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Kata kunci: pengembangan, agribisnis sagu, berkelanjutan 

Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) potensi pengembangan 
agribisnis sagu dan (2) strategi perioritas yang berpengaruh terhadap 
pangan lokal berkelanjutan. , 

Penelitian dilaksanakan di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi 
Selatan. Penelitian ini menggunakan informan yang dipili berdasarkan 
teknik penyampelan bola salju (snowball sampling). Analisis yang 
digunakan adalah analisis SWOT dan analisis AHP. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pengembangan 
agribisnis sagu di Kata Palopo sangat bergantung pada kondisi internal 
dan eksternal usaha tani, rnulai dari hulu sampai hil,ir sebagai objek yang 
akan dikembangkan. Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal diketahui 
bahwa kekuatan potensi pengembangan agribisnis sagu terletak pada 
kesesuaian iklim dan lahan, sedangkan yang menjadi kelemahan adalah 
industri rumah tangga pengolahan sagu belum berkembang. Sementara 
faktor eksternal menunjukkan bahwa peluangnya adalah permintaan 
konsumen terhadap produk sagu tinggi, sedangkan faktor dinilai sebagai 
ancaman adalah daya saing. Strategi perioritas yang berpengaruh 
terhadap pangan lokal berkelanjutan berdasarkan pelaku agribisnis 
berkriteria antar lain (1) produksi petani kontinyu; (2) pemasaran efisien; 
dan (3) peningkatan kualitas produk. Strategi perioritasnya sebagai 
berikut (1)bagi petani, yaitu adopsi teknologi untuk meningkatkan daya 
saing produk olahan sagu, membentuk kelompok tani, dan bantuan 
peralatan; (2) bagi pedagang pengumpul, yaitu bantuan peralatan dan 
memperluas jaringan kerja; (3) bagi pedagang pengecer, yaitu 
pengembangan; (4) bagi industri pengolahan sagu adalah peningkatan 
daya saing produk; dan (5) bagi pemerintah, yaitu peningkatan kapasitas 
petani melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas jaringan pasar dan 
penyiapan penyuluh/tenaga pendamping yang berkompeten di bidang 
pengolahan sagu. 

MUHAMMAD ARLIS TOSELONG. Pengembangan Agribisnis Sagu 
sebagai Pangan Lokal Berkelanjutan (dibimbing oleh Siti Bulkis dan Muh. 
Hatta Jamil). 

ABSTRAK 



Keywords: development, sago agribusiness, sustainable 

This research aimed (1) to analyze the potentials of developing sago 
agribusiness; and to analyze the priority strategy affecting the sustainable local 
food. 

The research was conducted in Palopo City, South Sulawesi Province. 
The research used informants who were chosen using the snowball sampling 
technique, while the analyses used were the SWOT analysis and the AHP 
analysis. 

The research results indicated that devilment potential of sago 
agribusiness was dependent of the internal and external conditions the farming, 
starting from the upstream to downstream as the object to be developed. The 
evaluation of the internal factor revealed that the strength of the potentials of 
sago agribusiness development depended on the suitability of the climate and 
the land, while the weakness was the household industry of the sago processing 
had not developed. Meanwhile, the external factor indicated that its opportunity 
was the high demand of the consumers for sago products, and the factor which 
was valued as the threat was the competitive power. As for the priority strategy 
which affected the sustainable local food according to the agribusiness actors, 
the criteria were: (1) the farmers' production kept going, (2) the marketing was 
efficient, and (3) the quality of the products was improving .. The priority 
strategies were as follows: (1) the farmers' priority strategies were to adopt 
technology in order to increase the competitive power of the processed products 
of sago, to form farming group, and to ask for the instrument aid; (2) the 
collectors' priority strategies were the instrument aids and extending their 
network; (3) the detailers' priority strategies was the development; (4) the 
industry priority was to increase the competitive power of the products; (5) the 
government's priority strategy was to increase the capacity of the farmers 
through education and training, to extend the marketing netork, and the 
preparation of extension/competent councelors in the sector of sago 
management. 

MUHAMMAD ARUS TOSELONG. The Development of Sago Agribusiness as 
the Sustainable Local Food (supervised by Sltl BuHds and Muh .. Hatta JamU) 

ABSTRACT 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam dan sektor agribisnis memberikan peran yang

sangat penting bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dalam

rangka menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan (sustainable),

perlu diiringi upaya diversifikasi pangan bahan baku domestik dalam

rangka penganekaragaman jenis makanan penghasil karbohidrat dan

sayuran. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut

adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor

15/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Program Peningkatan Diversifikasi

dan Ketahanan Pangan Masyarakat.  Dalam hal ini perlu optimalisasi

pemanfaatan sumber daya yang ada seperti petani, lahan, iklim, biologi,

genetik dan teknologi.

Listyani (2014), mengungkapkan bahwa tingkat konsumsi beras

masyarakat Indonesia sebanyak 130 kg/kapita/tahun. Itu merupakan

angka yang tinggi dibanding tingkat konsumsi beras dunia yang rata-rata

hanya 60 kg/kapita/tahun. Swasembada beras pun lanjutnya menghadapi

ancaman, karena alih fungsi lahan persawahan untuk pemukiman, fasilitas

umum dan industri sebesar 120.000 hektare per tahun. Sementara

pencetakan sawah baru hanya 100.000 hektare per tahun. Tantangan lain

yang juga ditemui adalah ketersediaan air untuk persawahan. Belum lagi

dinamika iklim global sehingga terjadi gagal panen oleh bencana banjir
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dan kekeringan. Berbagai tantangan tersebut mendorong berbagai pihak

untuk mengembangkan sumber pangan lain, salah satunya adalah sagu.

Untuk diketahui, sagu merupakan sumber pangan lokal Indonesia dan

menjadi salah satu sumber pangan yang memiliki potensi tinggi untuk

dikembangkan.

Sagu (Metroxylon spp.) merupakan komoditas pertanian yang

berpotensi sebagai sumber karbohidrat. Kadar karbohidrat sagu hampir

sama dengan kadar karbohidrat yang terdapat pada tepung beras,

singkong, dan kentang. Selain itu, sagu dapat digunakan untuk bahan

baku agroindustri seperti halnya pati dari tumbuhan pangan lainnya. Pati

sagu dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti bahan baku

industri makanan dan bahan baku gula cair (Harsanto, 1986). Permintaan

pasar terhadap sagu baik dari luar maupun dalam negeri terus meningkat.

Pasar ekspor yang berpotensial adalah Jepang, Kanada, Amerika Serikat,

Inggris, Thailand dan Singapura. Permintaan dalam negeri juga meningkat

karena perkembangan industri makanan, farmasi, maupun industri

lainnya. Konsumsi sagu secara nasional tertinggi di Propinsi Papua,

kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Sulawesi

Selatan, Sulawesi Utara dan Riau.

Produktivitas sagu per hektar per tahun dapat mencapai 18 ton

sagu basah, sehingga potensi produksi sagu di Indonesia saat ini sebesar

20 ton per tahun.  Dengan demikian setiap tahunnya dari potensi luasan

sagu yang ada dapat dihasilkan 16.94 ton karbohidrat atau setara 44 juta
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kilo kalori.  Konsumsi sagu nasional jika dibandingkan dengan konsumsi

beras sangat kecil hanya sekitar 0.19 % (BPS, 1993).  Besarnya potensi

sagu tersebut memberikan peluang untuk peningkatan industri

pengolahan sagu yang saat ini umumnya masih terbatas pada pengolahan

tepung sagu secara tradisional sampai semi mekanis, dengan skala usaha

mulai dari 100 ton sampai 1.650 ton sagu basah per tahun. Diantara

wilayah yang memiliki lahan basah dengan potensi sagu yang relative

cukup luas adalah Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan. Menurut data

BPS Kota Palopo (2016), areal sagu di Kota Palopo pada tahun 2016

kurang lebih seluas 319,75 Ha dan merupakan potensi yang cukup

penting mengingat bagi masyarakat setempat sagu merupakan salah satu

makanan substitusisetelah beras.

Tabel 1. Luas areal tanaman sagu (Ha) di Kota Palopo Tahun 2011-2015

Tahun Luas Areal (Ha)

2011 592,30

2012 551,00

2013 552,34

2014 397,24

2015 319,75

Sumber : BPS, Kota Palopo dalam Angka, 2016.

Pemanfaatan sagu di pusat-pusat pertumbuhan sagu umumnya

masih terbatas pada pemanfaatan tepung sagu untuk bahan pangan yang

diproduksi dalam skala industri kecil. Pada umumnya masih dilakukan

secara tradisional dan mayoritas dilakukan oleh petani, sehingga kualitas
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dan kuantitasnya terutama rendemennya masih sangat rendah.  Dengan

demikian, walaupun ada kelebihan produksi, belum dapat dipasarkan

dengan baik. Padahal pemanfaatan sagu tidak hanya terbatas pada

bahan pangan tradisional, tetapi dapat dijadikan bahan baku berbagai

macam industri seperti bahan perekat, energi, makanan ternak, sebagai

penghasil dextrin untuk bahan industri kosmetik, farmasi dan pestisida,

sebagai penghasil etanol yang dimanfaatkan untuk bahan industri kimia

(Haryanto dan Pangloli, 1994).  Pengembangan sagu sebagai bahan

pangan non beras seharusnya telah meningkat dengan telah

dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 dan Keputusan

Presiden Nomor 04 Tahun 1980. Kenyataannya pengembangan sagu

belum mengalami perubahan sebagaimana yang diharapkan.

Tabel 2. Luas Panen Sagu di Kota Palopo Tahun 2011-2015

Tahun Luas Panen (Ha)

2011 240,84

2012 257,10

2013 244,31

2014 154,81

2015 110,50

Sumber : BPS, Kota Palopo dalam Angka, 2016.

Upaya pengembangan agribisnis sagu di Kota Palopo diharapkan

dapat memberikan manfaat ganda, baik kepada masyarakat, pemerintah

maupun pihak-pihak yang terkait (stakeholder). Dalam sistem agribisnis

secara operasional ada 5 (lima) komponen utama yang perlu diperhatikan,
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yaitu 1) kelembagaan di bidang penyaluran sarana produksi, 2)

kelembagaan bidang usaha tani, 3) kelembagaan di bidang pasca panen,

4) kelembagaan di bidang industri hilir dan 5) kelembagaan di bidang

pemasaran hasil. Dengan adanya pengembangan agribisnissagu, maka

diharapkan akan mendorong berkembangnya kelima komponen agribisnis

tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palopo (2016),

jumlah petani sagu di lokasi penelitian pada tahun 2015  sebanyak 1.079

orang. Hal ini merupakan potensi yang besar dalam upaya

mengembangkan agribisnis sagu di Kota Palopo. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 3. Jumlah Petani Sagu Menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun
2014 – 2015

Kecamatan Tahun
2014 2015

Wara Selatan 60 39
Sendana 347 129
Wara 16 4
Wara Timur - -
Mungkajang 545 119
Wara Utara 46 2
Bara 255 30
Telluwanua 517 443
Wara Barat 520 313

Total 2.306 1.079

Sumber : BPS, Kota Palopo Dalam Angka, 2016.

Kandungan gizi dalam tepung sagu sangat beragam diantaranya

kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium dan beragam vitamin. Untuk



6

mengetahui zat yang terkandung dalam tepung sagu dapat diketahui pada

tabel berikut;

Tabel 4. Kandungan gizi tepung sagu rata-rata per 100 gram

No Kandungan Gizi Jumlah per 100 gram

1 Kalori 209 gr

2 Protein 0,3 gr

3 Lemak 0,2 gr

4 Karbohidrat 51,6 gr

5 Kalsium 27 mg

6 Fosfor 13 mg

7 Ferrum 0,6 mg

8 Vitamin B1 0,091 mg

9 Vitamin C 0 mg

Tingginya persentase masyarakat mengkonsumsi sagu

disebabkan karena sagu bagi sebagian besar masyarakat sekitar

merupakan makanan pokok kedua setelah beras dan rasanya yang

enakdan sudah merupakan kebiasaan secara turun temurun.

Tabel 5. Jumlah Produksi Sagu di Kota PalopoTahun 2011 sampai
dengan Tahun 2015

Tahun Produksi (Ton)

2011 91,28

2012 97,69

2013 85,20

2014 70,81

2015 51,33

Sumber : BPS, Kota Palopo Dalam Angka, 2016.
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Potensi pengembangan agribisnis sagu di Sulawesi Selatan

cukup menjanjikan. Luas lahan sagu di Propinsi Sulawesi Selatan,

mencapai 8.159 Ha dan tersebar di 4 (empat) wilayah kabupaten Kota

yaitu Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan

Kabupaten Luwu Timur.

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk

mengkonsumsi panganan berbahan baku sagu, maka permintaan

terhadap tepung sagu juga meningkat. Minat masyarakat untuk

mengkonsumsi sagu relatif tinggi. Hal didasarkan pada permintaan

masyarakat baik secara personal, pedagang pengecer, pedagang

pengumpul maupun pelaku industri rumah tangga yang cukup tinggi. Hal

ini memicu peningkatan pemanenan atau penebangan sagu yang berarti

penyusutan luas areal sagu. Tanpa proteksi dan usaha budidaya tanaman

ditambah faktor laju alih fungsi lahan maka luas areal lahan sagu semakin

menyusut sehingga akan terjadi kekurangan stok bahan baku dari sagu,

baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun untuk industri.

Bahkan dengan memperhitungkan kecenderungan penyusutan areal

tanaman sagu beberapa tahun terakhir, maka diperkirakan kurang dari

sepuluh tahun kedepan areal tanaman sagu di Kota Palopo akan habis.

Sebagai tanaman khas Kota Palopo, sagu merupakan tanaman

yang cukup berpotensi, dimana sejak dahulu pati sagu telah dimanfaatkan

sebagai bahan pangan pokok (staple food), seperti kapurung, sinole,

lanya, bagea dan dange. Hingga tahun 2016, pengolahan sagu di Palopo
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masih sebatas dalam industri pangan dengan pemanfaatan native starch

(pati asli). Pengolahan produk pangan sagu bisa dibagi ke dalam tiga

bentuk yaitu pertama, pengolahan sagu tradisional yang dikonsumsi

langsung, baik oleh produsen maupun dijual ke konsumen; kedua,

pengolahan sagu menjadi tepung sagu; dan ketiga, pengolahan tepung

sagu menjadi aneka kue sagu. Ketiganya dapat dikategorikan pada proses

pengolahan yang masih sangat sederhana.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka upaya pengembangan agribisnis sagu di Kota

Palopo, terdapat hal-hal penting yang harus dipenuhi secara terpadu,

diantaranya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat, pemanfaatan

sumber daya alam sagu secara optimal dan berkelanjutan, dan pelestarian

ekosistem sagu. Pengelolaan komoditas sagu oleh masyarakat Kota

Palopo saat ini sebenarnya tidak mengganggu daya dukung sumber daya

alam. Namun seiring dengan kebutuhan sagu dan tingkat laju penduduk

yang relatif tinggi, maka akan dapat mempengaruhi keseimbangan

produksi sagu. Dalam jangka panjang dimungkinkan terjadi eksploitasi

besar-besaran dan panen sebelum waktunya dapat terjadi, sehingga

memungkinkan akan berpengaruh terhadap ketersediaan kebutuhan sagu

masyarakat dan pangan lokal berkelanjutan.
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Berdasarkan hal tersebut, maka dalam upaya pengembangan

agribisnis sagu di Kota Palopo dapat dirumuskan beberapa permasalahan

yang perlu menjadi bahan pertimbangan, antara lain ;

1. Bagaimana potensi pengembangan agribisnis sagu di Kota Palopo?

2. Bagaimana strategi prioritas pengembangan agribisnis sagu yang

dapat mempengaruhi pangan lokal berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka ada 2 tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Menganalisis potensi pengembangan agribisnis sagu di Kota Palopo.

2. Menganalisis strategi prioritas pengembangan agribisnis sagu yang

dapat mempengaruhi pangan lokal berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuannya, maka penelitian ini secara umum

diharapkan bisa memperkaya pengetahuan akan potensi pengembangan

agribisnis sagu sebagai pangan lokal berkelanjutan di Kota Palopo.

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat menjadi input bagi

Pemerintah Kota Palopo dalam merumuskan strategi pembangunan yang

terkait dengan bidang ekonomi khususnya pengelolaan sagu secara

komprehensif. Disamping itu, dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif

rujukan atau literatur untuk penelitian selanjutnya dengan fokus kajian

pada pengembangan agribisnis dan pangan lokal berkelanjutan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Agribisnis

1. Pengertian Agribisnis

Agribisnis telah menjadi semakin populer, berbagai macam

pengertian dan pemahaman tentang istilah ini telah berkembang.  Dari

asal katanya, agribisnis terdiri dari dua suku kata, yaitu agri (agriculture =

pertanian) dan bisnis (business = usaha komersial). Jika didefenisikan

secara lengkap, maka agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan

dengan penanganan komoditi dalam arti luas yang meliputi salah satu dari

seluruh mata rantai produksi, pengolahan, masukan dan keluaran

produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran dan kelembagaan

penunjang kegiatan (Antara, 2004).

Pengertian Agribisnis Menurut Sjarkowi dan Sufri (2004)

Agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi

pertanian, yang meliputi pengusahaan input pertanian dan atau

pengusahaan produksi itu sendiri atau pun juga pengusaha pengelolaan

hasil pertanian. Agribisnis dengan perkataan lain, adalah cara pandang

ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik,

agribisnis mempelajari strategi memperoleh keutungan dengan mengelola

aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses

pengolahan, hingga tahap pemasaran.
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Pengertian Agribisnis Menurut Wibowo dkk, (1994), agribisnis

mengacu kepada semua aktivitas mulai dari pengadaan, prosesing,

penyaluran sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu

usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Dengan

demikian agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistim pertanian yang

memiliki beberapa komponen sub sistem yaitu, sub sistem usaha tani/

yang memproduksi bahan baku sub sistem pengolahan hasil pertanian,

dan sub sistem pemasaran hasil pertanian.

Pengertian agribisnis menurut Wikipedia adalah bisnis berbasis

usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu

maupun di hilir. Penyebutan hulu dan hilir mengacu pada pandangan

pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai pasok sektor pangan (food

supply chain). Agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan

dengan mengelola aspek budidaya, pascapanen, proses pengolahan,

hingga tahap pemasaran.

Strategi pembangunan yang berwawasan agribisnis pada

dasarnya menunjukan arah bahwa pengembangan agribisnis merupakan

suatu upaya yang sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan yaitu:

menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian,

menciptakan struktur pertanian yang tangguh, efesien dan fleksibel,

menciptakan nilai tambah, meningkatkan penerimaan devisa, menciptakan

lapangan pekerjaan dan memperbaiki pembagian pendapatan

(Soekartawi, 2001).
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Dengan demikian, agribisnis meliputi seluruh sektor yang terlibat

dalam pengadaan bahan masukan atau input usahatani, terlibat dalam

proses produksi bio-ekonomik, menangani pemprosesan hasil-hasil

usahatani, penyebaran dan penjualan produk-produk pemprosesan

tersebut kepada konsumen.  Dalam kaitannya dengan komoditas di suatu

wilayah, sebagian besar aktivitas ekonomi dapat dilakukan oleh petani dan

penduduk pedesaan dengan skala ekonomi yang berbeda-beda.

1. Sub Sistem Hulu atau Sarana Produksi

Menurut Departemen Pertanian (2001), sub sistem hulu merupakan

industri yang menghasilkan barang-barang sebagai modal bagi kegiatan

pertanian yang mencakup industri pembibitan tumbuhan dan hewan,

industri agrokima (pupuk pestisida, obat-obatan), dan industri agro

otomotif (mesin dan peralatan pertanian) serta industri pendukungnya.

Sub sistem hulu yaitu industri yang menghasilkan barang atau

modal bagi pertanian dalam arti luas seperti industri perbenihan/perbibitan

tumbuhan dan hewan, industri agrokimia (pupuk, pestisida, obat dan

vaksin ternak) dan industri agro otomotif (mesin dan peralatan pertanian)

serta industri pendukungnya. Peningkatan produksi dan pendapatan

petani dapat diwujudkan apabila didukung oleh adanya industri agribisnis

hulu yakni industri yang menghasilkan sarana produksi pertanian (input).

Untuk daerah-daerah yang berdekatan dengan lokasi petani perlu ada

kios saprodi (Saragih, 2001).



13

Saragih dalam Suryanto (2004) mengatakan bahwa sub system

agribisnis hulu (upstream off-farm agribusiness), mencakup kegiatan

eknomi industry yang menghasilkan sarana produksi seperti pembiitan,

usaha industry pupuk, ndustri obat-obatan, industri pesisida dan lain-lan

besta kegiatan perdagangannya.

2. Sub sistem Budidaya atau Produksi (on farm)

Sub sistem produksi merupakan kegiatan yang menggunakan barang

modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian

primer yaitu usaha tani tanaman pangan dan hortikultura, usaha tani

tanaman obat-obatan, usaha tani perkebunan, usaha tani peternakan,

usaha tani perikanan dan usaha tani kehutanan yang berupaya mengelola

input-input (lahan, tenaga kerja, modal, teknologi dan manajemen) untuk

menghasilkan produk pertanian.

3. Sub sistem Pengolahan Hasil

Sub sistem pengolahan atau pasca panen adalah industri yang

mengolah komoditas pertanian primer (agroindustri) menjadi produk

olahan, baik produk antara (intermediate product) maupun produk akhir

(finish product). Termasuk didalamnya industri makanan, minuman,

barang-barang serat alam, industri biofarmaka, agrowisata dan estetika.

4. Sub Sistem Pemasaran

Sub sistem  pemasaran adalah kegiatan untuk memperlancar

pemasaran komoditas pertanian baik produk segar maupun olahan.

Kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditi dari sentra ke
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sentra konsumsi, promosi, informasi pasar serta intelijen pasar (market

intelligence) merupakan bagian dari sub sistem pemasaran.

5. Sub sistem Penunjang (supporting institution)

Merupakan kegiatan jasa yang melayani pertanian seperti sarana

tata niaga, perbankan/perkreditan, penyuluhan agribisnis, kelompok tani,

infrastruktur agribisnis, BUMN, swasta, penelitian dan pengembangan,

transportasi dan kebijakan pemerintah. Secara ringkas dapat dinyatakan

sistem agribisnis menekankan pada keterkaitan dan integrasi vertikal

antara beberapa sub sistem bisnis dalam satu sistem komoditas.

Semua sub sistem ini saling mempunyai keterkaitan satu sama lain,

sehingga gangguan pada salah satu sub sistem akan berpengaruh

terhadap sub sistem yang lainnya. Hubungan sub sistem agribisnis

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Sistem Agribisnis (Soekartawi, 2001)

Hubungan antar sub sistem yang terlihat pada gambar juga berlaku

pada agribisnis sagu. Sistem agribisnis sagu mencakup empat sub sistem

agribisnis utama yaitu; 1) sub sistem aribisnis hulu, sub sistem ini

merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi seperti

Sub Sistem Penunjang

Sub Sistem
pengadaan,
distribusi,
sarana dan

prasana

Sub Sistem
Budidaya

atau Produksi
Pertanian

Sub sistem
Pengolahan

Hasil Pertanian

Sub sistem
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bibit, 2) sub sistem agribisnis budidaya, kegiatan ekonomi yang

menggunakan sarana produksi untuk menghasilkan komoditi sagu, 3) sub

sistem agribisnis hilir, kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi yang mengolah

komoditi sagu menjadi olahan, 4) sub sistem agribisnis

pemasaran/perdagangan, kegiatan ekonomi yang memasarkan sagu dan

hasil olahannya.  Keempat sub sistem agribisnis tersebut perlu didukung

dengan sub sistem penunjang agribisnis berupa jasa sebagai bagian dari

pembangunan agribisnis. Sub sistem penunjang merupakan kegiatan

ekonomi yang menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh sub sistem lain

seperti penyuluhan, perbankan, kebijakan pemerintah.

B. Sagu

Tanaman sagu termasuk tumbuhan monokotil dari famili Palmae

Jussieu, sub famili Calamoideae, dan genus Metroxylon. Di Indonesia,

masyarakat mengenal dua jenis penghasil tepung sagu utama, yaitu dari

jenis Metroxylon dan jenis Arenga (sagu aren). Sagu aren tumbuh pada

lahan relatif kering (banyak ditemukan di Jawa, Sumatera dan Kalimantan)

dan kandungan tepung dari pohon sagu aren relatif lebih sedikit

dibandmgkan dengan sagu Metroxylon (Hengky dan Abner, 2003)

Tanaman sagu yang menyerupai tanaman kelapa, memiliki

batang berwarna cokelat dengan daun berwarna hijau tua. Pohon yang

sudah tua dan tumbuh dengan sempurna, kulit luarnya mengeras dan

membentuk lapisan kayu di sekeliling batangnya dengan ketebalan antara
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2-4 cm (Ruddle et al., 1978). Tanaman sagu dewasa atau masak tebang

(siap panen) berumur 8 sampai 12 tahun (Anonim c, 2009).

Sagu yang merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang

potensial di Indonesia dapat digunakan untuk penganekaragaman pangan

sesuai dengan INPRES No. 20 tahun 1979 (Haryanto dan Pangloli dalam

Bintoro, 2008). Sagu merupakan sumber karbohidrat penting di Indonesia

dan menempati urutan ke-4 setelah ubikayu, jagung dan ubi jalar (Lestari

et al., 2009).

Menurut Suswono (2014), sagu merupakan salah satu komoditas

yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini didasari atas

beberapa hal, antara lain; 1) sebagian masyarakat Indonesia, terutama

yang tinggal di Kawasan Indonesia Timur (Maluku, Papua dan Sulawesi)

telah mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok secara turun

temurun; 2) peningkatan konsumsi beras yang terus berlangsung sejalan

dengan peningkatan penduduk memerlukan kontribusi komoditas pangan

sumber daya lokal yang lain (seperti sagu, ubi, sukun), sangat

diharapkan dapat memperlambat laju konsumsi beras; 3) sagu juga

merupakan komoditas yang dapat menjadi sumber energi baru dan

terbarukan, meski sekaligus bersaing sebagai sumber pangan; 4) sebagai

negara kepulauan, wilayah pengembangan sagu sangat terbuka luas; 5)

sagu dapat dikembangkan di lahan sub optimal/kering, sehingga tidak

berkompetisi dengan tanaman pangan lainnya; 6) pengembangan sagu

tidak terlalu memerlukan teknologi canggih, dalam hal ini pemerintah
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melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sudah

menyediakan dan tidak sulit menyiapkan apabila memerlukan

pengembangan teknologinya. Lebih dari itu pengembangan sagu

memerlukan perencanaan, serta implementasi yang terarah dan

konsisten.

Potensi sagu menurut Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknolog (BPPT) sebagai pangan global dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 6. Potensi Sagu Sebagai Pangan Global

No Kriteria Manfaat

1 Penyedia pangan Karbohidrat, gula protein

2 Penyedia energi Penghasil energi

3 Ketahanan terhadap perubahan iklim Tahan terhadap banjir dan kekeringan

4 Pengaruh pati sagu terhadap kesehatan Baik untuk kesehatan (IG rendah)

5 Keberlanjutan Sangat besar keberlanjutannya

6 Faktor tenaga kerja Menciptakan tenaga kerja yang besar

7 Keawetan pati sagu Tahan disimpan lama sehingga cocok
untuk cadangan pangan

Sumber : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2016.

