
 

 

 

 
 

 

LAPORAN AKHIR 

 
PENELITIAN PRIORITAS NASIONAL  

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN 

EKONOMI INDONESIA 2011-2025 

(PENPRINAS MP3EI 2011-2025) 
 

 

 

 

 
 

FOKUS/KORIDOR:  

Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan  

Lumbung Energi Nasional (Koridor Sumatera) 

 
TOPIK KEGIATAN  

 

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI  

MELALUI PENATAAN KELEMBAGAAN 

DAN INDUSTRI KARET ALAM DI PROPINSI RIAU 

 (Tahun ke I) 

 

 
Tim Pengusul: 

 

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP (NIDN. 0022086001) 

Dr. Suarman, MPd  (NIDN. 0008125903) 

Dr. Djaimi,SP., MSi (NIDN. 0002017301)  

Mitri Irianti, Dra., MSi (NIDN. 0006056201) 

 

 

 

 

UNIVERSITAS RIAU 

PEKANBARU 

November 2015 
 

Koridor : Sumatera 

Fokus Kegiatan : Karet 



 

 

 

 



 

i 

 

RINGKASAN PENELITIAN 

 

Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan Kelembagaan dan 

Industri Karet Alam di Propinsi Riau. 

Perkembangan kelapa sawit telah menggeser komoditi karet alam di Daerah Riau. 

Kawasan yang kemiringan di atas 15% seharusnya ditanaman komoditi karet telah berubah 

menjadi tanaman kelapa sawit. Akibatnya menimbulkan tingkat bahaya ersosi yang tinggi. 

Dari sisi lain industri pengolah karet alam sangat terbatas. Pada tahun 2013 jumlah industri 

karet alam di daerah Riau sebanyak 14 unit dengan kapasitas olah sebesar 176.120 ton per 

tahun, sementara produksi karet alam oleh petani mencapai 333.069 ton per tahun. 

Tingginya produksi dibandingkan kemampuan olah industri menyebabkan harga karet 

alam ditingkat petani menjadi rendah. Permasalahan yang dihadapi oleh petani karet alam 

di Daerah Riau adalah ketidak pastian harga, rendahnya harga ditingkat petani yang 

berdampak pada pendapatan keluarga. Yang tak kalah pentingnya, petani karet alam 

menghadapi kondisi pasar yang monopsoni, tidak adanya lembaga ekonomi yang dapat 

meningkatkan pendapatan petani di pedesaan karena harga karet dikuasai oleh toke-toke 

(semacar rentenir di pedesaan). 

Kegiatan penelitian bertujuan untuk menemukan  model dan strategi penataan 

kelembagaan, tataniaga karet, pembangunan industri karet alam dalam upaya percepatan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan di pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

perlu dikaji, antara lain:  1) kemampuan DDW terhadap pengembangan industri karet 

alam; 2) potensi pengembangan industri karet alam dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyakat melalui kesempatan peluang kerja dan usaha di daerah; 3) Prediksi 

multiplier effect ekonomi sebagai dampak penataan kelembagaan. Tataniaga dan 

pengembangan industri karet alam; 4) menyusun strategi potensi dampak lingkungan 

sebagai akibat penataan kelembagaan dan pengembangan industri karet alam baik secara 

wilayah maupun nasional; 5) terjaringnya sentra produksi dan kawasan pembangunan 

industri berbasis karet alam di daerah berpotensi; 

Penelitian direncanakan 3 tahun (2015-2017). Pada akhir penelitian 2017, 

diharapkan terbentuknya mitra keja antara perguruan tinggi (Universitas Riau), Investor 

(Pengusaha), dan Petani (melalui kelembagaan petani) dalam upaya percepatan 

pembangunan ekonomi di pedesaan yang berkelanjutan. Dengan adanya kemitraan ini akan 

memberikan jaminan pasar bagi produk perkebunan  khususnya karet alam yang dihasilkan 

oleh petani. Terbentuknya kelembagaan perkebunan karet dan tataniaga di pedesaan yang 

mampu meningkatkan nilai tambah petani karet alam. 

Pemberdayaan ekonomi pedesaan berbasis komoditas karet alam sudah saatnya 

dibangun dalam bentuk mitra kerjasama antara petani dengan investor. Model mitra 

tersebut merupakan pengembangan dan modifikasi dari restrukturisasi usaha pembentukan 

perusahaan patungan dalam pengelolaan kebun dan fasilitas pengolahan pabrik karet alam  

(PKA). Pihak-pihak yang terlibat pada model tersebut terdiri petani plasma dan investor 

(Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti). Alternatif model mitra Antara petani dengan 

investor melalui koperasi petani di pedesaan. Petani-petani plasma membentuk sejumlah 

kelompok tani produktif dan selanjutnya membentuk koperasi. Bersama-sama dengan 

Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti, koperasi membentuk  perusahaan patungan 

dalam pengelolaan PKA. Proses pendirian perusahaan patungan diawali dengan dengan 

penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Provinsi, 

perusahaan inti dan petani plasma/koperasi.  
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KATA PENGANTAR 

 

 

Kegiatan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) 

berjudul Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi  Melalui Penataan 

Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Propinsi Riau merupakan penelitian MP3EI 

tahun 1 dari 3 tahun yang direncanakan. Penelitian tersebut didanai oleh Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPM UR) dengan nomor kontrak: 

560/UN.19.5.1.3/LT/2015 tertanggal 2 Maret 20115. 

Pelaksanaan kegiatan penelitian tahun pertama ini menghasilkan bentuk kemitraan 

Antara petani dengan investor. Pada laporan tahun pertama  dilampirkan makalah yang 

sudah diseminarkan di BKS PTN Wilayah Barat di Universitas Palangkaraya.  

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Riset dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Semoga hasil penelitian ini ada manfaat bagi 

pengembangan ilmu dan percepatan ekonomi pedesaan. 

 

 

Wassalam, 

 

Ketua Tim 
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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Propinsi Riau merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang kontribunsi 

subsektor perkebunannya berkembang dengan pesat. Komoditi andalan Riau adalah kelapa 

sawit, karet dan kelapa. Pesatnya perkembangan ekonomi kelapa sawit telah menggeser 

komoditi karet dan kelapa. Dampak dari pergeseran tersebut terjadi ketimpangan antara 

petani karet, kelapa dengan petani kelapa sawit. Di daerah yang kelapa sawitnya 

berkembang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup tinggi. Sementara 

di daerah pengembangan komoditi karet dan kelapa tinggkat kesejahteraan petani sangat 

rendah. Namun secara keseluruhan kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Daerah 

Riau cukup tinggi yaitu pada tahun 2000 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 

Propinsi Riau sebesar 10,68% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 20,14%. Kontribusi 

sektor pertambangan dan industri pada tahun 2000 sebesar 75,68% turun menjadi 58,43% 

pada tahun 2012. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian di Daerah Riau 

cukup berkembang. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi 

pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya 

dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan 

masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. 

Kesenjangan di daerah ini semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam 

pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan 

non-pertanian (ekonomi perkotaan).  

Perkembangan sektor pertanian khususnya komoditi kelapa sawit telah 

menyebabkan ketimbangan pendapatan anatar daerah dan atar petani terutama dengan 

petani karet dan kelapa. Komoditi kelapa sawit mempunyai potensi pasar yang terjamin, 

dari sisi lain petani karet menghadapi pasar monopsoni. Dimana harga karet di tingkat 

petani sangat ditentukan oleh toke-toke desa. Petani karet tidak mempunyai kekuatan tawar 

menawar. Dari sisi lain pabrik karet alam di Daerah Riau sangat terbatas dan tidak mampu 

menampung produksi karet rakyat.  

Dampak sari semuanya itu terhadap perkembangan karet alam mengalami 

penurunan begitu juga dari sisi harga. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Propinsi 
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Riau (2013), terjadi alih fungsi lahan dari perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa 

sawit. Bahkan peralihan ini juga terjadi di daerah yang kemiringannya di atas 15%. Kebun 

karet pada tahun 2000 seluas 547.453 ha dan pada tahun 2012 turun menjadi 504.139 ha 

begitu juga terjadi pada perkebunan kelapa, yakni tahun 2000 seluar 586.418 ha dan turun 

menjadi 520.948 ha pada tahun 2012. Sementara perkebunan kelapa sawit berkembang 

dengan pesatnya yaitu pada tahun 2000 seluas 966.786 ha  menjadi 2.258.553 ha pada 

tahun 2013. 

Timbulnya ketidak pastian harga dan terjadinya distorsi hara antar komoditi 

subsektor perkebunan menyebabkan  pembukaan perkebunan kelapa sawit sangat cepat 

sekali, bahkan di daerah pedesaan masyarakat berlomba-lomba memuka kebun kelapa 

sawit tanpa memperhitungkan tingkat kemiringan lahan. Kondisi iini terjadi disebabkan 

karena harga komoditi kelapa sawit lebih terjamin sementara harga komoditi karet sangat 

berfluktuasi. Dari sisi lain keterbatasan industri pengolah karet alam sangat terbatas. Pada 

tahun 2013 jumlah industri karet alam di daerah Riau sebanyak 14 unit dengan kapasitas 

olah sebesar 176.120 ton per tahun, sementara produksi karet alam oleh petani mencapai 

333.069 ton per tahun. Tingginya produksi dibandingkan kemampuan olah industri 

menyebabkan harga karet alam ditingkat petani menjadi rendah. 

Permasalahan yang dihadapi oleh petani karet alam di Daerah Riau adalah ketidak 

pastian harga, rendahnya harga ditingkat petani yang berdampak pada pendapatan 

keluarga. Yang tak kalah pentingnya, petani karet alam menghadapi kondisi pasar yang 

monopsoni, tidak adanya lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan petani di 

pedesaan karena harga karet dikuasai oleh toke-toke (semacar rentenir di pedesaan). 

Dari apa yang telah diungkapan, maka pada rencana penelitian ini penulis 

mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai titik awal untuk penelitian, yaitu: 1) 

Seberapa besar daya dukung wilayah (DDW) terhadap pengembangan industri karet alam 

di daerah Riau? 2) Apakah dengan pengembangan industri karet alam dapat meningkatkan 

daya saing petani serta membuka peluang kerja dan usaha di daerah Riau? 3) Bagaimana 

strategi penataan kelembagaan usahatani karet dalam upaya memacu pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi wilayah? 4) Bagaimana potensi dampak lingkungan sebagai akibat 

pergeseran komoditi karet menjadi kelapa sawit di Daerah Riau? 

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian maka perlu diketahui informasi dan data 

pendukung untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud, 

antara lain: 
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1) Mengetahui kemampuan DDW terhadap pengembangan industri karet alam;  

2) Mengetahui potensi pengembangan industri karet alam dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyakat melalui kesempatan peluang kerja dan usaha di daerah; 

3) Prediksi multiplier effect ekonomi sebagai dampak penataan kelembagaan. 

Tataniaga dan pengembangan industri karet alam; 

4) Menyusun strategi potensi dampak lingkungan sebagai akibat penataan 

kelembagaan dan pengembangan industri karet alam baik secara wilayah maupun 

nasional; 

5) Terjaringnya sentra produksi dan kawasan pembangunan industri berbasis karet 

alam di daerah berpotensi; 

Setelah maksud penelitian tercapai, maka dapat disusun kegiatan penelitian untuk 

mencapai tujuan yaitu: menemukan  model dan strategi penataan kelembagaan, tataniaga 

karet, pembangunan industri karet alam dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan di pedesaan. 

