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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengkaji (1)  potensi pengembangan kakao melalui program Gernas Kakao 
tahun2009 di Kabupaten Bantaeng pada kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman 
kakao, (2)   permasalahan utama yang dihadapi petani peserta Gernas Kakao tahun 2009 di Kabupaten 
Bantaeng pada kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman kakao (3) permasalahan sosial 
ekonomi dan kelembagaan petani peserta Gernas Kakao tahun 2009 di Kabupaten Bantaeng. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tompobulu dan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.  Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan Fokus Group Discussion (FGD). 
Pengambilan sampel dilakukan secara acak maksimal sepuluh  responden dari setiap desa yang mewakili 
wilayah penelitian dengan jumlah responden seratus tujuh puluh lima petani kakao peserta Gernas Kakao 
tahun 2009 di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kegiatan intensifikasi dari 
target areal 5.000 hektar hanya terealisasi 3.741 hektar (74,82%), kegiatan rehabilitasi dari target 500 
hektar terealisasi 500 hektar (100,00%) dan rehabilitasi tanaman kakao dari target 200 hektar terealisasi 
53 hektar (26,50%).  Permasalahan utama pada kegiatan intensifikasi adalah masih kurangnya kesadaran 
petani untuk melakukan pemupukan sesuai anjuran dan  pemangkasan yang tidak terjadwal sesuai tahap 
perkembangan tanaman.  Masalah utama pada kegiatan rehabilitasi adalah kurangnya kesadaran petani 
untuk memotong batang atas tanaman yang disambung samping karena masih berproduksi yang 
semestinya harus cepat dipotong untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman kakao hasil 
sambung samping.  Sedangkan masalah utama pada kegiatan peremajaan tanaman kakao adalah tingkat 
keberhasilan kegiatan peremajaan hanya 70% karena bibit kakao jenis Somatic Embryogenesis masih 
banyak yang tidak sesuai standar yang tiba di tingkat petani.  Masalah sosial ekonomi yang utama 
dihadapi petani adalah keterbatasan modal usahatani dan kelembagaan petani kakao masih kurang 
berfungsi sebagai penyanggah agribisnis kakao di desa. Hasil penelitian di atas mengimplikasikan 
perlunya pengkajian potensi pengembangan kakao di Kabupaten Bantaeng dan program kemitraan kakao 
di tiap kecamatan. 

 
ABSTRACT 

The research objectives are: (1) to analyze the farmers’ perception on clover leaf fall disease, (2) to asses 
social impact of clover leaf fall disease, and (3) to analyze economic impact of clover leaf fall disease. 
The research was conducted in Bontomanai Subdistrict, Kepulauan Selayar District byusing a mixed 
method approach, (combining quantitative and qualitative research design). The primary data was 
collected byconducting a household survey. Sampling was conducted randomly in three villages 
representing the farming area in that region with total respondents of 91 clover farmers. Data were 
analyzed by structural equation modelling (SEM) using Amos 4 software and SPSS 13. The results show 
that the farmers’ perception on clover cultivation was still low. The clover leaf fall disease had a 
significant social impacts including employment availability, function changes of land, clover 
development interest, and social conflict. Clover leaf fall disease had a significant economic impacts 
including the clover production per household, production per hectare and the income of clover farmers. 
Among these two impacts, economic variable was predominant compared to  the social variable. This 
indicates that, these economic variabel should have more attention to develop in the policy formulation. 
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I. PENDAHULUAN 
 

Tanaman kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang 
memiliki nilai ekonomis cukup baik dan peluang pasarnya masih cukup besar. Hal ini dapat 
dilihat dari kecenderungan permintaan pasar dunia yang semakin meningkat dengan rata-rata 
1.500.000 ton per tahun. Peluang pasar bagi komoditas ini juga semakin terbuka seiring dengan 
adanya kemunduran produksi yang dialami oleh negara-negara penghasil kakao lainnya.  

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga setelah Pantai gading dan Ghana 
(ICCO, 2008) dengan produksi mencapai 779 ribu ton dan luas areal mencapai 1.44 juta hektar 
yang tersebar di seluruh propinsi, kecuali DKI Jakarta (Dirjen Perkebunan, 2007). Petani kakao 
di Indonesia sekarang diperkirakan berjumlah 1.4 juta rumah tangga, dan umumnya berskala 
kecil dengan areal berkisar  2 hektar atau kurang, sekalipun di luar Jawa (Anonim, 2008). 
Kenaikan harga kakao yang sangat tinggi pada saat terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990an 
benar-benar telah membawa berkah tersendiri bagi petani kakao, terutama kawasani Indonesia 
bagian Timur. Hal ini membuktikan bahwa kakao di Indonesia telah berkontribusi signifikan 
pada pengentasan kemiskinan, terutama di kawasan pedesaan. 

Meskipun demikian, permasalahan yang menimpa usahatani, sistem produksi dan 
industri kakao secara umum juga mulai bermunculan, terindikasi dari fluktuasi dan bahkan 
stagnansi produksi dan ekspor kakao pada dekade sekarang ini setelah 20 tahun terjadinya 
peningkatan. Masalah yang dihadapi petani kakao Indonesia adalah: i) serangan Organisme 
Pengganggu Tanaman (OPT); ii) penurunan tingkat produktivitas; iii) rendahnya kualitas biji 
kakao yang dihasilkan karena praktek pengelolaan usahatani yang kurang baik maupun sinyal 
pasar dari rantai tataniaga yang kurang menghargai biji bermutu; iv) tanaman sudah tua; dan v) 
pengelolaan sumber daya tanah yang kurang tepat. 

Dalam penataan perekonomian wilayah, Provinsi Sulawesi Selatan banyak bertumpu 
pada komoditas hasil pertanian, terutama komoditas kakao. Komoditas kakao telah dijadikan 
sebagai “komoditas-citra-unggulan” di wilayah ini, karena selain memberi kontribusi yang besar 
dalam struktur perekonomian daerah, juga telah berperan sebagai penyedia lapangan kerja bagi 
sebagian besar penduduk di daerah ini.  Luas areal pertanaman kakao di Propinsi Sulawesi 
Selatan mencapai 257.313,20 ha dengan total produksi sebesar 110.009,45 ton biji kering per 
tahun (Disbun Sulsel, 2009).  Kakao dibudidayakan petani dan tersebar di berbagai kabupaten di 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, salah satunya adalah Kabupaten Bantaeng. 

