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Pengembangan Kemitraan Antara Pengusaha Dan Petani Kakao dalam Meningkatkan Pendapatan 

Masyarakat Petani Kakao di Desa Kalimas dan Tirto Asri  

Kec. Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo 

 

Yanti Aneta; Rustam Tohopi; Irawati Igirisa 
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Abstrak 
 

Program KKN PPM ini bertujuan untuk  mengembangkan kemitraan antara pengusaha dan petani 

Kakao di Desa Kalimas dan Tirto Asri  Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato. 

Kegiatan akan dilaksanakan dengan menggunakan perpaduan antara metode pemberdayaan masyarakat 

petani Kakao, sehingga dapat dikembangkan kemitraan antara pengusaha dan petani Kakao yang dapat 

mendukung pemasaran hasil produksi Kakao. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pemberdayaan 

dan pendampingan kepada Kelompok tani Kakao dalam membentuk rintisan BUMDes yang dapat 

mengumpulkan hasil produksi Kakao dari seluruh anggota kelompok tani Kakao, mengembangkan kemitraan 

antara pengusaha dan petani Kakao, serta mengembangkan saluran distribusi pemasaran Kakao melalui “Online 

Marketing” sehingga diharapkan hasil produksi Kakao dapat dipasarkan dengan baik, dan dapat mendorong 

peningkatan pendapatan masyarakat petani Kakao di Desa Kalimas dan Desa Tirto Asri dan masyarakat 

Kecamatan Taluditi pada umumnya.  

Target akhir dari kegiatan ini adalah terwujudnya Pola Kemitraan antara Pengusaha dan Petani Kakao 

melalui Rintisan BUMDes yang ada di Desa Kalimas dan Tirto Asri dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di 

Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato. 

  
Kata Kunci : Pengembangan Kemitraan Pengusaha, Distribusi Pemasaran dan Pendapatan Petani Kakao 

  

 

Partnership Development Between Businessmen and Cacao Farmers in Increasing the Income of Cacao 

Farmers in Kalimas and Tirto Sari Villages of Taluditi Sub-district, District of Pohuwato, Gorontalo. 

Yanti Aneta; Rustam Tohopi; Irawati Igirisa 

Faculty of Economics, State University of Gorontalo 

 

ABSTRACT 

This KKN PKM program is aimed at developing partnership between businessmen and cacao farmers 

in Kalimas and Tirto Asri villages of Taluditi Sub-district, district of Pohuwato. 

The activity will be conducted using the combination of community empowerment method for cacao 

farmers, hence the partnership between businessmen and cacao farmers can be developed to support the cacao 

products marketing. The initial step is empowerment and assistance given to the cacao farmers’ groups trough 

initiation of BUMDes (village owned enterprise) to collect the cacao products from all the members of the cacao 

farmers’ group, developing partnership between businessmen and cacao farmers, and developing the marketing 

distribution channel through “Online Marketing”, thus it is expected that the cacao product can be well marketed 

and can encourage the increase of cacao farmers’ income in Kalimas and Tirto Sari villages and the Taluditi 

sub-district population in general. 

The final target of this activity is the establishment of Partnership between Businessmen and Cacao 

Farmers through initiation of BUMDes at Kalimas and Tirto Sari villages and the Increase of Income for people 

in Taluditi sub-district, district of Pohuwato. 

 

Keywords: Development of Partnership Between Businessmen and Farmers, Marketing Distribution and 

Cacao  Farmers’ Income  
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PENDAHULUAN 

a. Potensi unggulan dan identifikasi masalah 

Pengembangan tanaman Kakao di Kabupaten Pohuwato telah dilakukan seirama 

dengan diberlakukannya kebijakan Otonomi Daerah, dimana dari data yang ada pada 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo pada awal diberlakukannya 

Gernas Kakao pada tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 4.680 Ha luas lahan Kakao 

yang menghasilkan di Provinsi Gorontalo dan sekitar 50 % atau 2.469 Ha berada di 

wilayah Kabupaten Pohuwato. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pohuwato memang 

sangat tepat ditetapkan sebagai Sentra Pengembangan Kakao di Provinsi Gorontalo 

dibandingkan dengan 5 wilayah Kabupaten/Kota lainnya dan Kecamatan Taluditi yang 

terdiri dari 7 (tujuh) desa dengan luas wilayah 159,97 Km
2
 dijadikan sebagai pusat 

pengembangan perkebunan Kakao di Kabupaten Pohuwato. 

