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GERAKAN ORIENTASI EKSPOR UNTUK RAKYAT SEJAHTERA (GOSORA) 

PENGUATAN EKONOMI LOKAL DI MALUKU UTARA 

BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN 

SEBAGAI KONTRIBUSI DALAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 
 

A. PENDAHULUAN 

Maluku Utara adalah wilayah provinsi yang sangat diperhitungkan dalam pembangunan nasional, 

terutama dari sektor pertanian. Awal 2020 Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mencanangkan 

Gerakan Tiga Kali Ekspor (GRATIEKS) untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian, pada 

tahun 2020 - 2024. Bahkan Direktur Jenderal Perkebunan mengeluarkan program turunan dari 

GRATIEKS, yaitu GRASIDA (Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, dan Daya Saing). 

Kegiatan Grasida diutamakan untuk tujuh komoditas unggulan perkebunan yaitu kopi, kakao, kelapa, 

jambu mete, lada, pala dan vanili. Komoditas perkebunan punya prospek ekonomi tinggi karena  

memiliki kualitas khusus yang dihasilkan di negara tropis.  

Wilayah provinsi Maluku Utara memiliki luas wilayah sebesar 140,2 ribu km2, dengan luas wilayah 

perairan 76,3 persen dan daratan 23,7 persen. Sebagian besar wilayah Maluku Utara bergunung-

gunung dan berbukit-bukit, yang terdiri dan pulau-pulau vulkanis dan pulau karang, sedangkan 

sebagian lainnya merupakan dataran. Karakteristik wilayah inilah yang menjadikan Maluku Utara 

memiliki keistimewaan komoditas pertanian dan perkebunan. Ragam komoditas asli Maluku Utara 

termasuk dalam komoditas andalan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan seperti 

pala, cengkih, dan kelapa. Dalam Musrenbang Pertanian Maluku Utara 2019 pun telah disepakati 

bahwa komoditas pala, cengkih, dan kelapa menjadi fokus pengembangan yang sejalan dengan upaya 

Pemerintah mengembalikan kejayaan rempah nusantara.  

Rempah dari Maluku Utara menjadi produk yang sangat potensial dalam perdagangan nasional, baik 

perdagangan domestik maupun perdagangan antar negara. Hal ini juga merupakan dampak dari 

sejarah rempah Indonesia yang sangat kuat di Maluku Utara. Di Kepulauan Maluku Utara dominasi 

tanaman rempah seperti pala dan cengkih, maupun kelapa masih terjaga dan menjadi sumber 

penghidupan masyarakat. Sebagian besar produk tanaman rempah berorientasi ekspor dan 

diperdagangkan di pasar internasional. Perkebunan rempah pun dapat memberi jawaban atas 

kebutuhan lapangan kerja bagi masyarakat.  

Dalam Data Sistem Otomasi Perkarantinaan (IQFAST) Badan Karantina Ternate, pada tahun 2018 lalu 

lintas keluar komoditas pala sebesar 2.783,1 ton dengan nilai perdagangan Rp 153 miliar dan lalu litas 

keluar komoditas cengkih sebesar 2.087,5 ton dengan nilai perdagangan Rp 187 miliar, sedangkan lalu 

lintas keluar komoditas kelapa (kopra) sebesar 72.516,5 ton dengan nilai perdagangan Rp 362,5 miliar. 

Tingginya serapan komoditas keluar Maluku Utara tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan 

petani dan pekebun. Hal ini disebabkan oleh kurang kuatnya posisi dan daya tawar petani dan 

pekebun penghasil rempah dibanding pembeli (dalam hal ini pedagang pengumpul atau pelaku usaha 

di lini tengah) yang lebih memiliki kuasa dalam menentukan harga. Tidak adanya standar harga dan 

acuan pengecekan mutu menjadikan pelaku usaha di lini tengah menetapkan harga yang tidak 

transparan. Selain itu, hingga saat ini petani dan pekebun sebagai penghasil komoditas dan 

Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab wilayah tidak mengetahui secara pasti tujuan akhir dari 

komoditas pertanian dan perkebunan yang diserap dari Maluku Utara. Padahal jika ada notifikasi 

buruknya kualitas produk komoditas (karena racun atau jamur), tuduhan ditujukan kepada petani dan 
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pekebun dari Maluku Utara yang dinilai tidak memiliki penanganan produk yang baik. Situasi lain yang 

dihadapi adalah petani dan pekebun di Maluku Utara sama dengan petani di wilayah lain, tidak 

memiliki akses terhadap modal jika hendak melakukan diversifikasi produk.  