Kabupaten Bantaeng, sebagai salah satu penghasil kakao di Indonesia mempunyai 
potensi untuk menghasilkan kakao dengan kualitas yang sangat baik. Hal ini ditunjang oleh 
kondisi iklim seperti curah hujan tahunan dan suhu harian rata-rata yang sangat ideal bagi 
pertumbuhan tanaman dan perkembangan biji kakao. Potensi ini hendaknya dimanfaatkan 
sebaik-baiknya sehingga perekonomian daerah dapat berkembang serta kesejahteraan petani 
dapat meningkat. 

Luas pertanaman kakao di kabupaten Bantaeng 5.372,84 ha dengan total produksi 1.583 
ton dari potensi lahan 20.000 ha.  (Disbun Kabupaten Bantaeng, 2009).   Masalah perkakaoan di 
Kabupaten Bantaeng adalah serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti hama 
Penggerek Buah Kakao (PBK) dan penyakit VSD serta penyakit busuk buah, penurunan tingkat 
produktifitas, rendahnya kualitas biji kakao (fermentasi) dan tanaman kakao yang sudah tua 
serta pengelolaan sumber daya tanah yang kurang tepat. 

Diharapkan melalui program Gernas Kakao tahun 2009 di Kabupaten Bantaeng dapat 
meningkatkan minat petani untuk memperbaiki teknis budidaya dan kelemagaan petani kakao di 
Kabupaten Bantaeng melalui kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman kakao. 
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A. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana profil petani peserta Gernas Kakao dan kondisi teknis budidaya kakao dan 

permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi petani peserta program Gernas Kakao tahun 
2009 di Kabupaten Bantaeng.  

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan pada program 
Gernas Kakao tahun 2009 di kabupaten Bantaeng. 
 

B. Tujuan Penelitian  
 

1. Mengkaji potensi pengembangan kakao di Kabupaten Bantaeng melalui program Gernas 
Kakao tahun 2009 tentang kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman 
kakao. 

2. Mengkaji permasalahan utama yang dihadapi petani peserta Gernas Kakao tahun 2009 di 
Kabupaten Bantaeng pada kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman 
kakao. 

3. Mengkaji masalah sosial ekonomi dan kelembagaan petani peserta Gernas Kakao tahun 
2009 di Kabupaten Bantaeng. 

 
II.  METODOLOGI PENELITIAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tompobulu dan Gantarangkeke pada wilayah 

program Gernas Kakao tahun 2009 di Kabupaten Bantaeng selama 2 (dua) bulan dari bulan 
September sampai Oktober 2010. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pertimbangan bahwa 
Kecamatan Tompobulu dan Gantarangkeke merupakan wilayah potensil pengembangan kakao 
dan pada program Gernas Kakao tahun 2009 hanya wilayah ini yang terdapat kegiatan utama 
Gernas Kakao yaitu intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman kakao. 
 

(i) Pengumpulan Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisioner 
yang telah disiapkan dan diadaptasikan sebelumnya.  

(ii) Editing/Tabulasi Data  
Data primer yang dikumpulkan diedit untuk menjaga konsisten dan akurasi data yang 
telah dikumpulkan. Kemudian data-data yang telah diverifikasi akurasinya ditabulasi 
dengan menggunakan MS-EXCEL. 

(iii) Analisis Data  
Data hasil tabulasi ditabelkan dan dianalisis dengan menggunakan Analisis Deskriptif 
Kualitatif,  
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III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1.  INTENSIFIKASI 

 
TARGET : 5000,00 Ha 
REALISASI : 3.741 Ha 
 
Tabel 1.  Wilayah pengembangan kakao pada kegiatan Intensifikasi program Gernas Kakao di 

Kabupaten Bantaeng, 2009. 
 
NO KECAMATAN  DESA/KEL.  Ha Pohon  KK Jml Kel  
1 2 3 4 5 6 7 

1 TOMPOBULU  

ERENG – ERENG 72,00 71.995 119 6 
BANYORANG 72,96 72.964 70 3 
CAMPAGA 146, 91 146.922 140 6 
LB. GTR KEKE 270,38 270.380 320 8 
PATTALLASSANG 299,26 299.265 377 14 
BONTO-BONTOA 24,07 24.072 28 1 
BALUMBUNG 19,40 19.400 30 2 

  JUMLAH  758,07 904.998 1.084 40 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2 GANTARANGKEKE  

TANAH LOE 394,56 394.557 416 8 
TOMBOLO 154,00 153.997 143 5 
GANTARANGKEKE 282,92 282.928 266 9 
KALOLING 501,40 501.408 422 15 
BAJIMINASA 477.91 477.914 481 17 
LAYOA 15,45 15.450 45 1 

  JUMLAH  1348,33 1.826.254 1.773 55 
 
1 2 3 4 5 6 7 
3 PA’JUKUKANG  BIANG LOE 163,01 163.027 338 7 
  JUMLAH  163,01 163.027 338 7 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 

4 BANTAENG  
KARATUANG 28,38 28.380 32 2 
ONTO 193,55 193.548 264 8 

  JUMLAH  221,93 221.928 296 10 

 
1 2 3 4 5 6 7 

5 EREMERASA  

LONRONG 40,58 40.763 61 4 
BARUA 71,73 71.742 93 4 
PA’BUMBUNGAN 79,88 79.887 60 2 
KAMPALA 65,03 65.154 46 2 
PARANG LOE 35,40 35.400 22 1 

  JUMLAH  292,62 292.946 282 13 
 
1 2 3 4 5 6 7 

6 BISSAPPU  
BONTO RITA 6,00 6.000 10 1 
BONTO SALLUANG 41,79 41.795 30 1 
BONTO CINDE 8,69 8.692 15 1 

  JUMLAH  56,48 56.487 55 3 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 SINOA 
BONTO TIRO 55,24 55.245 65 3 
BONTO BULAENG 89,45 89.445 115 3 
BONTO MATE’NE 50,08 50.075 75 3 