C. Konsep Strategi Pengembangan

Strategi adalah seni memadukan atau menginteraksikan antara

faktor kunci keberhasilan antar faktor kunci keberhasilan agar terjadi

sinergi dalam mencapai tujuan. Strategi merupakan sarana untuk

mencapai tujuan. Manfaat strategi adalah untuk mengoptimalkan
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sumberdaya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran

kinerja. Dalam konsep manajemen cara terbaik untuk mencapai tujuan,

sasaran dan kinerja adalah dengan strategi memberdayakan sumber

daya secara efektif dan efesien (LAN-RI,2008).

Tjiptono (1995) mengemukakan bahwa strategi berasal dari kata

Yunani strategeia yang berarti seni atau ilmu yang menangani sumber-

sumber yang tersedia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Lebih spesifik, Mulyadi (2001) mendefenisikan strategi sebagai pola

tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui

misi atau dengan kata lain bahwa strategi membentuk pola pengambilan

keputusan dalam mewujudkan visi organisasi.

Sebuah organisasi dapat mengembangkan strategi untuk

mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada melalui

suatu perencanaan. Proses analisis, perumusan dan evaluasi strategis ini

menurut Rangkuti (2000) disebut sebagai perencanaan strategis.

Perencanaan strategis sangat penting untuk memperoleh keunggulan

bersaing dan memilih produk yang sesuai dengan keinginan konsumen

dengan dukungan yang optimal dari sumberdaya yang ada. Strategi

yang mantap dapat dicapai dengan memadukan dan memperhatikan

peluang (opportunities) serta ancaman (treaths) yang berasal dari

lingkungan, baik sekarang maupun ramalan masa depan dengan

berbagai kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Dalam literatur
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bisnis, kegiatan ini dianggap sebagai pengenalan situasi yang disebut

dengan analisis SWOT.

Wibisono (2010) mengemukakan bahwa Analisis SWOT

merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam

metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan,

dengan menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah,

proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan

faktor eksternal (luar) yaitu Strengths, Weakness, Opportunities dan

Threats.

D. Kebijakan Pemerintah di Sektor Pertanian

Snodgrass dan Wallace (1975) mendefenisikan kebijakan pertanian

sebagai usaha pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih

baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap dan kontinu

melalui pemilihan komoditi yang diprogramkan, produksi bahan makanan

dan serat, pemasaran, perbaikan structural, politik luar negeri, pemberian

fasilitas dan pendidikan.

Menurut Wikipedia, kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian

hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah

pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan

untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik.

Tujuan tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat suplai, kestabilan harga,

kualitas produk, seleksi produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja.
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Widodo (1983) mengemukakan bahwa politik pertanian adalah

bagian dari politik ekonomi di sektor pertanian, sebagai salah satu sektor

dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Menurut penjelasan ini,

politik pertanian merupakan sikap dan tindakan pemerintah atau

kebijaksanaan pemerintah dalam kehidupan pertanian. Kebijaksanaan

pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan

dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti

memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih

produktif, produksi dan efesien produksi naik, tingkat hidup petani lebih

tinggi, dan kesejahteraan menjadi merata.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sarma (1985), yang

mengemukakan bahwa tujuan umum politik pertanian di Indonesia adalah

untuk memajukan sektor pertanian, yang dalam pengertian lebih lanjut

meliputi 1) peningkatan produktivitas dan efesiensi sektor pertanian, 2)

peningkatan produksi pertanian,dan 3) peningkatan taraf hidup dan

kesejahteraan petani, serta pemerataan tingkat pendapatan.

Mubyarto (1987) menyebutkan bahwa politik pertanian pada

dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan

mempercepat laju pembangunan pertanian, yang tidak saja menyangkut

kegiatan petani, tetapi juga perusahaan-perusahaan pengangkutan,

perkapalan, perbankan, asuransi, serta lembaga-lembaga pemerintah dan

semi pemerintah yang terkait dengan kegiatan sektor pertanian. Politik

pertanian mempunyai kaitan sangat erat dengan pengembangan sumber
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daya manusia, peningkatan efesiensi, serta pembangunan pedesaan yang

menyangkut seluruh aspek-aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya dari

penduduk pedesaan.

E. Pangan Lokal Berkelanjuan

Pangan lokal adalah pangan tradisional yang dihasilkan dari suatu

daerah di Indonesia yang terdiri dari berbagai makanan olahan baik

makanan pokok maupun makanan tambahan.  Pangan lokal dapat

dijadikan sebagai suatu ciri khas dari sebuah daerah.  Saat ini di

Indonesia mulai banyak makanan yang berasal dari luar negeri dan

menggeser pola konsumsi masyarakat terhadap makanan lokal.  Oleh

karena itu diperlukan adanya pengembangan terhadap pangan lokal untuk

meningkatkan kualitas dan gizi, sehingga mampu bersaing dengan

pangan modern yang saat ini sudah banyak dijumpai di masyarakat.

Kesadaran masyarakat sagat diperlukan untuk melestarikan pangan lokal,

sehingga tidak hanya pemerintah yang wajib mempertahankan pangan

lokal untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pangan

lokal, maka diversifikasi pangan sedikit demi sedikit dapat terpenuhi,

karena pangan lokal berasal dari bahan pertanian asli Indonesia yang

dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan.

Peningkatan ketersediaan juga dapat dilakukan dengan

memperluas penggunaan suatu bahan, contohnya singkong menjadi

beras cerdas. Diversifikasi pangan ditujukan pada penganekaragaman

pangan yang berasal dari pangan pokok dan semua pangan lain yang
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dikonsumsi rumah tangga termasuk lauk pauk, sayuran, buah-buahan.

Hal ini dimaksudkan bahwa semakin beragam dan seimbang komposisi

pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizi.  Dengan adanya

peningkatan pemanfaatan pangan lokal dan diversifikasi pangan

diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

maka ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan

bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif

dan produktif serta berkelanjutan.  Ketahanan pangan juga dapat diartikan

sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat yang cukup baik

jumlah maupun mutunya, aman, terjangkau, mudah diakses dan

didasarkan pada optimalisasi pemenfaatan dan berbasis pada keragaman

sumber daya lokal.

Oleh sebab itu, perlu adanya gerakan kembali ke pangan lokal

yang merupakan potensi lokal setiap daerah yang secara otomatis akan

mempermudah akses terhadap bahan pangan tersebut dan proses

diversifikasi pangan.  Dengan melihat potensi lokal, maka seharusnya

Indonesia mampu untuk mewujudkan ketahananan pangan tanpa harus

mengimpor bahan pangan lagi. Pangan lokal dapat membantu

meningkatkan ketersediaan makanan sehat, terutama daerah dengan
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akses yang terbatas. Untuk itu, keberlanjutan (sustainability) penting bagi

sistem pangan lokal (Feenstra 1997). Keberlanjutan adalah kapasitas dari

setiap sistem atau proses untuk mempertahankan jalannya sistem itu

sendiri. Konsep berkelanjutan memiliki tiga dimensi yakni Sosial, Ekonomi,

dan Lingkungan (Hak, et.al 2007).

Ada sejumlah hambatan untuk mengembangkan sistem pangan

lokal. Salah satunya adalah informasi geografis (Fenstra 1999; Watts et al.

2005). Mengingat Indonesia memiliki komposisi geografis yang bereneka

ragam dengan 17.000 pulau yang berbeda. Hal ini menimbulkan

tantangan untuk distribusi pangan nasional dalam memenuhi permintaan

kebutuhan pangan dengan harga yang dapat diakses oleh seluruh

masyarakat Indonesia. Informasi geografis berkaitan dengan

keberlanjutan sistem pangan lokal yang meliputi dimensi ekologi, ekonomi

dan sosial dari sistem pangan (Gatrell et al. 2011).

Proses pemasaran yang melibatkan rantai pasok lebih pendek

memungkinkan petani untuk meraih keuntungan yang lebih besar

sehingga mencapai kelayakan ekonomi yang memadai untuk pertanian

dan masyarakat pedesaan (Tregear 2007). Selain itu, hubungan yang

lebih dekat antara petani dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya memilih pangan lokal. Adapun,

keberlanjutan sistem pangan lokal tergantung pada kualitas produksi

makanan lokal, aksesibilitas pangan lokal dan keterjangkauan pasar oleh

masyarakat (Eckert, 2011; Moore, 2008).
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Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo

dalam rangka mengembangkan pangan lokal adalah dengan

melaksanakan program keja Lomba Cipta Menu Bragam, Bergizi,

Seimbang dan Aman (B2SA). Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas

Ketahanan Pangan Palopo bahwa strategi yang digunakan Pemerintahan

Daerah Kota Palopo dalam upaya mendukung diversifikasi pangan

khususnya pangan lokal termask produk sagu yakni setiap tahun Dinas

Ketahanan Pangan Kota Palopo mengadakan kegiatan lomba B2SA.

Kegiatan ini diharapkan agar masyarakat dapat melakukan diversifikasi

pangan dalam rangka menghindari kecenderungan ketergantungan

konsumsi beras. Para peserta dibekali dengan pelatihan menciptakan

menu-menu kreatif yang berbahan dasar sagu sehingga diminati oleh para

anggota keluarga.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan sagu telah dilakukan oleh banyak

peneliti, sehingga hasil-hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai

salah satu acuan atau bahan pembanding untuk penelitian yang akan

dilakukan.

Syahdima (2013),  mengenai Kajian Etnobotani Tumbuhan Sagu

(Metroxylon spp. Arecaceae) pada Masyarakat Desa Radda Kecamatan

Baebunta Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan. Hasil

penelitian ini menyimpulkan bahwa tumbuhan sagu dimanfaatkan sebagai

bahan makanan, bahan bangunan, ritual adat, dan obat-obatan oleh
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masyarakat desa Radda. Pemanfaatan lain dari tumbuhan sagu yaitu

ampas dari tumbuhan sagu digunakan untuk pakan ternak dan pupuk,

sebagai lap kaki, dan permainan tembak-tembak. Batang luar digunakan

sebagai kayu bakar, pelepah digunakan sebagai tempat kurungan ayam

atau biasanya dapat digunakan sebagai tempat ayam bertelur (papu),

tempat hasil tangkapan laut (ikan), dinding ternak kambing dan perhiasan

dinding atau anyaman. Selain itu, daun dari tumbuhan sagu digunakan

sebagai tempat sagu (tumang) atau wadah sagu (balabba), pembungkus

ikan bakar, membungkus kue lappa-lappa, sedangkan lendir sagu

(lamberrok) digunakan untuk lem. Cara pemanfaatan tumbuhan sagu oleh

masyarakat di desa Radda dilakukan dengan cara diminum, ditaburkan,

dioleskan, dan bagian yang digunakan yaitu akar, batang, daun, bunga,

pelepah dan kulit pelepah. Taksonomi tradisional dari tumbuhan sagu

pada masyarakat desa Radda yaitu TABARO yang artinya TA adalah

TABARO dimana TA adalah tananang, tumbuhan, BARO adalah

mimbaka, mimbea, banyak, berkembang. Jadi Tabaro berarti tumbuhan

yang mudah tumbuh dan berkembang.

Janes Berthy Alfons., (2011) dalam penelitiannya tentang Sagu

Mendukung Ketahanan Pangan dalam Menghadapi Dampak Perubahan

Iklim mengungkapkan bahwa sagu merupakan sumber pangan yang

potensinya cukup besar di Indonesia, khususnya di Maluku. Nilai kalori

dan gizi sagu tidak kalah dengan sumber pangan lainnya, seperti beras,

jagung, ubi kayu, dan kentang. Disamping itu sagu memiliki serat pangan
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dengan indeks glikemik rendah, mengandung pati resisten (resistant

starch), polisakarida bukan pati (nonstarch polysacharides), dan

karbohidrat rantai pendek (short chain carbohydrates), sehingga sangat

potensial sebagai pangan fungsional. Memposisikan sagu sebagai

komponen dalam membangun ketahanan pangan nasional yang tangguh

adalah merupakan langkah strategis yang berimplikasi jauh ke depan.

Kajian kebijakan yang menyeluruh perlu dilakukan dan berbagai inovasi

teknologi dari hulu sampai hilir yang dapat diaplikasikan perlu

dikembangkan, guna mendukung pengembangan agribisnis sagu yang

berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka

pemanfaatan potensi sagu sebagai komponen ketahanan pangan adalah

sebagai berikut: 1) diversifikasi produk olahan sagu hendaknya beragam,

bergizi, dan berimbang, 2) pertahankan dan perbaiki pola konsumsi

pangan berbasis sagu, 3) mutu dan keamanan pangan agar terjamin, 4)

pemanfaatan teknologi tepat guna, dan 5) usaha peningkatan nilai tambah

melalui perbaikan dan peningkatan produk olahan berbasis sagu yang

berdaya saing tinggi.

Natelda Rosaldiah Timisela, dalam penelitiannya dengan judul

Manajemen Rantai Pasok dan Kinerja Agroindustri Pangan Lokal Sagu di

Propinsi Maluku : Suatu Pendekatan Model Persamaan Struktural

menyimpulkan bahwa rata-rata indeks variabel PHRP sebesar 61,07%

berada pada kategori sedang menunjukkan persepsi responden cukup
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baik. Secara geografis Propinsi Maluku adalah daerah kepulauan dengan

lautan yang cukup luas sehingga jarak lokasi diantara pelaku rantai pasok

berjauhan dan harus ditempuh dengan transportasi laut yang terkadang

menjadi kendala distribusi bahan baku dan produk jadi. Rata-rata indeks

variabel PRP sebesar 67,82% berada pada kategori sedang, yang berarti

persepsi responden cukup baik. Keempat indikator cukup baik dan

dijadikan tolok ukur dari variabel PRP. Rata-rata indeks variabel KRP

sebesar 75,32% berada pada kategori tinggi yang b erarti sesuai dengan

harapan responden. Hasil indeks menunjukkan bahwa ketiga indikator

sangat baik dan merupakan tolok ukur variabel KRP. Rata-rata indeks

variabel PARP sebesar 71,79% berada pada kategori tinggi menunjukkan

persepsi responden sangat baik. Kedua indikator sangat baik dan

dijadikan tolok ukur variabel PARP. Rata-rata indeks variabel KIA sebesar

74,29% beradapada kategori tinggi, sesuai dengan harapan responden.

Hasil indeks menunjukkan bahwa keempat indikator sangat baik dan

merupakan tolok ukur variabel KIA. Hasil analisis model SEM

mengindikasikan bahwa nilai χ2adalah 84,834 (P = 0,423). Hasil yang ada

mendukung hipotesis nol bahwa model SEM memiliki kecocokan yang

baik (H0). Nilai P sangat substansial (nilai P > 0,05), mendukung proposisi

bahwa keseluruhan model cocok dengan data. Kelima variabel masing-

masing PRP, PHRP, KRP,

PARP dan KIA adalah valid. Nilai loading factor (standardize

regression weights) masing-masing indikator ≥ 0,5 merupakan nilai yang
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dapat diterima dalam penelitian. Pengujian kemaknaan dari dimensi-

dimensi yang terekstraksi dalam membentuk variabel laten, diperoleh dari

nilai standardized loading factor masing-masing dimensi. Setiap indikator

atau dimensi pembentuk masing-masing variabel laten menunjukkan hasil

yang baik karena nilai critical ratio ≥ 2,00. Semua nilai probabilitas untuk

masing-masing indikator < 0,05. Dengan demikian dinyatakan bahwa

indikator-indikator pembentuk variabel laten sebagai indikator yang kuat

dalam model pengukuran.

Bambang Hariyanto (2011), dalam peneliiannya berjudul Manfaat

Tanaman Sagu (metroxylon Sp) Dalam Penyediaan Pangan dan Dalam

Pengendalian Kualitas Lingkungan mengungkapkan bahwa pemanfaatan

sagu sebagai pembuat mie memiliki sifat yang dapat diterima oleh panelis

dan memiliki peluang untuk dikembangkan upaya sebagai subsitusi terigu.

Sifat mie sagu yang diuji secara organoleptik ke panelis secara umum

dapat diterima dan tidak berbeda dengan mie terigu. Guna

mengembangkan mie sagu perlu dukung dengan pasokan bahan baku

pati sagu dalam bentuk perkebunan sagu. Mie yang terbuat dari pati sagu

memiliki keunggulan dalam kandungan resistant starch yang bermanfaat

bagi kesehatan dan pengembangan tanaman sagu dapat bersifat sebagai

penyedia pati sagu yang digunakan untuk diversifikasi dan sekaligus

berfungsi sebagai penjaga lingkungan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi

tujuan penelitian, alat analisis dan lokasinya. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis potensi pengembangan agribisnis sagu di Kota Palopo dan
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menganalisis strategi prioritas pengembangan agribisnis sagu yang dapat

mempengaruhi pangan lokal berkelanjutan dengan menggunakan matriks

internal factor evaluation (IFE) untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan

yang ada di lokasi penelitian dan matriks external factor evaluation (EFE) untuk

mengetahui faktor peluang dan ancamannya. Berdasarkan perhitungan pada

matriks IFE dan EFE berbagai alternatif strategi dapat dirumuskan

berdasarkan model analisis strength, weakness, opportunity, threat

(SWOT). Untuk menganalisis strategi prioritas digunakan Analitichal Hierarchy

Process (AHP) melalui alat kuantitatif berdasarkan hasil analisis yang berada di

daerah penelitian dan belum pernah dilakukan pada penelitian terdahulu.

Untuk lebih jelasnya tentang peneltian terdahlu dapat dilihat ada

tabel 9 berikut ini:
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Tabel 7. Matriks Penelitian Terdahulu

No NamanPeneliti Topik Penelitian Metode Analisis Data Hasil Penelitian

1 2 3 4 5

1 Syahdima Syahdima,
Eny Yuniati, Ramadhanil
Ramadhanil (2013)

Kajian Etnobotani tumbuhan
Sagu (Metroxylon Spp.
Areccaceae) pada Masyarakat
Desa Radda Kecamatan
Baebunta Kabupaten Luwu
Utara Propinsi Sulawesi
Selatan. (2013)

Metode deskriptif dengan dua
pendekatan kualitatif dan
kuantitatif melalui cara
wawancara semi struktural dan
open ended interview

- Tumbuhan sagu oleh masyarakat di desa Radda
dimanfaatkan sebagai makanan pokok, ritual adat,
bahan bangunan, dan obat-obatan, sehingga
persentase tertinggi yaitu tumbuhan sagu digunakan
sebagai makanan pokok dan bahan bangunan
dengan jumlah 113 dan persentase 26,59%.

- Pemanfaatan bagian tumbuhan sagu yaitu akar,
batang, daun, bunga, pelepah, kulit pelepah
sehingga persentase tertinggi yaitu pada
bagian batang dan daun tumbuhan sagu
dengan jumlah 113 dengan presentase
32,1%.

- Terdapat dua jenis tumbuhan sagu di desa Radda
yaitu tumbuhan sagu berduri (kiduri) sebanyak
30 dan tumbuhan sagu tidak berduri (rumbia)
sebanyak 370.

- Tumbuhan sagu di desa Radda baik yang berduri
maupun tidak berduri dimanfaatkan sebagai bahan
makanan, obat-obatan, bahan bangunan, ritual
adat, dan pemanfaatan lain dari tumbuhan sagu
serta taksonomi tradisional dari tumbuhan sagu itu
sendiri.



31
1 2 3 4 5

2 Janes Berthy Alfons dan
A. Arivin Rivaie (2011)

Sagu Mendukung Ketahanan
Ketahanan Pangan dalam
Menghadapi Dampak
Perubahan Iklim

Analisis Deskriptif - Strategi yang ditempuh dalam upaya pengembangan
sagu sebagai komponen ketahanan pangan lokal
dan nasional perlu dilakukan mulai dari hulu ke hilir,
baik aspek teknis maupun manajemen melalui
pengembangan agribisnis sagu yang berdaya saing,
berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi.

- Dalam rangka memantapkan ketahanan pangan,
pemanfaatan potensi sagu sebagai komponen
ketahanan pangan hendaknya memperhatikan hal-
hal sebagai berikut: 1) diversifikasi produk olahan
sagu agar beragam, bergizi, dan berimbang, 2)
pertahankan dan perbaiki pola konsumsi pangan
berbasis sagu, 3) mutu dan keamanan pangan agar
terjamin, 4) pemanfaatan teknologi tepat guna, dan
5) usaha peningkatan nilai tambah melalui perbaikan
dan peningkatan produk olahan berbasis sagu yang
berdaya saing tinggi.

3 Natelda Rosaldiah
Timisela (2013)

Manajemen Rantai Pasok dan
Kinerja Agroindustri Pangan
Lokal Sagu di Propinsi Maluku :
Suatu Pendekatan Model
Persamaan Struktural

Analisis Deskriptif dan Analisis
Model Persamaan Struktural
(SEM)

- Analisis deskriptif variabel penelitian menunjukkan
bahwa terdapat variasi atas komponen-komponen
MRP.

- Rata-rata indeks variabel PHRP sebesar 61,07%
berada pada kategori sedang menunjukkan persepsi
responden cukup baik. Secara geografis Propinsi
Maluku adalah daerah kepulauan dengan lautan
yang cukup luas sehingga jarak lokasi diantara
pelaku rantai pasok berjauhan dan harus ditempuh
dengan transportasi laut yang terkadang menjadi
kendala distribusi bahan baku dan produk jadi.
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- Rata-rata indeks variabel PRP sebesar 67,82%
berada pada kategori sedang, yang berarti persepsi
responden cukup baik. Keempat indikator cukup
baik dan dijadikan tolok ukur dari variabel PRP.
Rata-rata indeks variabel KRP sebesar 75,32%
berada pada kategori tinggi yang berarti sesuai
dengan harapan responden.

- Hasil indeks menunjukkan bahwa ketiga indikator
sangat baik dan merupakan tolok ukur variabel KRP.
Rata-rata indeks variabel PARP sebesar 71,79%
berada pada kategori tinggi menunjukkan persepsi
responden sangat baik.

- Kedua indikator sangat baik dan dijadikan tolok ukur
variabel PARP. Rata-rata indeks variabel KIA
sebesar 74,29% beradapada kategori tinggi, sesuai
dengan harapan responden. Hasil indeks
menunjukkan bahwa keempat indikator sangat baik
dan merupakan tolok ukur variabel KIA.

- Hasil analisis model SEM mengindikasikan bahwa
nilai χ2adalah 84,834 (P = 0,423). Hasil yang ada
mendukung hipotesis nol bahwa model SEM
memiliki kecocokan yang baik (H0). Nilai P sangat
substansial (nilai P > 0,05), mendukung proposisi
bahwa keseluruhan model cocok dengan data.
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- Kelima variabel masing-masing PRP, PHRP, KRP,
PARP dan KIA adalah valid. Nilai loading factor
(standardize regression weights) masing-masing
indikator ≥ 0,5 merupakan nilai yang dapat diterima
dalam penelitian. Pengujian kemaknaan dari
dimensi-dimensi yang terekstraksi dalam membentuk
variabel laten, diperoleh dari nilai standardized
loading factor masing-masing dimensi.

- Setiap indikator atau dimensi pembentuk masing-
masing variabel laten menunjukkan hasil yang baik
karena nilai critical ratio ≥ 2,00. Semua nilai
probabilitas untuk masing-masing indikator < 0,05.
Dengan demikian dinyatakan bahwa indikator-
indikator pembentuk variabel laten sebagai indikator
yang kuat dalam model pengukuran.

- Pelaku rantai pasok harus memiliki stok atau
persediaan untuk mengantisipasi kelangkaan bahan
baku dan produk olahan yang akan disalurkan
diantara pelaku rantai dan konsumen sebagai
pengguna akhir.
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4 Bambang Hariyanto
(2011)

Manfaat Tanaman Sagu
(metroxylon Sp) Dalam
Penyediaan Pangan dan dalam
Pengendalian Kualitas
Lingkungan

Percobaan laboratorium untuk
membuat produk mie sagu dan
diuji daya terimanya. Selanjutnya
dianalisis juga model penyediaan
sagu sekaligus ditinjau sebagai
penyedia pangan dan sebagai
penjaga lingkungan. serta
dilakukan analisis dengan melihat
potensi sagu sebagai model
pemasok sagu. Pembuatan
produk mie dilakukan dengan
metoda ekstruder.

- Pemanfaatan sagu sebagai pembuat mie memiliki
sifat yang dapat diterima oleh panelis dan memiliki
peluang untuk dikembangkan upaya sebagai
subsitusi terigu.

- Sifat mie sagu yang diuji secara organoleptik ke
panelis secara umum dapat diterima ddan tidak
berbeda dengan mie terigu

- Guna mengembangkan mie sagu perlu ddukung
dengan pasokan bahan baku pati sagu dalam bentuk
perkebunan sagu

- Mie yang terbuat dari pati sagu memiliki keunggulan
dalam kandungan resistant starch yang bermanfaat
bagi kesehatan

- Pengembangan tanaman sagu dapat bersifat
sebagai penyedia pati sagu yang digunakan untuk
diversifikasi dan sekaligus berfungsi sebagai penjaga
lingkungan
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G. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak pada pengidentifikasian potensi,

kebijakan pemerintah dan pengembangan agribisnis sagu. Dari sana,

akan digambarkan mengenai pelaksanaan kegiatan sub sistem agribisnis

yang akan melihat resources (R), organization (O) dan Norm (N). Akhir

dari penelitian ini akan merumuskan strategi pengembangan agribisnis

sagu sebagai pangan lokal berkelanjutan di Kota Palopo Propinsi

Sulawesi Selatan.

Untuk melihat secara jelas alur pemikiran atau kerangka konseptual

dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Skema Kerangka Konseptual Pengembangan Agribisnis Sagu Sebagai Pangan
Lokal Berkelanjutan

Potensi Sagu

Strategi Pengembangan Agribisnis Sagu

Kebijakan
Pemerintah

Pangan Lokal Berkelanjutan

Agribisnis Sagu

Sub Sistem
Produksi

Sub Sistem
Pengolahan

Sub Sistem
Pemasaran

Sub Sistem
Hulu
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara bertahap,

yakni dari perencanaan dan perancangan penelitian, menentukan fokus

penelitian, waktu penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyajian

hasil penelitian. Penulisan hasil penelitian ini dilakukan secara deskriptif

atau perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif. Penulisan secara

deskripsi atau melalui uraian-uraian yang menggambarkan dan

menjelaskan subjek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti

langkah-langkah kerja penelitian kualitatif. Dalam hal ini disebut kualitatif

karena sifat data yang dikumpulkan  adalah  data  kualitatif,  yakni  tidak

menggunakan alat-alat pengukur. Menurut Moleong (2001), bahwa

metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata

ungkapan tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati.

