingkat produksi hanya mencapai 0,17 ton

per Ha, maka pada tahun 1995 telah mencapai 0,56 ton per Ha.

Pesatnya perkembangan kakao rakyat tersebut juga diikuti perkem

bangan pengusahaan kakao secara Nasional kearah yang meng

gembirakan seperti terlihat dari peningkatan produksi dan volume

ekspor. Sebagai gambaran kuantitatif, jumlah produksi kakao

Indonesia pada tahun 1980 sebesar 10.284 Ton menjadi 273.881

Ton pada tahun 1995 atau terdapat rata-rata peningkatan pro

duksi sebesar 16.47 persen setiap tahun. Sedangkan volume

ekspor dalam bentuk kakao biji meningkat dari 4.680 Ton pada

tahun 1980 menjadi 262.174 Ton pada tahun 1995. Dengan kata

lain, setiap tahun terjadi rata-rata peningkatan volume ekspor sebe

sar 16,09 persen. Data perkembangan produksi dan volume ekspor

kakao Indonesia selama 16 tahun ter akhir dapat dilihat pada Tabel

1.3.
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Tabel 1.3. Perkembangan Produksi dan Volume Ekspor Kakao

Indonesia Tahun 1980 - 1995

Tahun Total Produksi Volume Ekspor
(Ton) (Ton)

1980 10.284 4.680
1981 13.137 6.841
1982 17.260 11.395
1983 19.640 25.228
1984 26.502 25.163
1985 33.798 31.429
1986 34.327 35.054
1987 50.199 40.911
1988 79.335 61.274
1989 110.509 75.857
1990 142.347 119.725
1991 174.899 145.217
1992 207.147 176.006
1993 258.059 228.779
1994 269.981 231.168
1995 273.880 262.174

Sumber : BPS, 1996

Dengan pesatnya peningkatan produksi dan volume ekspor kakao

Indonesia menjadikan semakin pentingnya peranan komoditas ini dalam

perolehan devisa Negara seperti terlihat dari semakin besarnya nilai

ekspor dari tahun ke tahun. Pada tahun 1996, nilai ekspor kakao

Indonesia tercatat sebesar 378 juta dollar AS. Dengan nilai sebesar ini

komoditas kakao menempati posisi ke-4 setelah karet, minyak sawit

dan kopi dalam perolehan devisa negara dari sektor pertanian. Dalam

kaitan ini, negara tujuan utama ekspor kakao adalah Singapura, Ameri

ka Serikat, dan negara-negara Eropah Barat.

Sementara itu, Indonesia juga mengimpor Kakao berupa produk olahan

seperti pasta, bubuk dan preparat yang mengandung kakao dengan

nilai relatip kecil jika dibandingkan dengan nilai ekspor.
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Sedangkan negara asal impor produk ini, antara lain ialah Singapura,

Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropah Sarat.

Untuk lebih jelasnya pada Tabel 1.4. berikut dapat dilihat perkem

bangan nilai ekspor impor kakao Indonesia sejak tahun 1985 sampai

dengan tahun 1995.

Tabel 1.4: Nilai Ekspor Dan Impor Kakao Indonesia Tahun

1985 - 1995.

Tahun

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Nilai Ekspor
(ribuan US$)

63.844
60.963
66.337
81.907
85.232

127.091
149.918
158.835
210.934
279.390
308.328

Nilai Impor
(ribuan US$)

652
391
722
302
862

1. 664
1.026
3.492
5.220
8.478
6.044

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 1996.

Dari Tabel 1.4. tersebut terlihat adanya peningkatan nilai ekspor

Kakao Indonesia sebesar 244,484 juta dollar AS selama sebelas

tahun dan terus meningkat dari tahun ketahun kecuali pada tahun

1986. Sedangkan nilai impor meningkat sebesar 5,392 juta dollar

AS, dimana nilai tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun.
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Pada dekade 80-an seiring dengan terjadinya peningkatan produksi

negara-negara produsen di-kawasan Asia dan membaiknya iklim

di Afrika Barat disatu pihak serta lambatnya peningkatan permin

taan di pihak lain mengakibatkan pasar kakao dunia mengalami

surplus supply dan harga berfluktuasi (cenderung menurun). Aki

batnya jllmlah stock membesar dari 383 ribu Ton pada tahun 1980

menjadi 841 ribu Ton pada tahun 1988.