  JUMLAH  194,77 194.765 255 9 
 
1 2 3 4 5 6 7 

8 ULU ERE 
BONTO RANNU 36,75 36.750 50 4 
BONTO TALLASA 44,24 44.244 56 4 

  JUMLAH  80,99 80.994 106 8 
  JUMLAH  3.741 3.741.339 4.189 145 

 
Tabel 1  di atas menunjukkan bahwa wilayah kegiatan intensifikasi Gernas Kakao tahun 2009 di 
Kabupaten menyebar di seluruh kecamatan berdasarkan urutan luas wilayah pengembangan, 
yaitu kecamatan Gantarangkeke, Tompobulu, Eremerasa, Bantaeng, Pa’jukukang, Sinoa, Uluere 
dan Bissappu. 
Dari target areal intensifikasi kakao 5000 hektar, hanya terealisasi 3741 hektar atau 74,82 
persen dari target lahan intensifikasi.  Hal ini dipengaruhi oleh pesyaratan yang harus dipenuhi 
bagi kebun kakao untuk kegiatan intensifikasi pada kegiatan Gernas Kakao berdasarkan 
Pedoman Tehnis Daerah Gernas Kakao yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, 
antara lain : 
- Tanamannya masih muda (<10 tahun) tetapi kurang terpelihara 
- Jumlah tegakan/populasi tanaman >70% dari jumlah standar (1.000 pohon/Ha) 
- Produktivitas tanaman rendah (<500 kg/ha/tahun) dan masih mungkin untuk ditingkatkan. 
- Pohon pelindung >20% dari standar. 
- Terserang OPT (Organisme Penggangu Tanaman) utama (PBK, Helopeltis spp., penyakit 

VSD dan busuk buah) 
- Lahan memenuhi persyaratan kesesuaian, meliputi : Curah hujan 1500 – 2500 mm (sangat 

sesuai) dan 1250 – 1500 mm atau 2500 – 3000 mm (sesuai); Lereng 0 – 8% (sangat sesuai) 
dan 8 – 15% (sesuai). 

 
Persyaratan di atas memberikan petunjuk bahwa dalam menyeleksi Calon Petani dan Calon 
Lahan (CPCL) harus mengacu pada aturan yang ada sehingga untuk memenuhi target areal 
dengan keterbatasan waktu dan petugas lapangan perkebunan sangat sulit.  Disamping itu 
Sumber Daya Manusia (SDM) petani peserta Gernas Kakao tahun 2009 masih terbatas dimana 
berdasarkan profil tingakat pendidikan petani peserta Gernas Kakao tahun 2009 rata-rata hanya 
tamat SLTP (24,57%) sehingga memerlukan waktu  untuk meyakinkan petani kakao untuk 
mengikuti kegiatan intensifikasi pada Gernas Kakao di Kabupaten Bantaeng.  Hal lain yang 
mempengaruhi tida terpenuhinya target areal intensifikasi adalah semakin berkembangnya 
tanaman jagung di kabupaten Bantaeng yang merupakan salah satu komoditi andalan Kabupaten 
Bantaeng selain padi dan rumput laut yang berakibat tergesernya lahan untuk kakao untuk 
pengembangan jagung kuning. 
Pada tahun 2010 dari target areal intensifikasi 200 hektar, terealisasi 200 hektar (100 %) yang 
menyebar pada 4 (empat) Kecamatan, yaitu Eremerasa (84,60 Ha), Sinoa (45,50 Ha), 
Gantarangkeke (36,50 Ha) dan Tompobulu (33,90 Ha).  Hal ini menggambarkan bahwa tingkat 
kesadaran petani kakao untuk mengikuti kegiatan intensifikasi program Gernas Kakao di 
Kabupaten Bantaeng semakin meningkat.  Kondisi ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah 
Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan, khususnya bidang budidaya 
perkebunan, dukungan camat dan kepala desa/lurah serta implikasi dari pelatihan motivasi diri 
dari Tim Ahli Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar yang telah meluangkan 
waktunya untuk memberikan bimbingan tehnis dan motivasi untuk kesuksesan program Gernas 
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Kakao di Kabupaten Bantaeng.  Peranan penyuluh perkebunan, PPL dan Tenaga Pendamping 
tentunya tatkala pentingnya karena peranannya sebagai ujung tombak di lapangan. 
Pada kegiatan intensifikasi ini pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan 
memberikan bantuan  berupa : 
a. Pupuk majemuk non subsidi berupa briket (tablet) warna coklat muda sebanyak 200 kg/Ha 

dengan dosis spesifik lokasi 200 gram/pohon yang diaplikasikan pada awal musim hujan 
b. Peralatan hand sprayer 1 (satu) buah tiap 5 hektar 
c. Gunting galah 1 (satu) buah tiap hektar lahan kakao peserta Gernas Kakao untuk 

memotong batang atau cabang kakao. 
d. Pestisida, berupa insektisida merek Matador 1 (satu) liter/ Ha, herbisida merek Toupan 1 

(satu) liter/Ha dan fungisida merek Nordox 1 (satu) liter/Ha. 
 

Implikasi dari kondisi di atas memberikan isyarat bahwa kedepan petani kakao akan 
diperkenalkan bentuk pupuk majemuk non subsidi bentuk briket yang selama ini pupuk urea 
jenis briket justru kurang diminati petani karena merasa kurang efisien karena kebiasaan petani 
mengaplikasikan dengan cara menghambur pupuk ke sekitar tanaman.  Hal lain dari 
rekomendasi dosis pemupukan spesifik lokasi semestinya tiap kecamatan memiliki perbedaan 
dosis pemupukan karena kondisi tanah berbeda-beda. 
Sekiranya dosis 200 kg/Ha pupuk majemuk jenis briket merupakan hasil analisis tanah, 
semestinya jenis pupuk majemuk ini sudah didahului data adaptasi untuk tanaman kakao di 
kabupaten Bantaeng. 
Kendala bagi petani kakao pada masa yang akan datang adalah kemampuan modal petani kakao 
untuk membeli pupuk majemuk non subsidi, untuk kondisi sekarang petani kakao masih 
memiliki keterbatasan membeli pupuk berimbang yang bersubsidi apalagi membeli pupuk 
majemuk non subsidi. 
Jika pupuk majemuk ini memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan produksi kakao di 
Kabupaten Bantaeng sebaiknya pemerintah mesubsidi harganya agar terjangkau oleh petani 
kakao dan dapat mempengaruhi minat petani kakao untuk menggunakan pupuk berimbang 
seperti yang terkandung dalam pupuk majemuk. 
Bantuan pemerintah pada kegiatan intensifikasi yang berupa hand sprayer dan gunting galah 
merupakan kebijakan yang berpihak kepada petani kakao.  Akan tetapi kalau kita melihat 
kondisi peralatan petani yang ada rata-rata setiap petani memiliki hand sprayer karena petani 
sudah terbiasa mengaplikasikan pestisida pada berbagai jenis tanamannya.  Sebaiknya kedepan 
perlu dikaji ulang tentang asas manfaat bantuan peralatan.  Disamping itu bantuan hand sprayer 
1 (satu) buah tiap 5 hektar dimana setiap kelompok tani rata-rata memiliki 25 petani atau sekitar 
30 hektar yang berarti tiap kelompok tani mendapat jatah bantuan hand sprayer sebanyak 6 
(enam) buah dengan anggaran Rp 450.000,- per buah setara dengan bantuan modal sebesar Rp 
2.700.000,-.  Kemungkinan lain yang akan muncul diantara petani adalah rasa saling iri dalam 
pemanfaatannya. Perawatan hand sprayer pun akan saling mengharapkan jika kelembagaan 
kelompok tani khususnya seksi alsintan tidak dapat berfungsi dengan baik.  Sebaiknya hand 
spayer yang ada diinventariskan oleh seksi alsintan dan pemanfaatannya dipungut biaya untuk 
perawatan berdasarkan keputusan bersama dalam musyawarah kelompok tani. 
Demikian pula halnya dengan bantuan gunting galah yang sangat bermanfaat untuk 
pemangkasan sebanyak 1 (satu) buah tiap hektar.  Jika pengelolaannya tidak ditangani dengan 
baik oleh pengurus kelompok tani akan menimbulkan kecemburuan karena rata-rata 
kepemilikan lahan sekitar 0,5 hektar yang berate tiap gunting galah dimanfaatkan oleh 2(dua) 
orang petani kakao.  Kedepan sebaiknya petani dibekali keterampilan pembuatan gunting galah 
dengan teknologi sederhana. 
Bantuan pestisida perlu dibarengi dengan konsep pengendalian hama terpadu untuk 
menghindari penggunaan pestisida yang berlebihan.  Kedepan sebaiknya penggunaan pestisida 
dikurangi dengan memberikan bantuan paket pestisida nabati atau pelatihan pembuatan 
pestisida nabati dari limbah kakao seperti yang dilaksanakan oleh kelompok tani Sinar Ujung 
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kelurahan Gantarangkeke, kecamatan Gantarangkeke, kabupaten Bantaeng yang dibina oleh 
Tim Ahli Gernas Kakao dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. 
 