Pendekatan penelitian secara kuantitatif dimana proses penggalian

informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk

menemukan keterangan mengenai apa yang diketahui. Pendekatan

kuantitatif bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh

adanya pengembangan agribisnis sagu terhadap pendapatan petani di

Kota Palopo.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo Propinsi Sulawesi

Selatan.  Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja atau purposive

dengan pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu sentra

komoditi sagu di Propinsi Sulawesi Selatan dan memiliki potensi

pengembangan agribisisnis sagu. Secara geografis, Kota Palopo memiliki

9 (sembilan) kecamatan, dari sembilan kecamatan tersebut, terdapat 8

(delapan) kecamatan memiliki potensi untuk pengembangan agribisnis

sagu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2017.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini dinamakan informan. Menurut Faisal

(1990), bahwa konsep yang berkaitan dengan informan adalah bagaimana

memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan

informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang

telah ada. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode

snowball sampling (bola salju). Teknik pengambilan informan snowball

mengimplikasikan jumlah informan yang semakin membesar seiring

dengan berjalannya waktu pengamatan. Peneliti berangkat dari seorang

informan kunci (key informant) yang dianggap memiliki pengetahuan lebih

tentang objek penelitian untuk mengawali pengumpulan data. Selanjutnya,

informan kunci menunjuk informan lain yang dianggap banyak mengetahui

dan menguasai. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan
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semakin besar, seperti bola salju dengan proses bergulir - menggelinding

dan begini seterusnya hingga peneliti merasa yakin bahwa data yang

dibutuhkan sudah didapatkan secara memadai untuk menjawab masalah

penelitian. Informan inilah yang nantinya akan memberikan informasi

mengenai faktor internal dan eksternal. Kemudian akan dianalisis dengan

wawancara mendalam dan Forum Group Discussion (FGD) dengan para

informan yang telah ditentukan. Pengambilan informan dalam penelitian ini

dilakukan pada petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer dan

industri rumah tangga pengolahan berbahan baku sagu.

Informan yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima)

petani sagu. Ada dua alasan, sehingga peneliti memilih kelima informan

tersebut; 1) dari sisi kepemikan lahan kelima petani tersebut mewakili

populasi petani yang ada karena rata-rata petani sagu di Kota Palopo

hanya memiliki lahan seluas 0,25 Ha, sedangkan kelima informan tersebut

memiliki lan 1 - 5 hektar, selain itu dari sisi pengalaman berusaha tani

kelima informan memiliki pengalaman usahatani puluhan tahun yaitu

antara 17 tahun sampai dengan 47 tahun.

Informan pada pedagang pengumpul dalam penelitian ini terdiri dari

2 (dua) orang. Pemilihan kedua informan ini didasarkan lamanya

berusaha, sehingga menurut peneliti keduanya lebih memiliki banyak

pengalaman.
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Informan pedagang pengecer terdiri dari 2 (dua) orang. Alasan

pemilihan keduanya karena dari sisi pengalaman berusahatani paling

lama sehingga dianggap dapat mewakili pedagang pengecer yang lain.

Informan industri rumah tangga pengolahan sagu yang digunakan

sebanyak 2 (dua) industri. Alasan pemilihan kedua informan tersebut

adalah karena keduanya merupakan usaha industri yang paling lama

beroperasi dibandingkan dengan industri rumah tangga yang lain,

sehingga menurut peneliti keduanya dapat mewakili industri yang lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik untuk mendapatkan data

maupun informasi dari lokasi penelitian melalui kegiatan lapangan.

Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu melakukan studi lapangan secara langsung di lokasi

penelitian untuk mendapatkan gambaran umum mengenai situasi dan

kondisi potensi pengembangan agribisnis sagu di Kota Palopo.

2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan informan yang

dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti di lapangan agar

bisa memberikan informasi mengenai hal-hal atau data yang diperlukan

sesuai dengan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini wawancara yang

peneliti gunakan adalah wawancara yang terstruktur dengan

menggunakan kuesioner.



41

3. Studi kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder serta

untuk mendapatkan kajian dasar teoritis yang relevan dengan masalah

yang diteliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adalah :

a. Data kualitatif yaitu data yang berupa kalimat atau tanggapan yang

diberikan oleh informan terhadap pengembangan agribisnis sagu

sebagai pangan lokal berkelanjutan.

b. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka berdasarkan hasil

kuisioner dari konsumen/informan pakar yang meliputi peluang,

ancaman, kekuatan dan kelemahan dari potensi pengembangan

agribisnis sagu di Kota Palopo.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Data Primer, yakni data yang merupakan hasil wawancara dan

diperoleh melalui wawancara dengan informan. Data primer yang

diperoleh dari petani adalah luas lahan, status kepemilikan lahan,

jumlah produksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sagu,

saluran pemasaran produksi sagu.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi serta

kepustakaan terkait dalam penelitian ini. Data potensi wilayah Kota

Palopo diambil dari Badan Pusat Statistik, data kelembagaan

kelompok tani dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, data

kebijakan pembangunan ketahanan pangan terkait dengan pengeloaan
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sagu dari Dinas Ketahanan Pangan dan data pelaku usaha industri

rumah tangga yang mengelola sagu dari Dinas Perindustrian Kota

Palopo.

F. Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis lingkungan internal dan eksternal. Formulasi

strategi pada analisis lingkungan internal dan eksternal digunakan metode

yang bersumber dari buku Cravens & David (1998). Pada tahap

pemasukan (the input stage) digunakan matriks IFE (internal factor

evaluation) dan EFE (eksternal factor evaluation). Dalam tahap pemaduan

(the matching stage) digunakan alat analisis Matriks IE (internal-eksternal)

dan matriks strength, weakness, opportunity, threath (SWOT). Matriks IE

digunakan untuk menentukan posisi usaha. Matriks SWOT digunakan

untuk menghasilkan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi

lingkungan internal dan eksternal. Tahap terakhir adalah tahap keputusan

(the decision stage) untuk menentukan prioritas dari beberapa alternatif

strategi yang dihasilkan dari tahap pemaduan maka digunakan metode

analytical hierarchy process (AHP).
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KESIMPULAN
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Gambar 3. Tahapan Metode Analisis
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a. Tahapan Penelitian

- Matriks IFE dan EFE

Alat analisis pada tahap masukan yang merupakan tahap awal dari

perumusan strategi akan digunakan sebagai masukan informasi dalam

tahap selanjutnya. Analisis internal merupakan perumusan kekuatan dan

kelemahan potensi pengembangan agribisnis sagu di Kota Palopo.

Kemudian analisis eksternal merupakan perumusan peluang dan

ancamannya.

Tabel 8. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)

No Faktor-Faktor Internal Bobot Rating Bobot x Rating

Kekuatan

1.
2.

Kelemahan

1.
2.

Total 1,00

Sumber: Cravens & David, 1998

Tabel 9. Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE)

No Faktor-Faktor Eksternal Bobot Rating Bobot x Rating

Peluang

1.
2.

Ancaman

1.
2.

Total 1,00

Sumber: Cravens & David, 1998
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Tahap-tahap dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan

internal-eksternal dalam matriks IFE dan EFE adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengisi kolom pertama, buatlah daftar faktor-faktor internal dan

eksternal utama sebagaimana yang disebutkan dalam proses

identifikasi faktor internal dan eksternal melalui kuesioner. Tentukan

faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada matriks IFE

serta peluang dan ancaman pada matriks EFE (diisi pada kolom 1).

2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,00

(paling penting) sampai 0,0 (tidak penting). Semua bobot tersebut

jumlahnya harus sama dengan skor total 1,00. Pada tabel matriks IFE

dan EFE dapat dilihat bentuk penilaian pembobotan faktor internal

eksternal.

3. Penentuan peringkat terhadap faktor internal dan eksternal dilakukan

dari hasil analisis para informan melalui wawancara mendalam dan

FGD. Untuk mengukur pengaruh masing-masing faktor internal (pada

matriks IFE) terhadap potensi pengembangan agribisnis sagu di Kota

Palopo digunakan nilai peringkat dengan menggunakan skala 1 (sangat

lemah), 2 (lemah), 3 (kuat), dan 4 (sangat kuat). Untuk menghitung

rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor eksternal (matriks

EFE) dengan memberikan skala mulai dari 4 (peluang sangat tinggi), 3

(peluang tinggi), 2 (ancaman besar), dan 1 (ancaman sangat besar).

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4.
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5. Jumlahkan skor pembobotan (dalam kolom 4) untuk memperoleh total

skor pembobotan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan

tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternal dan

internalnya. Nilai rata-rata adalah 2,50, jika nilai di bawah 2,50

menandakan bahwa secara internal atau eksternal potensi

pengembangan agribisnis sagu lemah, sedangkan jika nilai berada di

atas 2,50 menandakan posisi internal ataupun eksternal kuat.

- Matriks Internal - Eksternal (IE)

Matriks IE (Internal-Eksternal) memposisikan organisasi ke dalam

matriks sembilan sel (Gambar 4). Matriks ini berdasarkan pada dua kunci

dimensi, yaitu total pembobotan faktor-faktor internal (IFE) pada sumbu X

dan total pembobotan faktor-faktor eksternal (EFE) pada sumbu Y.

Gambar 4. Matriks Internal-Eksternal

TOTAL SKOR BOBOT IFE
Lemah Tinggi Rata-rata
1,0-1,99 3,0-4,0 2,0-2,99

4,0 3,0 2,0

TO
TA

L 
B

O
B

O
T 

EF
E

1,0
I II IIITinggi

3,0-4,0
3,0

IV V VISedang
2,0-2,99

2,0
VII VIII IX

Rendah
1,0-1,99 1,0

Sumber : David, 2002.
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Pada sumbu X dari matriks IE, pembobotan total IFE yang bernilai

1,00 sampai dengan 1,99 menggambarkan posisi internal yang lemah;

skor 2,00 sampai dengan 2,99 menggambarkan posisi internal rata-rata;

dan skor 3,00 sampai 4,00 menggambarkan posisi internal kuat.

Kemudian, pada sumbu Y, total pembobotan EFE dengan nilai 1,00

sampai dengan 1,99 menggambarkan posisi eksternal yang rendah; skor

2,00 sampai dengan 2,99 menggambarkan posisi eksternal yang sedang;

dan skor 3,00 sampai 4,00 menggambarkan posisi eksternal tinggi.

Matriks Internal-Eksternal dapat dikelompokkan menjadi tiga

kelompok, yaitu:

1. Grow and built strategies (pertumbuhan dan pembangunan), yang

terletak pada sel I, II atau IV. Strategi yang layak diterapkan adalah

strategi intensif (penetrasi pasar, perkembangan pasar dan

perkembangan produk) dan strategi integrasi (integrasi ke belakang,

integrasi ke depan dan integrasi horisontal).

2. Hold and maintain strategies (mempertahankan dan memelihara), jika

hasil pembobotan terletak pada sel III, V, atau VII. Strategi yang layak

digunakan adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk.

3. Harvest or divest strategies (mengambil hasil atau melepaskan) jika

hasil pembobotan terletak pada sel VI, VIII, atau IX adalah usaha untuk

memperkecil atau menutup usaha yang dilakukan.
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- Matriks SWOT

Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi potensi

pengembangan agribisnis sagu di Kota Palopo dengan memadukan atau

menyesuaikan kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman.

Dalam menyusun matriks SWOT, terdapat langkah-langkah yang harus

dilakukan. Dalam menentukan strategi melalui analisis matriks SWOT

maka dilakukan delapan tahapan, yaitu:

1. Membuat daftar kekuatan kunci internal

2. Membuat daftar kelemahan kunci internal

3. Membuat daftar peluang eksternal

4. Membuat daftar ancaman eksternal

5. Mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-peluang

eksternal kemudian catat hasilnya dalam sel strategis S-O

6. Mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan peluang-peluang

eksternal kemudian catat hasilnya dalam sel strategis W-O

7. Mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan ancaman-ancaman

eksternal kemudian catat hasilnya dalam sel strategis S-T

8. Mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman

eksternal kemudian catat hasilnya dalam sel strategis W-T.

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana

preluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan
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empat set kemungkinan alternatif strategi, sebagaimana yang tercantum

dalam tabel matriks analisis SWOT berikut ini;

Tabel 10. Matriks Analisis SWOT

Internal

Eksternal

STRENGTH (S)
Daftar Kekuatan

WEAKNESS (W)
Daftar Kelemahan

OPPORTUNITIES (O)
Daftar Peluang

STRATEGI SO
Buat strategi yang

menggunakan
kekuatan untuk
memanfaatkan

peluang

STRATEGI WO
Buat strategi yang

memanfaatkan
peluang untuk

mengatasi
kelemahan

TREATHS (T)
Daftar Ancaman

STRATEGI ST
Buat strategi yang

menggunakan
kekuatan untuk

menghindari
ancaman

STRATEGI WT
Buat strategi yang

meminimalkan
kelemahan dan

menghindari
ancaman

Sumber : Cravens & David, 1998

Hasil dari matriks SWOT ini diharapkan dapat memberikan beberapa

alternatif strategi yang dapat dipilih sebagai strategi prioritas untuk

mengetahui potensi pengembangan agribisnis sagu sebagai pangan lokal

berkelanjutan di Kota Palopo.

- Metode Analisis AHP (Analytical Hierarchy Process)

Untuk menjawab tujuan kedua adalah menggunakan Analytical

Hierarchy Process (AHP). Melalui hasil analisis SWOT didapatkan

beberapa alternatif kebijakan perpaduan faktor internal dan eksternal yang

belum tentu seluruhnya dapat dilakukan secara bersamaan atau simultan
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karena berbagai keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hal

tersebut, maka perlu lebih lanjut dilakukan pemilihan prioritas untuk

mendapatkan strategi kebijakan yang perlu mendapat perhatian lebih

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penentuan prioritas dari

alternatif-alternatif strategi yang telah dipilih melalui SWOT pada penelitian

ini dilakukan dengan analisis AHP.

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang

dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini

akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks

menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty (1993), hirarki didefenisikan sebagai

suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu

struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan yang diikuti level

faktor, kriteria, sub kriteria dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir

dari alternatif.

1. Aksioma AHP

Ada 4 aksioma yang harus diperhatikan agar analisis AHP dapat

dilakukan dengan baik, yakni :

a. Aksioma Resiprocal (Reciprocal Comparison): matriks

perbandingan berpasangan yang terbentuk haruslah bersifat kebalikan.

Artinya harus bisa dibuat perbandingan dan diyatakan preferensinya,

dimana prefernsi itu harus memenuhi syarat resiprokal, yaitu kalau A lebih

disukai dari B dengan skala X, maka B lebih disukai dari A dengan skala

1/X.
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b. Aksioma Homogenitas (Homogenity): dalam melakukan berbagai

perbandingan, konsep ukuran yang diperbandingkan haruslah jelas.

Artinya, preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala

terbatas atau elemen-elemennya dapat diperbandingkan satu sama lain.

Pikiran kita akan sulit dalam melakukan perbandingan dengan ukuran

yang kurang jelas, misalnya perbandingan antara kelereng dengan jeruk.

Dalam konteks rasa, maka tidak tepat jeruk kita bandingkan dengan

kelereng. Tapi dalam bentuk bulat kemungkinan perbandingan relevan.

c. Aksioma ketergantungan (Independence): terdapat keterkaitan

antara level, walaupun dapat terjadi hubungan tak sempurna. Artinya,

preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak

dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh obyektif

secara keseluruhan. Atau perbandingan antara elemen-elemen dalam

satu level tergantung/dipengaruhi elemen-elemen di atasnya.

d. Aksioma ekspektasi (expectations): dalam proses AHP yang

dituntut bukanlah rasionalitas, tetapi yang menonjol adalah ekspektasi dan

persepsi dari manusia. Dalam kaitan ini penilaian yang irasional dapat

diterima, asalkan konsisten.

2. Prinsip Dasar AHP

Dalam model AHP terdapat tiga prinsip dasar, yaitu :

a. Prinsip menyusun hirarki; (menggambarkan dan menguraikan

secara hirarki), yaitu memecah-mecah persoalan menjadi unsur yang

terpisah-pisah. Secara garis besar ada 2 tahapan dalam penyusunan
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model AHP, yaitu 1) penyusunan hirarki (dekomposisi) dan 2) evaluasi

hirarki (dapat menggunakan expert choice). Proses penyusunan hirarki

adalah sebagai berikut :

Tahap pertama : Identifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hirarki yang

bisa disebut dengan goal (tujuan), yakni masalah yang

akan dicari pemecahannya lewat model AHP.

Tahap kedua : Menentukan kriteria dan sub kriteria yang diperlukan

untuk mendukung tujuan keseluruhan.

Tahap ketiga : Identifikasi alternatif strategi yang akan dievaluasi di

bawah kriteria.

Tahap terpenting dalam analisis adalah penilaian dengan teknik

perbandingan berpasang (pairwise comparison) terhadap elemen-elemen

pada suatu tingkatan hirarki. Penilaian dilakukan dengan memberikan

bobot numerik dan membandingkan elemen satu dengan elemen yang

lain. Tahap selanjutnya adalah melakukan sintesis terhadap hasil

penilaian untuk menentukan elemen mana yang memiliki prioritas tertinggi

dan terendah.

b. Prinsip menetapkan prioritas yaitu menentukan peringkat elemen-
elemen menurut kepentingan.

Penetapan prioritas dan konsistensi merupakan hal penting dalam

AHP terutama comparative judgement. Dalam proses ini dilakukan

perbandingan berpasangan (pairwise comparison) antar berbagai kriteria,

dengan dua tahap penting yaitu: 1) menentukan mana diantara dua yang

dianggap (penting/disukai/mungkin terjadi) serta; 2) menentukan seberapa
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kali lebih (penting/disukai/mungkin terjadi). Prioritas dari sederetan kriteria

dan alternatif tersebut ditentukan dengan membandingkan satu sama lain

secara berpasangan yang diberi bobot berupa skala dari 1 s/d 9 dengan

definisi masing-masing skala sebagaimana terdapat dalam tabel berikut;

Tabel 11. Nilai Konversi Data Diskret ke Numerik

Skala
Prioritas
Numerik

Numerik Definisi (verbal) Penjelasan

1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen memiliki bobot yang seimbang
nilainya

3 Sebuah elemen lemah nilai
kepentingannya terhadap yang lain

Pengalaman dan judgement agak menyukai
sebuah elemen daripada yang lain

5 Sebuah elemen esensial atau lebih penting
terhadap yang lainnya

Pengalaman dan judgement lebih kuat
menyukai sebuah elemen daripada yang lain

7 Menunjukkan sebuah elemen sangat lebih
penting dari lainnya

Sebuah elemen lebih kuat disukai dan
dominasinya terlihat nyata dalam keadaan
yang sebenarnya

9 Secara mutlak sebuah elemen lebih penting
dari lainnya

Fakta sebuah elemen lebih disukai dari
lainnya berada pada kemungkinan yang
tertinggi pada urutan yang telah iketahui

2,4,6,8 Nilai intermediate antara dua judgement yang
peringkatnya berdekatan Kompromi diperlukan antara dua judgement

Kebalikan
(1/3, 1/5,
1/7, dst)

Bila aktivitas I sebelumnya telah diberi bobot
ketika dibandingkan dengan aktivitas j, maka j
memiliki nilai kebalikannya ketika dibandingkan
dengan i

Sumber: Thomas L. Saaty, 1993.

Setelah hirarki tersusun, langkah selanjutnya adalah pengisian

persepsi expert dengan melakukan perbandingan antara elemen-elemen

di dalam satu level dengan memperhatikan pengaruh pada level di

atasnya. Dari hasil pengisian perbandingan berpasangan dari persepsi

ahli (informan) tersebut, disusun dalam bentuk matriks perbandingan

(matrix pairwise). Kemudian dilakukan perhitungan vector eigen (eigen
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vector) dan nilai eigen (eigen value) serta perhitungan konsistensi yang

akan menentukan prioritas pilihan.

Karena model AHP menghendaki satu persepsi dalam satu

perbandingan, maka dari n persepsi harus dihasilkan satu persepsi yang

mewakili persepsi seluruh ahli. Cara umum yang dipakai pembuat AHP

adalah dengan cara mencari nilai rata-rata. Ada dua cara yang dipakai

yaitu; i) rata-rata hitung dan; ii) rata-rata ukur. Rata-rata ukur lebih cocok

untuk deret bilangan yang sifatnya perbandingan (rasio) dan mampu

mengurangi gangguan yang ditimbulkan salah satu bilangan yang terlalu

besar atau terlalu kecil.

Setelah matriks perbandingan terisi, selanjutnya untuk menetapkan

prioritas digunakan metode eigen vector dan eigen value dari eigen vector

yang diperoleh ditentukan local priority, yaitu prioritas untuk satu level.

Prioritas global diperoleh dengan mengalikan prioritas elemen pada level

diatasnya sampai level akhir.

c. Prinsip Konsistensi Logis

Pengukuran konsistensi dalam model AHP dilakukan dalam dua

tahap. Tahap pertama adalah mengukur konsistensi setiap matriks

perbandingan dan tahap kedua adalah mengukur konsistensi keseluruhan

hirarki. Konsistensi berarti dua hal, pertama menunjukkan pemikiran atau

objek yang serupa dikelompokkan menurut homogenitas dan

relevansinya, Misalnya : jeruk Pontianak dan bola tenis dapat

dikelompokkan dalam satu set homogen jika kriteria relevannya adalah
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kebulatan, tetapi tidak bila kriterianya adalah rasa, karena

perbandingannya jadi tidak relevan. Artinya konsistensi yang kedua

adalah intensitas relasi antar gagasan saling membenarkan secara logis.

Setiap perbandingan dinyatakan konsisten 100% apabila memenuhi

syarat sebagai berikut :

Aij . ajk = aik (3.1)

Setiap angka dalam matriks perbandingan pada dasarnya adalah

sebuah rasio karena angka yag timbul didasarkan atas perbandingan

antara dua elemen. Apabila tertulis angka atau skala 7 dalam sebuah

matriks perbandingan, maka itu tidak lain adalah 7/1.

Dengan dasar tersebut maka dapat dijelaskan bahwa :

Aij = wi/wj ....................................Ij = 1 ........... n

Karena itu, aij . ajk = (wi/wj) . (wj/wk) = wi/wk = aik, dan juga dapat

dibuktikan bahwa:

aji = wj/wi = 1/(wi/wj) = 1/aij. (3.2)

Konsistensi dalam sebuah matriks perbandingan diukur melalui rumus

berikut:

A . W = λ max . W (3.3)

Indeks konsistensi (CI) diperoleh dari : CI = λmx – n (3.4)

Rasio Konsistensi (CR) diperoleh dari :

CR = CI/RI dimana : RI = Random Index (3.5)
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Tabel 12. Nilai Random Index

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ri 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49

Sumber: Bambang Permadi. AHP (Jakarta: PAU-Studi Ekonomi UI).

Dalam hirarki tiga level, akan diperoleh indeks konsistensi untuk

matriks perbandingan level dua dan indeks konsistensi dari setiap matriks

perbandingan pada level tiga dengan memperhatikan hubungan dengan

setiap unsur-unsur level dua. Dengan demikian pada level tiga tersebut

akan diperoleh sejumlah angka indeks konsistensi yang banyaknya sama

dengan unsur-unsur dalam level 2.

Langkah selanjutnya adalah melakukan perkalian perkalian vector

antara vector prioritas level dua sebagai vector baris dengan vector indeks

konsistensi dari level tiga sebagai vector kolom. Hasil perkalian ini

merupakan satu angka yang kemudian ditambah dengan indeks

konsistensi level dua dan hasilnya disebut M, selanjutnya dihitung indeks

random secara keseluruhan dengan cara yang sama, hanya setiap indeks

konsistensi diganti dengan indeks random yang besarnya tergantung

ukuran matriks, dari operasi ini diperoleh indeks random hirarki secara

keseluruhan yang dilambangkan dengan M’, dengan demikian akan

diperoleh rasio konsistensi secara keseluruhan dengan membagi indeks

konsistensi keseluruhan (M) dengan indeks random keseluruhan (M’),

yang secara singkat dapat ditulis :

CRH = M/M’ (3.6)
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Dimana: M = CI level dua + (bobot prioritas level dua) (CI level tiga)

M’ = RI level tiga + (bobot prioritas level dua) (CI level tiga)

RI = Random Indeks

d. Kelebihan dan Kekurangan Model AHP

Kelebihan metode ini adalah sederhana dan tidak banyak asumsi.

Metode ini cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat

strategis dan makro. Kekuatan AHP terletak pada struktur hirarkinya yang

memungkinkan seseorang memasukkan semua faktor-faktor penting,

baik nyata maupun abstrak, dan mengaturnya dari atas kebawah mulai

dari yang paling penting ketingkat yang berisi alternatif, untuk dipilih mana

yang terbaik, AHP juga adalah salah satu bentuk model pengambilan

keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan

dari model-model sebelumnya. Personal yang menguasai permasalahan

yang sedang diteliti (expert) sangat dibutuhkan dalam model AHP untuk

didapat persepsi atau penilainya. Penentuan seseorang sebagai ahli,

bukan berarti orang tersebut harus pintar, jenius, bergelar doktor, tetapi

mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan,

merasakan akibat suatu masalah atau juga kepentingan terhadap

masalah tersebut. Para expert dalam melakukan analisisnya dengan

menggunakan personal judgement berdasarkan

pengetahuan/kemampuan dan pengalamannya yang diperkaya dengan

data sekunder dari literatur maupun opini pendapat masyarakat.
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Kelebihan-kelebihan lain model AHP adalah sifatnya yang fleksibel,

demokratis dan perhitungannya tidak terlalu rumit. Sifat fleksibel dalam arti

mampu mencakup banyak permasalahan dengan tujuan dan kriteria yang

beragam (multi objectives and multi criterias). Tujuan yang berbeda bisa

dimasukkan dalam suatu level dan satu hirarki dan hirarkinya sendiri

sangat fleksibel dan peka terhadap perubahan. Sifat demokratis berkaitan

dengan kepentingan politik. Dalam proses perencanaan dengan

menggunakan AHP, masyarakat dimungkinkan untuk turut serta dalam

proses perencanaan pembangunan melalui proses pembuatan hirarki dan

pengisian kuesioner bersama-sama aparat pemerintah. Dengan partisipasi

masyarakat, pembangunan tidak hanya bersifat top-down tetapi juga

bottom-up.

Di samping kelebihan-kelebihan seperti disebutkan diatas, model

AHP tidak luput dari kelemahan. Ketergantungan model pada input berupa

persepsi ahli akan membuat hasil akhir menjadi tidak ada artinya apabila

ahli memberikan penilaian yang keliru. Kondisi ini ditambah dengan belum

adanya kriteria yang jelas untuk seseorang ahli. Untuk membuat model

AHP dapat diterima, perlu menyakinkan masyarakat untuk menganggap

persepsi ahli dapat mewakili masyarakat, paling tidak sebagian besar

masyarakat. Kelebihan dan kekurangan model AHP tersebut dirangkum

seperti pada tabel 15 berikut:
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Tabel 13. Kelebihan dan Kekurangan Model AHP

Kelebihan Model AHP Kekurangan Model AHP

Model AHP adalah memasukkan data kualitatif
dan diolah menjadi kuantitatif

AHP mempertimbangkan analisis permasalahan
yang melibatkan banyak pelaku (multi actor),
banyak kriteria (multicriteria) yang bias
dimasukkan dan banyak obyek (multi objective)

AHP memasukkan pertimbangan dan
nilai-nilai pribadi secara logis. Proses ini
bergantung pada imajinasi pengalaman dan
pengetahuan untuk menyusun hirarki suatu
masalah dan bergantung pada logika intuisi dan
pengalaman untuk memberi pertimbangan

AHP menunjukkan bagaimana menghubungkan
elemen-elemen dari bagian lain untuk
memperoleh hasil gabungan.

Sulit dikerjakan secara manual     Terutama bila
matriksnya yang terdiri     dari tiga elemen atau
lebih, sehingga harus dibuat suatu program
komputer untuk memecahkannya.

Belum adanya batasan expert sebagai
responden pada masing-masing kasus juga
dapat melemahkan  metode ini, tetapi hal ini
diantisipasi dengan pemberian bobot yang
berbeda dalam tabulasi kuesioner
hasil isian responden.