Atas dasar situasi tersebut, maka Pemerintah harus hadir untuk melindungi kelestarian komoditas 

unggulan Maluku Utara dan menjaga kehidupan masyarakat. Dalam mendorong perbaikan dan 

peningkatan ekonomi di sektor pertanian dan perkebunan perlu keterlibatan multi-pihak, yaitu antara 

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan penyedia layanan maupun infrastruktur, petani dan 

pedagang kecil sebagai pemilik bahan baku, serta pelaku usaha berskala menengah dan besar sebagai 

perantara kepada konsumen. Maka, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara hendak menginisiasi 

program yang dapat menyinergikan kekuatan lintas sektor dan kerjasama multi-pihak, yaitu Gerakan 

Orientasi Ekspor untuk Rakyat Sejahtera (GOSORA). Program ini bermaksud melindungi petani 

komoditas pertanian dan perkebunan melalui peningkatan mutu dan daya saing produk, sehingga 

diperlukan kebijakan yang mengatur tentang tata kelola dan tata niaga komoditas unggulan di sektor 

pertanian dari hulu hingga hilir. Melalui GOSORA, ada keberpihakan pada upaya penguatan ekonomi 

lokal untuk masyarakat (petani) di Maluku Utara melalui sistem yang terlembaga. Secara filosofis, 

GOSORA merupakan bahasa lokal untuk menyebut pala. Penggunaan akronim tersebut ditujukan 

dengan semangat untuk menjaga nilai-nilai lokalitas. Maka, diharapkan program ini dapat lebih mudah 

diimplementasikan karena ada kearifan lokal sebagai dasar inisiasinya. 

 

B. TUJUAN dan langkah PENCANANGAN PROGRAM  

Tujuan dari dicanangkannya GOSORA adalah: 

1. Menguatkan potensi komoditas pertanian dan perkebunan di seluruh wilayah Maluku Utara; 

2. Meningkatkan mutu komoditas dan daya saing produk pertanian dan perkebunan Maluku Utara;  

3. Melindungi keberlanjutan produksi komoditas pertanian dan perkebunan unggulan Maluku Utara;  

4. Meningkatkan kesejahteraan petani dan pekebun di Maluku Utara. 

Langkah yang dapat dilakukan untuk penerapan GOSORA sebagai berikut: 

1. Memetakan mutu dan ketertelusuran komoditas unggulan di setiap wilayah kabupaten / kota di 

Maluku Utara; 

2. Mengembangkan model kelembagaan badan usaha yang berbasis bisnis sosial untuk mendukung 

pemberdayaan ekonomi lokal berbasis hasil perkebunan. 

 

C. GOSORA DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL  

Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai isu. Namun 

bagaimana menjaga keberlanjutan keberdayaan masyarakat? Optimalisasi pemanfaatan sumber daya 

lokal dapat menjadi salah satu cara agar keberdayaan masyarakat terjaga. Indonesia sebagai negara 

agraris seyogyanya terus bergerak untuk pengembangan dan optimalisasi komoditas unggulan daerah 

merupakan upaya untuk menguatkan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan pembangunan daerah, 

Pemerintah Daerah harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali 

dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pengembangan Ekonomi 

Lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal sangat memungkinkan adanya sinergi multi-pihak antara 

Pemerintah (Daerah), pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan inovasi potensi lokal yang 

berdampak pada perluasan lapangan pekerjaan (World Bank, 2011).  
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Gambar 1. Perspektif Pengembangan Ekonomi Lokal  
(diadaptasi dari California Association for Local Economic Development) 

 

Dalam kuadran di atas telah menunjukkan bahwa dalam pengembangan ekonomi lokal mengharuskan 

ada sinergi yang harmonis antara masyarakat, kepala daerah, organisasi perangkat daerah, dan pelaku 

usaha. Pengembangan ekonomi lokal merupakan investasi dalam menumbuhkan perekonomian dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal adalah upaya dari 

Pemerintah Daerah untuk mempengaruhi arah investasi sektor swasta menuju peluang yang dapat 

mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dapat memberikan pendapatan yang cukup bagi angkatan kerja lokal, peluang bisnis 

yang menguntungkan bagi pengusaha dan pendapatan pajak untuk memelihara infrastruktur guna 

mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.  