Sementara itu, International Cocoa Organization (ICCO) menetap

kan maximal buffer stock sebesar 250 ribu ton. (Djoko Roesmanto

Dalam Kajian Sosial Ekonomi Kakao,1 991). Akan tetapi beberapa

tahun terakhir permintaan/konsumsi pasar kakao dunia cende

rung meningkat bahkan terjadi defisit walaupun penawaran dan

harganya masih relatif berfluktuasi. Berdasarkan laporan market

cacao tahun 1996 yang diterbitkan ED & F Man produksi dan

permintaan Kakao dunia pada tahun 1990/1991 - 1994/1995

dapat dilihat pada tabel 1.5. berikut. Sedangkan untuk tahun

1996/1997 ICCO di London mengumumkan terjadinya defisit

pasokan Kakao dunia sebesar 134.000 ton, lebih tinggi dari predik

si semllia sebesar 115.000 ton. Defisit ini merupakan refleksi dari

terjadinya penurunan produksi Kakao beberapa negara, yaitu

Malaysia, Ghana, Republik Dominika dan Papua New Guenia.

Bahkan Pantai Gading sebagai negara produsen terbesar kakao,

produksinya menu run sebesar 87.500 ton dibandingkan dengan

produksi tahun 1995/1996.
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Tabel 1.5. Produksi Dan Permintaan Kakao Dunia

Tahun 1990/91 - 1994/95

Tahun Produksi
(000 Ton)

I I
Permintaan ISurplus/Defisit I
(000 Ton) (000 Ton)

1990/1991 2.496 2.313 183
1991/1992 2.228 2.297 -69
1992/1993 2.416 2.443 -27
1993/1994 2.396 2.489 -97
1994/1995 2.344 2.544 -200

Sumber : Harian Bisnis Indonesia, Tanggal 20 Februari 1997.

Berdasarkan Tabel 1.5. dan uraian tersebut diatas menunjukkan

bahwa saat ini terjadi kecenderungan peningkatan permintaan

kakao dunia dunia disatu pihak dan supplay produksi yang cende

rung menurun dipihak lain menyebabkan defisit. Kondisi defisit

seperti ini diperkirakan masih berlangsung sampai beberapa tahun

mendatang sehingga akan mengakibatkan naiknya harga.

Disisi lain, perkembangan harga Kakao cukup berfluktuasi baik

dipasar dalam negeri maupun dipasar Internasional. Pada Tabel

1.6. berikut dapat dilihat perkembangan harga bulanan biji kakao di

pasar dalam negeri pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1996.
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Tabel 1.6. Perkembangan Harga Bulanan Biji Kakao (Rp.lKg)

Di Pasar Dalam Negeri, Tahun 1992 - 1996.

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Rata-Rata

1992 1. 750 1.650 2.050 1.312 1.312 1. 100 LOn 1.050 1. 175 1.529 1.250 1.200 1.373

1993 1.187 1.201 1.188 1.177 1.150 1. 150 1. 150 1.152 1.208 1.308 1.685 1.625 1.265

1994 1.625 1.580 1.545 11.598 1.829 1.756 1.864 1.833 1.933 1.950 1.753 1.700 2.581

1995 1.798 1.967 1.958 2.026 2.102 2.042 2.042 2.075 2.060 2.042 2.065 2.075 2.021

1996 2.600 2.600 2.600 2.200 2.200 1.900 2.200 2.500 2.500 2.500 2.750 2.750 2.442

Sumber : Badan Agribisnis, Departemen Pertanian, 1997.

Disisi lain, citra buruk mutu kakao Indonesia merupakan salah satu

persoalan aktual perkakaoan kita. Kondisi ini terutama disebabkan

rendahnya mutu biji kakao Rakyat, antara lain karena masih

banyaknya biji kakao yang difermentasi secara tak sempurna dan

penanganan pengeringan serta penyimpanan di gudang secara

sembarangan.

Akibatnya, tingkat harga ekspor kakao Indonesia relatif rendah

bahkan seringkali produk Kakao kita mendapat klaim dari negara

negara importir, seperti melalui sanksi automatic detention yang

masih diberlakukan Amerikat Serikat.

Dalam kondisi pasar seperti diuraikan di-atas, pangsa ekspor kakao

Indonesia masih tergolong rendah yaitu sebesar 10,3 persen pada

tahun 1995. Dalam kelompok negara pengekspor Kakao Indonesia

menduduki peringkat ke 3 setelah Pantai Gading dan Nigeria.
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Uraian-uraian diatas memperlihatkan pesatnya peningkatan produksi

dan volume ekspor Kakao Indonesia serta cukup cerahnya peluang

pasar. Dimasa mendatang karena pertumbuhan pendapatan,

pertambahan penduduk dan pengaruh Iiberalisasi perdagangan

maka permintaan dunia terhadap komoditas kakao diperkirakan

akan semakin meningkat.