a. Sanitasi Lingkungan  
Sanitasi adalah kegiatan pembersihan kebun terutama kulit-kulit buah kakao yang terinfeksi 
oleh hama dan penyakit tanaman kakao, khususnya hama PBK. Sanitasi lingkungan merupakan 
kegiatan intensifikasi pada program Gernas Kakao tahun 2009 di kabupaten Bantaeng. Menurut 
Djafruddin (2000), sanitasi termasuk semua tindakan yang ditujukan untuk mengeliminir atau 
meniadakan serta mengurangi jumlah pathogen (populasinya) yang ada dalam suatu lapangan 
pertanaman. Jadi pembuangan atau pengamanan cabang-cabang tanaman yang terserang atau 
sisa-sisa yang mengandung pathogen dapat mengurangi penyebaran pathogen dan jumlah 
penyakit yang akan timbul berikutnya. 
Pada tingkat petani kakao, upaya sanitasi lingkungan dilakukan dengan cara yang sangat 
beragam.  Namun demikian, cara yang paling banyak ditemukan seperti yang dapat dilihat pada 
Tabel 10 adalah sanitasi yang dilakukan hanya sebatas pada sampah daun saja, kulit buah 
ditumpuk disekitar tanaman (34,28%) serta sanitasi sampah daun dan kulit buah dilakukan 
dengan ditimbun (21.71%).    
 
Tabel 2. Sanitasi Lingkungan Pada Tanaman Kakao di Wilayah Pengembangan Program 

Gernas Kakao Kab. Bantaeng, 2009. 
 

No Kegiatan Sanitasi Total Persentase 

1 Membenamkan kulit buah sehabis panen dan 
memetik buah yang terserang OPT  

102 
58.29% 

2 
Sampah Daun dan kulit buah dikumpulkan dan 
dibakar 4 2.29% 

3 Sampah daun dan kulit buah dibiarkan saja, kulit 
buah dibuang 

15 
8.57% 

4 
Sampah daun dan kulit buah dikumpulkan dan 
dibuang 3 1.71% 

5 
Sampah daun dan kulit buah dikumpulkan di sekitar 
pohon kakao 9 5.14% 

6 Sampah daun dan kulit buah ditimbun 17 9.71% 

7 Sampah daun dan kulit buah sebagian ditimbun 
sebagian ditumpuk begitu saja 

11 
6.29% 

8 
Sanitasi dilakukan hanya pada sampah daun saja, 
kulit buah ditumpuk di lahan 14 8.00% 

  Total 175 100.00% 
Sumber :  Data primer setelah diolah, 2010. 
 
Berdasarkan Pedoman Teknis Gernas Kakao tahun 2009, bahwa sanitasi dilakukakan untuk 
menekan populasi hama PBK dengan memutus siklus serangga hama dan memetik buah-buah 
yang terserang hama dan penyakit dengan cara membenamkan kulit buah sehabis panen  dan 
buah-buah yang terserang penyakit busuk buah.   
Pada Tabel 22   di atas menunjukkan bahwa semua petani responden telah melakukan sanitasi 
kebun, namun yang melaksanakan sesuai anjuran hanya 58,29 persen dari petani sampel 
responden.  Hal ini disebabkan tingkat pengetahuan petani tentang sanitasi yang sesuai anjuran 
belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang rata-rata hanya tamat SLTP. 
Tabel 3   di bawah ini menyajikan kegiatan sanitasi yang dilakukan petani sampel responden 
sebelum Gernas Kakao di Kabupaten Bantaeng. 
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Tabel 3. Sanitasi Lingkungan Pada Tanaman Kakao sebelum Program Gernas Kakao di 

Kab. Bantaeng. 
 

No Kegiatan Sanitasi Total Persentase 

1 Membenamkan kulit buah sehabis panen dan 
memetik buah yang terserang OPT  

36 
20.57% 

2 
Sampah Daun dan kulit buah dikumpulkan dan 
dibakar 44 25.14% 

3 Sampah daun dan kulit buah dibiarkan saja, kulit 
buah dibuang 

56 
32.00% 

4 
Sampah daun dan kulit buah dikumpulkan dan 
dibuang 13 7.43% 

5 Sampah daun dan kulit buah dikumpulkan di sekitar 
pohon kakao 

6 
3.43% 

6 Sampah daun dan kulit buah ditimbun 4 2.29% 

7 Sampah daun dan kulit buah sebagian ditimbun 
sebagian ditumpuk begitu saja 

7 
4.00% 

8 
Sanitasi dilakukan hanya pada sampah daun saja, 
kulit buah ditumpuk di lahan 

9 
5.14% 

  Total 175 100.00% 
Sumber :  Data primer setelah diolah, 2010. 
 