 Pada tahun 2012, perkembangan luas lahan dan jumlah produksi Kakao di 

Kabupaten Pohuwato mengalami peningkatan menjadi 4.896,35 Ha dengan jumlah 

produksi  6.270,65 ton. Dari luas lahan dan jumlah produksi Kakao yang ada di Kabupaten 

Pohuwato ini, sebagian besar berasal dari Kecamatan Taluditi dengan luas lahan 3.271 Ha 

mampu menghasilkan 4.906,50 ton Kakao (BPS, 2012).  Secara teoritis, dapat dikatakan 

bahwa tingkat produktivitas Kakao di Kecamatan Taluditi telah mengalami peningkatan 

yang signifikan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa masalah yang masih perlu 

ditangani terkait pengembangan saluran distribusi pemasaran Kakao yang berdampak pada 

peningkatan pendapatan masyarakat khususnya di Desa Kalimas dan Tirto Asri 

Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato. 

Permasalahan yang perlu dibenahi terkait dengan pemasaran Kakao di Desa 

Kalimas dan Tirto Asri Kecamatan Taluditi, antara lain adalah belum adanya lembaga 

(BUMDes) yang menampung hasil produksi Kakao, belum  dikembangkannya kemitraan 

antara pengusaha dan petani Kakao, belum adanya saluran pemasaran “Online Marketing” 

yang dapat menjamin pemasaran Kakao dapat berlangsung dengan baik dan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat petani Kakao di kedua desa yang menjadi lokasi 

KKN PPM tersebut. 
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b. Usulan penyelesaian masalah 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, telah dilakukan beberapa kegiatan 

pemberdayaan masyarakat petani Kakao dan mahasiswa KKN PPM, antara lain: 

1) Mendorong pembentukan/rintisan BUMDes yang dapat menampung hasil produksi 

Kakao yang berasal dari kelompok tani Kakao. Kelompok tani Kakao diperkuat 

organisasinya, sehingga dapat mengelola hasil produksi dari seluruh anggota 

kelompok tani. Pembentukan rintisan BUMDes yang khusus menampung Kakao yang 

dihasilkan oleh anggota kelompok tani akan dilakukan dengan cara mengaktifkan 

ketua kelompok tani dan pengurus lainnya agar dapat menampung hasil produksi 

Kakao dan berusaha untuk mengadakan penjualan secara langsung kepada pedagang 

besar (eksportir) atau melakukan Online Marketing Kakao. Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi praktek perdagangan sistem ijon (tengkulak) yang seringkali mendatangi 

petani Kakao pada saat tanaman Kakao mulai berbuah khususnya dikedua lokasi KKN 

PPM tersebut. 

2) Mengembangkan kemitraan antara pengusaha dan petani Kakao. Pola kemitraan yang 

akan dilakukan berupa pola pembinaan, pendampingan dan kesediaan Pengusaha 

untuk membeli hasil produksi Kakao yang dihasilkan oleh petani Kakao dikedua lokasi 

KKN PPM dengan menggunakan standar harga yang berlaku dipasaran. Petani 

dijadikan sebagai mitra yang dapat diberdayakan untuk menampung hasil produksi dan 

memasarkannya langsung kepada Pengusaha Besar (eksportir). Pola kemitraan akan 

melibatkan pengusaha besar yang berada di Makassar (PT Delfi) dengan 

memanfaatkan sistem CSR yang ada di perusahaan tersebut. 

3) Mengembangkan saluran distribusi pemasaran Kakao melalui “Online Marketing”. 

Pelatihan Online Marketing akan dilakukan dengan melibatkan ketua kelompok tani 

dan pengurus kelompok, sehingga diharapkan kelompok tani akan aktif melakukan 

transaksi jual beli Kakao langsung dengan eksportir yang ada di pasaran dunia. 

Pelatihan akan dilakukan oleh Tim Pengabdi KKN PPM bekerjasama dengan Tim dari 

Teknik Informatika dari Fakultas Teknik dan didukung oleh Tim Dosen (pakar) 

Marketing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. 

c. Teknologi/metode yang digunakan untuk mengatasi masalah. 

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam program KKN 

PPM ini, maka dilakukan pembinaan, pemberdayaan dan aplikasi teknologi yang terkait 

dengan permasalahan yang dihadapi. Untuk menyelesaikan permasalahan  yang terkait 
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dengan belum adanya Rintisan BUMDes yang dapat menampung hasil produksi Kakao 

dan mengembangkan kemitraan antara pengusaha dan petani Kakao, maka mahasiswa 

KKN PPM akan diberdayakan untuk mendorong terbentuknya BUMDes dilokasi. 