Indonesia sebagai negara agraris, menjadikan pertanian merupakan kegiatan perekonomian terbesar 

bagi masyarakat. Kurang lebih 55% tenaga kerja nasional berada di sektor pertanian dan lebih dari 

70% penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, namun kesejahteraan 

petani Indonesia masih tergolong rendah dan hasil pertanian terkadang menjadi sumber tekanan 

inflasi bagi daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan pengembangan pertanian dengan 

menetapkan komoditas unggulan agar penanganan menjadi terfokus sehingga dapat menghasilkan 

produk dengan jumlah tinggi serta dapat bersaing di pasaran, baik lokal maupun internasional 

(Prasetyaningsih dan Widjonarko, 2015).  

Dalam konteks Maluku Utara, provinsi ini memiliki sumber daya alam yang kaya. Tiga komoditas 

unggulan yang menjadi ciri khas Maluku Utara adalah pala, kelapa, cengkih. Pada tahun 2019, produksi 

pala sebesar 6.704 ton, produksi cengkih 4.462 ton, dan produksi kelapa 232.207 ton. Kajian Bank 

Indonesia pada tahun anggaran 2018 menyebutkan jika pada sub-sektor perkebunan yang didominasi 

oleh komoditas pala, cengkih, dan kelapa memberikan share-contribution sebesar 47,7% untuk atas 

kontribusi 25% dari sektor pertanian di Maluku Utara. Dari data tersebut, produktivitas komoditas 

memang harus terus dijaga dan didorong agar semakin meningkat. Namun, tentu tidak hanya 

MASYARAKAT

Pengembangan ekonomi lokal mewujudkan harapan 
masyarakat menjadi kenyataan dengan 

mengintegrasikan kebutuhan penduduk dan 
pengembangan sektor usaha, dengan tujuan 

pembangunan daerah.

KEPALA DAERAH

Pengembangan ekonomi lokal lebih dari sekedar 
program kerja, namun melibatkan masyarakat pada visi 

bersama dan menciptakan kebijakan untuk 
meningkatkan vitalitas bisnis dan meningkatkan standar 

hidup.

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembangunan ekonomi lokal melibatkan seluruh 
sumber daya yang secara positif mempengaruhi 

aktivitas bisnis, penciptaan lapangan kerja, peningkatan 
pendapatan, dan kesinambungan fiskal.

SEKTOR USAHA

Pengembangan ekonomi lokal, termasuk di dalamnya 
sektor publik dan sektor swasta, saling bekerja bersama 

untuk berkembang bersama.

PERSPEKTIF 
PENGEMBANGAN 
EKONOMI LOKAL
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produktivitas yang menjadi prioritas, kapasitas petani dan pekebun juga harus ditingkatkan agar lebih 

berdaya saing. Pada inisiatif GOSORA, peningkatan produktivitas maupun kapasitas petani dan 

pekebun dapat dilakukan secara sinergis oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini diilustrasikan 

pada Gambar 2 berikut, bahwa ada banyak pihak tercakup dalam program. 

Gambar 2. Skema Rantai Pasok Komoditas Perkebunan Maluku Utara 

 

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara, berwenang mengatur relasi 

antar pihak dengan regulasi yang mendukung pelaksanaan GOSORA, termasuk membentuk Lembaga 

Ekonomi Lokal yang akan memfasilitasi sistem kontrol mutu dari produksi komoditas agar memiliki 

kualitas sesuai standar yang dirujuk (SOP Penanganan Mutu Rempah yang dikeluarkan Direktorat 

Jenderal Perkebunan), sehingga nilai jualnya lebih bersaing. Skema ini adalah salah satu bentuk 

penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal, karena ada keterlibatan multi-pihak yaitu Kepala Daerah 

(baik Gubernur maupun Bupati/Walikota), OPD, pelaku usaha, dan masyarakat (petani dan pekebun). 