Tabel 3  di atas menunjukkan bahwa kegiatan sanitasi yang dilakukan petani responden sebelum 
program Gernas Kakao di kabupaten Bantaeng umumnya sampah daun dibiarkan dan kulit buah 
dibuang (32,00%), sampah daun dan kulit buah dibakar (25,14%).  Kegiatan sanitasi yang 
sesuai anjuran dengan membenamkan kulit buah sehabis panen dan buah yang terserang 
penyakit busuk buah hanya 20,57 persen dari petani responden. 
Jika dibandingkan dengan perlakuan sanitasi sesuai anjuran sebelum dan setelah program 
Gernas Kakao di kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan dari 20,57 persen menjadi 58,29 
persen. 
Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program Gernas yang didampingi oleh sarjana 
pendamping yang telah direkrut dan dilatih tentang teknis dan kelembagaan kakao secara 
perlahan kesadaran petani kakao untuk melakukan sanitasi sesuai anjuran.  Meskipun target 
sanitasi yang dianjurkan belum optimal tetapi kesadaran petani kakao untuk melakukan sanitasi 
sesuai anjuran masih perlu ditingkatkan. 
Implikasi dari kondisi sanitasi kebun di atas diharapkan kepada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan kabupaten Bantaeng khususnya bidang perkebunan yang menangani Gernas Kakao 
di kabupaten Bantaeng membuat program Lomba Sanitasi Kebun Kakao dari tingkat desa, 
kecamatan sampai tingkat kabupaten melalui dana pendampingan dari APBD untuk merangsang 
minat petani kakao lebih meningkatkan perlakuan sanitasi kebun yang sesuai anjuran yang 
penilaiannya diserahkan oleh tim independen seperti tim ahli Gernas Kakao dari Unhas dan 
diprogramkan secara rutin sampai 2011.  Dimana sanitasi kebun merupakan salah satu faktor 
yang menentukan penyebaran hama dan penyakit di kebun kakao sehingga perlu mendapat 
perhatian serius. 
 
b.  Pemupukan 
Pada program Gernas Kakao tahun 2009 untuk kegiatan intensifikasi, petani peserta Gernas 
Kakao diberikan bantuan 200 kg/Ha pupuk majemuk non subsidi bentuk briket (tablet). 
Pengaplikasiannya secara melingkar dari ujung daun terluar dengan dosis 200 gram/Ha.  Petani 
responden mengaplikasikan dengan menggunakan sisa air mineral bekas yang berisi 220 gram 
sehingga dosisnya dikurangi dari isi penuh air mineral bentuk gelas untuk lebih memudahkan 
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pengaplikasiannya.  Sesuai petunjuk dibuatkan lingkaran lubang dan ditimbun setelah aplikasi 
pupuk majemuk.  Dari 175 responden hanya 101 petani responden (57,71%) yang 
mengaplikasikan pupuk majemuk sesuai anjuran, sisanya sebanyak 74 orang (42,29%) hanya 
menebar dan menimbun seadanya. 
 
c. Pemangkasan  
Pemangkasan merupakan perlakuan yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan 
dan produksi kakao. Pemangkasan tanaman kakao adalah tindakan pembuangan atau 
pengurangan sebagian dari organ tanaman yang berupa cabang, ranting, dan daun.     Jenis 
pemangkasan yang dilakukan petani kakao di Wilayah Pengembangan Program Gernas Kakao 
Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan meliputi pemangkasan pemeliharaan, 
pemangkasan produksi serta kombinasi keduanya (pemangkasan pemeliharaan dan produksi).  
Tabel 17 menunjukkan bahwa jenis pemangkasan pemangkasan pemeliharaan merupakan 
kegiatan yang paling banyak dilakukan (39,43%), sedangkan dengan pemangkasan produksi dan 
pemeliharaan saja sekitar 34,86 persen dan pemangkasan produksi saja sekitar 25.71 persen. 
 
Tabel 4. Jenis Pemangkasan Pada Tanaman Kakao di Wilayah Pengembangan Program 

Gernas Kakao Kab. Bantaeng, 2009. 
 

No Jenis Pemangkasan Total Persentase 

1 
Pemangkasan Produksi dan Pemangkasan 
Pemeliharaan 61 34.86% 

2 Pemangkasan Produksi  45 25.71% 

3 Pemangkasan Pemeliharaan 69 39.43% 

  Total 175 100.00% 
Sumber :  Data primer setelah diolah, 2010. 
 
Pemangkasan produksi umumnya dilakukan 1 – 2 kali setahun setelah panen raya, sedangkan 
pemangkasan pemeliharaan yang dilakukan dengan membuang cabang-cabang liar atau tunas-
tunas air dilakukan umunya 1 kali sebulan atau bahkan tidak rutin tergantung waktu dan 
kesempatan serta kemauan petani. 
Jika dibandingkan dengan kondisi pemangkasan petani responden dari 175 responden hanya 76 
(43,43%) petani responden yang melakukan pemangkasan rutin, pemangkasan sekali setahun 
sebesar 25,71 persen dan petani responden yang sama sekali tidak melakukan pemangkasan 
berjumlah 54 petani (30,86%) sebagaimana yang terlihat pada Tabel 25 di bawah ini.  
 
Tabel 5. Pemangkasan Pada Tanaman Kakao sebelum Program Gernas Kakao Kab. 

Bantaeng, 2009. 
 

No Jenis Pemangkasan Total Persentase 
1 Pemangkasan rutin 76 43.43% 

2 Pemangkasan sekali setahun  45 25.71% 
3 Tidak melakukan pemangkasan 54 30.86% 

  Total 175 100.00% 
Sumber :  Data primer setelah diolah, 2010. 
 
Berdasarkan tabel 5 di atas nampak perbandingan kegiatan pemangkasan pada tanaman kakao 
sebelum dan setelah berlangsungnya Gernas Kakao tahun 2009 di kabupaten Bantaeng.  Dimana 
petani responden yang sebelum Gernas Kakao masih terdapat 54 petani dari 175 petani 
responden (30,86%) yang sama sekali tidak melakukan pemangkasan, setelah program Gernas 
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Kakao tahun 2009 petani kakao sudah mulai melakukan pemangkasan pada tanaman kakaonya.  
Hal ini tidak terlepas dari kerja keras PPL, petugas perkebunan dan sarjana pendamping dalam 
memberikan pemahaman tentang pentingnya pemangkasan untuk memperbaiki iklim mikro dan 
kelembaban pada tanaman kakao yang dapat mengurangi penyebaran OPT dan meningkatkan 
kualitas buah kakao karena sinar matahari dapat terdistribusi dengan baik ke seluruh jaringan 
tanaman sehingga unsure haradapat tertranslokasi dengan seimbang ke jaringan tanaman. 
Implikasi dari kondisi di atas melalui program Gernas Kakao di Kabupaten Bantaeng, 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan menggalakkan 
Gerakan Jumat Memangkas Kakao dan diperlukan Laboratorium Lapangan tiap kecamatan 
untuk memberikan contoh teknik budidaya kakao yang sesuai anjuran sekaligus berfungsi 
sebagai sarana belajar bersama bagi PPL, petugas perkebunan dan petani kakao di kabupaten 
Bantaeng. 
 