Untuk dapat memanfaatkan peluang pasar tersebut ditengah-tengah

semakin ketatnya persaingan, maka sangat diperlukan langkah

langkah pengenalan masalah perkakaoan di dalam negeri dan

hambatan-hambatan International yang selanjutnya dicarikan upaya

penanganannya. Keseluruhan upaya pemanfaatan peluang pasar

tersebut haruslah diarahkan pada peningkatan kesejahteraan

petani sebagai produsen utama Kakao Indonesia. Oleh karena itu,

permasalahan yang dihadapi petani kakao mendesak untuk dite

mukenali. Berkaitan dengan hal tersebut diatas kita seringkali men

dengarkan keluhan petani Kakao bahwa mereka kesulitan mema

sarkan produksinya dan harga yang diterima anjlok. Berdasarkan

hasil Kongres Tani Indonesia ke 2 Tahun 1993, menyatakan bahwa

pemasaran merupakan masalah utama yang dihadapi petani

Indonesia dari keseluruhan sistim usahataninya.

Kotler (1995), menyatakan bahwa pemasaran modern tidak hanya

menjual produk yang bagus dan berkualitas dengan harga yang

menarik dan membuat produk terjangkau oleh konsumen sasaran,

pemasaran juga harus dapat berkomunikasi dengan konsumen

mereka.
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Pemasaran akan berhasil bila pemasaran dapat memahami dan

mengidentifikasi kebutuhan konsumen akan suatu produk dan

konsumen merasa terpuaskan. Memahami dan memuaskan pe

langgan sasaran dengan tawaran yang unggul merupakan kunci

keberhasilan dan keuntungan suatu usaha.

Dengan mempertimbangkan uraian terdahulu, kajian saluran pema

saran Kakao rakyat sangat relevan dilakukan berkaitan dengan

upaya peningkatan pendapatan petani Kakao dimasa mendatang.

1.2. Perumusan Masalah.

Dari berbagai masalah yang ada, Konperensi Nasional Kakao III

tahun 1992 merumuskan 3 (tiga) masalah utama yang dihadapi

Indonesia dalam pengembangan komoditas kakao terutama kakao

yang diusahakan petani yaitu :

a. Rendahnya mutu produk

b. Rendahnya produktifitas

c. Rendahnya tingkat harga yang diterima petani

Dari tiga masalah tersebut, salah satu diantaranya yaitu masalah

rendahnya tingkat harga yang diterima petani merupakan fokus

kajian dalam penelitian ini walaupun dalam kenyataannya

masalah-masalah tersebut satu sama lain saling terkait.

Tingkat harga kakao yang diterima petani berkaitan erat dengan

aspek pemasaran, karena harga merupakan komponen pokok

disamping komponen produk, promosi dan tempat dalam penentuan

keberhasilan pemasaran.
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Dalam proses pemasaran, suatu produk akan disampaikan dari

produsen ke konsumen melalui saluran pemasaran tertentu.

Menurut Swastha (1991), penyampaian dan pemindah tanganan

barang-barang dari produsennya sangat tergantung pada peran aktif

dari lembaga-Iembaga saluran. Pada umumnya, petani Kakao dalam

memasarkan produknya tidak menjual langsung kepada konsumen

akhir. Antara petani produsen dan konsumen terdapat sekelompok

perantara pemasaran yang memerankan berbagai peran dan

memakai bermacam-macam nama, seperti pedagang pengumpul

dan pedagang besar.

Efisiensi saluran pemasaran/tataniaga suatu produk yang baik, akan

memberikan kepuasan yang merata pada semua pelaku yang terli

bat dalam proses pemasaran. Akan tetapi, tataniaga produk

pertanian di Indonesia umumnya dapat dikategorikan memiliki

tingkat efisiensi relatif rendah, sehingga keuntungan atau kepuasan

hanya dinikmati pihak tertentu (Sari kit, 1997).

Disamping itu, masih banyak faktor yang mempengaruhi tingkat

harga yang diperoleh petani seperti type lembaga perantara, cara

pembayaran, volume penjualan dan mutu produk. Untuk mendala

mi permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang berkaitan dengan

beberapa pertanyaan berikut :

1. Berapa besarnya margin yang diterima setiap pihak yang

terlibat dalam proses pemasaran kakao rakyat di Sumatera

Utara, mulai dari tingkat petani sampai dengan tingkat ekspor

tir ?
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2. Berapa besarnya pengaruh faktor type lembaga perantara, cara

pembayaran, volume penjualan dan faktor mutu produk

terhadap tingkat harga yang diterima petani.

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, dapatlah ditetap

kan tujuan penelitian seperti berikut :

1. Mengetahui besaran kontribusi margin yang diterima setiap

pihak yang terlibat dalam proses pemasaran kakao rakyat di

Sumatera Utara

2. Mengetahui besarnya pengaruh faktor type lembaga perantara,

cara pembayaran, volume penjualan dan faktor mutu produk

terhadap harga di tingkat petani.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis merupakan suatu kesempatan berharga untuk me

ngetahui secara lebih mendalam masalah pemasaran kakao rak

vat Sumatera Utara

2. Bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya merupakan masukan

dan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijaksanaan pe

ningkatan pendapatan petani kakao dimasa mendatang.
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