1.3 Keutamaan Kegiatan 

Pesatnya perkembangan perkebunan yang berorientasi komoditi ekspor telah 

memacu pertumbhan ekonomi pedesaan. Perkembangan yang pesat terhadap komoditi 

khususnya kelapa sawit telah menggeser komoditi karet alam di Daearah Riau. Pergeseran 

tersebut tidak saja menyebabkan alih fungsi lahan, tapi juga menyebabkan keseimbangan 

lingkungan dimana kelapa sawit sudah ditanam di kemiringan di atas 15%. Sementara 

tanaman perkerbunan pada kemiringan tersebut sangat potensi adalah tanaman tahunan 

yang mempunyai akar tunggang. Tanaman karet alam pada kemiringan yang curam dapat 

menekan tingkat bahaya erosi. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam 

arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi 

suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya. Dari sisi lain keberhasilan 

pembangunan perkebunan yang berbasis agribisnis diharapkan dapat mengurangi 

ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat maupun antar daerah. 

Keutamaan penelitian ini adalah menemukan model dan strategi penataan 

kelembagaan, tataniaga karet, pembangunan industri karet alam dalam upaya percepatan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan di pedesaan. Strategi yang dimaksud bertujuan untuk 

menciptakan nilai tambah ekonomi sehingga upaya percepatan pembangunan ekonomi 

masyarakat dapat ditingkatkan.  

Hasil temuan ini berguna bagi pelaku agribisnis dan pemerintah sebagai pengambil 

keputusan sehubungan dengan usaha pengembangan perkebunan. Diharapkan adanya 
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perbaikan yang berakibat meningkatkan pendapatan petani karet sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah penelitian ini dilakukan dapat 

memberikan rumusan strategis untuk memanfaatkan sumberdaya lokal melalui 

pembangunan perkebunan dan industri dalam upaya percepatan pembangunan yang 

berkelanjutan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi informasi dan stretegi 

kebijakan oleh pembuat kebijakan dan pelaku bisnis perkebunan dan produk turunannya. 

Secara spesifik keutamaan penelitian ini diharapkan, antara lain:  

1) Terbentuknya kelembagaan perkebunan karet dan tataniaga di pedesaan yang 

mampu meningkatkan nilai tambah petani karet alam. Diharapkan hasil kajian ini 

dapat memberikan solusi dalam pembuat kebijakan untuk meningkatkan daya saing 

petani karet alam di pedesaan 

2) Sebagai bahan informasi tentang potensi sumberdaya lokal dan peluang ekonomi 

yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan tataniaga kareta alam terutama di 

daerah yang berpotensi. Informasi ini berguna bagi pelaku agribisnis perkebunan 

dan pemerintah sebagai pengambil keputusan sehubungan dengan usaha 

pengembangan perkebunan berkelanjutan untuk komoditi karet alam khususnya di 

daerah pedesaan.  

3) Diharapkan adanya perbaikan yang berakibat meningkatkan nilai tambah bagi 

pelaku usaha perkebunan khususnya karet alam sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Setelah penelitian ini dilakukan dapat 

memberikan gambaran strategi percepatan pembangunan ekonomi  melalui 

penataan kelembagaan dan industri karet alam di Propinsi Riau. 

4) Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa 

yang mesti ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya penataan kelembagaan 

untuk pengembangan perkebunan  berkelanjutan dan strategi untuk pembangunan 

ekonomi pedesaan. 

5) Informasi dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya 

dalam ilmu pembangunan wilayah, dimana pemikiran yang tertuang dalam 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk penelitian yang lebih 

spesifik terutama menyangkut dengan pembangunan ekonomi di pedesaan.  

6) Pada akhir penelitian 2017, diharapkan terbentuknya mitra keja antara perguruan 

tinggi (Universitas Riau), Investor (Pengusaha), dan Petani (melalui kelembagaan 
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petani) dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di pedesaan yang 

berkelanjutan. Dengan adanya kemitraan ini akan memberikan jaminan pasar bagi 

produk perkebunan  khususnya karet alam yang dihasilkan oleh petani. 
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BAB 2 

 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teoritis 

 Pembangunan pertanian yang dipusatkan di pedesaan yang berbasis agribisnis 

harus dapat mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu konsep yang pernah 

dikemukakan oleh Friedmann. J dan Mike Douglass dalam Almasdi Syahza (2008) adalah 

pengembangan agropolitan. Dalam konsep tersebut dikemukakan bagaimana cara 

mempercepat pembangunan di pedesaan dengan potensi yang dimiliki oleh desa.  Untuk 

itu hal yang perlu dilakukan adalah: Pertama, merubah daerah pedesaan dengan cara 

memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (urbanism) yang telah disesuaikan pada 

lingkungan pedesaan tertentu. Bentuk ini tidak lagi mendorong perpindahan penduduk 

desa ke kota. Menanam modal di pedesaan merupakan salah satu cara menekan urbanisasi 

dan merubah tempat permukinan di desa  menjadi suatu bentuk campuran yang dinamakan 

agropolis atau kota di lading; Kedua, memperluas hubungan sosial di pedesaan sampai 

keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang 

lebih luas (agropolitan district); Ketiga, memperkecil  keretakan sosial (social dislocation) 

dalam proses pembangunan, yaitu: memelihara kesatuan keluarga, memperteguh rasa 

aman, dan memberi kepuasan pribadi dalam membangun masyarakat baru; Keempat, 

menstabilisasikan pendapatan desa dan kota. Memperkecil perbedaannya dengan cara 

memperbanyak kesempatan kerja yang produktif di pedesaan, khususnya memadukan 

kegiatan pertanian dengan nonpertanian dalam lingkungan masyarakat yang sama; Kelima, 

menggunakan tenaga kerja yang ada secara lebih efektif dengan mengarahkan pada usaha-

usaha pengembangan sumberdaya di tiap-tiap agropolitan district, termasuk peningkatan 

hasil pertanian; Keenam,  merangkai agropolitan district menjadi jaringan regional 

dengan cara membangun dan memperbaiki sarana hubungan antara agropolitan district 

dengan kota; Ketujuh, menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan 

lingkungan, sehingga dapat mengendalikan pemberian prioritas pembangunan  serta 

pelaksanaannya pada penduduk daerahnya; dan Kedelapan, menyediakan sumber-sumber 

keuangan untuk membangun agropolitan dengan cara: a) menanam kembali bagian 

terbesar dari tabungan setempat di tiap-tiap distrik; b) mengadakan sistem bekerja sebagai 

pengganti pajak bagi semua anggota masyarakat yang telah dewasa; c) mengalihkan dana 

pembangunan dari pusat-pusat kota dan kawasan industri khusus untuk pembangunan 
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agropolitan; dan d) memperbaiki nilai tukar barang-barang yang merugikan antara petani 

dan penduduk kota agar lebih menguntungkan petani. 

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2005), pembangunan perkebunan di daerah Riau 

membawa dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan 

kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan ini telah memberikan tetesan manfaat (trickle 

down effect), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (power of dispersion) pada 

masyarakat sekitarnya. Semakin besar perkembangannya, semakin terasa dampaknya 

terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan turunannya. Dampak 

tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga 

meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun 

sekunder.  

Dampak terhadap masyarakat sekitar pengembangan perkebunan, tercermin dalam 

terciptanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat tempatan, seperti membuka 

kios makanan dan minuman, jasa transportasi, industri rumah tangga, serta jasa perbankan. 

Semuanya ini akhirnya menimbulkan munculnya pasar-pasar tradisional di daerah 

permukiman dan pedesaan. Dengan demikian pendapatan dan tingkat kesejahteraan 

masyarakat meningkat. Dari sisi lain menyebabkan pola konsumsi dan pendidikan 

masyarakat akan meningkat pula (Almasdi Syahza, 2007a). 

Aktivitas pembangunan perkebunan yang melibatkan banyak tenaga kerja dan 

investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, 

menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha.  Melalui kegiatan 

ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan 

pembangunan perkebunan dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan 

ke belakang (backward linkages). Pada proses kegiatan ini diperkirakan akan muncul 

antara lain jasa konstruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan 

sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama 

proses tersebut. Sedangkan  pada kegiatan pasca panen dan proses produksi akan 

mempunyai keterkaitan ke depan (forward linkages). Proses forward linkages yang 

diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain angkutan, perhotelan, koperasi, 

perbankan, dan perdagangan (Almasdi Syahza, 2007b).  

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi 

masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan 

perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer, 

tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Bermacam sumber 
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pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang 

karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah 

tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di 

hutan dan tukang kayu (Almasdi Syahza, 2009).  

Selama ini yang dihadapi di Daerah Riau adalah perkembangan perkebunan kelapa 

sawit, menyebabkan daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Namun di wilayah pengembangan komoditi karet 

justru daerahnya mengalami kemunduran eknomi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya 

daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan 

kebutuhan sarana produksi perkebunan. Akibatnya rendahnya permintaan dan mobilitas 

barang dan orang menurun. Daerah pengembangan komoditi karet justru tertinggal 

dibandingkan dengan daerah yang menghasilkan kelapa sawit.  

2.2 Peta Jalan Penelitian 

Akhir-akhir ini komoditi karet alam telah tergeser oleh usaha tani kelapa sawit. Hal 

tersebut disebabkan karena kelapa sawit memberikan kepastian pasar kepada petani. 

Akibatnya pendapatan petani dari komoditi kelapa sawit jauh lebih tinggi dibandingkan 

komoditi lainnya.  Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit di daerah Riau telah 

mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat pedesaan (Almasdi 

Syahza, 2004). Kegiatan perkebunan menyebabkan mata pencaharian masyarakat tidak lagi 

terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah 

memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier (Almasdi Syahza, 2006). Aktivitas 

perkebunan merupakan salah satu program yang berhasil dalam pemberdayaan masyakat 

pedesaan (Almasdi Syahza, 2007). Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan multiplier effect ekonomi perlu dikembangkan konsep agroestate berbasis 

kelapa sawit (Almasdi Syahza, 2007b). Usahatani kelapa sawit telah memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan lembaga ekonomi di pedesaan (Almasdi 2008). Kelapa 

sawit telah memberikan dampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan 

(Almasdi Syahza, 2009, 2010, dan 2011).  

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2012, 2013), pembangunan perkebunan 

khususnya kelapa sawit telah menciptakan kemampuan wirausaha bagi petani yang mampu 

menangkap peluang bisnis di sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Hal 

tersebut dibuktikan dengan terbangunnya karakter petani modern yang berorientasi pasar. 

Karakter pengusahatani modern mempunyai jiwa kewirausahaan yang mampu membaca 

peluang di masa depan. Hal tersebut terjadi pada petani kelapa sawit. Petani kelapa sawit 
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yang sudah mempunyai usahatani yang berkembang mempunyai karakter, antara lain: 1) 

berorientasi untuk berkembang (Growth-oriented); 2) berinovasi (Innovativeness); 3) 

percaya diri (Self-confidence); 4) rasa akan kontrol usaha secara pribadi/mandiri (Sense of 

personal control); 5) pengambil resiko (Risk-taker); dan 6) dapat bekerjasama 

(Cooperative).  

Dalam usaha pengembangan perkebunan dan produk turunannya diperlukan 

penataan kelembagaan ekonomi di pedesaan. Hasil penelitian MP3EI tahun pertama dan 

kedua (Almasdi Syahza, 2012, 2013) memperlihatkan bahwa untuk membanguan suatu 

kelembagaan ekonomi masyarakat di pedesaan yang berbasis kelapa sawit diperlukan 

keterlibatan institusi pendukung, antara lain perguaruan tinggi, masyarakat (melalui wadah 

kelompok tani, koperasi), dan pengusaha. 

Pada tahun 2014, penelitian diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi daerah 

melalui penataan kelembagaan dan pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit. 