3. REHABILITASI  

 
TARGET  : 500,00 Ha 
REALISASI  : 500,00 Ha 
 
 
Tabel 6.  Wilayah pengembangan kakao pada kegiatan Rehabilitasi program Gernas Kakao di 

Kabupaten Bantaeng, 2009. 

NO KECAMATAN DESA/KEL 
LUAS 
(Ha) 

JUMLAH 
TEGAKAN 

JML 
KK  

JML 
KT 

1. TOMPOBULU 

BALUMBUNG 145,42 145.423 171 10 
ERENG-ERENG 25,47 25.470 31 3 
BONTO-
BONTOA 154,83 154.712 182 9 

BANYORANG  80,65 80.645 98 5 
CAMPAGA 40,39 40.389 41 2 
PATTALASSAN
G 36,04 36.040 50 2 

BT. 
TAPPALANG 16,60 16.600 25 1 

2. GANTARANGK
EKE 

BAJIMINASA 
0,60 600 1 1 

Jumlah 8 500,00 499.879 599 33 
 
 
Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa wilayah kegiatan rehabilitasi Gernas Kakao tahun 2009 di 
Kabupaten yang hanya tersebar di  kecamatan Tompobulu dan Gantarangkeke. 
Dari target areal rehabilitasi kakao 500 hektar,  terealisasi 500 hektar atau 100,00 persen dari 
target lahan rehabilitasi.  Hal ini dipengaruhi oleh pesyaratan yang harus dipenuhi bagi kebun 
kakao untuk kegiatan rehabilitasi pada kegiatan Gernas Kakao berdasarkan Pedoman Tehnis 
Daerah Gernas Kakao yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, antara lain : 

- Tanamannya masih umur produktif (<15 tahun) dan secara teknis dapat dilakukan 
sambung samping 

- Jumlah tegakan/populasi tanaman antara 70% - 90% dari jumlah standar (1.000 
pohon/Ha) 

- Produktivitas tanaman rendah (<500 kg/ha/tahun) dan masih mungkin untuk 
ditingkatkan. 

- Jumlah pohon pelindung >70% dari standar. 
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- Terserang OPT (Organisme Penggangu Tanaman) utama (PBK, Helopeltis spp., 
penyakit VSD dan busuk buah) 

- Lahan memenuhi persyaratan kesesuaian, meliputi : Curah hujan 1500 – 2500 mm 
(sangat sesuai) dan 1250 – 1500 mm atau 2500 – 3000 mm (sesuai); Lereng 0 – 8% 
(sangat sesuai) dan 8 – 15% (sesuai). 
 

Pada tahun 2010 dari target areal rehabilitasi 100 hektar, terealisasi 100 hektar (100 %) yang 
menyebar pada 2 (dua) Kecam atan, yaitu Gantarangkeke (57,21 Ha) dan Tompobulu (42,79 
Ha).  Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesadaran petani kakao untuk mengikuti kegiatan 
rehabilitasi program Gernas Kakao di Kabupaten Bantaeng semakin meningkat.  Kondisi ini 
tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan, khususnya bidang budidaya perkebunan, dukungan camat dan kepala desa/lurah 
serta implikasi dari pelatihan motivasi diri dari Tim Ahli Fakultas Pertanian Universitas 
Hasanuddin Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan tehnis 
dan motivasi untuk kesuksesan program Gernas Kakao di Kabupaten Bantaeng.  Peranan 
penyuluh perkebunan, PPL dan Tenaga Pendamping tentunya tatkala pentingnya karena 
peranannya sebagai ujung tombak di lapangan. 
Pada kegiatan rehabilitasi ini pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan 
memberikan bantuan  berupa : 

- Pupuk majemuk non subsidi berupa briket (tablet) warna coklat muda sebanyak 200 
kg/Ha dengan dosis spesifik lokasi 200 gram/pohon yang diaplikasikan pada awal 
musim hujan 

- Peralatan hand sprayer 1 (satu) buah tiap 5 hektar 
- Pestisida, berupa insektisida merek Matador 1 (satu) liter/ Ha, herbisida merek Toupan 

1 (satu) liter/Ha dan fungisida merek Amystartop 1 (satu) liter/Ha. 
Kegiatan utama pada program rehabilitasi tanaman adalah sambung samping pada tanaman 
kakao dimana pengadaan entres dan okulator di pihak ketigakan.  Pemenang tender sambung 
samping Gernas Kakao tahun 2009 di Kabupaten Bantaeng adalah CV. Sylva Mandiri dari 
Makassar dimana entresnya di datangkan dari sumber kebun entres kabupaten Luwu Utara dan 
okulatornya  petani terlatih dari kabupaten Luwu Utara.   
Berdasarkan studi lapangan masih ada petani responden yang tidak memelihara tanaman hasil 
sambung samping karena petani merasa kurang dilibatkan dalam proses sambung samping 
tanamannya, dimana pada saat pelaksanaan sambung samping kurang koordinasi dengan 
pemilik lahan dimana okulator dituntut untuk menyelesaikan sambung samping dalam waktu 
yang terbatas.  Kondisi ini berkaitan erat dengan kelembagaan kelompok tani yang masih 
kurang optimal.  Semestinya didahului musyawarah dan penjadwalan pelaksanaan sambung 
samping tiap kebun kakao. 
Implikasi dari kondisi di atas untuk kegiatan sambung samping pada tahun berikutnya tidak 
perlu dipihak ketigakan, cukup swakelola oleh kelompok tani sehingga anggota kelompok tani 
yang telah terlatih untuk sambung samping dapat berfungsi sebagai okulator di kelompok 
taninya agar lebih mudah komunikasi dengan petani yang bersangkutan. 
Kekhawatiran lain dari sumber entres yang berasal dari Luwu Utara yang selama ini dikenal 
sebagai endemik penyakit VSD dikhawatirkan secara perlahan akan menyebar di kabupaten 
Bantaeng.  Hal ini diperkuat oleh hasil investigasi tim ahli Gernas Kakao dari Fakultas 
Pertanian Unhas yang telah menemukan batang kakao yang hasil sambung samping 
menunjukkan gejala serangan VSD. 
Implikasi dari kondisi di atas untuk tahun berikutnya seharusnya dicantumkan dalam dokumen 
lelang daerah sumber entres yang betul-betul bebas dari penyebaran VSD, bukan kontraktor 
pelaksana yang menentukan lokasi sumber entres.   
Masalah lain dari kegiatan rehabilitasi adalah keenggangan petani untuk memotong batang atas 
setelah sambung samping berhasil.  Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman hasil sambung samping karena distribusi hara tidak terfokus ke tanaman 
hasil sambung samping.  Alasan klasik dari petani masih menyayangkan untuk ditebang batang 
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atas karena masih menghasilkan buah.  Disamping itu gergaji mesin (chainsaw) bantuan 
pemerintah 1 (satu) unit tiap 100 hektar tidak mencukupi untuk mempercepat pekerjaan.  
Sebaiknya untuk tahun berikutnya Pemkab Bantaeng memprogramkan pengadaan gergaji mesin 
untuk tiap kelompok tani sehingga petani lebih bergairah untuk memotong batang atas tanaman 
kakao yang disambung samping. 
 