Sumber: Bambang Permadi, AHP (Jakarta: PAU-Studi Ekonomi UI).

e. Model Analisis Penyusunan Hirarki

Strategi pengembangan terbaik adalah sebagaimana yang

ditampilkan dalam gambar di bawah ini;

Gambar 5. Struktur AHP Identifikasi Masalah dan Pemecahan
Masalah

Goal

Kriteria

Aktor

Alternati
f

Strategi Prioritas Pengembangan Agribisnis
Sagu Sebagai Pangan Lokal Berkeanjutan

A B C D E F G H I J K

Petani Pengumpul Pengecer Industri Pengolahan Pemerintah

Produksi Petani Kontinyu Pemasaran Efisien Peningkatan
Kualitas Produk



60

Berikut penjelasan struktur AHP dalam penelitian ini:

1. Tujuan

Tujuan dalam struktur AHP ini adalah strategi prioritas

pengembangan agribisnis sagu sebagai pangan lokal bekelanjutan di Kota

Palopo.

2. Aktor

Terdiri dari petani sagu, pedagang pengumpul, pedagang pengecer,

industri rumah tangga olahan dan pemerintah.

3. Kriteria

a. Produksi kontinyu berkaitan dengan pelaku petani

b. Pemasaran efisien berkaitan dengan petani, pedagang dan industri

rumah tangga.

c. Peningkatan kualitas produk berkaitan dengan petani, industri rumah

tangga dan pemerintah.

4. Alternatif

Alternatif dalam struktur AHP ini adalah berbagai masalah dan

berbagai pemecahan masalah yang terkait dengan pengembangan

agribsnis di Kota Palopo.

Perhitungan AHP diselesaikan dengan menggunakan Software

Expert Choice 11. Berikut tahapan penggunaan AHP dalam membuat

keputusan yang terorganisir untuk menghasilkan prioritas:

a. Menentukan masalah/pemecahan masalah dan menentukan tujuan

yang diinginkan.
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b. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum,

dilanjutkan dengan sub-tujuan, kriteria, dan kemungkinan alternatif.

c. Penentuan prioritas dengan membuat matriks perbandingan

berpasangan yang menggambarkan pengaruh setiap elemen alternatif

terhadap kriteria.

d. Melakukan penilaian perbandingan berpasangan sehingga diperoleh

keputusan sebanyak n x ((n-1)/2) buah, dengan n adalah banyaknya

elemen yang dibandingkan. Adapun besaran skor yang digunakan

adalah:

1 = Sama-sama penting/tidak penting

3 = Sedikit lebih penting

5 = Agak lebih penting

7 = Jelas lebih penting

9 = Mutlak lebih penting

2, 4, 6, 8 = nilai diantara dua pertimbangan yang berdekatan.

e. Menghitung nilai vektor eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak

konsisten, maka pengambilan data diulangi lagi. Konsistensi jawaban

informan dalam menentukan prioritas elemen merupakan prinsip pokok

dalam menentukan validitas data dan hasil pengambilan keputusan.

Jika nilai konsistensi lebih dari 10% (0,1), maka penilaian harus

diperbaiki (diulang).
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G. Defenisi Operasional

Penetapan konsep operasional ditujukan untuk memudahkan

pengambilan data dan menyamakan persepsi dalam penelitian ini.

Konsep operasional sebagai definisi fokus yang diamati pada penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Agribisnis adalah rangkaian sub sistem komoditi sagu yang dimulai

dari sub sistem proses produksi, sub sistem pengolahan dan sub

sistem pemasaran di Kota Palopo;

2. Potensi agribisnis sagu adalah potensi sagu yang terdapat di Kota

Palopo yang meliputi lahan, produksi, pemasaran dan industri rumah

tagga pengolaha sagu.

3. Sub sistem produksi adalah petani yang melakukan proses produksi

dari pohon sagu menjadi tepung sagu;

4. Sub sistem pengolahan adalah industri rumah tangga yang mengolah

tepung sagu menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah

5. Sub sistem pemasaran adalah orang yang melakukan aktivitas jual

beli komoditi sagu;

6. Potensi sagu adalah peluang yang dimiliki oleh Kota Palopo

dalam mengembangkan agribisnis sagu;

7. Pangan lokal adalah ketersediaan potensi pangan tradisional yang

terdapat di Kota Palopo yang terdiri dari berbagai makanan olahan

baik makanan pokok maupun makanan tambahan;
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8. Kebijakan pemerintah adalah upaya-upaya yang telah dan akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo dalam mendukung

pengembangan agribisnis sagu;

9. Strategi pengembangan adalah serangkaian rencana yang tepat

untuk dilaksanakan sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kota

Palopo dalam pengembangan agribisnis sagu;

10.Lingkungan Internal adalah segala aspek dan potensi yang

terkait dengan pengembangan agribisnis sagu yang berada di

kewenangan (otoritas) Pemerintah Kota Palopo untuk mengaturnya;

11.Lingkungan eksternal adalah segala aspek dan potensi yang

terkait dengan pengembangan agribisnis sagu yang berada di luar

kewenangan (otoritas) Pemerintah Kota Palopo untuk mengaturnya;

12.Kekuatan (strengths) adalah hal-hal bersifat positif yang dimiliki

oleh Kota Palopo dan berada dalam otoritas pengendalian petani,

pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pelaku industri dan

pemerintah Kota Palopo yang dapat mendukung pengembangan

agribisnis sagu;

13.Kelemahan (weaknesses) adalah hal-hal bersifat negatif yang dimiliki

oleh Kota Palopo dan berada dalam otoritas pengendalian petani,

pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pelaku industri dan

pemerintah Kota Palopo yang dapat menekan pengembangan

agribisnis sagu;
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14.Peluang (opportunities) adalah hal-hal yang bersifat positif dan

berada di luar otoritas pengendalian petani, pedagang pengumpul,

pedagang pengecer, pelaku industri dan peemerintah Kota Palopo

yang dapat mendukung pengembangan agribisnis sagu;

15.Ancaman (threats) adalah hal-hal yang bersifat negatif dan berada

diluar otoritas pengendalian petani, pedagang pengumpul,

pedagang pengecer, pelaku industri dan pemerintah Kota Palopo

yang dapat menekan pengembangan agribisnis sagu;

16.Petani adalah pelaku utama yang memiliki lahan dan mengolah

sagu dengan harapan untuk memperoleh hasil untuk digunakan sendiri

ataupun menjualnya kepada orang lain.

17.Pedagang pengumpul adalah orang yang membeli sagu dari petani

kemudian menjualnya kembali ke pedagang pengecer.

18.Pedagang eceran adalah orang yang membeli sagu dari pedagang

pengumpul dan menjualnya kembali ke konsumen langsung.

19. Industri rumah tangga adalah usaha pengolahan tepung sagu

menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tambah untuk meperoleh

keuntungan.

20.Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk

membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah

tertentu. Pemerintah yang dimaksud disini adalah Pemerintah daerah

Kota Palopo.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Administrasi

Kota Palopo merupakan salah satu dari tiga pemerintahan kota di

Propinsi Sulawesi Selatan selain Kota Makassar dan Kota Pare-pare.

Dibentuk dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi

Selatan. Secara geografis terletak antara 2˚ 53’ 15” dan 3˚ 04’ 08” Lintang

Selatan dan 120˚ 03’ 10” BT dan 120˚ 14’ 34” Bujur Timur.

Di sebelah Utara, Kota Palopo berbatasan dengan Kecamatan

Walenrang Kabupaten Luwu, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk

Bone, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten

Luwu dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon

Nanggala Kabupaten Toraja Utara. Kota Palopo memiliki luas wilayah

sekitar 247,52 km2 yang terbagi atas 9 kecamatan dan 48 kelurahan.

Kondisi topografi berada pada ketinggian 0 – 1.500 meter dari

permukaan laut, dengan bentuk permukaan datar hingga berbukit dan

pegunungan. Tingkat kemiringan lereng wilayah cukup bervariasi yaitu 0 –

2%, 2 – 15%, 15 – 40% dan kemiringan diatas 40%. Kondisi topografi

(ketinggian dan kemiringan lereng) tersebut dipengaruhi oleh letak
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geografis kota yang merupakan daerah pesisir pantai pada bagian Timur,

sedangkan pada bagian barat merupakan daerah berbukit.

Sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di

pesisir pantai, sekitar 62,85 % dari luas wilayah Kota Palopo merupakan

daerah dataran rendah dengan ketinggian 0–500 m di atas permukaan

laut, 24,00 % terletak pada ketinggian 501– 1000 m dan sekitar 14,00 %

yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m.

Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada

sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja

Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada

bagian Utara, sedangkan pada bagian timur merupakan daerah pantai

yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang

lebih 25 km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan

bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang.

Ada tiga kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan

daerah pegunungan yaitu Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang

dan Kecamatan Wara Barat, sedangkan enam kecamatan lainnya

sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah. Selanjutnya dari

segi luas nampak bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Wara

Barat dengan luas 54,13 km2 dan yang tersempit adalah Kecamatan

Wara Utara dengan luas 10,58 km2. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke

pusat pemerintahan atau ibukota Kota Palopo relatif dekat, yang terjauh

adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak kurang lebih 12 km.
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Sementara delapan kecamatan lainnya jaraknya kurang lebih

antara 0,5 km – 5 km.

Secara spesifik keadaan iklim dipengaruhi oleh adanya iklim tropis

basah, dengan keadaan curah hujan bervariasi antara 500-1000

mm/tahun sedangkan untuk daerah hulu sungai di bagian pegunungan

berkisar antara 1000-2000 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 25,5

derajat sampai dengan 29,7 derajat celcius, dan berkurang 0,6 derajat

celcius setiap kenaikan sampai dengan 85% tergantung lamanya

penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam perhari.

Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Palopo pada akhir tahun

2015 tercatat sebanyak 168.894 jiwa. Secara rinci menurut jenis kelamin

masing-masing 82.301 jiwa laki-laki dan 86.593 jiwa perempuan. Dengan

demikian, maka rasio jenis kelamin sebesar 95,04. Angka ini menunjukkan

bahwa bilamana terdapat 100 penduduk perempuan, maka ada 95 - 96

penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk per tahun rata-rata

sebesar 2,42 persen. Dengan luas wilayah 247,52 Km2, maka tingkat

kepadatan penduduk di Kota Palopo sebesar 682 jiwa per kilometer

persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu

Kecamatan Wara sebesar 3.181 jiwa per kilometer persegi dan

kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan

Mungkajang sebesar 141 jiwa per kilometer persegi.
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Tabel 14. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palopo
Tahun 2015

No. Kecamatan Jumlah Penduduk Kepadatan
Penduduk

1 Wara Selatan 11,070 1,038

2 Sendana 6,249 168

3 Wara 36,549 3,181

4 Wara Timur 36,319 3,007

5 Mungkajang 7,575 141

6 Wara Utara 21,609 2,042
7 Bara 26,333 1,128

8 Telluwanua 12,727 371

9 Wara Barat 10,463 193

Jumlah 168,894 682
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 2016.

2. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Palopo

Dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dalam

kurun 5 tahun terakhir rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun

2014, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Palopo dapat

dilihat pada tabel 16 berikut :
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Tabel 15. Peranan Product Domestic Regional Bruto (PDRB)Menurut Lapangan Usaha (persen) KotaPalopo, Tahun 2010 - 2014.
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 22.84 19.50 18.62 18.69 19.41

Pertambangan dan Penggalian 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

Industri Pengolahan 3.22 3.16 3.03 3.03 3.01

Pengadaan Listrik dan Gas 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah danDaur Ulang 0.33 0.32 0.31 0.29 0.20

Konstruksi 16.39 17.16 16.20 15.98 15.96

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17.21 18.43 19.95 21.00 21.18

Transportasi dan Pergudangan 5.13 5.06 5.05 5.09 5.59

Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum 1.17 1.21 1.22 1.18 1.19

Informasi dan Komunikasi 4.91 4.84 4.65 4.51 4.10

Jasa Keuangan dan Asuransi 6.47 7.19 8.30 8.35 8.22

Real Estate 4.61 5.18 5.23 5.19 5.24

Jasa Perusahaan 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8.30 8.48 8.34 7.85 7.58

Jasa Pendidikan 5.16 5.36 5.14 4.97 4.50

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.39 2.28 2.20 2.20 2.22

Jasa lainnya 1.51 1.48 1.39 1.32 1.25

Product Domestic Regional Bruto 100 100 100 100 100

Sumber:  BPS, Palopo Dalam Angka 2015.
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Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Palopo mengalami

pergeseran pada rentang waktu tahun 2010-2011 dibanding pada tahun

2012-2014, dimana pada rentang tahun 2010-2011 lapangan usaha

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi penyumbang terbesar

terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo tetapi pada rentang tahun

2012-2014 lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi

mobil dan sepeda motor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap

pembentukan PDRB Kota Palopo. Sumbangan terbesar pada tahun 2014,

yang dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor, kemudian pertanian, kehutanan, dan

perikanan, kemudian konstruksi. Sementara peranan lapangan usaha

lainnya di bawah 10 persen.

B. Identitas Informan

Identitas informan menggambarkan kondisi atau keadaan serta

status orang tersebut. Informan sangat membantu kelancaran penelitian

dan memudahkan peneliti untuk mengetahui informasi-informasi yang

dibutuhkan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini meliputi orang-

orang yang berperan dalam sistem agribisnis sagu dan menguasai serta

mengetahui informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini. Dari

informan tersebut, diperoleh informasi mengenai data tentang faktor

internal dan eksternal, pembobotan matriks IFE dan EFE, serta

pembobotan pada skala prioritas untuk mengetahui prioritas berbagai

alternatif strategi yang dirumuskan.
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1. Petani

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palopo dalam Buku

Palopo Dalam Angka Tahun 2015, terdapat 1.079 jiwa penduduk Kota

Palopo yang berusaha tani sagu. Secara kuantitatif, hal ini merupakan

salah satu potensi yang dapat diberdayakan dalam rangka

pengembangan agribisnis sagu. Jumlah tersebut tersebar di 8 (delapan)

kecamatan dari 9 (Sembilan) kecamatan yang ada. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini;.

Tabel 16. Jumlah Petani Sagu di Kota Palopo Dua Tahun Terakhir
(2014 – 2015).

No Tahun Jumlah Petani (jiwa)

1 2014 2,306

2 2015 1,079

Sumber : BPS, Kota Palopo Dalam Angka, 2016.

Informan yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas 5 petani

sagu. Ada dua alasan, sehingga peneliti memilih kelima informan tersebut

yaitu 1) Dari sisi kepemilikan lahan kelima petani dapat mewakili populasi

petani yang ada karena rata-rata petani sagu di Kota Palopo hanya

memiliki lahan seluas 0,25 Ha sedangkan kelima informan tersebut

memiliki lain 1 - 5 hektar, dan 2) Dari sisi pengalaman berusaha tani

kelima inforaman memiliki pengalaman usahatani puluhan tahun yaitu

antara 17 tahun sampai dengan 47 tahun. Adapun karakteristik informan

petani sagu dapat dilihat pada Tabel 19 berikut;
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Tabel 17. Identitas Informan Petani Sagu di Kota Palopo, 2017.

No Nama Usia
(Thn) Pendidikan

Jumlah
Taggungan
Keluarga

(org)

Luas
Lahan
(Ha)

Lama
Berusaha
tani (Thn)

Sumber
Modal

1 Ne Madan 73 SD 1 5 47 Sendiri

2 Syukur 60 SMA 5 3 30 Sendiri

3 Rahman
Lawe 52 SMA 4 1 23 Sendiri

4 Suminang 47 SMP 6 2.5 20 Sendiri

5 Nirmal 45 SMP 7 1 17 Sendiri

Jumlah 23 12.5

Tabel 19 menunjukkan bahwa karakteristik petani sagu terdiri dari 5

orang, golongan umur 45 tahun terdapat 2 orang, golongan umur 52 tahun

terdapat 1 orang, golongan umur 60 tahun terdapat 1 orang dan golongan

umur 73 tahun 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa umur petani

responden masih dikategorikan dalam umur rata-rata produktif dalam

berusahatani.

Jumlah tanggungan keluarga petani informan yang terbanyak

adalah 1 – 5 orang dengan jumlah petani 3 orang, jumlah tanggungan 6 –

7 orang dengan jumlah petani 2 orang. Dengan banyaknya jumlah

tanggungan keluarga akan mendorong petani untuk melakukan aktivitas

terutama dalam mencari dan menambah pendapatan keluarganya, agar

kebutuhan anggota keluarga dapat terpenuhi.

Pendidikan umumnya akan mempengaruhi cara berpikir petani dan

turut mempengaruhi keberhasilan dalam mengelola usahataninya. Pada

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani pada tingkat
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SD/Sederajat sebanyak 1 orang, tingkat SMP/Sederajat sebanyak 2

orang, dan tingkat SMA/Sederajat sebanyak  2 orang. Hal ini

menunjukkan bahwa masih banyak responden yang tingkat pendidikan

masih rendah. Rendahnya pendidikan responden ini disebabkan oleh

keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi,

sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau membantu orang tua

dalam mencari nafkah disaat usia belia yang seharusnya memperoleh

pendidikan yang cukup.

Pada dasarnya luas lahan yang dikelola oleh petani informan

sangat berpengaruh terhadap kegiatan usahataninya baik terhadap jenis

komoditi maupun pada pola usahatani itu sendiri. luas lahan yang dimiliki

petani responden berkisar 1 – 3 Ha  sebanyak 4 orang, dan luas lahan

petani berkisar 5 Ha sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat penguasaan lahan petani relatif luas. Kepemilikan lahan usahatani

akan memberikan dampak terhadap penghasilan atau pendapatan petani.

Pengalaman berusahatani yang dimaksud adalah terhitung sejak

petani mengelola usahatani sagu. Pengalaman hidup petani merupakan

pembelajaran besar untuk menuju ke tingkat pengembangan

usahataninya. Petani  yang  telah berusahatani yang paling lama sekitar

47 tahun sebanyak 1 orang, lama berusahani 30 tahun sebanyak 1 orang

dan lama berusahatani 17 – 23 tahun sebanyak 3 orang. Dengan lamanya

pengalaman berusahatani tersebut diharapkan petani mampu
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mengoptimalkan penerapan kegiatan usahataninya, sehingga dapat

meningkatkan hasil produksi sagu yang dihasilkan.

Sumber modal usahatani dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu

modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dalam berusahatani

merupakan modal yang berasal dari petani sendiri sedangkan modal

pinjaman dapat berupa kredit di bank dalam jangka pendek maupun

jangka panjang. Dalam hal ini, sumber modal informan petani sagu yang

digunakan untuk berusahatani yaitu sumber modal sendiri dikarenakan

rumitnya prosedur dan syarat agunan membuat petani enggan mengambil

pinjaman ke bank.

2. Pedagang Pengumpul

Pedagang pengumpul, yaitu pedagang yang mengumpulkan

barang-barang hasil pertanian dari petani produsen kemudian

memasarkannya kembali. Pedagang pengumpul dalam penelitian ini

adalah pelaku pemasaran yang melakukan pembelian sagu dari petani

kemudian menjualnya kembali ke pedagang pengecer. Keberadaan

pedagang pengumpul membantu petani dalam memasarkan produknya.

Jumlah pedagang pengumpul sagu di Kota Palopo terdapat empat

orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 19 berikut :
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Tabel 18. Data Pedagang Pengumpul Sagu di Kota Palopo
Tahun 2017

No. Nama Umur
(Tahun)

Jumlah
Tanggungan

(Orang)
Pendidikan

Terakhir
Sumber
Modal

Lama
Berusaha
(Tahun)

1 Herdi 45 4 SMA Sendiri 17

2 Ani 59 2 SMA Sendiri 15

3 Monika 50 1 SMA Sendiri 12

4 Basonang 60 4 SMA Sendiri 12

Informan pada pedagang pengumpul dalam penelitian ini terdiri dari

2 (dua) orang. Pemilihan kedua informan ini didasarkan lamanya

berusaha, sehingga menurut peneliti keduanya lebih memiliki banyak

pengalaman. Adapun karakteristik pedagang pengumpul dapat dilihat

pada Tabel 21.

Tabel 19. Karakteristik Informan Pedagang Pengumpul Sagu
di Kota Palopo, 2017.

No Nama Usia
(Thn) Pendidikan

Jumlah
Taggungan

Keluarga (org)

Lama
Berusaha

(Thn)
Sumber Modal

1 Herdi 45 SMA 4 17 Sendiri

2 Ani 59 SMA 2 15 Sendiri

Jumlah 6

Tabel 21 menunjukkan bahwa terdapat 2 orang yang digunakan

peneliti sebagai informan pedagang pengumpul. Golongan umur

pedagang pengumpul 45 tahun terdapat 1 orang dan 59 tahun sebanyak

1 orang.  Hal  ini menunjukkan bahwa golongan umur pedagang
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pengumpul ini terbilang masih produktif dalam menjalankan usahanya.

Umur produktif seseorang dalam bekerja sekitar 15 - 65 tahun.

Jumlah pedagang pengumpul yang memiliki tanggungan 2 orang

sebanyak 1 orang dan tanggungan 4 orang sebanyak 1 orang. Besar

kecilnya jumlah tanggungan keluarga akan menentukan perilaku

seseorang dalam bekerja. Makin besar jumlah tanggungan keluarga maka

makin dinamis pula dalam bekerja, karena terdorong oleh tanggung jawab

terhadap keluarganya.

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang

dalam menerima informasi dan menyerap inovasi, sehingga cara

berpikirnya akan relatif lebih maju. Tingkat pendidikan pada pedagang

pengumpul sagu di lokasi penelitian semuanya berpendidikan terakhir

SMA/Sederajat.

Lamanya pengalaman usaha sebagai pedagang pengumpul sagu

sekitar 15 tahun sebanyak 1 orang dan lama pengalaman usaha

pedagang pengumpul 17 tahun sebanyak 1 orang. Lamanya pengalaman

usaha sebagai pedagang pengumpul berpengaruh pada pendistribusian

sagu kepada pedagang pengecer serta keberlangsungan usaha agribisnis

sagu ke depannya.

Sumber modal usaha dalam perdagangan sagu yang dilakukan

oleh pedagang pengumpul masih mengandalkan sumber modal sendiri.

Sumber modal sendiri yang dimiliki dioptimalkan penggunaannya dalam

pembelian sagu hasil usahatani petani.
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3. Pedagang Pengecer

Pedagang pengecer merupakan pedagang yang menjual hasil

produk komoditas ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan.

Pedagang pengecer adalah pelaku yang berhubungan langsung dengan

konsumen secara langsung. Pedagang pengecer dalam penelitian ini

adalah pedagang yang membeli sagu dari pedagang pengumpul

kemudian menjualnya ke konsumen langsung.

Secara keseluruhan pedagang pengecer di Kota Palopo berjumlah

5 orang. Jumlah pedagang pengecer di Kota Palopo dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 20. Data Pedagang Pengecer Sagu di Kota Palopo
Tahun 2017.

No. Nama Umur
(Tahun)

Jumlah
Tanggungan

(Orang)
Pendidikan

Terakhir
Sumber
Modal

Lama
Berusaha
(Tahun)

1 H. Abdullah 65 7 SMP Sendiri 27

2 Kusrin 50 4 SMA Sendiri 10

3 Anwar Sanusi 47 3 SMA Sendiri 7

4 Faisal 45 3 SMP Sendiri 5

5 Rizal 37 2 SMA Sendiri 7

Informan pedagang pengecer terdiri dari 2 orang. Alasan pemilihan

keduanya karena dari sisi pengalaman berusahatani paling lama sehingga

diangg dapat mewakili pedagang pengecer yang lain. Semua pedagang

pengecer bertransaksi langsung dengan pedagang pengumpul. Adapun

karakteristik pedagang pengecer dapat dilihat pada tabel berikut ini;
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Tabel 21. Karakteristik Informan Pedagang Pengecer Sagu
di Kota Palopo, 2017.

No Nama Usia
(Thn) Pendidikan

Jumlah
Taggungan

Keluarga (org)

Lama
Berusaha

(Thn)
Sumber Modal

1 Abdullah 65 SMA 7 27 Sendiri

2 Kusrin 50 SMA 4 10 Sendiri

Jumlah 11

Tabel 23 menunjukkan kelompok umur pedagang pengecer

berkisar 50 tahun berjumlah 1 orang, informan berusia 65 tahun berjumlah

1 orang. Kisaran umur pedagang pengecer sagu berdasarkan hasil dari

penelitian tergolong produktif dalam bekerja. Produktifnya suatu umur

mempengaruhi aktifitas dalam melaksanakan suatu usaha yang efektif

dan efisien.

Jumlah tanggungan dalam keluarga  4 orang terdapat 1 pedagang

pengecer  sedangkan jumlah tanggungan 7 orang terdapat 1  pedagang

pengecer.  Banyak  sedikitnya  jumlah   tanggungan  akan mempengaruhi

jumlah pengeluaran kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, sehingga ia

terdorong oleh tanggung jawab agar pendapatan yang diperoleh dapat

memenuhi kebutuhan keluarganya.

Tingkat pendidikan pada pedagang pengecer sagu di lokasi

penelitian semuanya berpendidikan terakhir SMA/Sederajat. Tingkat

pendidikan pedagang pengecer tergolong cukup, Hal ini dapat
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mempengaruhi pola pikir dalam mengelola usaha dagangnya serta

pendapatan yang diperolehnya.

Lamanya pengalaman usaha yang dimiliki responden pedagang

pengecer sagu sekitar 27 tahun berjumlah 1 orang dan sekitar 10 tahun

berjumlah 1 orang. Dengan lamanya pengalaman usaha pedagang

pengecer diharapkan mampu meningkatkan pendapatan usahanya.

Modal dalam suatu usaha adalah hal yang sangat penting dalam

keberlangsungan usaha dagangnya. Pada umumnya sumber modal

pedagang pengecer untuk membeli sagu lebih memilih menggunakan

modal sendiri. Hal ini dilakukan karena modal sendiri lebih mudah dalam

pemanfaatannya walaupun jumlahnya terbatas serta tidak ada beban

biaya bunga yang harus dibebankan kepada pedagang pengecer yang

harus dibayarkan setiap periode pembayaran seperti halnya pada

peminjaman fasilitas kredit bank yang disediakan oleh pemerintah.

Tempat usaha merupakan tempat pedagang pengecer melakukan

transaksi jual beli dari hasil usahanya ke konsumen secara langsung.

Tempat penjualan sagu di Kota Palopo yang dijadikan sebagai lokasi

pemasaran sagu oleh pedagang pengecer yaitu 1 orang di Pusat Niaga

Palopo di Kelurahan Amassangan dan Kelurahan Lagaligo Kecamatan

Wara dan 1 orang di Pasar Andi Tadda di Kelurahan Ponjalae Kecamatan

Wara Timur.
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4. Industri Rumah Tangga Pengolahan Sagu

Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang

memiliki tempat usaha dengan peralatan pengolahan pangan yang

manual hingga semi otomatis (Dinkes, 2015). Menurut BPS, industri dapat

digolongkan berdasarkan jumlah tenaga kerja, jumlah investasi dan jenis

komoditi yang dihasilkan. Industri rumah tangga pengolahan sagu

merupakan industri yang mengolah tepung sagu menjadi suatu produk

yang memiliki nilai jual yang tinggi yang dapat memberikan nilai tambah.

Terdapat 2 industri rumah tangga pengolahan sagu yang menjadi

informan peneliti. Alasan pemilihan kedua informan tersebut adalah

karena keduanya merupakan usaha industri yang palig lama beroperasi

dibandingkan dengan industri yang lain, sehingga menurut peneliti

keduanya dapat mewakili. Adapun karakteristik industri rumah tangga

pengolahan sagu dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 22. Karakteristik Informan Industri Rumah Tangga Pengolahan
Sagu di Kota Palopo, 2017.