Disamping itu, akan diadakan kerjasama dengan dinas terkait seperti Badan Penyuluh 

Pertanian Perkebunan dan Peternakan (B4) Kabupaten Pohuwato dan BP3K (Badan 

Penyuluh Pertanian Perkebunan Kecamatan Taluditi, serta Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Kabupaten Pohuwato sehingga hasil produksi Kakao dapat dipasarkan dengan 

baik. Untuk menunjang pemasaran Kakao akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan 

penggunaan “Online Marketing” Kakao bagi kelompok tani Kakao pada lokasi KKN 

PPM. Kegiatan ini melibatkan tenaga ahli dari Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis dan Fakultas Teknik (Teknik Informatika) Universitas Negeri Gorontalo.  

Lembaga Mitra yang bertanggungjawab pada kegiatan ini adalah Pemerintah Desa 

Kalimas dan Desa Tirto Asri dimana kelompok sasarannya adalah kelompok tani Kakao 

yang diwakili oleh 2 (dua)  kelompok tani untuk masing-masing desa. Ketua kelompok 

tani Kakao yang mengkoordinir kegiatan di desa adalah Bapak Supriadi dan Bapak 

Winarno dengan melibatkan 30 orang anggota kelompok tani yang berasal dari Desa 

Kalimas dan Tirto Asri Kecamatan Taluditi. Keseluruhan petani Kakao yang dipilih 

adalah petani yang konsisten dalam melakukan upaya perbaikan teknik budidaya dan 

pemeliharaan Kakao, dimana kelompok tani ini telah menerapkan sistem panen dan pasca 

panen Kakao yang sesuai dengan standar penanganan panen tanaman Kakao di Kecamatan 

Taluditi. 

d. Profil kelompok sasaran dan potensi/permasalahan 

Kelompok sasaran dalam kegiatan KKN PPM ini terdiri dari kelompok tani Kakao 

yang berasal dari Desa Kalimas dan TirtoAsri. Masing-masing desa diwakili oleh 1 (satu) 

kelompok tani Kakao dan memiliki permasalahan yang hampir sama yaitu terkait dengan 

aspek pemasaran Kakao. Kelompok tani Hikmah Desa Kalimas dan Kelompok tani 

Mandiri Desa Tirto Asri adalah kelompok tani yang menjadi sasaran dalam KKN PPM  

sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga mitra yaitu Kepala Desa Kalimas dan Kepala 

Desa Tirto Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato. 

 Realitas yang ditemukan, ternyata kedua kelompok tani mitra belum melakukan  

koordinasi dengan pengurus kelompok tani, sehingga anggota kelompok tani melakukan 

penjualan hasil produksinya secara sendiri-sendiri langsung kepada pedagang pengumpul 

(tengkulak). Hal ini diakibatkan oleh belum adanya lembaga atau organisasi sebagai 
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pengumpul Kakao yang dapat menjadi wadah bagi kelompok tani dalam mengumpulkan 

hasil produksinya. Fenomena ini berdampak pada rendahnya harga dasar Penjualan Kakao 

yang diterima oleh petani, disamping itu  kelompok tani Kakao belum melakukan 

pemasaran dengan menggunakan “Online Marketing”. Ketergantungan dengan pedagang 

pengumpul (tengkulak) yang berasal dari wilayah Sulawesi Tengah sangat kelihatan dalam 

kehidupan petani Kakao, sehingga belum dapat mendorong peningkatan pendapatan 

anggota kelompok tani Kakao pada kedua lokasi KKN PPM tersebut. 

 

TARGET DAN LUARAN 

Kegiatan KKN PPM ini  diharapkan dapat memberikan luaran, sebagai berikut: 

1. Terbentuknya rintisan BUMDes yang dapat menampung hasil produksi Kakao dari 

seluruh anggota kelompok tani Kakao. 

2. Dapat dikembangkannya hubungan kemitraan antara pengusaha dan kelompok tani 

Kakao, sehingga dapat mendorong lancarnya pemasaran hasil produksi Kakao dari 

kedua lokasi KKN PPM. 

3. Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan penggunaan media “Online Marketing”, 

sehingga kelompok tani dapat menggunakan “Online Marketing” dalam memasarkan 

hasil produksi Kakao dari kelompok tani pada kedua lokasi KKN PPM. 