Masyarakat secara luas juga dapat merasakan kemanfaatan dari gerakan ini, karena pelaku sangat 

dimungkinkan tercipta inovasi produksi produk turunan dari pala, cengkih, dan kelapa yang dapat 

mendorong berkembangnya UMKM di Maluku Utara. 

 

D. PEMETAAN MUTU DAN KETERTELUSURAN KOMODITAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 

Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan di Maluku Utara secara berkelanjutan berkaitan 

dengan tuntutan dalam memenuhi kuantitas produk perkebunan yang stabil dan kualitas yang 

terpercaya. Dalam upaya peningkatan kuantitas kebutuhan pasar domestik hingga pasar global, 

produk perkebunan perlu menyesuaikan dengan standar mutu yang berlaku. Pasar global tidak hanya 

memiliki standar mutu tertentu, melainkan memiliki kebiasan baru dalam memilah dan 
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Keterangan gambar: 
1. Fasilitasi dari OPD kepada petani / pekebun; 
2. Penyertaan modal APBD kepada  

Lembaga Ekonomi Lokal; 
3. Supply dari petani / pekebun kepada Lembaga  

Ekonomi Lokal, yang sebelumnya sudah ada proses  
kontrol mutu dari Lembaga Ekonomi Lokal atas 
hasil produksi petani / pekebun; 

4. Suntikan modal atau hibah untuk penguatan  
Kelembagaan;  

5-6.  Distribusi komoditas kepada konsumen. 
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mengkonsumsi produk perkebunan. Kebiasan tersebut meliputi rasa ingin tahu konsumen tentang 

keterlacakan produk, asal muasal produk, situasi lingkungan yang berkaitan dengan tahapan produksi, 

serta jaminan bahwa produk tersebut telah mencapai suatu standar mutu tertentu.  

Upaya memenuhi hal tersebut diperlukan sebuah sistem untuk menyelesaikan kendala pengawasan 

jaminan mutu dan ketertelusuran produk, terutama pengawasan kontaminasi bahan kimia dan jamur. 

Sistem tersebut memuat upaya pemetaan mutu dan ketertelusuran komoditas perkebunan. 

Pemetaan ini   menyajikan data visual yang memperkenalkan figur dan profil petani dan pekebun, 

mendekatkan konsumen pada produk petani dan pekebun, serta menyediakan informasi bagi 

Pemerintah agar dapat memperbaiki mutu dan standar rempah. Sistem pemetaan menggunakan 

konektivitas jaringan berbasis internet of things (IoT) yang dapat terhubung hingga daerah minim 

sinyal. Sistem pemetaan berbasis IoT menghubungkan pelaku rantai nilai pasar komoditas dengan 

konsumen yang lebih luas, sehingga mendapatkakn konsumen baru atau konsumen lama yang yang 

membutuhkan pasokan produk yang berkelanjutan. Sistem pemetaan ini mendorong petani dan 

pekebun dapat mencapai kualitas produk rempah berbasis standar tertentu yang berlaku di pasar 

global. Melalui fitur sistem kontrol internal yang mudah operasionalisasinya dan tervisualkan tahapan 

rantai nilai menjadi lebih transparan. Hal ini dapat menjamin kualitas produk rempah dari kebun 

hingga ke konsumen. Selain itu, sistem pemetaan berbasis IoT juga dapat memotivasi konsumen 

membeli produk perkebunan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab terhadap kemanusiaan dan 

lingkungan. 

Sistem pemetaan mutu dan ketertelusuran dalam jangka menengah juga dapat membantu petani dan 

pekebun memiliki identitas ekonomi dan rekam jejak yang dapat meningkatkan akses terhadap modal, 

karena sistem ini dapat menjadi penjamin serta mengurangi risiko penipuan, dengan cara 

menciptakan jejak distribusi produk perkebunan yang lebih handal, mengurangi biaya transaksi, 

memverifikasi identitas penjual, meningkatkan kepercayaan konsumen pada prosedur sertifikasi 

pihak ketiga, dan memenuhi standar lain seperti praktik kerja yang adil maupun upah yang layak. 