Pada akhirnya terbentuk model pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat 

berkelanjutan dalam mendukung percepatan klaster industri sawit. Pada akhir penelitian 

diharapkan tersusunnya suatu kebijakan yang terkait dengan pengembangan kelapa sawit 

dan produk turunannya, serta terjaringnya sentra produksi dan kawasan pembangunan 

industri hilir berbasis kelapa sawit di daerah berpotensi.  

Seiring dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya 

pada tahun 2015-2017 akan dirancang pengembangan perkebunan berbasis karet alam. 

Tujuan utama pengembangan komoditi karet alam adalah untuk mengurangi ketimpangan 

antara pendapatan petani kelapa sawit dan karet alam. Dari sisi lingkungan mngurangi 

tingkat bahaya erosi khususnya di daerah kemiringan di atas 15%.  

 Akhir dari penelitian ini akan menghasilkan bentuk penataan kelembagaan 

usahatani perkebunan mulai dari hulu ke hilir. Hasil penelitian penataan kelembagaan 

tersebut diharapkan mampu merumuskan suatu model yang dapat menciptakan nilai 

tambah bagi pelaku usaha perkebunan dan mampu menghasilkan produk turunan yang 

mempunyai nilai ekonomi. Pembangunan perkebunan kedepan tidak lagi semata memacu 

nilai tambah saja, tapi mampu menciptakan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. 

Secara garis besar rekam jejak penelitian (Roadmap) disajikan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Roadmap Penelitian Kelembagaan Perkebunan dan Produk Turunannya 
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BAB 3 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi  Melalui Penataan 

Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Propinsi Riau adalah penelitian ekploratif yang 

bertujuan untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan atau perubahan dalam 

menyusun strategi kebijakan. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui survey dengan 

metode perkembangan (Developmental Research). Untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai 

berikut: 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian direncanakan 3 tahun. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua bagian yakni 

bagian wilayah daratan dan wilayah pesisir. Wilayah Riau daratan yakni Kabupaten 

Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi, sedangkan wilayah Riau pesisir yakni 

Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, 

dan Rokan Hilir. Kedua wilayah penelitian tersebut mempunyai produktifitas berbeda yang 

disebabkan perbedaan tingkat kesuburan tanah.  

Lokasi penelitian pada tahun pertama direncanakan di wilayah Riau daratan yang 

meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Kuantan Singingi. 

Target penelitian tahun pertama adalah petani karet, kelompok tani, pelaku usaha antara 

lain: pedagang pengumpul (toke), pemuka masayarakat dan pemilik industri karet alan di 

daerah survei. Tahun kedua kegiatan penelitian difokuskan di wilayah pesisir. Sasaran 

penelitian tahun kedua hampir bersamaan dengan tahun pertama, tapi difokuskan kepada 

pebuat kebijakan di tingkat kabupaten dan propinsi. Hasil informasi pada tahun pertama 

dan kedua dijadikan dasar untuk menyusun strategi percepatan pembangunan ekonomi  

melalui penataan kelembagaan dan industri karet alam yang berkelanjutan di Propinsi 

Riau. 

Pada tahun ketiga fokus kegiatan adalah implementasi hasil penelitian berupa 

strategi percepatan pembangunan ekonomi  melalui penataan kelembagaan dan industri 

karet alam di Propinsi Riau. Target implementasi tersebut adalah  pihak terkait, antara lain 

pelaku agribisnis karet alam di tingkat pedesaan yakni petani, kelompok tani, koperasi, 

pembuat kebijakan di daerah dan nasional, serta pelaku agribisnis sebagai pemilik  modal. 
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Implementasi juga kepada  pembuat kebijakan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan 

nasional.  

Pembangunan dan penataan kelembagaan perkebunan karet alam yang telah 

disusun diimplimentasikan pada tahun ketiga. Diharapkan pada tahun ketiga terbangunnya 

industri karet alam dalam upaya meningkatkan daya saing petani di pedesaan.  

3.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh 

dari instansi terkait maupun dari pengusaha industri karet alam. Informasi yang diperlukan 

berupa kebijakan oleh pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan. Data primer 

dilakukan dengan  menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan 

kebutuhan penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan dengan metode 

Rapid Rural Appraisal (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan 

data/informasi dan penilaian (assesment) secara umum di lapangan dalam waktu yang 

relatif pendek. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada 

informasi dan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan  penelitian, namun dilakukan dengan 

lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang 

lengkap tentang sesuatu hal.  

Untuk mengurangi penyimpangan (bias) yang disebabkan oleh unsur subjektif 

peneliti maka setiap kali selesai melakukan interview dengan responden dilakukan analisis 

pendahuluan. Kalau ditemui kekeliruan data dari yang diharapkan karena disebabkan oleh 

adanya informasi yang keliru atau salah interpretasi maka dilakukan konfirmasi terhadap 

sumber informasi atau dicari informasi tambahan sehingga didapatkan informasi yang 

lebih lengkap. 

3.3 Analisis Data 

Untuk mendapat hasil penelitian percepatan ekonomi daerah melalui penataan 

kelembagaan dan tataniaga karet alam, maka perlu dilakukan bebrapa analisis, antara lain: 

a) Kemampuan daya dukung wilayah (DDW) industri karet alam 

b) Potensi pengembangan industri karet alam di daerah yang berpotensi untuk 

meningkatkan daya saiang petani  

c) Prediksi multiplier effect ekonomi dan potensi peningkatan kesejahteraan masyakat 

petani karet alam 

d) Kesempatan peluang kerja dan usaha di daerah kajian 

e) Analisis strategi penataan kelembagaan dan tataniaga usahatani kareat alam 
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f) Terjaringnya sentra produksi dan kawasan pembangunan industri karet alam di 

daerah berpotensi 

g) Strategi potensi dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan 

Keputusan untuk Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi  Melalui Penataan 

Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Propinsi Riau dilakukan dengan analisis SWOT. 

Analisis ini dengan mengkombinasikan hasil yang diperoleh di lapangan yakni: Strengths-

kekuatan, Weeknesses-kelemahan, Opportunities-peluang, and Threaths-ancaman. Analisis 

ini dimulai dengan melakukan evaluasi dan identifikasi potensi industri sehingga diperoleh 

faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan industri karet. Peluang dan 

acaman diidentifikasi meliputi masukan, proses, dan keluaran sebagai akibat dari yang 

telah dimiliki. Dengan demikian akan dapat diupayakan strategi yang menggambarkan 

perpaduan terbaik antara faktor-faktor di atas. Analisis ini dilaksanakan berdasarkan 

asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta 

meminimalkan kelemahan dan ancaman yang terjadi dalam pengembangan pertanian. 

Setelah kajian ini dilakukan diharapkan ditemukan Strategi Percepatan 

Pembangunan Ekonomi  Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam guna 

percepatan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah Riau. Secara spesifik keluaran 

setiap tahap penelitian adalah: 

Luaran Tahun Pertama (2015): 

1) Mendapatkan informasi kemampuan daya dukung wilayah (DDW) terhadap 

pengembangan industri karet alam;  

2) Diketahui potensi pengembangan industri karet alam dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyakat melalui kesempatan peluang kerja dan usaha di daerah 

3) Prediksi multiplier effect ekonomi sebagai dampak penataan kelembagaan dan 

tataniaga karet alam. 

4) Teridentifikasi dan pemetaan daerah yang berpotensi dikembangkan sebagai sentra 

industri karet alam untuk meningkatkan daya saing petani di pedesaan. 

Luaran Tahun Kedua (2016): 

1) Menemukan strategi penataan kelembagaan dan tataniaga karet alam dalam upaya 

memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan. 

2) Terjaringnya sentra produksi dan kawasan pengembangan pembangunan industri 

berbahan baku karet alam di daerah berpotensi.  
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3) Menyusun strategi potensi dampak lingkungan sebagai akibat penataan kelembagaan 

dan tataniaga pengembangan industri karet alam baik secara wilayah maupun 

nasional. 

Luaran Tahun Ketiga (2017): 

1) Tersedianya informasi potensi sumberdaya lokal dan peluang ekonomi yang dapat 

dimanfaatkan dalam pengembangan industri karet alam terutama di daerah yang 

berpotensi.  

2) Strategi pengembangan pembangunan perkebunan karet dan industri terhadap 

perkembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. 

3) Merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa yang mesti ditempuh oleh 

pemerintah daerah dalam upaya penataan kelembagaan dan tataniaga karet alam 

untuk pengembangan perkebunan  ke depan dan strategi untuk pembangunan 

ekonomi pedesaan. 

4) Terbangunnya mitra usaha dan mitra kerja antara investor, perguruan tinggi, 

kelompok tani, koperasi dalam bentuk kelembagaan petani yang berbasis perkebunan 

di pedesaan dan terbangunnya suatu industri pengolahan karet alam rakyat. Dengan 

terbangunnya industri diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan 

masyarakat sekitarnya. 

 Langkah-langkah untuk pemecahan masalah pada rencana penelitian ini disajikan 

pada Gambar 3.1. 

Identifikasi Usaha dan Potensi

Ekonomi

 Potensi Sumberdaya karet

 Jenis & Peluang Usaha

 Kelembagaan Ekonomi

 Kebijakan Pemerintah/ swsata

 Lingkungan & keberlanjutan

Analisis

Teknis dan

Sosial

Ekonomi

Permasalahan

dan Pola

Pengembangan

Peluang Bermitra

 Perusahaan Nasional

 Perusahaan Lokal

 Badan Usaha lainnya

Peluang

Pengembangan

Kerangka Pendekatan

untuk Mendapatkan

Output Penelitian

Strategi Percepatan
Pembangunan Ekonomi  Melalui

Penataan Kelembagaan dan
Industri Karet Alam

di Propinsi Riau

Jenis produk/

Usaha

Potensial

Analisis

Data

Analisis

Deskriptif

Analisis

Kualitatif

Analisis

SWOT

Alternatif

Pemecahan

 
Gambar 3.1 Kerangka Fikir Penelitian Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi 

Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Propinsi Riau 

  



 

15 

 

BAB 4 

 

KELEMBAGAAN EKONOMI KARET ALAM 

 

4.1 Perkembangan Perkebunan Karet Alam 

Komoditas perkebunan karet, kelapa, dan kelapa sawit merupakan komoditas 

unggul Provinsi Riau. Selama periode tahun 2005-2013 pertumbuhan rata-rata luas areal 

per tahun perkebunan kelapa sawit menunjukkan tren menaik yaitu 6,73% Sedangkan karet 

alam dan kelapa menunjukkan pertumbuhan rata-rata luas areal per tahun dengan tren 

menurun sebesar 0,57% dan 0,15%. Ilustrasi pertumbuhan rata-rata luas areal per tahun 

perkebunan kelapa, karet, dan kelapa sawit periode 2005-2013 tersaji pada Gambar 4.1. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2014 

Gambar 4.1 Pertumbuhan Rata-rata per Tahun Luas Areal Perkebunan Kelapa, Karet, 

dan Kelapa Sawit Provinsi Riau periode 2005-2013 

Pada periode 2005-2013 ada 5 dari 10 Kabupaten/Kota penghasil karet alam yang 

memiliki rata-rata pertumbuhan luas areal per tahun dengan tren menaik. Adapun 

Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Indragiri Hilir (8,71%) pada tahun 2005 total 

luas areal perkebunan karet alam sebesar 2.752 Ha dan pada tahun 2013 menjadi 5.369 Ha; 

Kota Dumai (6,13%) memiliki luas 1.463 Ha tahun 2015 menjadi 2.355 Ha di tahun 2013; 

diikuti 3 kabupaten lainnya yang memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun dibawah 1,5% 

yaitu Kabupaten Pelalawan (1,45%), Kampar (1,24%), dan Rokan Hulu (0,05%). 