3. PEREMAJAAN  

TARGET : 200,00 Ha 
REALISASI : 53,00 Ha 
Tabel 7.  Wilayah pengembangan kakao pada kegiatan Peremajaan program Gernas Kakao di 

Kabupaten Bantaeng, 2009. 

NO KECAMATAN DESA/KEL 
LUAS 
(Ha) 

JUMLAH 
TEGAKAN 

JML 
KK  

JML 
KT 

1. TOMPOBULU 
ERENG-ERENG 46,21 46.325 55 5 
BANYORANG 3,80 3.800 5 1 
PATTALASSANG 2,49 2.490 2 2 

2. GANTARANGKEKE BAJIMINASA 0,50 400 1 1 
Jumlah 4 53,00 53,015 65 9 

 
Tabel 7 di atas menggambarkan bahwa dari target peremajaan 200 hektar pada tahun 2009, 
hanya terealisasi 53 hektar atau 26,50 persen.  Sementara pada tahun 2010 kegiatan peremajaan 
tidak terealisasi.  Hal ini disebabkan karena tanaman kakao yang berumur di atas 25 tahun 
berdasarkan data Dinas Perkebunan Bantaeng hanya 53 hektar.  Kondisi ini sejalan dengan 
sejarah perkakaoan di kabupaten Bantaeng yang secara umum pengembangannya pada awal 
tahun 1980-an yang berarti tahun 2010 ini tanaman kakao yang ada berumur rata-rata 20 tahun.  
Tanaman tua yang telah berusia di atas 25 tahun umumnya dijumpai di kelurahan Ereng-ereng 
kecamatan Tompobulu. 
Pada kegiatan rehabilitasi ini, tanaman kakao yang sudah berusia di atas 25 tahun dibongkar dan 
ditanami bibit Somatic Embryogenesis (SE) dari Puslit Koka Jember Jawa Timur yang 
pengadaannya di pihak ketigakan melalui Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan.  
Sebagai tanaman pengganti diberikan bantuan benih jagung hibrida Bisi-2 sebanyak 15 kg per 
hektar untuk dikembangkan sampai tanaman SE berproduksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. 
Berdasarkan studi lapangan bibit kakao jenis SE sekitar 30% tidak tumbuh normal di lapangan 
meskipun sudah dilakukan uji adaptasi di lapangan.  Bibit kakao jenis SE yang tiba di lokasi 
terlambat sampai bulan Februari 2010 dalam kondisi kerdil yang semestinya sesuai aturan 
minimal tinggi tanaman 30 cm dan memiliki 6 helai daun.  Tanaman yang tiba tingginya hanya 
20 cm dan pertumbuhannya kerdil.  Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Bantaeng melalui bidang Perkebunan telah mengkonfirmasi ke Dinas Propinsi Sulawesi Selatan 
tetapi hanya menyarankan untuk ditanam saja sesuai target areal.  Hal ini mengindikasikan 
ketidaksiapan Puslitkoka Jember menyiapkan bibit SE yang bermutu atau pihak pelaksana yang 
mengadakan bibit SE tidak profesional atau hanya dijadikan alat oleh oknum pejabat di Dinas 
Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan.  Terbukti ketika kami konfirmasi tentang keterlambatan 
bibit SE dan kondisinya yang tidak sesuai aturan malah disuruh tanam saja untuk menghindari 
temuan pemeriksa dengan alasan kondisi alam yang ekstrim. 
Implikasi dari fenomena di atas adalah sebaiknya pengadaan bibit SE diberikan kesempatan 
yang sama ke Fakultas Pertanian Unhas Makassar untuk menghindari monopoli dagang sesuai 
Kepres 80/2003.  Keuntungan lain jika perbanyakannya di Unhas akan lebih mudah koordinasi 
dan pendistribusiannya akan lebih cepat sampai ke lokasi sasaran.  Hal lain yang menarik dari 
studi lapang dimana kelompok tani sudah diberikan berita acara serah terima barang jenis bibit 
kakao SE pada akhir Desember 2009 dengan alasan untuk mempercepat pencairan dana, 
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sementara bibit SE nya baru tiba pada bulan Februari 2010 dan nanti ditanam pada awal April 
2010 pada karena curah hujan baru teratur. 
Tabel berikut ini memberikan gambaran pelaksanaan Gernas Kakao tahun 2009 di Kabupaten 
Bantaeng. 
Tabel  8 .  Kondisi Pelaksanaan Gernas Kakao di Kabupaten Bantaeng Tahun 2009.  
KEGIATAN TARGET 

(Ha) 
REALISASI 
(Ha) 

KECAMATAN  DESA JML 
KT 

JML 
KK 

INTENSIFIKASI 5.000 3.741 8 29 145 4.189 
REHABILITASI 500 500 2 8 33 599 
PEREMAJAAN 200 53 2 4 9 65 
T O T A L 5.700 4.294 8 30 179 4.853 

Sumber :  Data Primer Setelah Diolah, 2010. 
 