4. Terbentuknya Website Kakao yang dapat digunakan oleh kelompok tani dalam  

pemasaran Kakao melalui penggunaan “Online Marketing”, sehingga Kakao dapat 

dipasarkan secara langsung oleh kelompok tani Kakao pada kedua lokasi KKN PPM. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Untuk menyelesaikan prioritas permasalahan pada kedua lokasi KKN PPM maka akan 

dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

1. Permasalahan teknis yang terkait dengan Pembentukan Rintisan BUMDes, maka 

mahasiswa KKN PPM dan dosen pembimbing akan melakukan:  

a) Pembinaan manajemen usaha terhadap kelompok tani Kakao pada kedua lokasi 

KKN PPM,  

b) Dilakukan musyawarah dengan kelompok tani Kakao dalam menetapkan model  

rintisan pembentukan BUMDes yang dapat menampung hasil produksi Kakao 

anggota kelompok tani pada kedua lokasi. 
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c) Memfasilitasi kelompok tani dalam pembentukan BUMDes yang dapat 

membantu memasarkan hasil produksi Kakao pada kedua lokasi KKN PPM. 

2. Permasalahan yang terkait pengembangan kemitraan antara pengusaha dan petani 

Kakao dapat diselesaikan dengan cara: 

a) Melakukanpertemuan antara pengusaha dan petani Kakao dalam menyelesaikan 

masalah pemasaran Kakao,  

b) Memberdayakan mahasiswa KKN PPM dalam mendorong terjalinnya kerjasama 

antara kelompok tani dengan pengusaha Kakao terutama dalam penerapan sistem 

pemasaran Kakao yang baik. 

c) Memfasilitasi pelatihan, pembinaan dan pendampingan yang akan dilakukan oleh 

Pengusaha Kakao melalui program CSR yang dapat meningkatkan kemampuan 

petani dalam menyiapkan hasil produksi Kakao yang berkualitas dan siap dibeli 

oleh Pengusah Kakao sesuai dengan standar harga yang berlaku dipasaran dunia. 

3. Permasalahan teknis yang terkait dengan Penggunaan “Online Marketing”, maka akan 

dilakukan:  

a).   Sosialisasi penggunaan jejaring media sosial kepada kelompok tani Kakao pada 

kedua lokasi KKN PPM. 

b). Pelatihan tentang penggunaan “Online Marketing” dan pembuatan Website 

Pemasaran Kakao kerjasama dengan Jurusan Teknik Informatika Universitas 

Negeri Gorontalo. 

c). Pendampingan kepada pengurus kelompok dalam memanfaatkan “Online 

Marketing” Kakao dan Website Pemasaran Kakao pada kedua lokasi KKN PPM. 

Untuk melaksanakan kegiatan KKN PPMdi Desa Kalimas dan Tirto Asri Kecamatan 

Taluditi, maka dilaksanakan tahapan sebagai berikut: 

a. Persiapan dan pembekalan 

- Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN PPM adalah:  



Seminar Nasional Hasil Penerapan Penelitian dan Pengabdian  Pada Masyarakat III 2016 

P-ISSN : 2356-3176 

E-ISSN : 2527-5658 

 

a). Mahasiswa yang telah direkomendasi oleh fakultas dan telah memenuhi 

syarat telah menyelesaikan minimal 115 SKS mendaftar secara online di 

laman lpm.ung.ac.id , 

b). Mahasiswa mengikuti seleksi dan pendaftaran sebagai calon peserta KKN 

PPM yang diselenggarakan oleh LPM UNG. 

- Materi persiapan dan pembekalan KKN PPM yang perlu diberikan kepada 

mahasiswa antara lain: 

a). Materi tentang teknis pelaksanaan KKN PPM. 

b). Materi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN PPM 

sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya. 

b. Pelaksanaan 

Untuk mencapai target dalam KKN PPM, maka akan dilaksanakan kegiatan 

pengabdian sesuai dengan program yang telah ditetapkan yaitu: pembentukan 

rintisan BUMDes yang dapat menampung hasil produksi Kakao,  model 

pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong hubungan kemitraan antara 

pengusaha dan petani Kakao, serta pengembangan Online Marketing yang dapat 

digunakan untuk memasarkan hasil produksi Kakao yang berasal dari kelompok 

tani pada lokasi KKN PPM. 