Perkembangan luas areal perkebunan kelapa, karet, dan kelapa sawit per Kabupaten/Kota 

di Provinsi Riau tersaji pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Pertumbuhan Luas Areal (Ha) Komoditi Utama Perkebunan di Provinsi Riau Tahun 2005- 2013 

No Kabupaten 
Tahun 2005 Tahun 2013 Pertumbuhan (%) 

Kelapa Karet K. Sawit Kelapa Karet K. Sawit Kelapa Karet K. Sawit 

1  Kampar  2.906,00  83.868,00  128.925,00  1.806,00  92.537,00  190.486,00  -5,77 1,24 5,00 

2  Rokan Hulu  758,13  55.798,18  93.270,04  1.132,00  56.039,00  208.606,00  5,14 0,05 10,59 

3  Pelalawan  26.437,00  23.048,00  55.769,00  16.868,29  25.856,00  118.150,00  -5,46 1,45 9,84 

4  Indragiri Hulu  2.024,15  71.989,15  55.060,00  1.734,00  58.627,00  56.886,00  -1,92 -2,53 0,41 

5  K. Singingi  2.275,45  158.774,40  58.637,68  1.558,00  146.474,00  70.656,71  -4,62 -1,00 2,36 

6  Bengkalis  50.883,50  51.304,00  93.000,00  12.683,55  35.000,00  160.201,00  -15,94 -4,67 7,03 

7  Rokan Hilir  5.944,00  36.678,00  80.023,00  5.469,00  26.390,00  182.763,00  -1,04 -4,03 10,88 

8  Dumai  2.041,00  1.463,00  19.083,00  1.929,00  2.355,00  36.345,00  -0,70 6,13 8,39 

9  Siak  3.130,25  16.191,25  93.044,68  1.657,10  16.129,00  210.988,02  -7,64 -0,05 10,78 

10  Indragiri Hilir  379.750,00  2.752,00  16.916,00  394.243,50  5.369,00  109.027,50  0,47 8,71 26,23 

11  Pekanbaru  -    -    -    6,00  2.926,00  3.964,50  0,00 0,00 0,00 

12  Kep. Meranti  -    -    -    31.453,00  19.110,00  -    0,00 0,00 0,00 

RAKYAT 476.149,48  501.865,98  693.728,40  470.539,44  486.812,00  1.348.073,73  -0,15 -0,38 8,66 

PBN -    12.482,50  78.907,00  -    10.901,00  79.546,00  0,00 0,00 0,10 

PBS -    14.386,00  652.178,81  -    7.551,00  971.552,00  0,00 0,00 5,11 

JUMLAH 476.149,48  528.734,48  1.424.814,21  470.539,44  505.264,00  2.399.171,73  -0,15 -0,57 6,73 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2014 
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Perbandingan luas areal perkebunan karet alam rakyat antara tahun 2005 dan 2013 

di setiap Kabupaten/Kota diilustrasikan pada Gambar 4.2. Meskipun luas areal perkebunan 

karet alam di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami pertumbuhan dengan tren menurun, 

yaitu rata-rata 1% per tahun periode 2005-2013, kabupaten ini masih memiliki perkebunan 

karet alam terluas diantara kebupaten-kabupaten penghasil lainnya di Provinsi Riau, 

146.474 Ha. Setelah itu menyusul Kabupaten Kampar yang memiliki luas sebesar 92.537 

Ha, dan Kabupaten Indragiri Hulu 58.267 Ha pada tahun 2013. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2014 
Gambar 4.2 Luas Areal Perkebunan Karet Alam Rakyat per Kabupaten/ Kota Tahun 

2005 dan 2013 

Untuk produksi, selama periode tahun 2005-2013 pertumbuhan rata-rata per tahun 

perkebunan karet alam menunjukkan tren menaik dengan angka 1,39%. Pada periode yang 

sama perkebunan kelapa juga mengalami tren pertumbuhan menurun dengan angka 1,32%. 

Hanya perkebunan kelapa sawit yang mengalami pertumbuhan produksi rata-rata per tahun 

dengan tren menaik sebesar 2,04% per tahun. Ilustrasi pertumbuhan rata-rata produksi per 

tahun perkebunan kelapa, karet, dan kelapa sawit periode 2005-2013 tersaji pada Gambar 

4.3. 

Pada Tabel 4.2 disajikan data pertumbuhan produksi perkebunan karet, kelapa, dan 

kelapa sawit di setiap Kabupaten/Kota periode 2005-2013. Untuk komoditas kelapa sawit 

dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata produksi per tahun Kabupaten/Kota 

penghasil mengalami tren menaik. Berbeda dengan komoditas karet dan kelapa yang 

mengalami tren pertumbuhan menaik dan menurun. Kabupaten/Kota yang menglami 

pertumbuhan produksi dengan tren menaik diatas 10% per tahun adalah Kabupaten 

Indragiri Hilir (16,19%) dan Kabupaten Rokan Hilir (10,48%). Kabupaten Kampar, Kota 

Dumai, dan Kabupaten Pelalawan masing-masing mengalami pertumbuhan denga tren 

menaik sebesar 5,65%, 7,65%, dan 8,25%. Hanya Kabupaten Siak, Kuantan Singingi, dan 
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Bengkalis yang mengalami pertumbuhan produksi dengan tren menurun selama periode 

2005-2013. 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2014 

Gambar 4.3 Pertumbuhan Rata-rata per Tahun Produksi Kelapa, Karet, dan Kelapa 

Sawit Provinsi Riau periode 2005-2013 
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Tabel 4.2 Pertumbuhan Produksi (Ton) Komoditi Utama Perkebunan di Provinsi Riau Tahun 2005- 2013 

No Kabupaten 
Tahun 2005 Tahun 2013 Pertumbuhan (%) 

Kelapa Karet K.Sawit Kelapa Karet K.Sawit Kelapa Karet K.Sawit 

1  Kampar  1.926,00  39.111,00  306.062,82  626,00  60.714,00  507.511,00  -13,11 5,65 6,53 

2  Rokan Hulu  703,15  40.675,34  154.589,00  594,94  54.393,51  619.756,96  -2,07 3,70 18,95 

3  Pelalawan  16.246,00  18.099,60  84.826,80  17.226,00  34.137,42  445.464,00  0,73 8,25 23,04 

4  Indragiri Hulu  1.657,10  38.570,99  117.785,00  529,00  40.467,83  206.173,07  -13,30 0,60 7,25 

5  K. Singingi  1.617,58  137.808,67  64.435,13  1.144,18  71.149,00  161.548,46  -4,24 -7,93 12,18 

6  Bengkalis  17.025,00  52.678,20  103.286,00  11.193,00  16.934,00  326.034,59  -5,11 -13,23 15,45 

7  Rokan Hilir  2.592,00  11.135,00  92.964,00  4.645,00  24.714,00  499.830,00  7,56 10,48 23,40 

8  Dumai  881,28  845,00  31.109,60  907,00  1.523,87  75.127,00  0,36 7,65 11,65 

9  Siak  898,00  9.275,87  157.086,00  893,61  7.039,00  598.464,00  -0,06 -3,39 18,20 

10  Indragiri Hilir  362.128,00  1.069,00  7.857,00  299.634,00  3.552,00  249.604,00  -2,34 16,19 54,08 

11  Pekanbaru  -    -    -    9,00  588,00  2.682,00  0,00 0,00 0,00 

12  Kep. Meranti  -    -    -    27.349,00  9.438,00  -    0,00 0,00 0,00 

RAKYAT 405.674,11  349.268,67  1.120.001,35  364.750,73  324.650,63  3.692.195,08  -1,32 -0,91 16,08 

PBN -    24.974,63  279.609,16  -    16.949,00  17,00  0,00 0,00 -70,28 

PBS -    22.047,40  1.742.829,51  -    12.657,00  187,00  0,00 0,00 -68,10 

JUMLAH 405.674,11  396.290,70  3.142.440,02  364.750,73  354.256,63  3.692.399,08  -1,32 -1,39 2,04 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2014 
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Perbandingan produksi karet alam dari perkebunan rakyat antara tahun 2005 dan 

2013 di setiap Kabupaten/Kota diilustrasikan pada Gambar 4.4. Produksi perkebunan karet 

alam Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2005 sebesar 137.808 Ton menurun drastis 

pada tahun 2013 menjadi 71.149 Ton. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Bengkalis, pada 

tahun 2005 produksi karet alam kabupaten ini 52.678,2 ton, pada tahun 2013 menurun 

menjadi 16.394 ton. Sedangkan Kabupaten Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, Indragiri 

Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kota Dumai mengalami peningkatan produksi pada 

periode 2005-2013. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2014 
Gambar 4.4 Produksi Perkebunan Karet Alam Rakyat per Kabupaten/Kota Tahun 2005 

dan 2013 

Untuk Provinsi Riau, komoditas karet alam baik luas areal dan produksi mengalami 

pertumbuhan denga tren menurun. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.5 yang 

memperlihatkan diagram produksi dan luas areal karet alam selama periode 2004-2013. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2014 

Gambar 4.5 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet Alam di Provinsi Riau 

Periode 2004-2013 
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4.2 Keterkaitan Karet Alam dan Ekonomi Masyarakat Pedesaan 

4.2.1 Keterkaitan Karet Alam dan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kabupaten 

Kuantan Singingi 

4.2.1.1 Profil Petani 

Tabel 4.3 Karakteristik Rumahtangga Petani Karet di Kabupaten Kuantan Singingi 

No. Deskripsi Satuan Jumlah 

1. Jumlah responden rumahtangga petani karet Orang 108 

2. Rata-rata umur petani karet Tahun 45 

3. Rata-rata lama pendidikan petani karet Tahun 11 

4. Rata-rata lama pendidikan istri petani karet Tahun 9 

5. Rata-rata pengalaman kerja petani karet Tahun 16 

6. Rata-rata anggota rumahtangga petani karet Orang 4 

7. Rata-rata luas lahan petani karet Ha 2 

 

 

4.2.1.2 Umur Petani 

Tabel 4.4 Umur Petani di Kabupaten Kuantan Singingi 

Umur Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

16-54 86 79,63 

> 55  22 20,37 

Jumlah 108 100,00 

Sumber: Data olahan 

 

 

4.2.1.3 Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Petani Karet di Kabupaten Kuantan Singingi 

No Pendidikan Jumlah (Jiwa) 
Persentase 

(%) 

1 SD 19 17,59 

2 SLTP 25 23,15 

3 SLTA 36 33,33 

4 Diploma 26 24,07 

5 S1 2 1,85 

  Jumlah 108 100,00 
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4.2.1.4 Jumlah Tanggungan Keluarga 

Tabel 4.6 Distribusi Petani Sampel Bserdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga di 

Kabupaten Kuantan Singingi 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

(orang) 
Jumlah (orang) Persentase (%) 

≤ 4 71 65,74 

5–10 37 34,26 

Jumlah 108 100,00 

Rata-Rata 4   

 

 

4.2.1.5 Pengalaman Usahatani 

Tabel 4.7 Pengalaman usahatani karet di Kabupaten Kuantan Singingi 

No 
Pengalaman Usahatani 

(Tahun) 
Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

2 5–10 12 11,11 

3 > 10 96 88,89 

Jumlah 108 100,00 

 

 

4.2.1.6 Luas Lahan yang Dimiliki 

Tabel 4.8 Luas Lahan yang Dimiliki oleh Petani di Kabupaten Kuantan Singingi 

Luas Lahan (Ha) Luas Lahan (Ha) Jumlah Petani (Org) Persentase (%) 

0,5 – 2 154 100 92,59 

 >2 26 8 7,41 

Jumlah 180 108 100,00 

Rata-rata  2     

 