Petani dan pekebun masa depan memiliki kendali atas pengambilan keputusan dalam menanggapi 

peluang pasar yang tersedia. Pengembangan sistem pemetaan ini sebagai alat pelacak dan 

keterlacakan berbasis rantai nilai meningkatkan posisi tawar petani terhadap pasar sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan pekebun di seluruh Provinsi Maluku Utara.  

 

E. BENTUK KELEMBAGAAN UNTUK LEMBAGA EKONOMI LOKAL 

Jika melihat kembali Gambar 2, posisi Lembaga Ekonomi Lokal merupakan sentra dari GOSORA. 

Lembaga Ekonomi Lokal menerima mandat dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai sebuah 

badan penyelenggara usaha yang melaksanakan prinsip bisnis yang mendatangkan keuntungan/profit 

sekaligus sosial (pendampingan penanganan mutu) bagi kelompok tani yang berorientasi 

kemanfaatan/benefit. Maka, diperlukan bentuk kelembagaan yang mengakomodasi kedua fungsi 

bisnis dan fungsi sosial. Menelisik dari berbagai kajian kelembagaan usaha, bentuk kelembagaan 

Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) menjadi pilihan yang paling 

memungkinkan.  

Menurut PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan 

bahwa BLU merupakan instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pengelolaan 
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keuangan BLU/BLUD memiliki fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang 

sehat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 

Hak-hak BLU/BLUD meliputi: fleksibilitas pelaksanaan anggaran, mempekerjakan tenaga professional 

non-PNS, memberi remunerasi kepada pegawainya. Sedangkan kewajiban BLU/BLUD meliputi: 

meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, manfaat bagi masyarakat, menghitung harga 

pokok layanannya dengan baku mutu yang ditetapkan Menteri teknis pembina, menghitung dan 

menyajikan anggaran yang digunakannya sesuai standar akuntansi keuangan yang diterbitkan asosiasi 

profesi akuntansi Indonesia. 

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara ada tiga kaidah baru dalam manajemen keuangan negara, yaitu:  

- Orientasi pada hasil;  

- Profesionalitas; dan 

- Akuntabilitas dan transparansi.  

BLU maupun BLUD diharapkan menjadi contoh konkret yang menonjol dari penerapan manajemen 

keuangan berbasis pada hasil (kinerja). BLU dan BLUD menjadi salah satu produk reformasi 

pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah terjadinya pergeseran dari penganggaran 

tradisional, yang sekadar membiayai masukan (input) atau proses ke penganggaran berbasis kinerja, 

yang memerhatikan apa yang akan dihasilkan (output). 

Beberapa asas BLU/BLUD tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2005 meliputi: 

1. BLU/BLUD beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah yang 

bertujuan memberikan layanan umum, yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang 

didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan; 

2. BLU/BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian 

Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah, oleh karenanya status hukum BLU/BLUD tidak terpisah 

dari Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai instansi induk; 

3. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU/BLUD dari segi 

manfaat layanan yang dihasilkan; 

4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU/BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan 

pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri/Pimpinan 

Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota; 

5. BLU/BLUD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan; 

6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU/BLUD disusun dan disajikan 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan 

dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan 

7. BLU/BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. 

Dari asas nomor 5 hingga nomor 7 semakin memperjelas bahwa bentuk kelembagaan BLUD untuk 

Lembaga Ekonomi Lokal yang dibutuhkan dalam skema GOSORA. Pilihan pada BLUD tersebut disertai 

dengan pemetaan SWOT dalam tabel berikut: 
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Tabel 1. Pemetaan SWOT tentang BLUD untuk GOSORA 

STRENGTH (KEKUATAN) 

1. Fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran dan 

otonomi dalam manajemen kepegawaian (non-

pns) beserta kontraprestasinya (remunerasi); 

2. Sistem kelembagaannya berpeluang merubah 

birokrasi pemerintah yang biasa dikenal tidak 

efisien, tidak efektif, dan lambat menjadi lebih 

fleksibel dan responsif dalam memberikan 

layanan; 

3. BLUD beroperasi berdasarkan asas; a) 

Transparansi. asas keterbukaan; b) Akuntabilitas. 

kejelasan fungsi, struktur, sistem yang 

dipercayakan pada BLUD; c) Responsibilitas. 

kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan 

organisasi; d) Independensi. kemandirian 

pengelolaan organisasi secara profesional dan 

tidak terpengaruh dengan tekanan politik. 

