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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Perkebunan kelapa diprovinsi riau merupakan salah satu komoditas 

yang penting dan strategi karena peranannya cukup besar dalam mendorong 

perekonomian rakyat, terutama dari petani perkebunan. Dengan luas 

mencapai 3,7  ha (hektar), maka daerah provinsi riau mempunyai kebun 

kelapa terluas di indonesia. Provinsi riau terdiri dari 12 kabupaten kota, 

salah satunya adalah Kabupaten Indragiri Hilir. 

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah sentra 

penghasil kelapa di Indonesia, serta berpotensi menjadi hamparan kebun 

kelapa terluas di dunia. Di Kabupaten Indragiri Hilir pohon-pohon kelapa 

tumbuh dengan suburnya dari lahan-lahan yang semula hutan rawa-rawa 

gambut. Kontribusi perkebunan kelapa dari INHIL (Indragiri Hilir) 

menjadikan Indonesia secara keseluruhan sebagai sentra perkebunan kelapa 

terbesar di dunia. Provinsi Riau memiliki areal perkebunan kelapa yang 

cukup luas, kurang lebih 579.399 hektar, sekitar 80 % berada di kabupaten 

Indragiri Hilir.  

Perkebunan kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir secara 

umum merupakan kelapa rakyat seluas 461.310 hektar dengan produksi 

sebanyak 592.811ton Kopra/tahun dan melibatkan sebanyak 120.188 kepala 

keluarga petani.  
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Tabel 1.1  

Luas Areal dan Produksi Kelapa (Kelapa Dalam dan Kelapa Hybrida) 

pada Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir  

Tahun 2017 

 

Komoditas kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir masih dapat 

dikembangkan mengingat lahan yang tersedia untuk pengembangan masih 

cukup luas yaitu mencapai 210.283 hektar (Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir) dan secara umum sektor kelapa 

merupakan mata pencaharian utama masyarakat daerah ini. Walaupun 

perkebunan kelapa (kopra) di Inhil dikelola dengan baik oleh para pekebun, 

namun pemasaran hasil perkebunan kelapa mengalami naik turun sehingga 

posisi tawar para petani sangat rendah dalam menentukan harga, karena 

mereka tergantung dengan pembelian oleh pihak swasta. 

Monopoli pasar kelapa yang dilakukan oleh Perusahaan swasta, 

akibatnya petani kopra sangat tertekan dan mendesak Pemerintah 

Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera membuat sebuah kebijakan yang 
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berpihak terhadap nasib petani, langkah ini guna penyelamatan nasib para 

petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu pihak Pemerintah 

Kabupaten dan DPRD Indragiri Hilir juga diminta membentuk Peraturan 

Daerah yang mengatur tentang perkelapaan di Inhil, terutama terkait 

mekanisme tata niaga dan harga kelapa..  

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum 

mengeluarkan regulasi khusus tentang perkebunan kelapa di Inhil serta 

terlalu memberikan kebebasan kepada perusahaan yang bergerak di bidang 

perkelapaan untuk membuat kebun sendiri bagi pasokan bahan baku 

industrinya. Sehingga ketika pihak perusahaan telah mampu “mandiri” 

dengan hasil kebun mereka sebagai bahan baku industrinya, mereka akan 

menekan harga pembelian kelapa petani, yang mengakibatkan harga kelapa 

menjadi tidak terkendali.  

Pada saat terjadinya naik turunnya harga kelapa, masyarakat tidak 

dapat berbuat banyak dikarenakan masyarakat petani kelapa tidak memiliki 

inovasi untuk mengolah sendiri dari hasil panen tersebut. Melainkan 

masyarakat hanya menunggu kenaikan harga dari pihak ketiga yaitu 

Perusahaan terdekat yang berada tidak jauh dari permukiman masayarakat. 

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak bisa memenuhi 

permintaan masyarakat untuk menaikkan harga kelapa. Salah satu prasyarat 

dan faktor pelancar pembangunan adalah, adanya kebijakan pemerintah 

untuk pembangunan ditingkat nasional, dan penjabrannya oleh aparat 

pemerintah ditingkat regional dan lokal (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta 
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langkah-langkah pelaksanaan yang telah dimusyawarahkan oleh warga 

masyarkat setempat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilksanakan 

harus selalu mengacu dan merupakan bagian integral yang tidak boleh 

terlepas bahkan harus mampu memperlancar pelaksanaan serta tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah disepakati.  

Pemerintah Daerah pada saat sekarang ini belum ada mengatur 

tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan 

masyarkat petani kelapa, dikarnakan pemerintah belum mempunyai regulasi 

khusus dalam bidang perkelapaan di kabupaten Indragiri Hilir. Pada saat 

sekarang ini pemerintah baru mengeluarkan peraturan daerah Indragiri Hilir 

No 3 Tahun 2018 tentang tata niaga kelapa. Pada pasal 3 yang menjelaskan 

bahwa tata niaga kelapa didaerah bertujuan untuk: (1) menjaga stabilitas 

harga kelapa pada tingkat yang wajar, (2) memperkuat peran pengusaha 

kelapa sebagai pedagang perantara dalam kegaiatan perniagaan kelapa, (3) 

menjaga stabilitas pasokan bahan baku industri kelapa daerah. Dan pada 

pasal 5 juga dijelaskan tentang memperkuat peran pengusaha kelapa sebagai 

pedagang perantara dalam kegiatan perniagaan kelapa yaitu: (1) pemerintah 

daerah memperkuat peran pengusaha kelapa dengan: a. Melakukan 

penertibab dan pemberian legalitas usaha bagi pengusaha kelapa; b. 