4.2.1.7 Alokasi Waktu Kerja Anggota Rumah Tangga Petani Karet 

Tabel 4.9 Alokasi Waktu Kerja Anggota Rumah Tangga Petani Karet di Kabupaten 

Kuantan Singingi 

No 
Anggota 

Keluarga 

Rata-rata Alokasi Waktu Kerja (Jam/Tahun) 

Karet 
Kelapa 

Sawit 

Petanian 

Lainnya 

Non 

Pertanian 
Jumlah 

1. Suami   1.393             4.095            5.488  

2. Istri 1.402      4.670  6.072  

Jumlah 2.795      8.765  11.560  
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4.2.1.8 Usahatani  

Tabel 4.10 Analisis Rata-rata Usahatani Karet per Hektar per Tahun di Kabupaten 

Kuantan Singingi 

No Uraian Jumlah Satuan 
Harga 

(Rp) 
Nilai (Rp) 

A. PENDAPATAN KOTOR         

1. Produksi Karet 8.413 Kg/ha 6.600  55.525.800  

B. BIAYA PRODUKSI 

 

  
 

24.045.475 

1. Biaya Saprodi 

 

  
 

3.434.500 

  a. Urea 227 Kg/ha 5.500 1.248.500  

  b. TSP 164 Kg/ha 5.500 902.000  

  c. KCL 164 Kg/ha 6.000 984.000  

  j Herbisida 5 Liter/ha 60.000 300.000  

2. Biaya Tenaga Kerja 
 

  
 

20.595.000 

  a. Penebasan 1 Rp/ha 420.000 420.000  

  b. Penyemprotan  herbisida 1 Rp/ha 75.000 75.000  

  c. Pemupukan 1 Rp/ha 900.000 900.000  

  d. Penyadapan 1 Rp/ha 18.000.000 18.000.000  

  e. Pengangkutan 1 Rp/ha 1.200.000 1.200.000  

3. Biaya Penyusutan 1  Rp/ha 15975 15.975 

C. PENDAPATAN BERSIH 
 

  
 

31.480.325 

 

 

4.2.1.9 Pengeluaran Rumah Tangga Petani Karet 

Tabel 4.11 Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani Per Bulan di Kabupaten 

Kuantan Singingi 

No Jenis Rata-rata (Rp/Bulan) Persentase (%) 

A Pengeluaran Pangan  1.996.732 69,56 

  1. Pengeluaran Konsumsi Pangan Pokok 1.122.775 39,11 

  2. Pengeluaran Pangan Lainnya  873.957 30,44 

B Pengeluaran Non Pangan  873.957 30,44 

  1. Pengeluaran Sandang  163.889 5,71 

  2. Pengeluaran Pendidikan  560.250 19,52 

  3. Pengeluaran kesehatan  77.044 2,68 

  4. Pengeluaran Pemeliharaan tempat tinggal  119.744 4,17 

  5. Pengeluaran Lainnya 70.679 2,46 

C Total Pengeluaran 2.870.689 100,00 
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4.2.1.10 Kondisi Produksi Karet Alam dan Lingkungan 

4.2.1.10.1 Kondisi Kelembagaan Karet Alam 

4.2.1.10.1.1 Kelembagaan Petani Karet Alam 

 

Gambar 4.6 Keterlibatan Petani Karet dalam Keanggotaan KUD di Kabupaten Kuantan 

Singingi 

 

4.2.1.10.1.2 Margin Pemasaran 

 

Gambar 4.7 Saluran pemasaran karet di Kabupaten Kuantan Singingi 
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25 

Tabel 4.12 Saluran pemasaran Petani  karet di Kabupaten Kuantan Singingi 

No Saluran  Petani (jiwa) Persentase (%) 

1 Saluran 1 84 77,5 

2 Saluran 2 24 22,5 

          Jumlah 108 100 

 

Tabel 4.13 Analisis Pemasaran Karet Saluran Pemasaran Satu dan Dua di Kabupaten 

Kuantan Singingi 

No Uraian 

Saluran Satu Saluran Dua 

Harga 

(Rp/Kg) 

Biaya 

(Rp/Kg) 

Persentase 

(%) 

Harga 

(Rp/Kg) 

Biaya 

(Rp/kg) 

Persentase 

(%) 

1 

Petani             

a. Harga Jual 6.300,00 
  

6.400,00 
  

b. Biaya 
      

   -Transportasi 
 

332,26 56,87 
 

389 60,31 

   -Penyusutan 4% 
 

252 43,13 
 

256 39,69 

Total biaya 
 

584,26 100,00 
 

645 100,00 

c. Keuntungan 5.715,74 
  

5.755,00 
  

2 

Pedagang Pengumpul  
      

a. Harga Beli 6.300,00 
  

6.400,00 
  

b. Biaya 
      

   -Bongkar 
 

100 14,49 
 

100 12,58 

   -Muat 
 

41,67 6,04 
 

37,5 4,72 

   -Transportasi 
 

233,33 33,82 
 

337,5 42,45 

   -Penyusutan 5 % 
 

315 45,65 
 

320 40,25 

Total Biaya 
 

690 100,00 
 

795 100,00 

c. Harga Jual 8.100 
  

10.000 
  

d. Margin 1.800,00 
  

3.600,00 
  

e. Keuntungan 1.110,00 
  

2.805,00 
  

3 

Pedagang Pengumpul Besar 
      

a. Harga Beli 8.100 
     

b. Biaya 
      

   -Bongkar Muat 
 

110 13,56 
   

   -Transportasi 
 

48 5,92 
   

   -Penyusutan 8% 
 

648 79,90 
   

   - Retribusi 
 

5 
    

Total Biaya 
 

811 100,00 
   

c. Harga Jual 10.000 
     

d. Margin 1.900 
     

e. Keuntungan 1.089 
     

4 Harga Pembelian Pabrik 10.000 
  

10.000 
  

5 Total Margin Pemasaran 3.700,00 
  

3.600,00 
  

6 Total Biaya Pemasaran 
 

2.085,26 
  

1.440,00 
 

7 Bagian yg diterima Petani 0,63 
  

0,64 
  

8 Efisiensi Pemasaran 
  

20,85 
  

14,40 
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4.2.2 Keterkaitan Karet Alam dan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kabupaten 

Kampar 

4.2.2.1 Profil Petani 

Tabel 4.14 Karakteristik Rumahtangga Petani Karet di Kabupaten Kampar 

No. Deskripsi Satuan Jumlah 

1. 
Jumlah responden rumahtangga petani 

karet 
Orang 60 

2. Rata-rata umur petani karet Tahun 43 

3. Rata-rata lama pendidikan petani karet Tahun 10 

4. Rata-rata pengalaman kerja petani karet Tahun 15 

5. 
Rata-rata anggota rumahtangga petani 

karet 
Orang 3 

6. Rata-rata luas lahan petani karet Ha 2,41 

 

4.2.2.2 Umur Petani 

Tabel 4.15 Umur  Petani Karet di Kabupaten Kampar 

Umur Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

16-54 54 90,00 

> 55  6 10,00 

Jumlah 60 100,00 

Sumber: Data olahan  

4.2.2.3 Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.16 Tingkat pendidikan petani karet di Kabupaten Kampar 

No Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 SD 15 25,00 

2 SLTP 13 21,67 

3 SLTA 32 53,33 

  Diploma 0 0,00 

4 S1 0 0,00 

  Jumlah 60 100,00 

 

4.2.2.4 Jumlah Tanggungan Keluarga 

Tabel 4.17 Distribusi Petani Karet Sampel Bserdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga 

di Kabupaten Kampar  

Jumlah Tanggungan Keluarga 

(orang) 
Jumlah (orang) Persentase (%) 

≤ 4 57 95,00 

5–10 3 5,00 

Jumlah 60 100,00 

Rata-Rata 3   
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4.2.2.5 Pengalaman Usahatani 

Tabel 4.18 Pengalaman usahatani Petani Karet di Kabupaten Kampar  

No Pengalaman Usahatani (Tahun) Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

2 5–10 19 31,67 

3 > 10 41 68,33 

Jumlah 60 100,00 

 

4.2.2.6 Luas Lahan yang Dimiliki 

Tabel 4.19 Luas Lahan Yang dimiliki Oleh Petani di Kabupaten Kampar 

Luas Lahan (Ha) Luas Lahan (Ha) 
Jumlah 

Petani (Org) 
Persentase (%) 

0,5 – 2 69 36 60,00 

 >2 75,5 24 40,00 

Jumlah 144,5 60 100,00 

Rata-rata  2,41     

 

4.2.2.7 Alokasi Waktu Kerja Anggota Rumah Tangga Petani Karet 

Tabel 4.20 Alokasi Waktu Kerja Anggota Rumah Tangga Petani Karet di Kabupaten 

Kampar 

No 
Anggota 

Keluarga 

Rata-rata Alokasi Waktu Kerja (Jam/Tahun) 

Karet 
Kelapa 

Sawit 

Petanian 

Lainnya 

Non 

Pertanian 
Jumlah 

1. Suami 
   1 .110  

     1.110  

2. Istri 
      519  

     519  

Jumlah 1.629    1.629 

 

4.2.2.8 Usahatani  

Tabel 4.21 Analisis Rata-rata Usahatani Karet per Hektar per Tahun Alokasi Waktu 

Kerja Anggota Rumah Tangga Petani Karet di Kabupaten Kampar 

No Uraian Jumlah Satuan Harga (Rp) Nilai (Rp) 

A. PENDAPATAN KOTOR         

1. Produksi Karet 4.626 Kg/ha 9.300 43.018.200 

2. Harga 

 

Rp/kg 
 

 B. BIAYA PRODUKSI 

 

  
 

16.412.447 

1. Biaya Saprodi 

 

  
 

4.014.500 

  a. Urea 222 Kg/ha 5.000  1.111.250  

  b. TSP 194 Kg/ha 6.000       1.165.500  

  c. KCL 158 Kg/ha 5.700 897.750  
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No Uraian Jumlah Satuan Harga (Rp) Nilai (Rp) 

  j Herbisida 

 

Liter/ha 

 

420.000  

    -Roundup 6 Liter/ha 70.000 420.000  

2. Biaya Tenaga Kerja 
 

  
 

12.330.000 

  a. Penebasan 1 Rp/ha 1.920.000 1.920.000  

  b. Penyemprotanherbisida 1 Rp/ha 111.000  111.000  

  c. Pemupukan 1 Rp/ha 149.000  149.000  

  d. Penyadapan 1 Rp/ha 9.375.000  9.375.000  

  e. Pengangkutan 1 Rp/ha 775.000 775.000  

3. Biaya Penyusutan 1  Rp/ha 67.947 67.947 

C. PENDAPATAN BERSIH     
 

26.605.753 

 

4.2.2.9 Struktur Pendapatan 

Tabel 4.22 Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani Karet per Bulan Alokasi Waktu 

Kerja Anggota Rumah Tangga Petani Karet di Kabupaten Kampar 

No Sumber Pendapatan Rata-rata (Rp//Bln) Persentase (%) 

1 Pertanian      

  a. Kebun Karet 2.217.146 67,22 

  b. Kebun Kelapa Sawit 667.500 20,24 

  c. Pertanian lainnya 240.606 7,29 

2 Non pertanian 
 

  

  a. Pegawai/Karyawan 
  

  b. Dagang 173.333 5,25 

  c. Lainnya   

Jumlah                       3.298.585  100,00 

 

4.2.2.10 Pengeluaran Rumah Tangga Petani Karet 

Tabel 4.23 Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani Per Bulan Alokasi Waktu Kerja 

Anggota Rumah Tangga Petani Karet di Kabupaten Kampar 

No Jenis Rata-rata (Rp/Bulan) Persentase (%) 