No Nama Usia
(Thn) Pendidikan

Jumlah
Tanggungan

Keluarga
(org)

Jenis
Usaha

Lama
Berusaha

(Thn)

Sumber
Modal

1 Indrawati
Arsyad, SE 47 S1 3 Bagea 17 Sendiri

2
Mega
Laksmi
Aulia, SE

45 S1 2 Bagea 10 Sendiri

Jumlah 5
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Tabel diatas menunjukkan bahwa pengelompokan usia pelaku

industri rumah tangga pengolahan sagu di lokasi penelitian terdiri dari 2

informan. Umur informan diketahui bahwa 1 orang pelaku industri rumah

tangga berumur 45 tahun dan 1 orang berumur 47 tahun. Hal ini

menunjukan bahwa pelaku industri pengolahan sagu di lokasi penelitian

tergolong produktif, sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan

memberikan dukungan terhadap proses produksi olahan industri

rumahnya tangganya.

Demikian halnya dengan jumlah tanggungan, semakin banyak

jumlah tanggungan dalam keluarga maka akan semakin banyak pula

pengeluaran yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup. Jumlah

tanggungan keluarga responden industri rumah tangga pengolahan sagu

semuanya berada pada kelompok  2 - 3 orang.

Tingkat pendidikan responden industri rumah tangga pengolahan

sagu yaitu semuanya merupakan sarjana. Tingkat pendidikan pada

responden industri rumah tangga berpengaruh pada sistem

pengelolaannya baik itu mengenai pendapatan, produksi sehingga hasil

yang diharapkan tercapai serta pintar dalam pengambilan keputusan

dalam usahanya.

Pengalaman usaha industri rumah tangga pengolahan sagu di

lokasi penelitian dengan masa kerja selama 10 tahun terdapat 1 orang

informan dan lama berusaha selama 17 tahun terdapat 1 orang. Dengan

adanya pengalaman usaha tersebut diharapkan mampu mempertahankan
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usahanya dengan tingkat persaingan yang ketat yang didukung oleh

strategi bisnis yang tepat dalam memasarkan produk hasil olahan sagu.

Sumber modal informan dalam mendirikan industri rumah

pengolahan sagu bersumber pada modal sendiri. Kedua informan industri

rumah tangga berusaha industri kue bagea.

C. Analisis Potensi Pengembangan Agribisnis Sagu

1. Lahan

Menurut Pangloli dalam Herlina (2016), pada tingkat nasional pati

sagu sudah dapat digunakan dalam industri pangan sebagaimana tepung

beras, jagung, kentang, gandum dan tapioka, baik sebagai bahan baku

maupun sebagai bahan subtitusi. Kombinasi input yang menghasilkan

output optimal harus dapat di temukan oleh suatu perusahaan agar

perusahaan tersebut berada pada proses produksi dengan biaya rendah.

- Kesesuaian lahan dan Iklim

Secara spesifik Kota Palopo dipengaruhi oleh adanya iklim tropis

basah, dengan keadaan curah hujan bervariasi antara 500-1000 mm /

tahun sedangkan untuk daerah hulu sungai di bagian pegunungan

berkisar antara 1000-2000 mm / tahun. Iklim di Kota Palopo adalah tropis.

Kota Palopo merupakan daerah dengan curah hujan yang signifikan.

Bahkan di musim kemarau panjang tetap ada hujan. Sesuai dengan

keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai, sekitar

62,85 % dari luas wilayah Kota Palopo merupakan daerah dataran rendah

dengan ketinggian 0-500 m di atas permukaan laut, 24,00 % terletak pada
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ketinggian 501– 1000 m dan sekitar 14,00 % yang terletak diatas

ketinggian lebih dari 1000 m.

Sagu paling baik bila ditanam pada tanah yang mempunyai

pengaruh pasang surut, terutama bila air pasang tersebut merupakan air

segar. Lingkungan yang paling baik untuk pertumbuhannya adalah daerah

yang berlumpur, dimana akar nafas tidak terendam. Pertumbuhan sagu

juga dipengaruhi oleh adanya unsur hara yang disuplai dari air tawar,

terutama potasium, fosfat, kalsium, dan magnesium. Syarat tumbuh ini

sesuai degan kondisi lahan dan iklim Kota Palopo.

Terkait hal tersebut, berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti

dari salah seorang informan, Rahman Lawe (petani sagu, SMA, 52 Tahun)

mengungkapkan bahwa :

“Iklim di daerah ini sangat cocok dengan tanaman sagu.
Musim hujan lebih panjang dibanding musim kemarau. Walaupun
musim kemarau panjang tetap ada hujan turun. Tanaman sagu
sangat cocok tumbuh di daerah yang memiliki sumber air yan cukup,
seperti  daerah allran sungai dan rawa-rawa. Inilah yang menjadi
salah satu hal yang membuat tanaman sagu tumbuh subur di
Palopo.”

(Wawancara, 30 Juni 2017)

- Luas lahan yang dimiliki petani

Sumberdaya alam hutan sagu di Kota Palopo dengan luasan

316.60 hektar relatif mencukupi untuk pemenuhan karbohidrat pangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;
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Tabel 23. Luas Lahan Tanaman Sagu di Kota Palopo dalam kurun
waktu 4 tahun terakhir 2013 - 2016.

No Tahun Luas Lahan (Ha)

1 2013 552,34

2 2014 397,24

3 2015 319,75

4 2016 316,60

Rata-rata 396,48
Sumber : Data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo, 2016.

Terkait dengan luas lahan dalam penelitian ini, peneliti membatasi

luas lahan dengan menggunakan data luas lahan informan petani sagu.

Terdapat 5 (lima) informan yang peneliti jadikan sebagai sumber

informasi. Adapun data lahan sagu informan petani sagu di lokasi

penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Data Luas Lahan Informan Petani Sagu
di Kota Palopo Tahun 2017.

No Nama Petani Luas Lahan (Ha)

1 Ne Madan 5

2 Syukur 3

3 Rahman Lawe 1

4 Suminang 2,5

5 Nirmal 1

Jumlah 12,5

Rata-rata 2,5
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Dari tabel 26 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata informan

petani sagu dalam penelitian ini memiliki lahan seluas 2,5 hektar. Hal ini

merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh petani dalam rangka

pengembangan agribisnis sagu di Kota Palopo.

Potensi lahan sagu dengan luas 396,48 menjadi kekuatan yang

bisa dimaksimalkan. Dengan memaksimalkan luas lahan yang ada maka

potensi untuk peningkatan produksi sagu dapat dilakukan. Selain menjadi

kekuatan, luas lahan juga dapat menjadi kelemahan. Keberadaan lahan

sagu yang ada dapat menjadi sebuah ancaman. Konversi merupakan

salah satu hal yang dapat berpotensi menjadi ancaman karena lahan sagu

semakin berkurang dan mengancam produksi petani.

- Konversi lahan sagu meningkat

Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo

Tahun 2016. Kondisi eksisting lahan sagu di Kota Palopo selama 4

(empat) tahun terakhir, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,

diantaranya adalah terjadinya konversi lahan sagu menjadi lahan tanaman

pangan dan perubahan lahan menjadi pemukiman penduduk.
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Tabel 25. Data Konversi Lahan Sagu di Kota Palopo selama empat tahun
terakhir (2013-2016)

No Tahun Luas Lahan (Ha) Konversi Lahan (Ha)

1 2013 552,34

2 2014 397,24 155,10

3 2015 319,75 77,49

4 2016 316,60 3.,5

Jumlah 235,74

Rata-rata 58,94

Berdasarkan tabel 27 diatas, dapat diketahui bahwa konversi lahan

sagu di Kota Palopo sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016

sebesar 235, 74 hektar dengan rata-rata konversi lahan per tahun sebesar

58,4 hektar. Hal ini dapat menjadi ancaman terhadap keberadaan

ekosistem sagu yang ada di Kota Palopo apabila tidak ada upaya yang

dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk mengatasi alih

fungsi lahan.

Hal ini senada dengan penjelasan Syukur (petani sagu, 65 tahun,

SMA) bahwa :

“Dulu hutan sagu di Kota Palopo sangat luas. Bahkan lebih  luas
dari areal persawahan. Akan tetapi sekarang semakin hari semakin
berkurang. Penyebabnya adalah pemilik sagu sudah banyak yang
menebang pohon sagunya dan lahannya dirubah menjadi sawah
dan sebagian didirikan bangunan diatasnya. Hal ini dilakukan
karena masa panen yang terlalu lama, yaitu 6 tahun baru bisa
panen, sedangkan kalau menanam padi 3 bulan sudah bisa
dinikmati hasilnya”

(Wawancara, 30 Juni 2017)
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Informasi lain juga disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan

Pangan Kota Palopo. Beliau menyampaikan bahwa:

“Penyebab berkurangya lahan sagu di Kota Palopo dari
tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya
adanya program pemerintah tentang percetakan sawah baru dalam
rangka peningkatan produksi. Salah satu yang terkena dampak
program tersebut adalah lahan hutan sagu.Setiap melakukan
percetakan sawah baru, target yang harus dicetak mencapai
ratusan hektar. Selain itu pemerintah daerah tidak bisa melarang
penduduk yang akan mengkonversi lahannya menjadi pemukiman
atau menjadi lahan perkebunan yang lain, karena sampai saat ini
belum ada peraturan daerah yang terkait hal tersebut. Akan tetapi
kedepan masalah ini akan menjadi perhatian dan akan dipikirkan
solusinya oleh Pemerintah Daerah untuk melestarikan dan
melindungi sagu yang ada sekarang. Karena bagaimanapun juga
ini merupakan komoditi atau kekayaan lokal daerah ini”

(Wawancara, 10 Juli 2017)

Konversi lahan massif terjadi karena belum ada peraturan

pemerintah daerah yang membatasi penggunaan lahan pertanian

produktif termasuk lahan sagu. Dibutuhkan perhatian serius dari

pemerintah daerah untuk mempertankan sumber daya sagu yang ada di

Kota Palopo.

- Peran Pemerintah daerah yang belum mendukung pengembangan
sagu

Komoditi sagu di Kota Palopo sudah menjadi bagian dari kehidupan

masyarakat. Selain untuk dikonsumsi, sagu juga merupakan salah satu

mata pencaharian sebagian penduduk. Berdasarkan data BPS dalam

Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2016, penduduk yang berprofesi

sebagai petani sagu sebanyak 1.079 orang. Akan tetapi hal ini tidak
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menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menjadikan sagu sebagai

salah satu komoditi prioritas daerah.

Informasi yang diperoleh peneliti dari informan petani sagu (Ne

Madan (petani sagu, 73 tahun, SD) mengatakan bahwa :

“Kami petani sagu belum pernah mendapat bantuan dari
pemerintah dalam bentuk apapun juga baik peralatan, dana
maupun dalam bentuk pelatihan. Berbeda dengan petani sawah,
pemerintah setiap tahun memberikan bantuan benih, pupuk, traktor
dan mesin panen serta kadang diberikan pelatihan.”

(Wawancara, 30 Juni 2017)

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan

Dinas Pertanian Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa :

“Sagu belum menjadi prioritas kita sampai saat ini. Hal ini terjadi
karena program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
mengacu pada program pemerintah pusat. Untuk Kota Palopo
saat ini yang menjadi prioritas kita sekarang adalah peningkatan
produksi padi, jagung dan kedelai serta ternak dalam rangka
mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.”

(Wawancara, 11 Juli 2017)

2. Produksi

Produksi merupakan suatu sistem dan didalamnya terkandung tiga

unsur, yaitu input, proses, dan output. Produksi merupakan suatu

kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau

menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi

kebutuhan. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk

mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang

dan jasa dalam jumlah yang mencukupi.
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Data terkait produksi sagu di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel  26. Data Produksi Sagu di Kota Palopo dalam kurun waktu 4 tahun
terakhir 2013 - 2016.

No Tahun Produksi (Ton)

1 2013 85,20

2 2014 70,81

3 2015 50,74

4 2016 31,24

Jumlah 237,99

Rata-rata 59,49

Sumber : Data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo, 2016.

Potensi produksi sagu yang dihasilkan oleh informan yang

digunakan oleh peneliti di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabe 27. Data Produksi Informan Petani Sagu di Kota Palopo Tahun
2016.

No Nama Petani Produksi (Ton)

1 Ne Madan 2,75

2 Syukur 2,00

3 Rahman Lawe 2,17

4 Suminang 3,10

5 Nirmal 2,00

Jumlah 10,02

Rata-rata 2,00

Dari tabel 29, dapat diketahui bahwa jumlah produksi sagu

informan petani sagu selama tahun 2016 adalah 10,02 ton dengan rata-

rata produksi setiap informan sebanyak 2,00 ton.
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- Proses Pengolahan Sagu

Melakukan pengolahan sagu tidak semudah yang dibayangkan

dalam proses mengestrak pati dari pohon sagu membutuhkan waktu yang

cukup lama sehinnga dapat menguras banyak tenaga. Proses ini sering

dilakukan secara manual. Hal yang pertama dilakukan pada saat berada

di lokasi adalah membuat basecamp yang berguna sebagai tempat

pengolahan, kemudian membuat bak penampungan pati sagu kira-kira

ukurannya 3x4 m yang terbuat dari terpal yang didesain mejadi seperti

kolam tempat penampungan air sagu yang berfungsi sebagai tempat

pengendapan air sagu.

Lokasi pembuatan tempat mengestrak pohon sagu yang akan

diolah harus dekat dengan sumber air/sungai. Langkah selanjutnya

melakukan penebangan pohon sagu yang dinilai sudah layak untuk

dipanen atau produktif. Setelah itu lakukan pengupasan menggunakan

parang atau linggis. Kulit pohon sagu yang dikupas kira-kira setebal 2 Cm

agar bagian dalam batang yang lunak akan dapat diambil. Proses ini

membutuhkan waktu kira-kira 2 jam. Kemudian isi batang sagu yang telah

dikupas di parut mengunakan mesin pemarut.

Hasil dari larutan kemudian dibawa ke tempat pengolahan untuk di

ekstrak yang serbuknya dimasukan kedalam sebuah saringan kemudian

disiram dengan air dan diinjak-injak agar sarinya keluar. Air tersebut

kemudian ditampung dibak dan ampasnya dibuang setelah seluruh

sarinya dianggap telah habis. Setelah itu air yang berada di bak disimpan
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selama 1 Hari. Air yang ada dibak tersebut dibuang maka tinggal endapan

dari pati sagu berwarna putih. Itulah yang dinamakan sagu.

Dewasa ini minat masyarakat untuk mengkonsumsi sagu relatif

tinggi. Permintaan sagu dari konsmen ke petani sagu di Kota Palopo

setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

- Tepung sagu diminati konsumen

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk

mengkonsumsi makanan berbahan baku sagu, maka permintaan terhadap

tepung sagu juga meningkat. Hal didasarkan pada permintaan masyarakat

baik secara personal, pedagang pengecer, pedagang pengumpul maupun

pelaku industri rumah tangga yang cukup tinggi.

Bapak Rahman Lawe (petani sagu, SMA, 52 tahun), mengatakan

bahwa :

“Permintaan sagu kepada kami selalu meningkat dari tahun ke
tahun. Konsumen tetap petani sagu di Palopo sudah jelas yaitu
pedagang, pengusaha industri lokal dan konsumen langsung.
Bahkan kadang ada pedagang pengumpul dari Makassar yang
datang. Sekali datang mereka membawa kontainer dan butuh
sagu sebanyak 400 karung raskin sagu sekali angkut. Menurut
informasi, sagu tersebut akan dikirim ke Surabaya. Kadang
petani tidak mampu memenuhi permintaan karena kemampuan
produksi yang terbatas.

(Wawancara, 30 Juni 2017)

Minat konsumen yang  tinggi terhadap kebutuhan sagu merupakan

modal yang dapat dijadikan sebagai kekuatan bagi pemerintah daerah

bersama seluruh stakeholder terkait untuk mengembangkan agribisnis

sagu di Kota Palopo.
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- Motivasi petani kuat

Sebagai salah satu sentra produksi sagu, usaha pemanfaatan sagu

menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat di Kota Palopo dan

sudah berlangsung secara turun-temurun. Pengelola sagu memanfaatkan

sagu terutama untuk menghasilkan tepung sagu basah untuk dijual dan

dikonsumsi dalam rumah tangga.

Motivasi petani sagu memang didominasi kebutuhan memperoleh

pendapatan, namun ada motivasi lain adalah untuk memanfaatkan

sumberdaya alam yang tersedia serta memelihara budaya mengolah sagu

yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di samping itu, nilai-nilai fungsi

budaya dan fungsi sosial sagu juga masih dijumpai dalam kehidupan

pengelola sagu. Sagu tidak hanya dipandang sebagai komoditi yang

bernilai ekonomi, tetapi juga sebagai komoditi warisan leluhur sebagai

pemersatu masyarakat.

Informasi yang diperoleh peneliti dari informan terkait hal ini.

Sebagaimana disampaikan oleh Nirmal (petani sagu, SMP, 45 tahun),

beliau mengatakan bahwa :

“Sejak dahulu Tana Luwu memiliki lahan pertanian yang luas.
Namun demikian, perhatian terhadap lapangan pekerjaan di sektor
pertanian tidak begitu diseriusi, khususnya dalam menanam padi
dan jagung. Hal ini diakibatkan karena Tana Luwu ditumbuhi oleh
banyaknya tanaman sagu. Masyarakat umumnya menjadikan sagu
sebagai makanan pokok. Masyarakat umum di Tana Luwu
menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Padi saat itu menjadi
makanan ekslusif bagi keluarga-keluarga pembesar.”.

(Wawancara, 2 Juli 2017)
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Informasi lain tentang motivasi petani sagu di Kota Palopo terkait

dengan pengelolaan sagu disampaikan oleh informan lain, Ne Madan

(petani sagu, SD, 73 tahun). Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Kebudayaan sagu memang telah merentang panjang sejarahnya.
Di Tana Luwu sagu disebut tawaro atau tabaro. Sagu juga menjadi
salah satu alasan perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Luwu
ke Pattimang, Malangke. Dalam sejarah dijelaskan bahwa salah
satu faktor yang mendorong pemindahan ibukota kerajaan Luwu ke
Pattimang adalah karena potensi agrikultur bagi produk sagu di
daerah tersebut. Menurutnya, daerah Pattimang akan menjadi
daerah kosmopolit dengan populasi penduduk yang besar.
Diperkirakan pada abad XVI penduduk Pattimang mencapai 14.500
jiwa. Dengan demikian maka kebutuhan atau permintaan sagu juga
besar. Oleh karena itu, daerah Pattimang tersebut dinilai mampu
menyuplai kebutuhan sagu warga ibukota Kerajaan Luwu.”

(Wawancara, 30 Juni 2017)

Dari fakta tersebut, selain menegaskan bahwa saat itu makanan

pokok masyarakat Luwu adalah sagu, hal lain yang dapat menjadi

perhatian adalah bahwa komoditas sagu merupakan salah satu kekayaan

sumber daya alam Tana Luwu selain rotan, madu, lilin, damar dan kayu

yang merupakan sumber penghasilan yang (sepertinya) tidak pernah

habis. Sebagai informasi bahwa Tana Luwu merupakan wilayah yang

terdiri atas 4 (empat) wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kabupaten

Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur.

Motivasi petani merupakan kekuatan yang dapat dieksplore untuk

meningkatkan produksi sagu. Dengan motivasi yang baik, maka akan

memudahkan untuk meningkatkan produksi serta dapat menghasilkan pati

sagu yang berkualitas.
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- Kualitas sagu bagus

Kualitas sagu merupakan salah satu hal penting bagi petani untuk

memenuhi permintaan konsumen. Produk tepung sagu yang dihasilkan

oleh petani di Kota Palopo merupakan salah satu tepung sagu dengan

kualitas yang bagus. Semakin tinggi kualitas suatu produk, maka akan

semakin tinggi terpenuhinya kebutuhan konsumen yang biasa dinyatakan

dalam kepuasan konsumen. Kualitas sagu petani di daerah penelitian

termasuk dalam kategori baik karena jenis sagu yang dihasilkan tidak

mengandung residu (racun), tidak mengandung cemaran mikroba, tidak

mengandung sulfur dalam sagu, tekstur sagu halus, warna sagu putih

bersih, serta aroma sagu tidak menyengat.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang informan peneliti, Haji

Abdullah (pedagang pengecer, SMP, 65 tahun). Beliau mengatakan ;

“Sagu yang saya jual berasal dari tiga daerah, yaitu Kota Palopo,
Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara. Akan tetapi hampir
semua konsumen saya kalau datang membeli sagu atau memesan
melalui telepon semuanya memesan sagu yang berasal dari petani
Palopo. Alasannya karena kualitasnya bagus. Warnanya cerah,
tidak berbau, bersih dari ampas dan tidak mengandung kotoran”.

(Wawancara, 5 Juli 2017)

Kualitas sagu yang bagus dapat dihasilkan dari kemampuan petani

mengelolah usaha tani sagunya. Banyak hal yang berkaitan dengan

kemampuan petani, diantaranya pengalaman berusaha tani dan dukungan

teknologi peralatan yang memadai.
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- Kompetensi petani

Kompetensi petani sagu di daerah penelitian merupakan dasar

dalam memahami usahatani sagu, baik pada subsistem hulu maupun

pada subsistem hilir. Kompetensi petani sagu dilihat dari kemampuan

petani dalam mengelola usahatani sagunya berdasarkan perencanaan

yang efektif dan efisien sesuai dengan teknis budidaya tanaman sagu.

Berdasarkan pengamatan di daerah penelitian, kompetensi petani

menunjukkan kinerja dan tanggung jawab petani dalam menjalankan

usahatani sagu dengan baik dan berkesinambungan. Mereka yang

memiliki karakteristik dan perilaku terukur dalam bertindak dan

bertanggungjawab pada usahatani yang dikerjakannya. Kemampuan

teknis dari seorang petani dapat berguna dalam meningkatkan kuantitas

dan kualitas produksi usahatani sagu, sedangkan kemampuan manajerial

seorang petani sagu berguna dalam mengelola usahataninya dan

memperoleh keuntungan.

Keberhasilan usaha tani sangat tergantung kepada kompetensi

petani sebagai petani sebagai pelaku utama. Kompetensi yang penulis

maksudkan pada penelitian ini adalah pengalaman usaha petani sagu di

Kota Palopo. Pengalaman usaha adalah jumlah tahun berupa

pengalaman yang dilalui petani sebagai bagian dari proses belajar dalam

kegiatan budidaya, produksi dan seluk beluk usaha dan pemasaran hasil

panen dalam rangka memperoleh penghasilan. Pengalaman usaha tani

peneliti klasifikasikan dalam kategori; 1) pengalaman baru adalah kurang
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dari 10 tahun, 2) pengalaman sedang berkisar antara 10 sampai dengan

20 tahun, dan 3) pengalaman lama lebih dari 20 tahun.

Tabel 28. Data Pengalaman Usahatani Informan Petani Sagu di Kota
Palopo.

No Nama Lama Berusaha tani (Thn)

1 Ne Madan 47

2 Syukur 30

3 Rahman Lawe 23

4 Suminang 20

5 Nirmal 17

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa

pengalaman usahatani informan petani sagu di Kota Palopo berkisar 17

tahun sampai dengan 47 tahun. Dari sisi proses lama berusahatani,

produksi dan seluk beluk usaha dan pemasaran hasil panen informan

dinilai memiliki kompetensi.

- Sifat multiguna tanaman sagu

Pohon sagu adalah pohon penghasil tepung sagu, makanan pokok

setelah beras sebagian besar masyarakat Kota Palopo. Bagian-bagian

pohon sagu dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Beberapa

manfaat pohon sagu dari daun, kulit, batang, buah dan olahannya dapat

diuraikan pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 29. Data Manfaat Pohon dan Tepung Sagu

No Uraian Manfaat

1 Daun - Bahan bangunan, khususnya pembuatan atap rumah

- Anyaman seperti keranjang atau tikar pelepah daunnya dapat
dijadikan tali atau dinding rumah

- Daun mudanya dapat digunakan sebagai puntung roko

2 Getah - Digunakan sebagai lem

3 Pohon - Penghasil oksigen terbesar dibandingkan dengan tumbuhan lain

4 Kulit dan Batang - Kulit dan batang pohon sagu dapat dijadikan kayu bakar

- Ulat yang hidup pada batang pohon sagu juga dapat menjadi
lauk

- Serat sagu yang dicampur dengan semen dapat dimanfaatkan
menjadi bricket untuk bahan bangunan

5 Buah - Buahnya yang menyerupai buah salak dapat dimakan

6 Tepung -
Sagu kaya kandungan pati namun miskin zat gizi lainnya,
sehingga baik dikonsumsi oleh orang yang ingin mengurangi
berat badannya karena dapat menimbulkan rasa kenyang namun
tidak menyebabkan gemuk

- Peningkatan indeks gula darah lebih sedikit dibandingkan dengan
nasi atau makanan pokok lainnya, sehingga baik untuk diet
penderita diabetes

- Baik untuk kesehatan pencernaan, dapat mengurangi resiko
kanker usus.

- Merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat
Indonesia

-
Baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Ini karena sagu memiliki
kandungan fosfor yang cukup banyak. Manfaat fosfor salah
satunya adalah menjaga kekuatan tulang dan gigi

- Dapat meredakan penyakit yang berhubungan dengan
pencernaan seperti muntah darah dan mencret

- Minimnya kuantitas dan kualitas penyuluh/pendamping

Mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan, diperlukan

upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berguna

dalam menunjang pembangunan pertanian. Peningkatan kualitas ini tidak

hanya dalam peningkatan produktivitas para petani, namun dapat

meningkatkan kemampuan mereka agar dapat lebih berperan dalam

berbagai proses pembangunan. Dalam hal ini penyuluhan pertanian
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merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan

pertanian. Melalui penyuluhan pertanian, masyarakat pertanian dibekali

dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengenalan paket teknologi dan

inovasi baru di bidang pertanian dengan sapta usahanya, penanaman

nilai-nilai atau prinsip agribisnis, mengkreasi sumber daya manusia

dengan konsep dasar filosofi rajin, kooperatif, inovatif, kreatif dan

sebagainya.

Penyuluhan pertanian untuk pengembangan sagu belum ditemukan

karena kembali kepada program pemerintah daerah yang tidak

menjadikan tanaman sagu sebagai prioritas utama untuk dikembangkan.

Program pemerintah terntang satu desa satu penyuluh pertanian telah

dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Pertanian,

Peternakan dan Perkebunan. Akan tetapi penyuluh pertanian yang

ditempatkan di setiap kelurahan merupakan penyuluh pertanian dengan

latar belakang keahlian tanaman pangan dan peternakan.

Keragaman penyuluh pertanian di Kota Palopo dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 30. Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Palopo Tahun 2016.