c. Rencana keberlanjutan program adalah terbentuknya BUMDes yang mampu 

menampung hasil produksi Kakao yang berasal dari lokasi KKN PPM dan 

kelompok tani Kakao dapat menggunakan Online Marketing dalam memasarkan 

Kakao yang berasal dari kedua desa sebagai lokasi KKN PPM dan Kakao dari 

Kecamatan Taluditi pada umumnya. 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

a. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) 

merupakan salah satu lembaga yang ada di UNG yang memfasilitasi kegiatan dosen dan 

mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Untuk kegiatan 

mahasiswa, KKNadalah merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam 

menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1). Disamping itu, kegiatan dosen 
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diarahkan pada kegiatan pengabdian yang mengutamakan kerjasama dengan instansi 

pemerintah dan mitra (masyarakat) yang pembiayaannya dilakukan melalui dana DIPA 

DP2M Ditlitabmas Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi.  

b. Kegiatan KKN PPM adalah salah satu model kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 

terintegrasi dengan kegiatan KKN bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 

115 SKS sebagaimana dipersyaratkan oleh LPM UNG. Dengan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh LPM UNG ini diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik antara 

UNG dengan instansi/lembaga pemerintah dan mitra (usaha) masyarakat, terutama dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. 

c. Dalam KKN PPM kegiatan Pengabdian pada masyarakat diharapkan dapat dilakukan 

melalui pemberdayaan kepada masyarakat khususnya kelompok tani Kakao, sehingga 

dapat melakukan pemasaran hasil produksi Kakao dari seluruh anggota kelompok tani 

yang ada pada kedua lokasi KKN PPM. Disamping itu, akan dilakukan pemberdayaan 

kelompok tani dalam membuat rintisan BUMDes yang dapat digunakan untuk 

menampung hasil produksi Kakao anggota kelompok tani. Pada tahap akhir akan 

dilakukan pelatihan Online Marketing yang dapat digunakan oleh kelompok tani dalam 

memasarkan hasil produksi Kakao, sehingga pendapatan masyarakat khususnya anggota 

kelompok tani Kakao diharapkan semakin meningkat. Kegiatan akan dilakukan oleh 

Mahasiswa KKN PPM, dosen pelaksana dan pakar yang terkait. Tim pengusul (Biodata 

dapat dilihat pada Lampiran 1) kegiatan ini adalah merupakan dosen yang terkait 

terutama dalam pengelolaan pemasaran Kakao. 

 

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program KKN PPM, adalah: 

1. Pembentukan BUMDes yang dapat menampung hasil produksi Kakao dari seluruh 

anggota kelompok tani Kakao. BUMDes dibentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki 

oleh desa dan disepakati oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan 

BUMDes merupakan sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam 

mengembangkan kemampuan dan usaha yang ada didesa untuk menunjang peningkatan 

pendapatan desa dan masyarakatnya. 

2. Pengembangan hubungan kemitraan antara pengusaha dengan kelompok tani Kakao, 

sehingga dapat mendorong lancarnya pemasaran hasil produksi Kakao dari kedua lokasi 
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KKN PPM. Kemitraan dapat terbentuk antara pengusaha yang diwakili oleh pedagang 

pengumpul sebagai wakil perusahaan dan petani Kakao yang memiliki Kakao. 

Kemitraan dijalin dalam rangka pengembangan saluran distribusi pemasaran Kakao di 

lokasi pengabdian, sehingga diharapkan harga Kakao akan semakin baik dan petani 

merasakan manfaat dari pengembangan perkebnnan Kakao yang selama ini 

dijalankannya. 

3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan media “Online Marketing”, sehingga 

kelompok tani dapat menggunakan “Online Marketing” dalam memasarkan hasil 

produksi Kakao dari kelompok tani pada kedua lokasi KKN PPM. Program pelatihan 

telah dilakukan terhadap kelompok tani, pengelola BUMDes dan aparat didesa dilokasi 

pengabdian dan desa lainnya yang berada di Kecamatan Taluditi. Manfaat kegiatan ini 

adalah menyiapkan SDM pengelola BUMDes yang mampu memasarkan Kakao secara 

Online, sehingga Kakao dapat memasuki pasaran internasional (dapat diekspor ke luar 

negeri). 

4. Pembuatan Website Kakao yang dapat digunakan oleh kelompok tani dalam  pemasaran 

Kakao melalui penggunaan “Online Marketing”, sehingga Kakao dapat dipasarkan 

secara langsung oleh kelompok tani Kakao pada kedua lokasi KKN PPM. Website yang 

dirancang mampu menampilkan data tentang Kakao, potensi desa dan informasi lainnya 

yang terkait dengan pemasaran Kakao. 

 

 PENUTUP 

 Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan melalui program KKN PPM ini 

merupakan suatu rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan mahasiswa 

peserta KKN PPM dilokasi pengabdian. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong 

pemasaran Kakao yang secara langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan 

masyarakat di Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. 
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