A Pengeluaran Pangan  1.565.000 49,84 

  1. Pengeluaran Konsumsi Pangan Pokok 1.185.000 37,74 

  2. Pengeluaran Pangan Lainnya  380.000 12,10 

B Pengeluaran Non Pangan  1.575.000 50,16 

  1. Pengeluaran Sandang  50.000 1,59 

  2. Pengeluaran Pendidikan  700.000 22,29 

  3. Pengeluaran kesehatan  50.000 1,59 

  4. Pengeluaran Pemeliharaan tempat tinggal  325.000 10,35 

  5. Pengeluaran Lainnya 450.000 14,33 

C Total Pengeluaran 3.140.000 100,00 
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4.2.2.11 Kondisi Produksi Karet Alam dan Lingkungan 

4.2.2.11.1 Kondisi Kelembagaan Karet Alam 

4.2.2.11.1.1 Kelembagaan Petani Karet Alam 

 

 

Gambar 4.8 Keterlibatan Petani Karet dalam Keanggotaan KUD Alokasi Waktu Kerja 

Anggota Rumah Tangga Petani Karet di Kabupaten Kampar 

 

Tabel 4.24 Keterlibatan Petani Karet dalam Kelompok Tani dan Keanggotaan KUD 

Alokasi Waktu Kerja Anggota Rumah Tangga Petani Karet di Kabupaten 

Kampar 

No. Uraian Jumlah Satuan 
Persentase 

(%) 

1. Keanggotaan dalam  kelompok tani 

 

    

 

1. Ya 

 

Orang 

 

 

2. Tidak 60 Orang 100,00 

2. Keanggotaan dalam KUD 

 

  

 

 

1. Ya 

 

Orang 

   2. Tidak 60 Orang 100,00 

 

0% 

100% 

Anggota Kelompok KUD 

Bukan Anggota KUD  
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4.2.2.11.1.2 Margin Pemasaran 

 

Gambar 4.9 Saluran pemasaran karet di Kabupaten Kampar 

 

Tabel 4.25 Saluran pemasaran Petani  karet di Kabupaten Kampar 

No Saluran  Petani (jiwa) Persentase (%) 

1 Saluran 1 40 66,67 

2 Saluran 2 20 33,33 

          Jumlah 60 100 

 

Tabel 4.26 Analisis Pemasaran Karet Saluran Pemasaran Satu dan Dua di Kabupaten 

Kampar 

No Uraian 

Saluran Satu Saluran Dua 

Harga 

(Rp/Kg) 

Biaya 

(Rp/Kg) 

Persentase 

(%) 

Harga 

(Rp/Kg) 

Biaya 

(Rp/kg) 

Persentase 

(%) 

1 

Petani             

a. Harga Jual 7.671,00 
  

7.683,00 
  

b. Biaya 
      

   -Transportasi 
 

100,00 24,58 
 

120,00 28,08 

   -Penyusutan 4% 
 

306,84 75,42 
 

307,32 71,92 

Total biaya 
 

406,84 100,00 
 

427,32 100,00 

c. Keuntungan 7.264,16 
  

7.255,68 
  

2 

Pedagang Pengumpul  
      

a. Harga Beli 7.671,00 
  

7.683,00 
  

b. Biaya 
      

   -Bongkar 
 

100,00 ` 
 

30,00 5,14 

   -Muat 
 

41,67 6,51 
 

70,00 11,98 

   -Transportasi 
 

115,00 17,96 
 

100,00 17,12 

   -Penyusutan 5 % 
 

383,55 59,91 
 

384,15 65,76 

Total Biaya 
 

640,22 100,00 
 

584,15 100,00 

Saluran I Saluran II 

Petani 

Pedagang 

Pengumpul 

 

Pedagang Besar 

Pabrik 

Pengolahan Karet 

Rp.9.766 

Rp.2.095 

Rp.13.254 

Rp.3.455 

Rp. 7.683 

Rp.13.254 

Rp.5.571 

Rp.13.254 

Rp.5.583 
Rp.5.571 

Rp.10.000 

Rp. 7.671 
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No Uraian 

Saluran Satu Saluran Dua 

Harga 

(Rp/Kg) 

Biaya 

(Rp/Kg) 

Persentase 

(%) 

Harga 

(Rp/Kg) 

Biaya 

(Rp/kg) 

Persentase 

(%) 

c. Harga Jual 9.766,00 
  

13.254,00 
  

d. Margin 2.095,00 
  

5.571,00 
  

e. Keuntungan 1.454,78 
  

4.986,85 
  

3 

Pedagang Pengumpul 

Besar       

a. Harga Beli 9.766,00 
     

b. Biaya 
      

   -Bongkar Muat 
 

35,00 3,22 
   

   -Transportasi 
 

75,00 6,89 
   

   -Penyusutan 10% 
 

976,60 89,71 
   

   - Retribusi 
 

2,00 
    

Total Biaya 
 

1.088,60 100,00 
   

c. Harga Jual 13.254,00 
     

d. Margin 3.488,00 
     

e. Keuntungan 2.399,40 
     

4 Harga Pembelian Pabrik 13.254,00 
  

13.254,00 
  

5 
Total Margin 

Pemasaran 
5.583,00 

  
5.571,00 

  

6 Total Biaya Pemasaran 
 

2.135,66 
  

1.011,47 
 

7 
Bagian yg diterima 

Petani 
0,58 

  
0,58 

  

8 Efisiensi Pemasaran 
  

16,11 
  

7,63 

 

4.2.3 Keterkaitan Karet Alam dan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Provinsi Riau 

4.2.3.1 Profil Petani  

Tabel 4.27 Karakteristik Rumahtangga Petani Karet di Provinsi Riau 

No. Deskripsi Satuan Jumlah 

1. Jumlah responden rumahtangga petani karet Orang 168 

2. Rata-rata umur petani karet Tahun 44 

3. Rata-rata lama pendidikan petani karet Tahun 11 

4. Rata-rata lama pendidikan istri petani karet Tahun 9 

5. Rata-rata pengalaman kerja petani karet Tahun 16 

6. Rata-rata anggota rumahtangga petani karet Orang 4 

7. Rata-rata luas lahan petani karet Ha 1,93 

 

4.2.3.2 Umur Petani 

Tabel 4.28 Umur Petani di Provinsi Riau 

Umur Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

16-54 140 83,33 

> 55  28 16,67 

Jumlah 168 100,00 
Sumber: Data olahan  
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4.2.3.3 Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.29 Tingkat Pendidikan Petani Karet di Provinsi Riau 

No Pendidikan Jumlah (Jiwa) 
Persentase 

(%) 

1 SD 34 20,24 

2 SLTP 38 22,62 

3 SLTA 68 40,48 

4 Diploma 26 15,48 

5 S1 2 1,19 

  Jumlah 168 100,00 

 

4.2.3.4 Jumlah Tanggungan Keluarga 

Tabel 4.30 Distribusi Petani SampelBserdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga di 

Provinsi Riau 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

(orang) 
Jumlah (orang) Persentase (%) 

≤ 4 128 76,19 

5–10 40 23,81 

Jumlah 168 100,00 

Rata-Rata 4   
 

4.2.3.5 Pengalaman Usahatani 

Tabel 4.31 Pengalaman Usahatani Karet di Provinsi Riau 

No 
Pengalaman Usahatani 

(Tahun) 
Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

2 5–10 31 18,45 

3 > 10 137 81,55 

Jumlah 168 100,00 

 

4.2.3.6 Luas Lahan Yang di Miliki 

Tabel 4.32 Luas Lahan yang dimiliki oleh Petani di Provinsi Riau 

         Luas Lahan (Ha) Luas Lahan (Ha) Jumlah Petani (Org) Persentase (%) 

0,5 – 2 223,00 136 80,95 

 >2 101,50 132 19,05 

Jumlah 324,50 168 100,00 

Rata-rata  1,93     
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4.2.3.7 Alokasi Waktu Kerja Anggota Rumahtangga Petani Karet 

Tabel 4.33 Alokasi Waktu Kerja Anggota Rumahtangga Petani Karet di Provinsi Riau 

No 
Anggota 

Keluarga 

Rata-rata Alokasi Waktu Kerja (Jam/Tahun) 

Karet 
Kelapa 

Sawit 

Petanian 

Lainnya 

Non 

Pertanian 
Jumlah 

1. Suami     1.251  
                          

-  
            -      2.048              2.744  

2. Istri        961  
                          

-  
            -      2.335              3.036  

Jumlah     2.212          4.383              5.780  

 

4.2.3.8 Usahatani  

Tabel 4.34 Analisis Rata-rata Usahatani Karet per Hektar per Tahun di Provinsi Riau 

No Uraian Jumlah Satuan Harga (Rp) Nilai (Rp) 

A. PENDAPATAN KOTOR         

1. Produksi Karet 5.985 Kg/ha 9.300 55.660.895 

2. Harga 

 

Rp/kg 
 

 B. BIAYA PRODUKSI 

 

  
 

24.381.825 

1. Biaya Saprodi 

 

  
 

3.680.955 

  a. Urea 213 Kg/ha 5.500 1.173.082 

  b. TSP 154 Kg/ha 6.000 925.789 

  c. KCL 149 Kg/ha 6.000 893.750 

  j Herbisida 4,92 Liter/ha 

 

344.167 

2. Biaya Tenaga Kerja 
 

  
 

20.555.000 

  a. Penebasan 1 Rp/ha 420.000 420.000 

  b. Penyemprotan herbisida 1 Rp/ha 35.000 35.000 

  c. Pemupukan 1 Rp/ha 900.000 900.000 

  d. Penyadapan 1 Rp/ha 18.000.000 18.000.000 

  e. Pengangkutan 1 Rp/ha 1.200.000 1.200.000 

3. Biaya Penyusutan 1  Rp/ha 145.870 145.870 

C. PENDAPATAN BERSIH       31.279.070 

 

4.2.3.9 Pengeluaran Rumahtangga Petani Karet 

Tabel 4.35 Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani Per Bulan di Provinsi Riau 

No Jenis Rata-rata (Rp/Bulan) Persentase (%) 

A Pengeluaran Pangan  1.780.866 58,12 

  1. Pengeluaran Konsumsi Pangan Pokok 1.153.888 37,66 

  2. Pengeluaran Pangan Lainnya  626.978 20,46 

B Pengeluaran Non Pangan  1.283.303 41,88 

  1. Pengeluaran Sandang  106.944 3,49 

  2. Pengeluaran Pendidikan  630.125 20,56 

  3. Pengeluaran kesehatan  63.522 2,07 

  4. Pengeluaran Pemeliharaan tempat tinggal  222.372 7,26 

  5. Pengeluaran Lainnya 260.339 8,50 

C Total Pengeluaran 3.064.169 100,00 
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4.2.3.10 Kondisi Produksi Karet Alam dan Lingkungan 

4.2.3.10.1 Kondisi Kelembagaan Karet Alam 

4.2.3.10.1.1 Kelembagaan Petani Karet Alam 

 

Gambar 4.10 Keterlibatan Petani Karet dalam Keanggotaan KUD di Provinsi Riau 

 

4.2.3.10.1.2 Margin Pemasaran 

 

Gambar 4.11 Saluran pemasaran karet di Provinsi Riau 

  

10,71% 

89,29% 

Anggota Kelompok KUD 

Bukan Anggota KUD  

Saluran I Saluran II 

Rp.8.933 

Rp. 7.200 

Rp.1733 

Rp.11.627 

Rp.2.694 

Rp.7.300 

Rp.11.627 

Rp.4.327 

Rp.11.627 

Rp.4.427 
Rp.4.327 

Rp.11.627 

Petani 

Pedagang 

Pengumpul 

 

Pedagang Besar  

Pabrik 

Pengolahan Karet 
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Tabel 4.36 Saluran pemasaran Petani  karet di Provinsi Riau 

No Saluran  Petani (jiwa) Persentase (%) 