No Jenis Penyuluhan Jumlah

1 Tanaman Pangan 60

2 Peternakan 3

Jumlah 63

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo,
2017.
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Penyuluh pertanian yang memiliki kompetensi dan memahami ilmu

sagu belum ada. Hal ini berdampak pada tidak adanya pendampingan

yang dilakukan oleh penyuluh terhadap petani sagu dalam melakukan

aktivitas usaha tani, berbeda dengan petani tanaman pangan,

perkebunan, hortikultura dan peternakan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suminang, (petani sagu, 47

tahun, SMP) terkait dengan produksi sagu, bahwa :

“Saya ini sudah lama berusaha tani sagu. Sudah dua puluh
tahun, tetapi belum pernah didatangi penyuluh pertanian untuk
menyampaikan informasi teknologi tentang inovasi dan
pengolahan sagu yang baik. Kami membutuhkan informasi dan
bimbingan dari pemerintah khususnya penyuluh pertanian.
Modal kami dalam berusaha tani adalah adalah pengetahuan
secara alami yang telah turun temurun kami dapatkan dari
orang tua dan pengalaman hidup sebagai petani sagu”.

(Wawancara, 2 Juli 2017)
- Belum ada kelompok tani sagu

Kelompok tani merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang

berfungsi sebagai media penyuluhan dalam penyampaian inovasi.

Kelompok tani sangat penting dalam proses penyampaian informasi dan

teknologi baru kepada petani. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah

terpeliharanya dan berkembangnya pengertian, pengetahuan dan

keterampilan serta gotong royong berusahatani para anggotanya.Di

daerah penelitian, belum adanya kelompok tani yang digunakan sebagai

wadah kelembagaan bagi petani dalam melakukan usahataninya. Hal ini

disebabkan karena pemerintah daerah belum menjadikan petani sagu

sebagai salah satu prioritas pembangunan pertanian. Salah satunya
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adalah petani sagu belum pernah mendapatkan bantuan sarana dan

prasarana untuk meningkatkan produksi sagu. Pemerintah daerah lebih

memprioritaskan petani padi, perkebunan, hortikultura dan peternakan.

Keberadaan kelompok tani menjadi salah satu harapan petani sagu

di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil interaksi yang dilakukan oleh

peneliti, ditemukan bahwa belum pernah dibentuk kelompok tani sagu. Hal

ini yang menjadi salah satu kendala bagi petani untuk memperoleh

bantuan dari pemerintah atau pihak lain. Keberadaan kelompok tani

bertujuan untuk mengolah sagu dari hulu ke hilir, mulai dari proses

produksi sampai penjualan. Dengan adanya kelompok tani yang ada di

lokasi penelitian akan memudahkan instansi terkait untuk melakukan

pembinaan kepada petani dan mendapatkan penyuluhan yang nantinya

petani sagu akan mampu meningkatkan keberdayaan petani dalam

melakukan pengelolaan usahatani sagu agar mendapatkan hasil produksi

yang lebih tinggi.

Tabel 31. Jumlah Kelompok Tani Menurut Kelas di Kota Palopo, 2016.

No Kelas Kelompok Jumlah (kelompok tani)

1 Pemula 382

2 Lanjut 160

3 Madya 20

4 Utama -

Jumlah 562

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo,
2017.
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Data yang ditampilkan pada tabel diatas menunjukkan jumlah

kelompok tani yang ada di Kota Palopo sebanyak 562 kelompok dan

merupakan akumulasi dari kelompok tani tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan peternakan.

- Daya saing produk sagu masih lemah

Daya saing produk merupakan kemampuan produk tidak saja

mampu merealisir sasaran strategis produksi dan marketing di pasaran,

tetapi lebih dari itu produk berhasil menentukan agenda baru produk

dipasaran dengan meningkatkan nilai lebih produk tersebut lewat

perluasan pangsa pasar dan meningkatnya harga produk tersebut di

pasar yang berdampak sangat positif terhadap posisi profit margin produk.

Daya saing produk olahan sagu masih lemah karena kurangnya inovasi

hasil produk yang dihasilkan. Produk olahan sagu yang kreatif akan

mendorong daya tarik konsumen dan akan berdampak pada nilai jual

yang tinggi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kota Palopo;

“Petani sagu sebagian besar hanya menjual produk sagu berupa
sagu mentah yang diolah secara tradisional (mulai dari proses
penebangan sampai ekstraksi pati) sehingga masih memerlukan
proses lanjut untuk mendapatkan sagu dengan kualitas dan harga
tinggi. Faktor lain adalah petani tidak melakukan diversifikasi
produk olahan sagu, sehingga nilai tambah usahatani sagu lebih
banyak dinikmati oleh pengelola unit-unit usaha produksi olahan
sagu.”

(Wawancara, 10 Juli 2017)
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3. Pengolahan

- Industri rumah tangga pengolahan sagu belum berkembang

Pengolahan tepung sagu skala industri rumah tangga telah lama

beroperasi di Kota Palopo. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan

pelaku usaha pengolahan sagu, lama berusaha sudah ada yang lebih dari

10 tahun bahkan ada pula sudah yang hampir 20 tahun. Industri rumah

tangga pengolahan berbahan dasar sagu yang penulis gunakan dalam

penelitian ini merupakan industri rumah tangga yang terdaftar pada Dinas

Perindustrian Kota Palopo. Data industri rumah tangga pengolahan sagu

di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 32. Data Industri Rumah Tangga Berbahan Dasar Sagu di
Kota Palopo Tahun 2016.

No Nama Usaha Nama Pemilik
Bentuk
Badan
Usaha

Tahun
dikeluarkan

Izin
Nama

Produk

1 Bagea Indrawati
Arsyad, SE Perorangan 2000 Bagea

2 Ole-Ole Bagea Mega Laksmi
Aulia, SE Perorangan 2007 Bagea

3 Tanjung Agung
Sejahtera Saifullah Perorangan 2014 Sagu Kering

4 Al - Furqan Arman Kelompok 2012 Tepung
Sagu

5 Tanjung Agung
Sejahtera Saifullah Perorangan 2014 Sagu Kering

6 Pengemasan Sagu
Kering Arman Said, SE Perorangan 2015 Sagu Kering

7 Sitti Munirah Sitti Munirah Perorangan 2012 Kue Bagea

8 Bagea Anggrek Mariati Perorangan 2014 Sagu, Kue
Kering

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Palopo, 2017
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Berdasarkan tabel diatas, maka ketahui bahwa jumlah industri

rumah tangga berbahan dasar sagu di Kota Palopo sebanyak 8 unit

usaha. Terdapat tujuh industri berbadan usaha perorangan dan satu

industri merupakan usaha kelompok. Jenis produk olahan sagu yang

dihasilkan ada tiga jenis, yaitu bagea, sagu kering dan tepung sagu.

Informasi tentang industri rumah tangga sagu dapat diketahui dari

hasil depth intervew peneliti dengan Kepala Dinas Perindustrian Kota

Palopo, beliau mengatakan bahwa :

“Industri rumah tangga yang berbahan dasar sagu di Kota Palopo
masih terbatas dan belum berkembang. Hal ini disebabkan oleh
karena rata-rata industri masih dikelola dalam skala kecil dan
perorangan dengan menggunakan modal sendiri. Aka tetapi
walaupun demikian, Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas
Perindustrian telah memberikan bantuan kepada mereka dalam
rangka pengembangan usahanya. Beberapa upaya yang telah
dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada mereka tentang
cara pengembangan usaha serta memberikan bantuan peralatan
usaha. Selain itu mengikutsertakan pada kegiatan pameran baik
dalam skala lokal, regional maupun nasional.”

(Wawancara, 12 Juli 2017)

Terdapat dua usaha indusri rumah tangga yang peneliti gunakan

sebagai informan. Kedua informan tersebut dipilih berdasarkan lamanya

berusaha. Adapun informan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel

berikut ini :
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Tabel 33. Data Informan Industri Rumah Tangga Pengolahan Sagu di
Kota Palopo Tahun 2016.

NO NAMA
USAHA

NAMA
PEMILIK

BENTUK
BADAN
USAHA

TAHUN
DI

KELUAR
KAN
IZIN

NAMA
PRODUK

TENAGA NILAI KAPASITAS
PROD/THN.

KERJA INVESTASI
JML SAT

(ORG) (RP.000)

1 Bagea
Indrawati
Arsyad,
SE

Peroran
gan 2000 Bagea 3 100,000 60,000 BKS

2 Ole-Ole
Bagea

Mega
Laksmi
Aulia, SE

Peroran
gan 2007 Bagea 3 80,000 42,000 BKS

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa

terdapat informan yang memiliki usaha bagea dengan tenaga kerja

sebanyak tiga orang dengan nilai investasi sebesar Rp. 100.000.000

dengan kapasitas produksi per tahun mencapai 60 ribu bungkus kue

bagea.

Ketersediaan bahan baku (sagu) merupakan modal utama

dalam proses produksi. Untuk memperoleh bahan baku dan selalu

tercukupi, maka industri rumah tangga bergantung pada produksi petani.

Apabila produksi petani berkurang, maka akan berpengaruh terhadap

produksi bagea yang dihasilkan.

Indrawati Arsad (pengusaha, sarjana, 47 tahun) dan Mega

Laksmi Aulia (pengusaha, sarjana, 45 tahun) mengungkapkan, bahwa :

“Kekurangan bahan baku terjadi apabila memasuki bulan
ramadhan, karena pada saat itu petani sagu istirahat mengolah
sagu, sehingga kadang harus mendatangkan sagu dari daerah
lain seperti Kabupaten Luwu atau Kabupaten Luwu Utara.”

(Wawancara, 9 Juli 2017)
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- Teknologi pengolahan sagu belum berkembang

Teknologi peralatan produksi pengolahan yang digunakan

mempengaruhi hasil kerja atau hasil produksi. Keuntungan orang yang

menggunakan teknologi modern adalah hasilnya lebih banyak, bentuk dan

mutunya sama, dan waktunya lebih cepat. Peralatan pengolahan sagu di

daerah penelitian menggunakan peralatan yang masih terbilang

sederhana, hanya mesin parut pada umumnya. Belum terdapat mesin

pengolahan sagu seperti mesin mengolahan sagu mekanisme sistem

terpadu yang terdiri dari tiga komponen pengolahan yang bergabung

dalam satu sistem operasi, yakni unit penggilingan, unit ekstraksi dan unit

pengendapan.

- Sagu potensial mendukung diversifikasi pangan

Sagu merupakan salah satu sumber pangan tradisional potensial

yang dapat dikembangkan dalam diversifikasi pangan mendukung

ketahanan pangan lokal dan nasional. Sagu telah dikenal sebagai sumber

pangan alternatif selain beras dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan

dapat dibuat dalam beraneka ragam penyajiannya. Mengacu pada definisi

dan kriteria pangan fungsional, maka pati atau tepung sagu dan produk

olahannya dapat dikelompokkan sebagai pangan fungsional. Dengan kata

lain, sagu disamping sebagai salah satu sumber pangan tradisional

potensial, juga merupakan pangan fungsional yang dapat dikembangkan

dalam diversifikasi pangan untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan

nasional. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa sagu memiliki nilai gizi
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tidak kalah dengan sumber pangan lainnya seperti beras, jagung, ubi

kayu, dan kentang.

Upaya Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Ketahanan Pangan

untuk mewujudkan rogram diversifikasi pangan telah memprogramkan

kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman

(B2SA) berbasis pangan lokal berbahan dasar sagu setiap tahun yang

didanai APBD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman

setiap individu dalam menerapkan konsumsi B2SA khususnya ibu rumah

tangga yang bertanggung jawab dalam menentukan dan menyediakan

menu keluarga.

Sebagaimana yang dijelaskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kota Palopo, bahwa:

“Strategi yang digunakan Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam
upaya mendukung diversifikasi pangan melalui konsumsi produk
sagu, maka setiap tahun dilaksanakan lomba B2SA (Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman) yantar kecamatan yang diikut oleh
Darma Wanita dan Anggota PKK. Tujuannya adalah agar
masyarakat dapat melakukan diversifikasi pangan dalam rangka
menghindari kecenderungan ketergantungan konsumsi beras. Para
peserta dibekali dengan pelatihan menciptakan menu-menu kreatif
yang berbahan dasar sagu sehingga diminati oleh para anggota
keluarga. Lomba cipta menu ini diikuti sampai pada tingkat
Nasional dan bahkan Pemerintah Kota Palopo mewakili Propinsi
Sulawesi Selatan di Tingkat nasional melalui olahan sagunya ”.

(Wawancara, 10  Juli 2017)

4. Pemasaran

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada



107

pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan (Kotler, 2009).

- Ada konsumen tetap

Konsumen tetap sagu terbagi atas dua, yaitu konsumen internal

dan konsumen external. Konsumen internal adalah konsumen yang tidak

mengonsumsi langsung sagu secara langsung tetapi membeli sagu untuk

dijual kembali ke konsumen akhir yaitu pedagang pengumpul dan industri

rumah tangga pengolahan sagu. Sedangkan konsumen ekternal adalah

konsumen secara aktif langsung mengonsumsi sagu yang mereka beli

dari petani yaitu konsumen akhir sagu. Keuntungan konsumen tetap bagi

petani adalah konsumen yang sudah sebelumnya melakukan transaksi

jual beli, sehingga di transaksi berikutnya tidak akan terjadi proses

negoisasi yang panjang seperti saat transaksi pertama kali. Selain itu,

konsumen tetap juga tidak akan ragu atau berpikir dua kali untuk membeli

sagu ke petani karena sagu petani sudah sesuai dengan keinginan

konsumen.

- Harga tepung sagu ditentukan oleh pedagang

Ditinjau dari segi harga, bahwa harga sagu termasuk dalam

komoditas yang tidak diatur tataniaganya atau campur tangan pemerintah,

sehingga harga sagu di tingkat petani tergantung pada mekanisme pasar.

Harga jual sagu di tingkat petani di daerah penelitian baik ke pedagang

pengumpul, industri rumah tangga maupun konsumen akhir sebesar Rp

50.000 per tumang. Harga tersebut bisa berubah tergantung tingkat
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persediaan sagu. Dalam penentuan harga jual sagu, petani bersifat

sebagai price taker (penerima harga) sedangkan pedagang maupun

industri rumah tangga bersifat sebagai price maker (penentu harga)

sehingga berpengaruh pada lemahnya posisi tawar petani sagu yang

disebabkan oleh keterbatasan modal yang dimiliki petani sagu. Salah

seorang petani informan (Ne Madan, 73 tahun) mengatakan :

“Kami tidak bisa menentukan harga sendiri. Harga yang ada sekarang
merupakan harga yang ditentukan oleh pedagang pengumpul. Ini terjadi
karena adanya kebiasaan sebagian petani yang meminjam uang kepada
pedagang sebagai modalnya untuk mengolah sagu. Pada saat itulah
terjadi kesepakatan, bahwa petani tidak boleh menjual ke pedagang lain
apabila tiba masa panen serta harga sudah disepakati. Harga itu pula
yang mejadi dasar petani untuk menjual ke industri rumah tangga dan
konsumen langsung.”

(Wawancara, 30 Juni 2017)

Tidak ada perbedaan harga sagu yang diberikan oleh informan

petani ketika menjual produk sagu. Harga yang diberikan ke pedagang

pengumpul sama harganya dengan yang dijual ke industri rumah tangga

dan konsumen langsung. Data terkait harga sagu dari informan petani ke

pelaku usaha  di lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Data Harga Sagu Informan Petani ke Pelaku Usaha
di Kota Palopo Tahun 2017.

No Pelaku Usaha Harga (Rp)

1 Padagang Pengumpul 50,000,-

2 Pedang Pengecer 50,000,-

3 Konsumen Langsung 50,000,-
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Sagu yang diperoleh pedagang pengumpul dari petani kemudian

dijual ke pedagang pengecer. Pedagang pengumpul mengantar langsung

ke pasar serta kios tempat pedagang pengecer berjualan, selanjutnya

pedagang pengecer menjualnya ke kosumen. Tempat penjualan

pedagang pengecer di Kota Palopo ada dua tempat yaitu di Pusat Niaga

Palopo dan Pasar Andi Tadda.

Proses pemasaran sagu yang dihasilkan oleh petani di Kota Palopo

didistribusikan ke tiga pelaku utama pemasaran, yaitu 1) pemasaran sagu

dari petani ke pedagang pengumpul, 2) pemasaran sagu dari petani ke

industri rumah tangga dan 3) pemasaran dari petani ke konsumen

langsung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 6. Alur Pemasaran Sagu dari Petani ke Pedagang
Pengumpul, Industri Rumah Tangga dan Konsumen
Langsung
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- Permintaan pasar belum sepenuhnya terpenuhi

Permintaan sagu pedagang pengumpul dan industry rumah

tangga pengolahan kepada petani masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Hal tersebut disebabkan permintaan akan sagu terus meningkat dari

waktu ke waktu. Pertumbuhan industri rumah makan di berbagai

kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menjadi salah satu penyebab

tingginya kebutuhan konsumen yang menyebabkan permintaan sagu

menjadi tinggi.

- Belum ada kemitraan

Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan

antar dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di

suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat

memperoleh manfaat hasil yang lebih baik. Membangun kemitraan

sangatlah penting untuk membuka akses menuju kemandirian masyarakat

terutama dalam memasarkan hasil produksinya. Dalam hal ini, di daerah

penelitian belum terjalinnya kemitraan antara petani, pedagang

pengumpul, maupun industri rumah tangga pengolahan sagu.

- Permintaan pasar terhadap sagu cukup tinggi

Minat konsumen terhadap sagu semakin meningkat dan

permintaan pasar terhadap sagu cukup tinggi. Hal ini diketahui dari

adanya permintaan sagu kepada petani yang setiap tahun juga

mengalami peningkatan. Data sekunder terkait permintaan sagu tidak

dimiliki oleh instansi terkait. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan
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instansi terkait dan meminta data yang berhubungan dengan permintaan

konsumen atau pasar terhadap sagu, maka tidak ada satupun yang dapat

memberikan data yang dimaksud. Akan tetapi berdasarkan wawancara

peneliti dengan informan dapat diketahui adanya peningkatan permintaan

sagu yang berasal dari pedagang pengumpul, industri rumah tangga dan

konsumen langsung.

Data tentang permintaan pasar atau konsumen terhadap informan

petani sagu di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 35. Data Permintaan Sagu terhadap Informan Petani Sagu di Kota
Palopo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2014 - 2016.

No Tahun
Permintaan Sagu (ton)

Ne
Madan Syukur Rahman

Lawe Suminang Nirmal

1 2014 2,00 2,25 2,75 2,47 2,00

2 2015 2,30 3,00 3,13 3,40 3,65

3 2016 400 5,00 4,15 5,00 4,70

Jumlah 8,30 10,25 10,03 10,87 10,35

Rata-rata 2,77 3,42 3,34 3,62 3,45

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa permintaan

sagu terhadap informan petani sagu di Kota Palopo Tahun dalam tiga

tahun terakhir, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami

peningkatan setiap tahun dan yang tertinggi adalah 10.877 ton dengan

rata-rata 3,62 ton per tahun, sedangkan permintaan terendah adalah 8,30

ton denga rata-rata permintaan per tahun sebesar 2,77 ton.
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- Memiliki segmentasi pasar

Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi

kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan,

karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan

produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Tipe segmentasi pasar

yang terdapat di daerah penelitian adalah segmentasi distribusi, dimana

pembagian target market terdiri dari beberapa pelaku yaitu pedagang

pengumpul, konsumen akhir dan industri rumah tangga pengolahan sagu.

- Perdagangan antar wilayah luas

Perdagangan adalah kegiatan atau proses pertukaran barang dan

jasa dari produsen ke konsumen antara satu wilayah dengan wilayah lain.

Kegiatan perdagangan dan pemasaran mempunyai peranan penting

terhadap perkembangan suatu daerah. Usaha perdagangan dapat

mempertinggi nilai suatu barang, mempertingg nilai konsumsi masyarakat

dalam jenis dan kualitas barang serta memperluas pergaulan hidup antar

manusia, antar daerah dan antar negara.

Potensi perdagangan antar wilayah pati sagu dan olahannya yang

diproduksi di lokasi penelitian memiliki prospek yang cukup bagus. Hal ini

didasarkan pada permintaan sagu dan tingkat konsumsi sagu yang cukup

tinggi. Salah satunya adalah industri kuliner berbahan baku sagu. Saat ini

tidak hanya terdapat di Kota Palopo tapi sudah melebar ke daerah lain

seperti Makassar, Pare-pare, Toraja dan wilayah lain.



113

- Promosi produk olahan sagu

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperkokoh kedudukan

produk olahan sagu di Kota Palopo di tengah-tengah pasar domestik

adalah mempromosikan produk kepada masyarakat luas. Beberapa

strategi promosi yang dilakukan adalah strategi

pemasaran virtual berbasis internet untuk mempermudah akses pasar,

sementara strategi pemasaran konvensional dengan mengikuti berbagai

event pameran terkait dengan pengembangan pangan lokal baik di tingkat

lokal, regional maupun nasional.

Daerah pemasaran hasil industri rumah tangga pengolahan sagu di

Kota Palopo yakni dijual di kios masing-masing di tempat produksinya

serta bekerjasama dengan beberapa swalayan dan pusat ole-ole yang

ada di Kota Palopo. Konsumen biasanya datang secara langsung di lokasi

industri rumah tangga pengolah sagu jika membeli dalam jumlah yang

banyak. Selain itu juga sudah melakukan penjualan secara online.

Upaya promosi  produk olahan sagu telah dilakukan oleh pelaku

usaha dibantu pemerintah daerah. Hal tersebut senada dengan apa yang

disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian Kota Palopo, bahwa:

“Potensi sagu di Kota Palopo cukup banyak jika kita mau
mengembangkannya. Kota Palopo dapat mengsuplai tepung
sagu pada daerah-daerah lain karena masih luasnya hutan
sagu yang dapat dimanfaatkan. Perlunya promosi-promosi
untuk memperkenalkan produk sagu sangat penting sehingga
pemasaran produk olahan sagu tidak hanya berfokus pada
pasar lokal. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku industry
rumah tangga dalam mempromosikan produknya. Salah satu
yang dilakukan adalah mengikutsertakan pelaku usaha didalam
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pameran atau ekspo yang dilaksanakan pemerintah maupun
swasta baik di tingkat lokal, regional maupun nasional”.

(Wawancara, 12  Juli 2017)

- Masih dilakukan praktek ijon

Praktek ijon merupakan suatu bentuk bisnis dengan sistem gadai

yang masih dilakukan oleh petani sagu di daerah penelitian karena akibat

kebutuhan yang mendesak dan mereka mengambil dan atau meminjam

uang kepada pedagang pengumpul berupa hasil produksinya (sebelum

masa panen tiba). Hal ini membuat keuntungan yang diperoleh petani

sagu tergantung dari pedagang pengumpul.

Salah seorang Informan, Suminang (petani sagu, SMP, 47 tahun)

mengatakan:

“Untuk memulai proses pengolahan sagu dibutuhkan modal untuk
pembelian bahan pengolahan. Petani kadang tidak memiliki dana
yang cukup untuk mebiayai proses produksinya. Oleh karena itu
kadang petani meminjam uang ke pedagang pengumpul. Pada saat
itulah terjadi kesepakatan tentang hasil panen petani tidak boleh
dijual pada pedagang lain.”

(Wawancara, 2 Juli 2017)

D. Matriks IFE dan EFE

Secara umum untuk menganalisis faktor pendukung dan

penghambat dalam pengembangan agribisnis sagu digunakan faktor

internal dan eksternal yang mempengaruhi potensi pengembangan

agribisnis sagu di Kota Palopo.

Potensi pengembangan agribisnis sagu sangat tergantung pada

kondisi internal dan eksternal dalam usahatani agribisnis sagu, mulai dari
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hulu sampai hilir sebagai objek yang akan dikembangkan. Untuk itu perlu

dianalisis potensi pengembangan agribisnis sagu serta dukungan

kebijakan yang diperlukan.

1. Identifikasi Faktor Internal

Identifikasi faktor internal dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan

kelemahan yang dihadapi dalam potensi pengembangan agribisnis sagu

di Kota Palopo. Berdasarkan hasil tersebut, maka kekuatan dan

kelemahan potensi pengembangan agribisnis sagu di Kota Palopo secara

ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36. Faktor Internal Potensi Pengembangan Agribisnis Sagu di Kota
Palopo

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan(strenghs) Kelemahan(weakness)

1. Tepung sagu diminati konsumen
2. Motivasi petani kuat
3. Ada konsumen tetap
4. Kualitas sagu bagus
5. Kesesuaian lahan dan iklim
6. Kompetensi petani
7. Sifat multiguna tanaman sagu
8. Luas lahan yang dimiliki petani

1. Harga terpung sagu ditentukan oleh
pedagang

2. Minimnya kuantitas dan kualitas
penyuluh/pendamping

3. Belum ada kelompok tani sagu
4. Industri rumah tangga sagu belum

berkembang
5. Permintaan pasar belum sepenuhnya

terpenuhi
6. Belum ada kemitraan
7. Teknologi pengolahan sagu belum

berkembang

Dari hasil analisis tabel diatas menunjukkan faktor internal potensi

pengembangan agribisnis sagu di Kota Palopo terdiri atas kekuatan dan

kelamahan. Terdapat delapan faktor kekuatan dan tujuh faktor kelemahan

yang telah diidentifikasi.
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2. Identifikasi Faktor Eksternal

Identifikasi faktor eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang

dan ancaman dalam pengembangan potensi agribisnis sagu di Kota

Palopo dapat diliat pada tabel di bawah ini :

Tabel 37. Faktor Eksternal Potensi Pengembangan Agribisnis Sagu di
Kota Palopo

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang(opportunities) Ancaman(threats)

1. Permintaan pasar akan sagu cukup
tinggi

2. Memiliki segmentasi pasar
3. Sagu potensial mendukung diversifikasi

pangan
4. Perdagangan antar wilayah luas
5. Promosi produk olahan sagu

1. Masih dilakukan praktek ijon
2. Konversi lahan sagu meningkat
3. Peran pemerintah daerah yang tidak

mendukung pengembangan  sagu
4. Daya saing produk sagu masih lemah
5. Tidak adaperan penyuluh pertanian

Sumber : Data primer setelah diolah, 2017.

Dari hasil analisis tabel diatas menunjukkan faktor eksternal potensi

pengembangan agribisnis sagu di Kota Palopo terdiri atas peluang dan

ancaman. Terdapat lima faktor yang menjadi peluang dan lima faktor

kelemahan yang telah diidentifikasi.

3. Metode Pembobotan dan Penilaian Untuk Matriks IFE

Faktor Evaluasi Internal (Internal Factor Evaluation/IFE) matriks

adalah alat manajemen strategis untuk mengetahui hasil evaluasi internal

terhadap potensi pengembangan sagu di Kota Palopo. Matriks IFE dibuat

dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut;

Tahap 1. Hasil identifikasi Faktor Kunci Internal (Key Internal Factor) yang

didapatkan dari pengumpulan data yang telah dilakukan melalui
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observasi, wawacara, diskusi, dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu

pengisian kuesioner.

Tahap 2. Kuesioner yang telah diisi kemudian diolah pada Microsoft excel

untuk mengetahui bobot peringkat dari masing-masing faktor yang

menjadi kekuatan dan kelemahan.

Tahap 3. Pemberian bobot pada masing-masing faktor internal dengan

skala mulai dari 1,00 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting). Semua

bobot tersebut jumlahnya harus sama dengan skor total 1,00 pada

masing-masing faktor internal.

Tahap 4. Penentuan peringkat (rating) terhadap faktor internal digunakan

nilai peringkat dengan menggunakan skala:

- 1 = sangat lemah

- 2 = lemah

- 3 = kuat

- 4 = sangat kuat

Tahap 5. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4 pada masing-masing

faktor.