4. BLUD mempunyai standar pelayanan minimal 

dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan 

seluruh stakeholders, baik internal maupun 

eksternal. 

5. BLU/BLUD wajib menyusun laporan keuangan 

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahaan 

Basis Akrual (SAP Akrual). Hal tersebut 

memudahkan dalam hal transparansi keuangan 

lembaga. 

6. BLUD berstatus penuh diberi fleksibilitas 

pengelolaan keuangan, meliputi dapat langsung 

menggunakan seluruh pendapatan yang 

diperolehnya, selain dana yang bersumber dari 

APBN/APBD—tanpa terlebih dahulu disetorkan ke 

Rekening Kas Negara/Daerah. BLUD berstatus 

bertahap dapat menggunakan langsung 

pendapatan BLUD sebesar persentase tertentu. 

WEAKNESS (KELEMAHAN) 

1. Memerlukan peningkatan kemampuan dan 

kapasitas manajerial para pimpinan eksekutif 

BLUD agar mampu membawa BLUD menjadi 

organisasi sektor publik dengan kinerja 

sektor swasta. BLUD mengutamakan 

ketaatan pada aturan dan prosedur kerja 

(process oriented) sekaligus mengutamakan 

pencapaian hasil (outcome oriented) dengan 

keterampilan dan kepemimpinan yang teruji. 

2. Otoritas dan fleksibelitas BLUD menjadi 

sebuah dilema bagi eksistensi BLUD jika 

pemimpin yang ditunjuk tidak memiliki 

integritas yang tinggi. Hal tersebut 

memungkinkan pemanfaatan kekuasaan 

bagi kepentingan pribadi/golongan tertentu. 

Kemungkinan besar BLUD menjadi tidak 

berbeda dengan organisasi birokratif dan 

hierarkis yang lambat dalam pengambilan 

keputusan tanpa inovasi dan kreativitas. 

3. Tidak adanya penetapan nomenklatur 

kelembagaan BLUD memungkinkan identitas 

yang tidak jelas, dan berdampak pada 

keterjebakan dalam sistem pengelolaan yang 

birokratis, hierarkis, lambat serta jauh dari 

aspek profesionalitas. Selain itu, faktor 

politik organisasi yang biasanya mewabah 

dalam organisasi pemerintah dapat 

berpengaruh pada kualitas BLUD. 

4. Pengaturan kompensasi dalam bentuk 

remunerasi yang tidak tepat sesuai dengan 

keahlian dan resiko yang ditanggung 

manajemen BLUD akan mempengaruhi 

keberlanjutan dan kualitas layanan BLUD 

5. BLUD fokus dalam menyediakan layanan 

jasa/produk tanpa mengutamakan 

keuntungan yang bersifat ekonomi. 

Keuntungan yang boleh didapatkan hanya 

yang bersifat wajar sebagai kompensasi atas 

biaya terkait penyediaan layanan 

jasa/produk. 
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OPPORTUNITY (PELUANG) 

1. Pendapatan BLUD terdiri dari beberapa skema 

pendapatan yang meliputi; a) Jasa layanan, yang 

merupakan imbalan dari jasa layanan kepada 

masyarakat; b) Hibah terikat dan hibah tidak 

terikat; c) Hasil kerja sama dengan pihak lain; d) 

APBD, dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah 

Daerah, bukan dari kegiatan pembiayaan APBD; e) 

APBN, dari Pemerintah, dalam rangka 

pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas 

pembantuan, dan lain-lain; f) Lain-lain 

pendapatan BLUD yang sah. Banyak skema 

pendapatan memberikan peluang BLUD dapat 

lebih mengeksplorasi peluang kerjasama dalam 

meningkatakan pelayanan produk/jasa terhadap 

masyarakat. 

2. BLUD merupakan sebuah Lembaga yang memiliki 

perspektif bisnis dan sosial, sesuai dalam Upaya 

meningkatkan kualitas produk, serta 

meningkatkan akses pasar dan modal komoditas 

pala, cengkih, dan kelapa di Provinsi Maluku 

Utara. 