1 Saluran 1 124 73,81 

2 Saluran 2 44 26,19 

          Jumlah 1568 100 

 

Tabel 4.37 Analisis Pemasaran Karet Saluran Pemasaran Satu dan Dua di Provinsi Riau 

No Uraian 

Saluran Satu Saluran Dua 

Harga 

(Rp/Kg) 

Biaya 

(Rp/Kg) 

Persentase 

(%) 

Harga 

(Rp/Kg) 

Biaya 

(Rp/Kg) 

Persentase 

(%) 

1 Petani             

a. Harga Jual 7.200,00 
  

7.300,00 
  

b. Biaya 
      

   -Transportasi 
 

100,00 25,77 
 

120,00 29,13 

   -Penyusutan 4% 
 

288,00 74,23 
 

292,00 70,87 

Total biaya 
 

388,00 100,00 
 

412,00 100,00 

c. Keuntungan 6.812,00 
  

6.888,00 
  

2 Pedagang Pengumpul  
      

a. Harga Beli 7.200,00 
  

7.300,00 
  

b. Biaya 
      

   -Bongkar 
 

100,00 16,22 
 

30,00 5,31 

   -Muat 
 

41,67 6,76 
 

70,00 12,39 

   -Transportasi 
 

115,00 18,65 
 

100,00 17,70 

   -Penyusutan 5 % 
 

360,00 58,38 
 

365,00 64,60 

Total Biaya 
 

616,67 100,00 
 

565,00 100,00 

c. Harga Jual 8.933,00 
  

11.627,00 
  

d. Margin 1.733,00 
  

4.327,00 
  

e. Keuntungan 1.116,33 
  

3.762,00 
  

3 Pedagang Pengumpul 

Besar       

a. Harga Beli 8.933,00 
     

b. Biaya 
      

   -Bongkar Muat 
 

35,00 3,48 
   

   -Transportasi 
 

75,00 7,46 
   

   -Penyusutan 10% 
 

893,30 88,86 
   

   - Retribusi 
 

2,00 0,20 
   

Total Biaya 
 

1.005,30 100,00 
   

c. Harga Jual 11.627,00 
     

d. Margin 2.694,00 
     

e. Keuntungan 1.688,70 
     

4 Harga Pembelian Pabrik 11.627,00 
  

11.627,00 
  

5 Total Margin Pemasaran 4.427,00 
  

4.327,00 
  

6 Total Biaya Pemasaran 
 

2.009,97 
  

977,00 
 

7 Bagian yg diterima Petani 0,62 
  

0,63 
  

8 Efisiensi Pemasaran 
  

17,29 
  

8,40 
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4.3 Kondisi Kelembagaan Ekonomi Karet Alam 

4.3.1 Kelembagaan Petani Karet Alam 

Berdasarkan Laporan Dinas Perkebunan Provinsi Riau tiga tahun terakhir, yakni 

tahun 2011 hingga Tahun 2013, jumlah petani karet alam di Riau mengalami fluktuasi. 

Pada tahun 2011 jumlah petani karet di Riau mencapai 244,317 KK, namun pada tahun 

2012 mengalami penurunan menjadi 237,760 KK tetapi pada tahun 2013 kembali 

mengalami peningkatan menjadi 245,460 KK. Secara rinci perkembangan jumlah petani 

karet di Riau dapat dilihat pada Tabel 4.38 berikut. 

Tabel 4.38 Jumlah Petani Karet di Riau Periode 2011-2103 

Kabupaten 2011 (KK) 2012 (KK) 2013 (KK) 

 Kampar   50.856   50.643   51.436  

 Rokan Hulu   24.044   23.775   24.172  

 Pelalawan   16.045   14.003   15.277  

 Indragiri Hulu   30.789   30.789   30.789  

 Kuantan Singingi   64.949   62.750   62.975  

 Bengkalis   17.578   17.513   20.551  

 Rokan Hilir   16.523   16.584   16.262  

 Dumai   1.673   1.702   1.736  

 Siak   8.217   6.328   7.298  

 Indragiri Hilir   1.623   1.639   1.701  

 Pekanbaru   580   580   580  

 Kepulauan Meranti   11.439   11.454   12.683  

 Jumlah   244.317   237.760   245.460  
Sumber: Statistik Perkebunan Provinsi Riau, 2011, 2012 dan 2013 

Berdasarkan 0, petani karet terbanyak dijumpai di Kabupaten Kuantan Singingi 

yakni sebanyak 62.975 KK dan diikuti oleh Kabupaten Kampar sebesar 51.436 KK. 

Jumlah petani karet paling sedikit dijumpai di Kota Pekanbaru yakni hanya 580 KK. 

Pada umumnya petani karet di Riau adalah petani subsisten yang merupakan petani 

turun temurun sejak zaman penjajahan Belanda dahulu kala. Pada tahun 1915 pemerintah 

Hindia Belanda mulai membangun perkebunan karet, di seluruh Kepulauan Riau, Indragiri 

dan Kuantan terdapat 12 onderneming (perkebunan Hindia Belanda).Tanah-tanah erfpacht 

(Tanah yang disewa oleh perusahaan swasta dari pemerintahan Hindia Belanda untuk 

perkebunan) seperti di Japura, Kelawat, Sungai Lalak, Sungai Parit Gading, Air Molek dan 

Sungai Sagu, kemudian dimanfaatkan untuk ditanami pohon karet (Penebar Swadaya, 1992 

dalam Ikin Sadikin, 2005: 7).  Disamping itu dengan lancarnya perdagangan antara 

Sumatera dan Malaysia juga membantu berkembangnya usaha karet rakyat. Ledakan 

tingginya harga karet terutama setelah terjadi pada tahun 1922 dan 1926 menjadikan rakyat 
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berlomba-lomba membuka kebun karet sendiri. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu 

memang tidak membuat peraturan tentang pembukaan dan pengusahaan perkebunan karet 

oleh rakyat. Akibatnya, lahan karet di Indonesia meluas secara tak terkendali sehingga 

kapasitas produksi karet menjadi berlebihan. Berdasarkan tulisan sejarah, diperoleh 

informasi bahwa perkebunan karet sejak masa lalu telah menjadi andalan sumber mata 

pencaharian masyarakat termasuk di Riau.   

Berdasarkan pengamatan lapangan, perkebunan karet di Riau masih di kelola secara 

tradisional. Pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam 

kemudian dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat 

produktivitasnya rendah, yaitu hanya sekitar 738 kg/ha/th (Statistik Perkebunan Riau, 

2013: 6).  Selain itu kualitas hasil bahan olah karet (Bokar) juga tergolong rendah. Budaya 

Bokar Kotor masih mendominasi perilaku petani karet dalam memproduksi Bokar. Banyak 

faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu Bokar petani, antara lain jumlah produksi 

yang rendah karena lahan sempit, bibit karet tidak unggul, pemeliharaan kebun yang asal-

asalan serta teknik penyadapan yang tidak tepat. Faktor lain yang ikut mempengaruhi 

buruknya mutu Bokar adalah panjangnya rantai pemasaran dari petani karet hingga pabrik 

pengolahan. Konsekuensinya petani karet cenderung memperberat timbang Bokarnya 

dengan cara memasukkan bahan pengotor kedalam Bokarnya seperti kayu, dedaunan, 

tanah dan bahan pemberat lainnya dengan harapan petani memperoleh hasil penimbangan 

yang lebih, sekalipun harganya rendah. Di sisi lain tingkat pengetahuan petani karet yang 

rendah tentang teknik penyadapan yang benar, penggunaan bahan penggumpal atau 

pembeku yang sesuai serta penanganan pasca panen Bokar ikut mempengaruhi 

rendahnyanya mutu Bokar yang dihasilkan petani karet. 

Rendahnya posisi tawar (bargaining position) petani karet dengan pedagang ikut 

membantu rendahnya harga karet yang diterima oleh petani. Kondisi ini juga dipengaruhi 

oleh lemahnya kelembagaan petani karet. Bukti empiris dari lemahnya kelembagaan petani 

tersebut dapat dilihat dari masih sedikitnya petani karet yang tergabung dalam kelompok 

tani atau kelompok usaha bersama (KUB).  

Berdasarkan Laporan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, dari 51,436 KK petani 

karet hanya ada 35  kelompok petani karet di wilayah tersebut. Berdasarkan jumlah  

tersebut belum ada satu kelompok pun yang sudah teregistrasi sebagai Unit Pengolahan 

dan Pemasaran Bokar (UPPB) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kementerian 

Pertanian No. 38 Tahun 2008. Pembentukan UPPB oleh petani karet memberikan peluang  

kepada petani karet untuk memasarkan Bokar secara langsung ke pabrik pengolahan karet 
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(industri crumb rubber) tanpa melalui pedagang pengunmpul, sehingga petani dapat 

menikmati harga karet minimal 75% dari harga penjualan karet di atas pelabuhan ekspor 

atau Free on  Board (FOB). 

Sebagai konsekuensi dari belum terbentuknya kelompok tani atau UPPB, maka 

petani karet terpaksa berjuang secara sendiri-sendiri dalam memasarkan Bokarnya, 

sehingga mau tak mau harus berhubungan dengan pedagang pengumpul yang lazim 

dikenal dengan sebutan tauke. Hubungan jual beli bokar antara petani karet dengan 

pedagang pengumpul, tidak hanya sebatas hubungan ekonomi semata, melainkan 

membentuk hubungan sosial budaya yang menjelma menjadi hubungan patronase (patron 

klien) antara pedagang pengumpul sebagai patron dan petani karet sebagai klien. 

Kelembagaan patronase tersebut pada dasarnya merupakan hubungan eksploitatif antara 

pedagang dengan petani karet, tetapi petani karet tidak punya pilihan lain akibatnya taraf 

hidup petani karet cenderung menurun apalagi dengan harga karet alam yang makin 

merosot. 

Permentan No. 38 tahun 2008  tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan 

Olah Karet (Bokar) yang telah diberlakukan sejak tujuh tahun lalu  yang seharusnya 

menjadi pedoman dalam membangun kelembagaan petani karet ternyata belum  mampu 

melahirkan kelembagaan petani karet yang dapat mensejahterakan petani karet.  

Asosiasi petani karet Indonesia (Apkarindo) yang secara nasional berkantor pusat di 

Jakarta ternyata belum terbentuk di Riau, sehingga asosiasi ini belum dirasakan 

manfaatnya bagi petani karet di Riau. 

4.3.2 Kelembagaan Pedagang Karet Alam 

Usia pedagang karet di Indonesia hampir sama dengan usia petani karet itu sendiri, 

termasuk di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya kelembagaan 

petani karet yang memiliki akses langsung ke pabrik pengolahan karet (industri crumb 

rubber). Sehingga mau tak mau petani karet untuk memasarkan Bokarnya harus 

berhubungan dengan pedagang pengumpul yang memiliki akses ke pabrik pengolahan. 

Secara nasional aturan yang menjadi pedoman dalam perdagangan Bokar adalah Peraturan 

Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi 

Ekspor Standard Indonesian Rubber yang Diperdagangkan, yang lazim disebut sebagai 

Bokor SIR. 

Namun setali tiga uang dengan Permentan No. 38 Tahun 2008, Permendag No. 53 

Tahun 2009 ternyata juga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatur 

perdagangan Bokor SIR di Indonesia, termasuk di Riau. Sampai dengan akhir tahun 2014 
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belum satu pun pedagang karet baik pelaku usaha maupun pedagang informal di Riau yang 

memiliki Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bokor SIR (STPP-Bokor SIR) yang berfungsi 

sebagai legalitas pedagang tersebut yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian/Perdagangan 

Kabupaten/Kota. 