Tahap 6. Jumlahkan skor pembobotan (dalam kolom 4) untuk

memperoleh total skor pembobotan pada matriks IFE. Nilai total ini

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-

faktor strategis internalnya. Nilai rata-rata adalah 2,50, jika nilai di bawah

2,50 menandakan bahwa secara internal potensi pengembangan
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agribisnis sagu di Kota Palopo lemah, sedangkan jika nilai berada di atas

2,50 menandakan posisi internal kuat.

Tabel 38. Matriks IFE Potensi Pengembangan Agribisnis Sagu di Kota
Palopo

Faktor-faktor Internal Bobot Rating Bobot x
Rating

1 2 3 4=2x3

Kekuatan (S)

1. Tepung sagu diminati konsumen 0,07 3,30 0,24

2. Motivasi petani kuat 0,07 3,48 0,24

3. Ada konsumen tetap 0,07 3,00 0,20

4. Kualitas sagu bagus 0,06 3,52 0,21

5. Kesesuaian iklim dan lahan 0,07 3,70 0,27

6. Luas lahan yang dimiliki petani 0,07 3,52 0,25

7. Kompetensi petani 0,07 3,38 0,22

8. Sifat multiguna sagu 0,06 3,10 0,19

Kelemahan (W)

1. Harga tepung sagu ditentukan oleh pedagang 0,07 1,90 0,11

2. Minimnya kuantitas dan kualitas penyuluh/ tenaga
pendamping 0,07 1,70 0,10

3. Belum ada kelompok tani sagu 0,07 2,00 0,11

4. Industri Rumah Tangga pengolahan sagu belum
berkembang 0,07 2,00 0,12

5. Permintaan pasar belum sepenuhnya terpenuhi 0,06 1,90 0,10

6. Belum ada kemitraan 0,06 1,80 0,10

7. Teknologi pengolahan sagu belum berkembang 0,07 2,00 0,11

Total 1 2,70

Hasil analisis terhadap faktor internal pada tabel 39 menunjukkan

bahwa  kekuatan yang dimiliki dalam potensi pengembangan agribisnis

sagu terletak pada kesesuaian iklim dan lahan, sedangkan yang dinilai
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menjadi kelemahan adalah industri rumah tangga pengolahan sagu belum

berkembang.Hal ini ditunjukkan dalam tingkat rating yang tinggi untuk

kekuatan dan rating yang rendah untuk kelemahan.

4. Metode Pembobotan dan Penilaian Untuk Matriks EFE

Faktor Evaluasi Eksternal (External Factor Evaluation/EFE) matriks

adalah alat manajemen strategis untuk audit atau mengevaluasi peluang

dan ancaman yang mempengaruhi potensi pengembangan agribisnis

sagu di Kota Palopo. Matriks EFE dibuat dengan menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut.

Tahap 1. Hasil identifikasi Faktor Kunci Eksternal (Key External Factor)

yang didapatkan dari pengumpulan data yang telah melalui observasi,

wawacara, diskusi, dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengisian

kuesioner.

Tahap 2. Kuesioner yang telah diisi kemudian diolah pada Microsoft

excel untuk mengetahui bobot peringkat dari masing-masing factor yang

menjadi peluang dan ancaman perusahaan.

Tahap 3. Pemberian bobot pada masing-masing faktor eksternal dengan

skala mulai dari 1,00 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting). Semua

bobot tersebut jumlahnya harus sama dengan skor total 1,00 pada

masing-masing faktor internal.

Tahap 4. Penentuan peringkat (rating) terhadap faktor eksternal

digunakan nilai peringkat dengan menggunakan skala:

- 1 = sangat lemah
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- 2 = lemah

- 3 = kuat

- 4 = sangat kuat

Tahap 5. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4 pada masing-masing faktor.

Tahap 6. Jumlahkan skor pembobotan (dalam kolom 4) untuk

memperoleh total skor pembobotan pada matriks EFE. Nilai total ini

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-

faktor strategis eksternalnya. Nilai rata-rata adalah 2,50, jika nilai di bawah

2,50 menandakan bahwa secara eksternal potensi pengembangan

agribisnis sagu di Kota Palopo lemah, sedangkan jika nilai berada di atas

2,50 menandakan posisi eksternal kuat.

Tabel 39. Matriks Eksternal Faktor Evaluation (EFE) Potensi Pengembangan
Agribisnis Sagu di Kota Palopo

aktor-faktor Eksternal Bobot Rating Bobot x
Rating

1 2 3 4=2x3

Peluang

1. Permintaan konsumen terhadap produk sagu tinggi 0,13 3,70 0,50

2. Memiliki segmentasi pasar 0,11 3,42 0,38

3. Sagu potensial mendukung diversifikasi pangan 0,11 3,20 0,34

4. Perdagangan antar wilayah luas 0,13 3,08 0,39

5. Promosi produk olahan sagu 0,13 3,28 0,43

Ancaman
1. Masih dilakukan praktek ijon 0,10 1,90 0,18

2. Konversi lahan sagu meningkat 0,10 1,80 0,17

3. Pemerintah daerah belum memprioritaskan
pengembangan sagu sebagai salah satu komoditi
andalan daerah

0,10 1,80 0,18

4. Daya saing produk olahan sagu masih lemah 0,10 2,00 0,19

Total 1 2,77
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Hasil analisis terhadap faktor eksternal pada tabel diatas

menunjukkan bahwa faktor peluang yang dimiliki dalam potensi

pengembangan agribisnis sagu terletak pada .permintaan konsumen

terhadap produk sagu tinggi, sedangkan faktor dinilai menjadi ancaman

adalah daya saing produk olahan sagu masih lemah.Hal ini ditunjukkan

dalam tingkat rating yang tinggi untuk peluang dan rating yang rendah

untuk ancaman.

E. Matriks Internal dan Eksternal (IE)

Matriks internal-eksternal atau disingkat matriks IE didasarkan pada

analisis faktor internal dan eksternal yang digabungkan menjadi satu

model sugestif. Matriks IE merupakan kelanjutan dari matriks IFE dan

EFE. Matriks IE didasarkan pada dua kriteria, yaitu total pembobotan

faktor-faktor internal (IFE) pada sumbu X dan total pembobotan faktor-

faktor eksternal (EFE) pada sumbu Y. Dalam model IE, penetapan strategi

ditentukan berdasarkan pertemuan antara garis horizontal dan vertical

dalam sembilan sel pada matriks IE. Matriks Internal-Eksternal dapat

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Grow and built strategies (pertumbuhan dan pembangunan), yang

terletak pada sel I, II atau IV. Strategi yang layak diterapkan adalah

strategi intensif (penetrasi pasar, perkembangan pasar dan
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perkembangan produk) dan strategi integrasi (integrasi ke belakang,

integrasi ke depan dan integrasi horisontal).

b. Hold and maintain strategies (mempertahankan dan memelihara), jika

hasil pembobotan terletak pada sel III, V, atau VII. Strategi yang layak

digunakan adalah strategi penetrasi pasar dan perkembangan produk.

c. Harvest or divest strategies (mengambil hasil atau melepaskan) jika

hasil pembobotan terletak pada sel VI, VIII, atau IX adalah usaha untuk

memperkecil atau menutup usaha.

Dari hasil analisis matriks IFE dan EFE diperoleh skor tertimbang

untuk IFE sebesar 2,70 dan EFE sebesar 2,71 Dengan memanfaatkan

diagram cartesius di excel maka diperoleh diagram internal-eksterna (IE)

sebagai berikut.

Gambar 7. Matriks Internal-Eksternal Potensi Pengembangan
Agribisnis Sagu di Kota Palopo

Dari gambar terlihat bahwa posisi potensi pengembangan agribisnis

sagu di Kota Palopo berada pada sel V pada matriks IFE. Sel strategi
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tersebut menunjukkan strategi yang sebaiknya dilakukan yaitu memelihara

dan mempertahankan (hold and maintainstrategies). Hal ini menunjukkan

bahwa strategi yang layak digunakan adalah strategi penetrasi pasar dan

pengembangan produk.

F. Analisis SWOT

Berdasarkan perhitungan matriks IFAS dan EFAS berbagai

alternatif strategi dapat dirumuskan berdasarkan model analisis matriks

SWOT. Keunggulan model ini adalah mudah memformulasikan strategi

berdasarkan gabungan faktor internal dan faktor eksternal. Matriks SWOT

adalah salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk

mengembangkan empat pilihan, antara lain strategi S-O (Strength and

Opportunity) adalah strategi yang digunakan dengan mengoptimalkan

kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada,

strategi W-O (Weakness and Opportunity) adalah strategi yang digunakan

untuk menutupi semaksimal mungkin kekurangan yang ada dengan

memanfaatkan peluang yang ada, strategi S-T (Strength and Threath)

adalah strategi yang digunakan dengan memanfaatkan kekuatan yang

dimiliki untuk menghadapi ancaman yang ada, dan strategi W-T

(Weakness and Threath) adalah strategi untuk meminimalkan kekurangan

dan menghindar dari ancaman yang ada.

Kunci keberhasilan matriks SWOT adalah mempertemukan faktor

kunci internal dan eksternal untuk membentuk suatu strategi. Matriks
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SWOT merupakan suatu identifikasi berbagai faktor secara sistematis

untuk merumuskan strategi. Matriks ini didasarkan pada logika yang

memaksimalkan kekuatan (strength) dan Peluang (opportunities) namun

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan

ancaman (threaths). Adapun formulasi alternatif strategi terhadap potensi

pengembangan agribisnis sagu di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel

berikut :
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Tabel 40. Matriks SWOT Potensi Pengembangan Agribisnis Sagu di Kota Palopo
Kekuatan (S) Kelemahan (W)

Analisis Internal 1 Tepung sagu diminati konsumen 1 Harga tepung sagu ditentukan oleh pedagang
2 Motivasi petani 2 Minimnya kuantitas dan kualitas penyuluh/pendamping
3 Ada konsumen tetap 3 Belum ada kelompok tani sagu
4 Kualitas sagu baik 4 Industri rumah tangga pengolahan sagu belum berkembang
5 Kesesuaian lahan dan iklim 5 Permintaan pasar belum sepenuhnya terpenuhi
6 Kompetensi petani 6 Belum ada kemitraan

Analisis Eksternal 7 Sifat multiguna tanaman sagu 7 Teknologi pengolahan sagu masih belum berkembang
8 Luas lahan yang dimiliki petani

Peluang (O) Strategi (SO) Strategi (WO)

1 Permintaan pasar akan sagu cukup tinggi 1 Peningkatan produksi sagu (S1, S3, S4, S5, S7/
O1, O2, O3, O4) 1 Membentuk kerjasama permodalan dengan lembaga keuangan

(W2,/ O1, O2, O4)

2 Memiliki segmentasi pasar 2 Memperluas jaringan pasar (S4, S7 / O4) 2 Memperkenalkan teknologi tepat guna untuk menghasilkan
produk sagu yang berkualitas (W5,W6,W8/ O1,O2,O4)

3 Sagu potensial mendukung diversifikasi pangan 3 Peningkatan daya serap pasar melalui promosi
produksagu (S1, S4  / O1, O2, O3, O4) 3 Membentuk kelompok tani sagu (W1, W4, W6, W7, W8/ O1 O2,

O3, O4)

4 Perdagangan antar wilayah luas 4 Penyiapan penyuluh/tenaga pendamping yang berkompeten di
bidang pengelolaan sagu (W2, W4, W5 / O1, O3)

5 Promosi produk olahan sagu 5 Pengembangan diversifikasi produk olahan sagu (W5, W8/ O1,
O2, O4)

6 Membentuk kemitraan  (W7 / O1, O2)
Ancaman (T) Strategi (ST) Strategi (WT)

1 Masih dilakukan praktek ijon 1 Peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan
dan pelatihan (S1, S6 / T1, T2, T3, T4, T5) 1 Pengembangan industri pengolahan sagu dalam rangka

peningkatan daya saing produk(W1, W5, W7, W8 / T3, T4)

2 Konversi lahan sagu meningkat 2 Membentuk kawasan khusus sagu (S1, S2, S3,
S4, S5, S6, S7/ T2,T3, T4, T5) 2 Kebijakan pemerintah daerah tentang penetapan harga (W1,

W3, W5, W7 / T1, T3, T4)

3
Pemerintah daerah belum memprioritaskan
pengembangan  sagu sebagai salah satu komoditi
andalan daerah

3 Adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing produk olahan
sagu (W5, W6, W8 / T4)

4 Daya saing produk olahan sagu masih lemah 4 Bantuan Peralatan (W5, W8 / T3, T4)
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Berdasarkan matriks SWOT potensipengembangana agribisnis

sagu di Kota Palopo pada tabel 42 di atas, maka beberapa strategi yang

dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut.:

► Strategi S-O

1. Strategi peningkatan produksi sagu (S1, S3, S4, S5, S7/ O1, O2, O3,

O4)

Strategi ini disusun dengan menggunaan kekuatan yang dimiliki

dan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diusulkan adalah

peningkatan produksi sagu. Hal tersebut dikarenakan produksi tepung

sagu yang dihasilkan petani di daerah penelitian memiliki kualitas yang

baik sehingga diminati oleh konsumen, baik konsumen di lingkungan

daerah penelitian maupun di luar daerah penelitian. Selain itu, adanya

konsumen yang secara tetap memasok sagu yang dihasilkan dari

usahatani sagu petani yaitu konsumen eksternal maupun internal.

Konsumen ekternal mencakup pedagang pengumpul, pedagang pengecer

dan industri rumah tangga pengolahan sagu sedangkan konsumen

internal mencakup konsumen akhir. Luas lahan yang dimiliki petani sagu

dapat meningkatkan produksi karena semakin luas lahan usahatani sagu

maka semakin tinggi produksi sagu yang dihasilkan dan semakin tinggi

pula pendapatan yang diperoleh petani sagu. Sifat multiguna tanaman

sagu juga mempengaruhi peningkatan produksi sagu karena setiap

tanaman sagu dapat dimanfaatkan bukan hanya sebagai bahan pangan
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saja, tetapi untuk kebutuhan makanan formula bayi, industri farmasi dan

kosmetik.

Dilihat dari peluang yang ada yaitu permintaan pasar akan sagu

yang cukup tinggi karena masyarakat memanfaatkan sagu sebagai bahan

pangan serta produk olahan sagu yang memiliki nilai tambah. Memiliki

segmentasi pasar karena pendistribusian sagu dilakukan ke berbagai

pelaku yaitu pedagang pengumpul, pedagang pengecer, industri rumah

tangga pengolahan sagu serta konsumen akhir sagu. Selain itu, lahan dan

iklim di daerah penelitian sesuai dengan pertumbuhan sagu yang

berkualitas baik sehingga perlunya strategi peningkatan produksi sagu.

Adanya kebijakan pemerintah mengenai diversifikasi pangan menjadikan

sagu sebagai salah satu sumber pangan fungsional yang bernilai gizi yang

tidak kalah dengan beras, jagung, ubi kayu dan kentang yang dapat

dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional.

2. Strategi memperluas jaringan pasar (S4, S7 / O4)

Salah satu hal yang penting dalam melakukan bisnis, adalah

adanya sebuah jaringan pasar. Hal ini merupakan faktor penting agar

usaha pengelolaan sagu bisa terus dikembangkan. Kondisi pemasaran

sagu yang ada di lokasi penelitian dimana ingkup pemasaran sagu yang

diproduksi petani masih terbatas dipasarkan dalam wilayah Kota Palopo.

3. Strategi peningkatan daya serap pasar melalui promosi produk sagu
(S1, S4  / O1, O2, O3, O4)

Promosi merupakan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan

produksi dan produktifitas suatu produk. Promosi yang tepat dilakukan
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berdampak terhadap peningkatan nilai jual dan pendapatan. Pemerintah

dan swasta yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan

industri sagu telah melakukan promosi dengan baik dalam upaya

meningkatkan nilai produk yang dihasilkan. Peluang ini menjadi harapan

bagi petani sagu dalam mengelola usahatani sagu dengan keuntungan

yang lebih baik lagi dari usahatani yang dikelola petani.

Hasil produksi tanaman sagu memiliki pasar baik dalam negeri

maupun luar negeri. Daya serap pasar yang semakin tinggi dan

permintaan akan produk sagu mendorong petani sagu menghasilkan dan

mampu memenuhi kebutuhan pasar akanproduk sagu. Peluang ini

menjadi hal baik bagi petani untuk lebih produktif dalam mengelola dan

mengupayakan tanaman sagu.

► Strategi W-O

1. Strategi membentuk kerjasama permodalan dengan lembaga
keuangan (W2,/ O1, O2, O4)

Strategi pembentukan kerjasama permodalan dengan lembaga

keuangan menjadi salah satu strategi yang diusulkan ke petani sagu

karena terjadi keterbatasan modal untuk mengelola usahatani sagu dan

pendapatan yang diperoleh masih rendah. Dengan adanya modal yang

diperoleh petani dari lembaga keuangan maka peluang akan dipenuhinya

permintaan pasar akan sagu terpenuhi, pembagian pemasaran ke setiap

pelaku usaha yang membutuhkan sagu terpenuhi, serta pengaplikasian

mengenai program pemerintah akan diversifikasi pangan dapat berjalan

dengan baik dengan adanya sagu potensial yang diproduksi petani.
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2. Strategi memperkenalkan teknologi tepat guna untuk menghasilkan
produk sagu yang berkualitas (W5,W6,W8/ O1,O2,O4)

Strategi memperkenalkan teknologi tepat guna untuk menghasilkan

produk sagu yang berkualitas adalah salah satu strategi yang diusulkan

untuk menghadapi persaingan pasar untuk meningkatkan hasil produksi

yang lebih kreatif dan memperoleh nilai tambah yang dan berdaya saing

produk-produk sagu yang berkreatif dan berkualitas dipasaran secara luas

sehingga peran teknologi tepat guna dalam memajukan usaha sangat

dibutuhkan. Jika biasanya teknologi yang digunakan terbilang sederhana,

kini dengan menggunakan teknologi yang lebih modern lebih bisa

menghemat waktu dan meningkatkan kapasitas produk sagu yang

potensial sehingga permintaan pasar sagu yang cukup tinggi sesuai

pembagian segmentasi pasar semuanya bisa terpenuhi.

3. Strategi membentuk kelompok tani (W1, W4, W6, W7, W8/ O1 O2,
O3, O4)

Strategi membentuk kelompok tani merupakan salah satu strategi

yang diusulkan karena dengan adanya kelompok tani maka petani

memiliki nilai tawar tersendiri yang dapat dipertimbangkan secara

berkelompok sebelum sagu dipasarkan ke pedagang sagu, sehingga

petani tidak lagi bergantung harga produksinya ke pedagang. Di lokasi

penelitian juga belum ada kelompok tani, sehingga sebaiknya dibentuk

kelompok tani sagu. Strategi membentuk kelompok tani sagu juga bisa

bersama-sama memenuhi permintaan pasar yang masih belum terpenuhi.

Selain itu, strategi membentuk kelompok tani menjadikan petani secara
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bersama-sama mengadopsi teknologi secara modern. Strategi

membentuk kelompok tani juga dapat memudahkan pemenuhan

permintaan akan sagu yang cukup tinggi, bersama-sama memenuhi

segmentasi pasar yang ada, serta mendukung program pemerintah

mengenai diversifikasi pangan melalui sagu yang potensial.

4. Strategi penyiapan penyuluh/tenaga pendamping yang berkompeten
di bidang pengelolaan sagu (W2, W4, W5 / O1, O3)

Strategi penyiapan penyuluh/tenaga pendamping yang

berkompeten di bidang pengelolaan sagu sebagai salah satu strategi yang

diusulkan bertujuan untuk mengatasi minimnya jumlah penyuluh/tenaga

pendamping yang memiliki kompetensi di bidang pemanfaatan sagu.

Penyuluh/tenaga pendamping berperan sebagai motivator, fasilitator, dan

katalisator bagi pengelola sagu dalam meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan untuk meningkatkan pemanfaatan sagu, termasuk

mengakses informasi tentang teknologi pengolahan sagu dan

mengembangkan jaringan pemasaran serta mampu membangun

kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Saat ini keberadaan

penyuluh/tenaga pendamping yang berkompeten di bidang pengelolaan

sagu masih sangat minim. Umumnya penyuluh yang ada adalah penyuluh

di bidang tanaman pangan, seperti padi dan palawija padahal sagu

merupakan salah satu mata pencaharian sebagian masyarakat di Kota

Palopo. Oleh karena itu, penyiapan penyuluh/tenaga pendamping dengan

kompetensi di bidang pengelolaan sagu mutlak diperlukan. Upaya yang

dapat dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada para
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penyuluh/tenaga pendamping yang berstatus PNS untuk memperoleh

pengalaman belajar tentang pengelolaan sagu melalui pelatihan dan

magang pada berbagai daerah pengembangan sagu yang sudah maju,

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyuluh/tenaga

pendamping nantinya. Keterbatasan jumlah penyuluh/tenaga pendamping

PNS dapat juga diatasi dengan menyiapkan penyuluh swasta dan

swadaya dipersiapkan dari para pengelola sagu yang lebih maju dan

memiliki kapasitas yang tinggi, menjadi penyuluh-penyuluh swadaya

maupun swasta seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian

No. 61/Permentan/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan

Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Swasta. Penyuluh-penyuluh

swadaya dan swasta dapat menjadi sumber informasi tentang

pengembangan pemanfaatan sagu bagi penyuluh PNS yang selanjutnya

didesiminasikan ke pengolah sagu lainnya.

5. Strategi pengembangan diversifikasi produk olahan sagu (W5, W8/
O1, O2, O4)

Strategi pengembangan diversifikasi produk olahan sagu

merupakan salah satu usulan strategi yang penting untuk diterapkan

karena industri rumah tangga pengolahan sagu dan teknologi pengolahan

sagu masih belum berkembang. Dengan mengembangkan diversifikasi

produk olahan sagu maka sagu dalam bentuk produk olahan dapat

meningkatkan volume penjualan. Jika salah satu produk olahan sagu

mengalami penurunan penjualan, maka masih ada produk lain dari hasil

diversifikasi produk olahan sagu dapat diandalkan.
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Strategi pengembangan diversifikasi produk olahan sagu juga

sangat mendukung permintaan sagu yang cukup tinggi, segmentasi pasar

yang terkendali serta program pemerintah mengenai diversifikasi pangan

juga terlaksana dengan baik. Diversifikasi produk olahan sagu merupakan

konsekuensi logis dari upaya pencapaian ketahanan pangan mandiri dan

berdaulat, mengingat bahwa Kota Palopo kaya akan diversitas sumber

pangan. Dari sisi ketersediaan; diversifikasi produk akan mengurangi

risiko industri rmah tangga terjebak dan tergantung pada hanya satu jenis

bahan produk olahan saja. Dari sisi konsumsi; kebutuhan gizi setiap

individu pada dasarnya tidak mungkin akan terpenuhi dengan baik jika

menu produknya tidak beragam. Jadi dari sisi kebutuhan gizi; diversifikasi

produk berpotensi untuk memperbaiki status gizi masyarakat dengan lebih

baik. Dari sisi pendapatan, keragaman produk akan mendorong

konsumen untuk bebas berbagai jenis olahan sehingga akan berpengaruh

terhadap penghasilan industri rumah tangga.

6. Strategi membentuk kemitraan (W7 / O1, O2)

Membentuk kemitraan salah satu strategi yang penting dari setiap

pelaku agribisnis sagu yang terlibat didukung dengan adanya minat

konsumen terhadap sagu, terdapat konsumen yang secara tetap

memasok hasil produksi sagu petani yang kualitasnya baik serta sagu

yang memiliki sifat multiguna untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan membentuk kemitraan, juga adanya permintaan pasar akan sagu

cukup tinggi, adanya segmentasi pasar untuk pemasaran sagu ke pelaku
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agribisnis, serta usahatani sagu yang diproduksi petani berpotensial dan

mendukung diversifikasi pangan. Membentuk kemitraan juga lebih

mempercepat progress penjualan sagu maupun produk olahan sagu yang

diproduksi.

► Strategi S-T

1. Strategi peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan dan

pelatihan (S1, S6 / T1, T2, T3, T4, T5)

Kapasitas petani sangat penting seiring dengan prioritas

pembangunan pertanian berorientasi kepada pengembangan sumberdaya

manusia. Kapasitas adalah daya-daya yang melekat pada pribadi

seseorang sebagai pelaku utama pengelola sumber daya pertanian untuk

dapat menetapkan tujuan usahatani secara tepat dan mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dengan cara tepat pula. Hingga kini kapasitas petani

dalam mewujudkan keberhasilan usahatani masih rendah. Terbukti dari

pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dalam mengidentifikasi

potensi usahatani, pemanfaatan peluang, mengatasi permasalahan

usahatani dan menjaga keberlanjutan sumberdaya usahatani masih

rendah. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu cara untuk

eningkatkan kapasitas petani di lokas penelitian.

2. Strategi membentuk kawasan khusus sagu (S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7/ T2,T3, T4, T5)

Pengembangan ekonomi dapat diwujudkan dengan mendorong

berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi produktif dengan

mengoptimalkan faktor-faktor kunci pengembangan kawasan yang
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berdaya saing dengan tetap menekankan kepada inisiatif dan partisipasi

masyarakat lokal yang kreatif dan produktif, peningkatan kualitas SDM

lokal, pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, teknologi, dan

kelembagaan lokal, serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi penduduk

dan masyarakat setempat. Dalam hal ini peranan pemerintah daerah

dan/atau kelompok-kelompok berbasis masyarakat (community based

groups) dalam mengelola sumber daya adalah berupaya untuk

mengembangkan usaha kemitraan baru dengan pihak swasta, atau

dengan pihak lain, untuk menciptakan pekerjaan baru dan mendorong

berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi daerah.

Berdasarkan cara pandang tersebut, kawasan menjadi entitas yang

dapat diperlakukan sebagaimana layaknya sebuah organisasi bisnis pada

umumnya yang harus menjaga kelestariannya, berjuang dan bersaing

dengan kawasan di daerah. Seiring dengan meningkatnya minat

masyarakat untuk mengkonsumsi makanan berbahan baku sagu, maka

permintaan terhadap tepung sagu juga meningkat. Tanpa proteksi

ditambah faktor laju konversi lahan maka luas areal lahan sagu di Kota

Palopo akan semakin menyusut sehingga akan terjadi kekurangan stok

bahan baku dari sagu, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga

maupun untuk industri. Dengan pertimbangan besarnya manfaat sagu dan

kecenderungan penyusutan luas areal pertanaman sagu sehingga

diperlukan langkah antisipatif. Keberadaan Kawasan khusus sagu
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diharapkan dapat menjawab kebutuhan perlindungan dan pengembangan

agribisnis sagu di Kota Palopo.

Kehadiran kawasan khusus sagu di Kota Palopo diharapkan

mampu mendorong berkembangnya sektor pendidikan, penelitian,

pengkajian dan pengembangan mengenai komoditas sagu. Selain itu,

diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan

produk berbahan baku sagu yang dapat dikelola oleh usaha mikro, kecil

dan menengah (UMKM). Kawasan khusus sagu Palopo diharapkan juga

menjadi sumber informasi dan pengetahuan tentang teknologi

pengelolaan sagu dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian

lingkungan yang diintegrasikan dengan kepentingan ekonomi dan sosial

masyarakat. Semua orang dapat memperoleh pengetahuan tentang

pengelolaan sagu yang menjamin kelestarian hasil dan perlindungan

ekosistemnya.