THREAT (ANCAMAN) 

1. Sistem BLUD yang tidak memungkinkan 

mendapatkan keuntungan secara bisnis 

menjadi hal yang sulit untuk bersaing 

dengan instansi swasta dalam memberikan 

pelayanan produk/jasa. 

2. Bentuk organisasi dan pola pengelolaan 

gabungan antara perspektif bisnis dan sosial 

memunculkan resistensi eksternal yaitu 

stakeholder lain yang berkaitan. Resistensi 

tersebut akan menjadi hambatan dalam 

pembentukan dan keberlanjutan BLUD. Hal 

ini merupakan respon yang wajar akibat 

adanya munculnya pemeran baru dalam 

sistem dengan konsep yang berbeda. 

Pemahaman yang komprehensif dan 

penyesuaian terhadap perubahan dapat 

menjawab tantangan yang dihadapi 

meliputi, konsep Lembaga Ekonomi Lokal 

yang jelas dan terciptanya regulasi yang 

mendasari pembentukan BLUD. 

 

F. POTENSI LEMBAGA EKONOMI LOKAL BERBENTUK BLUD PADA SKEMA GOSORA 

BLUD dapat diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas mutu komoditas sesuai dengan standar pasar global, 

ekstensifikasi akses pasar, serta akses dan jaminan modal. Pendirian BLUD oleh Pemerintah Daerah 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah. Tujuan didirikannya Lembaga Ekonomi Lokal untuk komoditas pertanian dan perkebunan 

berbasis bisnis sosial dengan skema BLUD yaitu memberikan layanan jasa/produk secara lebih efektif, 

efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktIk bisnis yang sehat.  

Layanan yang dapat ditawarkan dapat berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas petani dan 

pekebun mengenai praktik budidaya hingga penanganan pasca panen, meningkatkan pemahaman 

petani dan pekebun pada aspek bisnis pertanian dan perkebunan, serta menyediakan sarana dan 

prasarana dengan sistem yang lebih mudah dan terjangkau demi meningkatkan mutu dan kualitas 

produk pertanian dan perkebunan sesuai dengan standar pasar global.  Dari aspek bisnis, Lembaga 

Ekonomi Lokal ini dapat membantu petani dan pekebun melakukan ekstensifikasi pasar dari nasional 

hingga berpeluang mencapai pasar global. Tentunya dalam mencapai pasar global produk pertanian 

dan perkebunan harus sesuai dengan standar dari negara tujuan.  

Selain memperluas pasar, Lembaga Ekonomi Lokal memposisikan sebagai penjamin produk petani 

yang diekspor ke pasar global sesuai dengan standar kualitas tertentu melalui sistem ketertelusuran 

mutu produk pertanian dan perkebunan. Lembaga Ekonomi Lokal ini nantinya dapat menyediakan 
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akses modal bagi petani dan pekebun untuk mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan 

mereka. Oleh karenanya di tingkat kecamatan dan kabupaten dapat dibentuk kelembagaan usaha 

(korporasi petani) sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga Ekonomi Lokal yang berpusat di tingkat 

provinsi, untuk memudahkan akses fasilitasi dan akses bisnis kepada kelompok tani dan kelompok 

pekebun. 

Kelak, BLUD harus dapat menyusun rencana usaha sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas 

penerimaan penyertaan modal dari APBD maupun investasi. Dalam rencana usaha tersebut ada 

pendetailan perhitungan komposisi harga dari petani / pekebun hingga konsumen, sehingga dapat 

diproyeksikan keuntungan yang diperoleh. Hal ini menjadi penting, karena selama ini penghitungan 

biaya produksi dan distribusi jarang dihitung secara detail, sehingga tidak ada dasar perhitungan 

keuntungan usaha. Sebagai contoh, dalam gambar berikut disajikan ilustrasi penghitungan komposisi 

harga komoditas sebagai kontribusi dari setiap tahap atau proses penanganan komoditas. 

 

 

Gambar 3. Ilustrasi Komposisi Penerapan Harga Komoditas 

 

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat mendirikan BLUD sesuai dengan kewenangan yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendirian Lembaga 

tersebut dimaksudkan untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang 

tertera pada salah satu misi yaitu “Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas 

dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”, dimana 

dalam hal ini melalui komoditas pertanian dan perkebunan. 

 

******* 
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