Tabel 8 di atas menunjukkan target dan realisasi program Gernas Kakao tahun 2009 di 
Kabupaten Bantaeng yang meliputi ; intensifikasi 74,82 persen, rehabilitasi 100,00 persen dan 
peremajaan 26,50 persen. 
Berdasarkan data potensi pengembangan kakao Kabupaten Bantaeng luas pertanaman  kakao di 
Kabupaten Bantaeng 5.372,84 hektar dari potensi lahan 20.000 hektar.  Dengan demikian masih 
ada sekitar 1.078,84 hektar kakao di Kabupaten Bantaeng yang belum masuk program Gernas 
Kakao, sementara pada tahun 2010 ini terealisasi 300 hektar untuk kegiatan intensifikasi dan 
rehabilitasi.  Berarti sisa 778,84 hektar tanaman kakao yang belum masuk program Gernas 
Kakao sampai tahun 2010 di Kabupaten Bantaeng.  Sedangkan dari potensi lahan kakao 20.000 
hektar baru tertanami kakao seluas 5.372,84 (26,86%)  yang berarti masih ada sekitar 14.627,16 
hektar lahan yang berpotensi untuk ditanami kakao. 
 
IV.  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil studi evaluasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 
(Gernas Kakao) di Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 diperoleh 
beberapa kesimpulan antara lain: 
1. Target dan realisasi program Gernas Kakao tahun 2009 di Kabupaten Bantaeng meliputi ; 

kegiatan Intensifikasi dari target 5000 hektar terealisasi 3741 hektar (74,82%), kegiatan 
Rehabilitasi dari target 500 hektar terealisasi 500 hektar (100,00%) dan untuk kegiatan 
Peremajaan dari target 200 hektar terealisasi 53 hektar (26,50%). 

2. Sistem budidaya pada program Intensifikasi dan rehabilitasi umumnya masih 
menggunakan bibit lokal, kecuali pada program peremajaan karena menggunakan bibit 
kakao jenis Somatic Embryogenesis (SE).  Pemupukan sebelum Gernas Kakao umumnya 
hanya menggunakan pupuk Urea dan ZA dan setelah program Gernas Kakao mendapat 
bantuan pupuk majemuk 200 kg/Ha namun dalam pelaksanaanya dari 175 petani responden 
hanya 101 petani responden (57,71%) yang mengaplikasikannya sesuai anjuran dengan 
membuat lubang lingkaran dan menimbunnya kembali , pemangkasan sebelum Gernas 
Kakao hanya bersifat upaya pembersihan kebun sebagai upaya sanitasi kebun bahkan dari 
175 responden terdapat 54 petani (30,86%) yang sama sekali tidak melakukan 
pemangkasan, sedangkan pada program Gernas Kakao tahun 2009 semua petani responden 
telah melakukan pemangkasan minimal sekali setahun. 

3. Masalah utama pada kegiatan rehabilitasi melalui sambung samping adalah masih 
kurangnya kesadaran petani untuk memotong batang atas tanaman kakao yang telah 
disambung samping dan adaptasi okulator dari luar Bantaeng dengan petani setempat.  
Disamping itu masalah penyebaran VSD yang selama ini masih aman di Bantaeng 
dikhawatirkan akan terinfeksi karena sumber entres didatangkan dari kabupaten Luwu 
Utara yang dikenal sebagai endemik penyakit VSD. 
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4. Tingkat keberhasilan kegiatan peremajaan kakao tahun 2009 hanya mencapai 70% karena 
banyaknya bibit kakao jenis Somatic Embryogenesis (SE) yang tidak sesuai standar tinggi 
minimal 30 cm, jumlah daun minimal 6 helai, pertumbuhan normal serta iklim yang kurang 
mendukung.   

5. Umumnya petani peserta Gernas Kakao tahun 2009 di Kabupaten Bantaeng memasarkan 
kakaonya tanpa melalui fermentasi.  Bantuan alat pengolahan kakao dari pusat di 3 
Gapoktan belum termanfaatkan dengan baik hanya dipakai pedagang pengecer untuk 
mengeringkan biji kakaonya sebelum diangkut ke Makassar. 

6. Kelembagaan petani peserta Gernas Kakao Kabupaten Bantaeng tahun 2009 sekitar 75% 
masih kelompok tani pemula yang cenderung pembentukannya hanya mengandalkan 
bantuan proyek pemerintah.  Modal usahatani kakao menjadi masalah sosial ekonomi 
utama dimana dari 175 responden terdapat 122 (69,71%) yang menyatakan kendala modal 
usahatani yang membuat produktifitas kakao tidak mengalami peningkatan. 

 
REKOMENDASI 
Hasil studi kondisi dan permasalahan pada program Gernas Kakao tahun 2009 di Kabupaten 
Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan memberikan rekomendasi : 
1. Untuk mengoptimalkan potensi pengembangan kakao di kabupaten Bantaeng yang 

mencapai 20.000 hektar sebaiknya dilakukan kajian khusus kawasan pengembangan kakao 
tiap kecamatan dengan melibatkan perguruan tinggi yang kapabel di bidang pengembangan 
kakao. 

2. Untuk merangsang minat petani melakukan pemangkasan pada kegiatan intensifikasi pasca 
program Gernas Kakao perlu diprogramkan Gerakan Jumat Memangkas Kakao mengingat 
kedepan di Bantaeng akan hadir industri pengolahan biji kakao yang tentunya memerlukan 
kakao berkualitas. 

3. Pada kegiatan rehabilitasi melalui sambung samping sebaiknya pelaksanaan sambung 
samping diswakelolakan saja sehingga okulator direkrut dari anggota kelompok tani yang 
sudah terlatih untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi. 

4. Pengadaan bibit kakao jenis Somatic Embryogenesis (SE) sebaiknya melibatkan Fakultas 
Pertanian Unhas yang memiliki tenaga ahli dan laboratorium yang memadai untuk 
menjamin kualitas dan kuantitas bibit kakao jenis SE sampai ke lapangan. 

5. Menyikapi kendala modal usahatani dan minimnya petani yang melakukan fermentasi 
perlu disikapi dengan melakukan pertemuan stakeholder mulai kelompok tani, pedagang, 
ekportir, perbankan dan perguruan tinggi yang dimediasi Pemkab Bantaeng untuk 
merumuskan pola kemitraan yang ideal bagi kelompok tani khususnya kelompok tani 
peserta Gernas Kakao dengan jaminan harga bagi kakao fermentasi sehingga petani lebih 
bergairah melakukan fermentasi pada biji kakaonya yang pada akhirnya akan 
meningkatkan nilai jual dan pendapatan petani peserta Gernas Kakao di kabupaten 
Bantaeng.  
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