Memfasilitasi akses permodalan;  

c. Memfasilitasi kerjasama perdagangan kelapa dalam dan luar negeri; (2) 

petani kelapa memperkuat peran pengusaha kelapa dalam perniagaan kelapa 

dengan: a. Mempertahankan kualitas mutu kelapa; b. Melaksanakan 
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kesepakatan kerja sama kemitraan dengan pengusaha kelapa; (3) Pengusaha 

kelapa meperkuat perannya dalam perniagaan kelapa dengan: a. 

Menyampaikan rencana dan realisasi perdagangan kelapa kepada Dinas; b. 

Memiliki legalitas usaha; c. Memperkuat permodalan; d. Melakukan 

kerjasama kemitraan dengan petani kelapa dan industri kelapa. 

Berdasarakan perda tersebut terlihat jelas bahwa pemerintah hanya 

mengatur tentang Tata Niaga Kelapa dan tidak memfokuskan pada 

pemeberdayaan masyarakat petani kelapa.  

Melihat dari masyarakat petani kelapa yang kurang mampu dalam 

mengembangkan hasil panen, Karena masyarakat petani kelapa kurang 

memiliki kreatifitas dan inovasi yang dimiliki dalam mengembangkan hasil 

panen kelapa tersebut selain menjual hasil panen secara mentah. Dengan ini 

Dinas Perkebunan diharapkan mampu berupaya melakukan Pemberdayaan 

terhadap masyarakat petani kelapa dalam mengelola hasil panen tersebut.  

Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Dinas terkait yaitu dengan 

melaukukan sosialisasi seperti: penyuluhan, dan memberikan ilmu 

pengentahuan tentang inovasi-inovasi dalam mengembangkan hasil panen 

untuk diolah menjadi sutau produk. Namum yang terjadi adalah kurangnya 

perhatian dari dinas terkait sehingga masyarakat merasa tidak diperdulikan 

nasibnya oleh pemerintah. Sedangkan mayoritas masayarakat 

menggantungkan ekonominya dari hasil perkebunan kelapa. 

Dalam hal ini pemerintah seharusnya melakukan Pemberdayaan 

masyarakat petani kelapa agar mampu menjawab tantangan di era 
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globalisasi yang membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, para pelaku 

ekonomi, rakyat, lembaga pendidikan, organisasi profesi serta organisasi 

organisasi non pemerintah lainnya. Komitmen itu dapat diwujudkan dalam 

bentuk memberikan kepercayaan berkembangnya kemampuan-kemampuan 

lokal atas dasar kebutuhan setempat. Kurangnya Perhatian Dinas terkait 

menjadi salah satu faktor penghambat ekonomi masyarakat petani. 

Adapun fenomena-fenomena terkait dengan Faktor-Faktor Yng 

Mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam pemberdayaan masyarakat petani 

kelapa di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir seperti: 

1. Kurangnya perhatian dari Dinas Perkebunan dalam melakukan 

sosialisasi seperti penyuluhan dan memberikan ilmu pengetahuan 

tentang inovasi-inovasi dalam mengembangkan hasil panen untuk 

diolah menjadi suatu produk. 

2. Tidak adanya wadah untuk menampung hasil produksi yang dikelola 

sendiri oleh masyarakat petani kelapa. 

3. Minimnya bantuan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan kepada 

masyarakat petani kelapa yang belum mempunyai kelompok tani. 

Dengan ini pemeritah diharapakan dapat menjalankan peran Dinas 

Perkebunan dalam pemberdayaan masyarakat petani kelapa sebagai mana 

yang di atur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan 

tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya pada ekosistem 

yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman 
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tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta 

manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan 

dan masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang diatas maka penulis 

mengambil judul yaitu “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pemberdayaan Masyarakat Petani Oleh Dinas Perkebunan Kabupaten 

Indragiri Hilir” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan diteliti dan dibahas pada tulisan ini, yaitu apa saja 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Petani 

Kelapa Oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kelapa Oleh Dinas 

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.? 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapakan dapat berpartisipasi 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial dimasa mendatang 

terutama dalam ilmu admiistrasi negara dan juga sebagai bahan 

informasi bagi kalangan akademis lainnya yang ingin meneliti 

permasalahan yang sama. 
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2. Bagi instansi, sebagai bahan masukkan dan koreksi bagi pihak 

berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun 

peranan dinas terkait dalam pemberdayaan masyarakat petani kelapa 

di Kabupaten Indragiri Hilir. 

3. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-

teori yang diperoleh selama masa perkuliahan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umun dari penulisan ini, 

penulis membagikan kedalam 6 (enam bab) sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalaah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistemetika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan 

objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka, variabel 

penelitian dan definisi konsep. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan lokasi dan waktu dan penelitian, jenis dan 

sumber data populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan 

analisa data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir, 

kondisi umum Kabupaten Indragiri Hilir, kondisi umum 

Kecamatan Tempuling dan gambaran umum Dinas Perkebunan 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Perkebunan Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran, daftar pustaka dan lampiran. 

 