► Strategi W-T

1. Strategi pengembangan industri pengolahan sagu dalam rangka
peningkatan daya saing produk (W1, W5, W7, W8 / T3, T4)

Pengembangan industri pengolahan sagu perlu didorong dengan

pertimbangan bahwa Kota Palopo secara kuantitas memiliki lahan yang

cukup luas. Berdasarkan data BPS tahun 2015 luas lahan sagu di Kota

Palopo adalah 319,75 Ha. Potensi yang dimiliki tersebut apabila dikelola

dengan baik melalui pendekatan teknologi yang modern dan peningkatan

kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta dukungan pemeritah,

maka akan menghasilkan produksi yang luar biasa.
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Hal lain yang menjadi dasar strategi pengembangan industri

pengolahan sagu dalam rangka peningkatan daya saing produk adalah

karena secara makro, sagu yang menjadi salah satu kekuatan pangan

nasional, selebihnya berbasis impor seperti beras, gula, dan tepung.

Pemerintah daeah bisa mengembangkan produk sehingga bisa menjadi

industri melalui perencanaan program yang sesuai dengan potensi

daerah.

2. Strategi kebijakan pemerintah daerah tentang penetapan harga (W1,
W3, W5, W7 / T1, T3, T4)

Harga merupakan salah satu faktor yang sulit dikendalikan.

Kebijaksanaan mengenai harga biasanya merupakan wewenang

pemerintah yang diturunkan dalam bentuk peraturan dan keputusan

pejabat berwenang. Kebijaksanaan diambil dengan tujuan untuk

melindungi petani dan menstabilkan perekonomian. Kebijaksanaan harga

dalam bentuk peraturan yang diatur oleh pemerintah adalah

kebijaksanaan harga dasar atau harga lantai (floor price) dan harga

tertinggi atau harga atap (ceilling price). Harga dasar diperlukan untuk

menjaga agar harga pasar pada saat panen tidak turun, supaya produsen

bisa menerima hasilnya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan

tersebut. Harga atap (harga maksimum) tetap diperlukan khususnya

pada musim-musim paceklik (Daniel, 2004).

Kondisi eksisting di lokasi penelitian tentang penetapan harga

sagu mulai dari tingkat petani, pedagang, industri rumah tangga maupun
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konsumen langsung belum ditetapkan melalui peraturan pemerintah

daerah.Harga produk yang berlaku saat ini merupakan harga yang

ditentukan oleh pedagang yang kemudian diikuti oleh industri pengolahan

serta menjadi dasar petani untuk menetapkan harga bagi konsumen

langsung.

3. Strategi adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing produk
olahan sagu (W5, W6, W8 / T4)

Industri pangan skala kecil sangat berperan dalam peningkatan

ekonomi kerakyatan. Karena itu pengembangannya harus diupayakan

semaksimal mungkin. Salah satu upaya yang harus dilaksanakan adalah

meningkatkan teknologinya. Adopsi teknologi diperlukan untuk

meningkatkan kualitas produksi. Tujuan dari penerapan teknologi sangat

mempengaruhi tingkat adopsi. Para pemilik industri pangan skala kecil

sangat membutuhkan teknologi yang mampu meningkatkan dan nilai

tambah pada produknya sehingga pada akhirnya teknologi tersebut akan

mampu meningkatkan penjualannya.

Adopsi teknologi yang baik adalah dengan melakukan

pendampingan terhadap pelaku industri olahan. Adopsi tekologi juga

dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan

industri rumah tangga sagu. Pemilik industri membutuhkan materi

pelatihan yang mampu meningkatkan mutu produk sehingga bisa

meningkatkan penjualan. Dampak teknologi ditentukan oleh mutu produk

yang dihasilkan, jumlah produksi, peningkatan keuntungan dan

peningkatan pemasaran.
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4. Strategi bantuan peralatan (W5, W8 / T3, T4)

Peningkatan produksi dan produktivitas sagu merupakan salah satu

kunci keberhasilan sektor pertanian sebagai perwujudan ketersediaan

pangan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut,

maka perlu adanya upaya atau langkah nyata yang dilakukan untuk

mmewujudkannya. Perhatian khusus pemerintah melalui organisasi

perangkat daerah terkait terhadap keberadaan petani sagu di Kota Palopo

merupakan salah satu faktor penentu. Keterbatasan peralatan yang

dimiliki petani sagu merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh

petani.

Kondisi petani saat ini adalah masih menggunakan peralatan yang

sangat sederhana. Dengan pemilikan lahan yang relatif luas dan potensi

sumberdaya sagu yang ada apabila dibandingkan dengan peralatan yang

digunakan, berdampak pada produksi yang kurang sehingga petani tidak

dapat memenuhi permintaan konsumen. Bantuan pemerintah berupa

peralatan modern merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan

produksi dan produktivitas petani.

G. ANALITYCHAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Setelah menentukan beberapa alternatif strategi, maka selanjutnya

akan dilakukan analisis AHP untuk menentukan strategi mana yang akan

menjadi prioritas dan dilakukan untuk pengembangan agribisnis sagu

yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Untuk memilih

strategi yang tepat, maka ditetapkan beberapa kriteria yang akan menjadi
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pertimbangan dalam pemilihan strategi, yaitu 1) produksi petani kontinyu,

2) pemasaran efisien, dan 3) peningkatan kualitas produk.

Setelah melakukan analisis data melalui aplikasi Expert Choice

2011, maka diperoleh hasil sebagai berikut;

1. Petani

Gambar 8. Urutan prioritas strategi bagi petani berdasarkan semua kriteria

Pada gambar 8, memperlihatkan bahwa urutan prioritas kelima

tertinggi alternatif strategi bagi petani berdasarkan semua kriteria adalah

pertama adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing produk olahan

sagu dengan nilai 0.115, kedua bantuan peralatan dengan nilai 0.108,

ketiga membentuk kelompok tani sagu dengan nilai 0,100, keempat

pengembangan industri pengolahan sagu dalm rangka peningkatan daya

saing produk dengan nilai 0,098 dan kelima membentuk kemitraan

dengan nilai 0,088.
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Gambar 9.  Urutan prioritas strategi bagi petani berdasarkan kriteria
produksi  petani kontinyu

Gambar 9 memperlihatkan urutan prioritas kelima tertinggi alternatif

strategi bagi petani berdasarkan semua kriteria produksi petani kontinyu

adalah  pertama bantuan peralatan dengan nilai 0,114, kedua adopsi

teknologi untuk meningkatkan daya saing produk olahan sagu dengan

nilai 0,110, ketiga pengembangan industri pengolahan sagu dalam rangka

peningkatan daya saing produk dengan nilai 0,101, keempat membentuk

kelompok tani sagu dengan nilai 0,092 dan kelima membentuk kemitraan

dengan nilai 0,088.
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Gambar 10.  Urutan prioritas strategi bagi petani berdasarkan kriteria
pemasaran efisien

Gambar 10 memperlihatkan urutan prioritas kelima tertinggi

alternatif strategi bagi petani berdasarkan semua kriteria pemasaran

efisien adalah  pertama membentuk kelompok tani sagu dengan nilai

0.132, kedua memperluas jaringan pasar dengan nilai 0.101, ketiga

membentuk kemitraan dengan nilai 0.100, keempat peningkatan daya

serap pasar melalu promosi produk sagu dengan nilai 0,079 dan kelima

membentuk kawasan khusus sagu dengan nilai 0.063.



142

Gambar … :  Urutan prioritas strategi bagi petani berdasarkan kriteria
peningatan kualitas produk

Gambar 11. Urutan prioritas strategi bagi petani berdasarkan kriteria
peningkatan kualitas produk

Gambar 11 memperlihatkan urutan prioritas kelima tertinggi

alternatif strategi bagi petani berdasarkan semua kriteria peningkatan

kualitas produk adalah, pertama adopsi teknologi untuk meningkatkan

daya saing produk olahan sagu dengan nilai 0,137, kedua bantuan

peralatan dengan nilai 0,113, ketiga pengembangan industri pengolahan

sagu dalam rangka peningkatan daya saing produk dengan nilai 0,104,

keempat membentuk kelompok tani sagu dengan nilai 0,101 dan kelima

membentuk kemitraan dengan nilai 0,085.
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2. Pedagang pengumpul

Gambar 12. Urutan prioritas strategi bagi pedagang pengumpul
berdasarkan semua  kriteria

Pada gambar 12, menunjukkan bahwa urutan prioritas kelima

tertinggi alternatif strategi bagi pedagang pengumpul berdasarkan semua

kriteria adalah  pertama adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing

produk olahan sagu dengan nilai 0.101, kedua pengembangan industri

pengolahan sagu dalam rangka peningkatan daya saing produk dengan

nilai 0.095, ketiga pengembangan diversifikasi produk olahan sagu

dengan nilai 0,087, keempat membentuk kemitraan dengan nilai 0,081

dan kelima bantuan peralatan dengan nilai 0,075.
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Gambar 13. Urutan prioritas strategi bagi pedagang pengumpul
berdasarkan kriteria produksi  petani kontinyu

Pada gambar 13, menunjukkan bahwa urutan prioritas kelima

tertinggi alternatif strategi bagi pedagang pengumpul berdasarkan kriteria

produksi petani kontinyu adalah  pertama adopsi teknologi untuk

meningkatkan daya saing produk olahan sagu dengan nilai 0.146, kedua

pengembangan industri pengolahan sagu dalam rangka peningkatan daya

saing produk dengan nilai 0.123, ketiga membentuk kemitraan dengan

nilai 0,113, keempat pengembangan diversifikasi produk olahan sagu

dengan nilai 0,100 dan kelima bantuan peralatan dengan nilai 0,083.
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Gambar 14. Urutan prioritas strategi bagi pedagang pengumpul
berdasarkan kriteria pemasaran efisien

Pada gambar 14, menunjukkan bahwa urutan prioritas kelima

tertinggi alternatif strategi bagi pedagang pengumpul berdasarkan kriteria

pemasaran efisien adalah  pertama memperluas jaringan pasar dengan

nilai 0.111, kedua membentuk kemitraan dengan nilai 0.100, ketiga

kebijakan pemerintah daerah tentang penetapan harga dengan nilai

0,089, keempat peningkatan daya serap pasar melalui promosi produk

sagu dengan nilai 0,079 dan kelima pengembangan diversifikasi produk

olahan sagu dengan nilai 0,077.
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Gambar 15. Urutan prioritas strategi bagi pedagang pengumpul
berdasarkan kriteria peningkatan kualitas produk

Pada gambar 15, dapat diketahui bahwa urutan prioritas kelima

tertinggi alternatif strategi bagi pedagang pengumpul berdasarkan kriteria

peningkatan kualitas produk adalah  pertama adopsi teknologi untuk

meningkatkan daya saing produk olahan sagu dengan nilai 0.113, kedua

pengembagan industri pengolahan sagu dalam rangka peningkatan daya

saing produk dengan nilai 0.099, ketiga bantuan peralatan dengan nilai

0,092, keempat peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan dan

pelatihan dengan nilai 0,090 dan kelima pengembangan diversifikasi

produk olahan sagu dengan nilai 0,089.



147

3. Pedagang Pengecer

Gambar 16. Urutan prioritas strategi bagi pedagang pengecer
berdasarkan semua  kriteria

Berdasarkan gambar 16 dapat diketahui bahwa urutan prioritas

kelima tertinggi alternatif strategi bagi pedagang pengecer berdasarkan

semua kriteria adalah pertama membentuk kelompok tani sagu dengan

nilai 0.119, kedua membentuk kemitraan dengan nilai 0.107, ketiga

bantuan peralatan dengan nilai 0,099, keempat memperluas jaringan

pasar dengan nilai 0,082 dan kelima pengembangan diversifikasi produk

olahan sagu dengan nilai 0,069.
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Gambar 17. Urutan prioritas strategi bagi pedagang pengecer
berdasarkan kriteria produksi  petani kontinyu

Pada gambar 17, menunjukkan bahwa urutan prioritas kelima

tertinggi alternatif strategi bagi pedagang pengecer berdasarkan kriteria

produksi petani kontinyu adalah pertama bantuan peralatan dengan nilai

0.143, kedua membentuk kelompok tani sagu dengan nilai 0.132, ketiga

membentuk kemitraan dengan nilai 0,102, keempat pengembangan

diversifikasi produk olahan sagu dengan nilai 0,067 dan kelima adopsi

teknologi untuk meningkatkan daya saing produk olahan sagu dengan

nilai 0,065.
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Gambar 18. Urutan prioritas strategi bagi pedagang pengecer
berdasarkan kriteria pemasaran efisien

Berdasarkan gambar 118 di atas, dapat diketahui bahwa urutan

prioritas kelima tertinggi alternatif strategi bagi pedagang pengecer

berdasarkan kriteria pemasaran efisien adalah pertama memperluas

jaringan pasar dengan nilai 0.183, kedua membentuk kemitraan dengan

nilai 0.124, ketiga membentuk kelompok tani sagu dengan nilai 0,113,

keempat peningkatan daya serap pasar melalui promosi produk sagu

dengan nilai 0,078 dan kelima pengembangan diversifikasi produk olahan

sagu dengan nilai 0,057.
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Gambar 19. Urutan prioritas strategi bagi pedagang pengecer
berdasarkan kriteria peningkatan kualitas produk

Berdasarkan gambar 19 di atas, dapat diketahui bahwa urutan

prioritas kelima tertinggi alternatif strategi bagi pedagang pengecer

berdasarkan kriteria peningkatan kualitas produk adalah pertama

membentuk kelompok tani sagu dengan nilai 0.110, kedua membentuk

kemitraan dengan nilai 0.102, ketiga bantuan peralatan dengan nilai

0,092, keempat pengembangan industri pengolahan sagu dalam rangka

peningkatan daya saing produk dengan nilai 0,087 dan kelima adopsi

teknologi untuk meningkatkan daya saing produk olahan sagu dengan

nilai 0,081.
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4. Industri rumah tangga pengolahan sagu

5.

Gambar 20. Urutan prioritas strategi bagi industri rumah tangga
pengolahan sagu berdasarkan semua  kriteria

Berdasarkan gambar 20 dapat diketahui bahwa urutan prioritas

kelima tertinggi alternatif strategi bagi industri rumah tangga pengolahan

sagu berdasarkan semua kriteria adalah pertama pengembangan industri

pengolahan sagu dalam rangka peningkatan daya saing produk dengan

nilai 0.116, kedua membentuk kemitraan dengan nilai 0.105, ketiga adopsi

teknologi untuk meningkatkan daya saing produk olahan sagu dengan

nilai 0.100, keempat pengembangan diversifikasi produk olahan sagu

dengan nilai 0,098 dan kelima bantuan peralatan dengan nilai 0,090.
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Gambar 21. Urutan prioritas strategi bagi indusri rumah tangga
berdasarkan kriteria produksi  petani kontinyu

Berdasarkan gambar 21 dapat diketahui bahwa urutan prioritas

kelima tertinggi alternatif strategi bagi industri rumah tangga pengolahan

sagu berdasarkan kriteria produksi petani kontinyu adalah pertama

bantuan peralatan dengan nilai 0.133, kedua membentuk kelompok tani

sagu dengan nilai 0.129, ketiga pengembangan industri pengolahan sagu

dalam rangka peningkatan daya saing produk dengan nilai 0.112,

keempat membentuk kemitraan dengan nilai 0,105 dan kelima adalah

pengembangan diversifikasi produk olahan sagu dengan nilai 0,092.
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Gambar 22. Urutan prioritas strategi bagi indusri rumah tangga
berdasarkan kriteria pemasaran efisien

Berdasarkan gambar 22 dapat diketahui bahwa urutan prioritas

kelima tertinggi alternatif strategi bagi industri rumah tangga pengolahan

sagu berdasarkan kriteria pemasaran efisien adalah pertama membentuk

kemitraan dengan nilai 0.148, kedua pengembangan industri pengolahan

sagu dalam rangka peningkatan daya saing produk dengan nilai 0.106,

ketiga adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing produk olahan

sagu dengan nilai 0.089, keempat pengembangan diversifikasi produk

olahan sagu dengan nilai 0,087 dan kelima adalah memperluas jaringan

pasar dengan nilai 0,086.
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Gambar 23. Urutan prioritas strategi bagi indusri rumah tangga
berdasarkan kriteria peningkatan kualitas produk

Berdasarkan gambar 23 dapat diketahui bahwa urutan prioritas

kelima tertinggi alternatif strategi bagi industri rumah tangga pengolahan

sagu berdasarkan kriteria peningkatan kualitas produk adalah pertama

pengembangan industri pengolahan sagu dalam rangka peningkatan daya

saing produk dengan nilai 0.119, kedua adopsi teknologi untuk

meningkatkan daya saing produk olahan sagu dengan nilai 0.112, ketiga

pengembangan diversifikasi produk olahan sagu dengan nilai 0.103,

keempat membentuk kemitraan dengan nilai 0,096 dan kelima adalah

bantuan peralatan dengan nilai 0,080.
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5. Pemerintah

Gambar 24. Urutan prioritas strategi bagi pemerintah berdasarkan
semua  kriteria

Berdasarkan gambar 24 dapat diketahui bahwa urutan prioritas

kelima tertinggi alternatif strategi bagi pemerintah berdasarkan semua

kriteria adalah pertama penyiapan penyuluh/tenaga pendamping yang

berkompeten di bidang pengelolaan sagu dengan nilai 0.083, kedua

peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan dengan

nilai 0.077, ketiga memperkenalkan teknologi tepat guna untuk

menghasilkan produk sagu yang berkualitas dengan nilai 0.076, keempat

membentuk kemitraan dengan nilai 0,073 dan kelima adalah bantuan

peralatan dengan nilai 0,073.
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Gambar 25. Urutan prioritas strategi bagi pemerintah berdasarkan
kriteria produksi  petani kontinyu

Berdasarkan gambar 25 diatas, dapat diketahui bahwa urutan

prioritas kelima tertinggi alternatif strategi bagi pemerintah berdasarkan

kriteria produksi petani kontinyu adalah pertama membentuk kemitraan

dengan nilai 0.075, kedua penyiapan penyuluh/tenaga pendamping yang

berkompeten di bidang pengelolaan sagu dengan nilai 0.074, ketiga

memperkenalkan teknologi tepat guna untuk menghasilkan produk sagu

yang berkualitas dengan nilai 0.072, keempat membentuk kerjasama

permodalan dengan lembaga keuangan dengan nilai 0,071 dan kelima

adalah peningkatan daya serap pasar melalui promosi produk olahan

sagu dengan nilai 0,069.
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Gambar 26. Urutan prioritas strategi bagi pemerintah berdasarkan
kriteria  pemasaran efisien

Berdasarkan gambar 26 diatas, dapat diketahui bahwa urutan

prioritas kelima tertinggi alternatif strategi bagi pemerintah berdasarkan

kriteria pemasaran efisien adalah pertama membentuk kemitraan dengan

nilai 0.150, kedua memperluas jaringan pasar dengan nilai 0.141, ketiga

pengembangan industri pengolahan sagu dalam rangka peningkatan daya

saing produk dengan nilai 0.128, keempat peningkatan daya serap pasar

melalui promosi produk olahan sagu dengan nilai 0.123 dan kelima adalah

pengembangan diversifikasi produk olahan sagu dengan nilai 0,084.
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Gambar 27. Urutan prioritas strategi bagi pemerintah berdasarkan
kriteria  peningkatan kualitas produk

Berdasarkan gambar 27 diatas, dapat diketahui bahwa urutan

prioritas kelima tertinggi alternatif strategi bagi pemerintah berdasarkan

kriteria peningkatan kualitas produk adalah pertama penyiapan

penyuluh/tenaga pendamping yang berkompeten di bidang pengelolaan

sagu dengan nilai 0.138, kedua peningkatan kapasitas petani melalui

pendidikan dan pelatihan dengan nilai 0.124, ketiga bantuan peralatan

dengan nilai 0.114, keempat memperkenalkan teknologi tepat guna untuk

menghasilkan produk sagu yang berkualitas dengan nilai 0.113 dan

kelima adalah adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing produk

olahan sagu dengan nilai 0,094.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, maka diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi pengembangan agribisnis sagu sebagai pangan lokal

berkelanjutan di Kota Palopo sangat tergantung pada kondisi internal

dan eksternal usahatani, mulai dari hulu sampai hilir sebagai objek

yang akan dikembangkan.

a. Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal menunjukkan bahwa

kekuatan potensi pengembangan agribisnis sagu terletak pada

kesesuaian iklim dan lahan dan yang menjadi kelemahan adalah

industri rumah tangga pengolahan sagu belum berkembang,

sedangkan faktor eksternal menunjukkan bahwa faktor peluang

yang dimiliki dalam potensi pengembangan agribisnis sagu

terletak pada .permintaan konsumen terhadap produk sagu tinggi,

sedangkan faktor dinilai menjadi ancaman adalah daya saing

b. Strategi yang dapat dirumuskan berdasarkan faktor internal dan

eksternal, meliputi: 1) peningkatan produksi sagu, 2) memperluas

jaringan pasar, 3) peningkatan daya serap pasar melalui promosi

produk, 3) membentuk kerjasama permodalan dengan lembaga

keuangan, 4) memperkenalkan teknologi tepat guna untuk
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menghasilkan produk sagu yang berkualitas, 5) membentuk

kelompok tani, 6) penyiapan penyuluh/tenaga pendamping yang

berkompeten di bidang pengelolaan sagu, 7) pengembangan

diversifikasi produk olahan sagu, 8) membentuk kemitraan, 9)

peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan,

10) membentuk kawasan khusus sagu, 11) pengembangan

industri pengolahan sagu dalam rangka peningkatan daya saing

produk, 12) kebijakan pemerintah daerah tentang penetapan

harga, 13) adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing

produk olahan sagu, dan 14) bantuan peralatan.

2. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu produksi petani

kontinyu, pemasaran efisien dan peningkatan kualitas produk, maka

strategi prioritas pengembangan agribisnis sagu sebagai pangan lokal

berlanjutan adalah sebagai berikut

a. Petani, strategi prioritasnya adalah adopsi teknologi untuk

meningkatkan daya saing produk olahan sagu, membentuk

kelompok tani dan bantuan peralatan

b. Pedagang pengumpul, strategi prioritasnya adalah bantuan

peralatan dan memperluas jaringan kerja

c. Pedagang pengecer strategi prioritasnya adalah pengembangan

industri pengolahan sagu dalam rangka peningkatan daya saing

produk
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d. Pemerintah, strategi prioritas yang perlu dilakukan adalah

peingkatan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan,

memperluas jaringan pasar dan penyiapan penyuluh/tenaga

pendamping yang berkompeten di bidang pengelolaan sagu.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat diberikan dengan berdasarkann pada hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan budidaya tanaman sagu. Pengembangan sagu di Kota

Palopo diharapkan bertujuan untuk mengoptimalkan sumberdaya dan

pengolahan secara berkelanjutan dalam rangka membangun

ketahanan pangan serta terwujudnya agribisnis sagu. Permintaan

komoditas sagu baik di dalam negeri maupun luar negeri mengalami

peningkatan karena dibutuhkan dalam industri pangan, kertas dan

tekstil. Akibat meningkatnya permintaan komoditas ini menyebabkan

terjadinya eksploitasi tanaman sagu secara besar-besaran. Keadaan

ini mengakibatkan terjadinya erosi genetik sagu potensial apabila tidak

diikuti dengan usaha konservasi dan rehabilitasi. Secara umum

masyarakat dilokasi penelitian tidak memiliki pengetahuan tentang

teknik budidaya sagu, mereka juga tidak pernah mempraktekan sistem

budidaya yang tepat seperti pemilihan bibit, pengaturan cara tanam

dan pemeliharaan tanaman. Tanaman sagu diwilayah ini hanya

tumbuh dan berkembang secara alami tanpa campur tangan manusia,
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hal tersebut dapat diindikasikan dari kondisi lahan sagu yang tidak

terpelihara atau tidak pernah dilakukan pembersihan lahan, tidak ada

kegiatan penanaman ulang, maupun pengaturan jarak tanam dan tata

air. Budidaya sagu merupakan langkah yang sangat tepat dilakukan

untuk mengatasi masalah tersebut. Pengembangan lahan sagu

komersial memerlukan bahan tanam unggul dalam jumlah besar.

Dalam budidaya sagu tahapan pemeliharaan merupakan aspek

penting yang harus diperhatikan. Dalam tahapan budidaya agar

memperhatikan aspek pemeliharaan setelah penanaman yang meliputi

pengendalian gulma, penjaringan anakan, pemupukan, pengendalian

hama dan penyakit dan penyulaman. Hal ini dilakukan untuk

memperoleh pati sagu yang optimal.

2. Modernisasi teknologi pengolahan sagu. Proses pengolahan sagu

yang dilakukan oleh petani masih sederhana yaitu dengan

menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan alat seadanya

yang menyebabkan petani mengalami kesulitan untuk meningkatkan

produksi. Teknologi pengolahan sagu saat ini di beberapa daerah

seperti Kabupaten Meranti dan Kabupaten Siberut Propinsi Kepulauan

Riau sudah mengalami kemajuan, yaitu dengan menggunakan

teknologi mesin sehingga menghasilkan tepung sagu yang berkualitas

bagus dan produksi yang tinggi. Hal seperti ini perlu juga dilakukan di

Kota Palopo untuk membantu petani dalam rangka peningkatan

kesejahteraan hidupnya. Selain itu, kendala yang dialami oleh petani
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sagu dalam proses pembuatan sagu adaah belum memiliki bangunan

khusus untuk mengolah sagu, proses pemarutan atau pengiritan,

masih dialam bebas dibawah pohon durian, sehingga ketika musim

hujan menyebabkan proses pengolahan sagu harus dihentikan.

3. Pendirian pabrik sagu. Selama ini petani sagu masih mengolah sagu

secara individu dan tidak terkoordinir. Dengan adanya pusat

pemrosesan sagu yang terintegrasi akan meningkatkan nilai sagu

menjadi produk yang diminati pasar global sekaligus memperbaiki

kesejahteraan penduduk. Program ini akan membantu

mempromosikan produksi pangan lokal sekaligus mendukung

keragaman sumber daya pangan untuk mewujudkan ketahanan

pangan, khususnya bagi penduduk Kota Palopo dan pemrosesan sagu

ini bisa menjadi industri pedesaan yang membawa keuntungan

ekonomi wilayah.

4. Perlu ada program pemanfaatan sagu yang memiliki nilai ekonomi

lebih tinggi. Pada program ini, pemerintah bekerja sama dengan

kelompok tani dan industri rumah tangga pengolahan sagu. Prgram ini

meliputi : Pertama, pengembangan usaha tani sagu dengan

pendekatan agro-ekonomi untuk peningkatan produktivitas dan

kualitas sagu. Kedua, membangun unit pengolahan tepung sagu

terintegrasi yang higienis dan tanpa limbah. Dan, ketiga,

pengembangan bisnis sagu yang terintegrasi dengan pengelolaan

kebun sagu, prosesing sekaligus pemasarannya.
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5. Jaminan mutu, distribusi, dan pemasaran. Salah satu penyebab

pangan olahan tradisional seperti sagu sulit untuk berkembang adalah

karena penampilan atau penyajiannya yang kurang menarik. Oleh

karena itu diperlukan upaya-upaya yang lebih serius untuk

memperbaikinya, misalnya perbaikan dari aspek sensori yang meliputi

banyak warna dan kebersihan, serta menggunaka kemasan yang lebih

baik dan menarik. Perlu pula diingat bahwa segala macam perbaikan

tersebut sedapat mungkin tidak meninggalkan sifat tradisionalnya,

karena merupakan warisan budaya dan perlu dipertahankan.

6. Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi tentang pembatasan

penggunaan lahan produktif, sehingga konversi lahan dapat

dikendalikan.
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