Kenyataan ini membuktikan bahwa kelembagaan pedagang karet baik berbentuk 

pelaku usaha maupun pedagang informal belum tertata dengan baik. Hal ini tentunya 

menyulitkan dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang karet tersebut.  

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota yang seharusnya menjadi 

sumber informasi tentang kondisi pedagang karet di Riau ternyata tidak memiliki data apa 

pun tentang pedagang karet. Satu-satunya data tentang pedagang karet diperoleh dari 

industri crumb rubber yang merupakan mitra pedagang karet dalam memasarkan Bokor 

SIR. Jumlah pedagang karet di Provinsi Riau dirinci menurut pabrik karet yang menjadi 

mitra pedagang dapat dilihat pada Tabel 4.39. 

Tabel 4.39 Data Pedagang Karet Menurut Mitra Pabrik Karet di Provinsi Riau 

Sumber: Gapkindo Riau, 2014 

Hingga setakat ini belum ada asosiasi atau organisasi yang menjadi wadah 

pedagang karet untuk berhimpun, sehingga sedikit sekali informasi yang diperoleh tentang 

keberadaan pedagang karet di Riau. 

4.3.3 Kelembagaan Industri Karet Alam 

Era crumb-rubberisasi lahir sekitar akhir tahun 60-an hanya berbahan baku lateks 

yang langsung digumpalkan di pabrik. Selain untuk menghasilkan karet mentah dengan 

mutu spesifikasi teknis, teknologi yang digunakan ditujukan untuk memproduksi karet 

secara cepat, karena jenis yang lain yaitu RSS, crepe dan ADS pada waktu itu memerlukan 

waktu pengolahan cukup lama, 1-2 minggu.  

“Morning Latex, Evening Tyre” merupakan semboyan yang disampaikan saat 

proses “crumb rubber” dipromosikan. Bila sebelumnya untuk membuat ban yang 

menggunakan bahan baku sheet membutuhkan waktu 5-6 hari untuk mengeringkan sheet, 

No Mitra Pabrik Karet Jumlah Pedagang % 
1 PT. Tirta Sari Surya 30 22,22 

2 PT, Andalas Agro Lestari 30 22,22 

3 PT. Hervenia Kampar Lestari 20 14,82 

4 PT. P&P Bangkinang Pekanbaru 10 7,41 

5 PT. P&P Bangkinang Simalinyang 15 11,11 

6 PT. RICRY 30 22,22 

7 PT. Perkebunan V  0 0,00 

 Jumlah 135 100,00 
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maka setelah teknologi “crumb rubber” ditemukan maka proses pengeringan karet dari 

lateks menjadi crumb rubber hanya membutuhkan waktu 5 jam, sehingga pada malam hari 

sudah dapat diolah menjadi ban.  

Teknologi crumb rubber sangat menggembirakan para produsen, karena pada saat 

pembuatan sheet kualitas mutu banyak ditentukan secara visual dan ada kecenderungan 

mengarah subyektif maka dengan teknologi crumb rubber parameter mutu dapat diukur 

secara teknis dan bersifat sangat objektif.  Pada teknologi crumb rubber, waktu 

pengeringan sangat singkat karena ukuran koagulum perlu diperkecil (diremahkan). 

Dengan proses pengecilan ukuran (size reduction) tersebut juga mampu mengeluarkan 

kotoran, sehingga teknologi ini juga berkembang untuk juga mengolah berbagai kualitas 

koagulum lateks .  Bila ditelaah semboyan di atas, kita baru sadar bahwa proses yang kita 

lakukan untuk mengolah bokar menjadi crumb rubber jauh dari efisien, karena 

membutuhkan waktu 7-16 hari atau jauh lebih lama dari proses pembuatan sheet yang 

dianggap kuno.  Semua ini ditempuh karena kondisi bahan baku yang kita olah tidak 

memungkinkan untuk menggunakan proses seperti pada awal teknologi ini diperkenalkan.  

Untuk menghasilkan produk yang diinginkan pasar dan mengatasi masalah dari kondisi 

bokar yang ada, kita telah berjalan begitu jauh, melakukan investasi yang sangat mahal dan 

berusaha sangat keras melakukan berbagai upaya pengembangan teknologi.  

Sejarah industri crumb rubber di Riau diawali sejak tahun 1970an dengan 

dicanangkannya era crumb rubberisasi oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia 

ketika itu. Pada awalnya didirikan lima pabrik crumb rubber di Riau yaitu: 

1. PT. Riau Crumb Rubber Factory (PT. RICRY) yang beralamat di Pekanbaru, saat 

ini sudah melakukan perluasan pabrik di Simalinyang Kampar, namun belum 

beroperasi; 

2. PT. Union Siak, di Pekanbaru kemudian berubah nama  menjadi PT. Hervenia 

Kampar Lestari di Sungai Pinang Kampar 

3. PT. P&P Bangkinang di Pekanbaru, kemudian melakukan perluasan pabrik di 

Stanum Bangkinang dan di Simalinyang Kampar 

4. PT. Tirta Sari Surya di Rengat Indragiri Hulu 

5. PT. Pulau Bintan Djaja di Kijang, Tanjung Pinang. 

Sampai dengan tahun 2010 perkembangan selanjutnya industri crumb rubber di 

Riau tumbuh beberapa pabrik antara lain: 

1. PT. Perkebunan Nusantara V memiliki tiga pabrik  

2. PT. Numbing Jaya di Tanjung Pinang Kabupaten Kepri. 
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3. PT. Mardec Nusa Riau di Kasikan Kabupaten Kampar 

4. PT. Andalas Agro Lestari di Logas Kabupaten Kuantan Singingi 

5. PT. Mitra Unggul Pusaka di Langgam Kabupaten  Pelalawan. 

6. PT. Adei Plantation & Industri di Duri Kabupaten Bengkalis 

Pasca tahun 2010, industri crumb rubber di Riau mengalami penurunan dimana dua 

pabrik di crumb rubber dan satu  pabrik  lateks stop operasi karena tutup pabrik sebagai 

akibat dari alih komoditi dari karet ke kelapa sawit. Dua pabrik yang mengalami alih 

komoditi adalah PT. Mitra Unggul Pusaka dan PT, Adei Plantation & Indutri, sedangkan 

PT. Mardec Nusa Riau berhenti beroperasi karena kelangkaan bahan baku. 

Sampai dengan tahun 2013, jumlah industri crumb rubber di Riau dapat dilihat 

pada Tabel 4.40. 

Tabel 4.40 Jumlah Industri Crumb Rubber Dirinci Menurut Kapasitas Pabrik di 

Provinsi Riau 

No. Nama Pabrik 
Kapasitas 
Produksi 
(Ton/Th) 

Jenis Produk 

1 PT. Andalas Agro Lestari 40,000 SIR 10, SIR 20 

2 PT. P&P Bangkinang (P) 24,000 SIR 10, SIR 20 

3 PT. P&P Bangkinang (S) 24,000  

4 PT. Hervenia Kampar Lestari 60,000 SIR 10, SIR 20 

5 PT. Perkebunan Nusantara V 25,000 RSS 1, SIR 3L, SIR 
10, SIR 20 

6 PT. Riau Crumb Rubber Factory (P) 24,000 SIR 10, SIR 20 

7 PT. Riau Crumb Rubber Factory (S) 30,000  

8 PT. Tirta Sari Surya 45,000 SIR 10, SIR 20 

9 PT. Mardec Nusa Riau 10,000 Stop operasi 

 Jumlah 282,000  
Sumber: List of Member Gapkindo, 2013 

Realisasi produksi crumb rubber Riau dalam tiga tahun terakhir (2012-2014) 

cenderung mengalami peningkatan tipis seperti terlihat pada Tabel 4.41. 

Tabel 4.41 Realisasi Produksi Crumb Rubber Provinsi Riau periode 2012-2014 (ton) 

No Nama Pabrik 2012 2013 2014 

1 PT. Andalas Agro Lestari 23.718,45 26.427,56 27,923.77 

2 PT. P&P Bangkinang 30.673,86 29.742,22 30,133.27 

3 PT. Hervenia Kampar Lestari 22.607,62 25.988,62 26,570.39 

4 PT. Perkebunan Nusantara V 11.699,22 12.895,52 8,546.46 

5 PT. Riau Crumb Rubber Factory 19.830,93 18.613,72 17,593.91 

6 PT. Tirta Sari Surya 43.377,05 43.251,69 46,585.74 

 Jumlah 151.907,13 156.919,33 157.353,54 
Sumber: Gapkindo Riau, 2014 
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Realisasi ekspor crumb rubber Riau dalam tiga tahun terakhir (2012-2014) relatif 

tetap dengan sedikit kenaikan pada tahun 2013 dan 2014 bila dibandingkan dengan tahun 

2012, seperti terlihat pada Tabel 4.42. 

Tabel 4.42 Realisasi Ekspor Crumb Rubber Provinsi Riau periode 2012-2014 (ton) 

No Nama Pabrik 2012 2013 2014 

1 PT. Andalas Agro Lestari 24,141.32 26,077.94 27,002.00 

2 PT. P&P Bangkinang 28,195.02 27,033.30 29,508.36 

3 PT. Hervenia Kampar Lestari 24,471.44 25,473.28 26,386.50 

4 PT. Perkebunan Nusantara V 5,867.76 8,809.92 4,611.60 

5 PT. Riau Crumb Rubber Factory 18,618.74 18,282.60 16,349.76 

6 PT. Tirta Sari Surya 42,041.83 43,554.48 46,113.55 

 Jumlah 145.348,11 151.244,52 151.985,77 
Sumber: Gapkindo Riau, 2014 

Selanjutnya jika dilihat perbandingan kapasitas pabrik dengan luas kebun karet per 

kabupaten di wilayah Riau, dapat dilihat pada Tabel 4.43. 

Tabel 4.43 Kapasitas Pabrik Karet Menurut Kabupaten dan Luas Kebun Karet 

No Nama Kabupaten/Nama Pabrik 
Kapasitas 
Produksi 
(Ton/Th) 

Luas Kebun 
Karet 
(Ha) 

Produksi 
Kebun 
(ton) 

1 Kabupaten Kampar  92,168 61,482 

 a. PT. P&P Bangkinang 24,000   

 b. PT. Hervenia Kampar Lestari 60,000   

 c. PT. Mardec Nusa Riau 10,000 Stop operasi 

 d. PT. PN V 10,000   

 e. PT. RICRY 30,000 Belum beroperasi 

 Jumlah (1) 140,000 92,168 61,482 

2 Kota Pekanbaru  2,926 652 

 a. PT. RICRY 24,000   

 b. PT. P & P Bangkinang 24,000   

 Jumlah (2) 48,000 2,926 652 

3 Kota Dumai  2,294 1,497 

4 Kabupaten Rokan Hulu  55,426 53,026 

5 Kabupaten Pelalawan  24,922 23,336 

6 Kabupaten Inhu  58,627 39,050 

 a. PT. Tirta Sari Surya 45,000   

 b. PT. Perkebunan Nusantara 5 15,000   

 Jumlah (6) 60,000 58,627 39,050 

7 Kabupaten Kuansing  146,215 56,299 

 b. PT. Andalas Agro Lestari 40,000   

 Jumlah (7) 40,000 146,215 56,299 

8 Kabupaten Bengkalis  32,258 20,777 

9 Kabupaten Rokan Hilir  27,054 26,853 

10 Kabupaten Indragiri Hilir  5,243 1,598 

11 Kabupaten Siak  15,011 8,731 
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No Nama Kabupaten/Nama Pabrik 
Kapasitas 
Produksi 
(Ton/Th) 

Luas Kebun 
Karet 
(Ha) 

Produksi 
Kebun 
(ton) 

12 Kabupaten Kep. Meranti  18,786 9,918 

 Jumlah 282,000 480,930 303,219 
Sumber: Diolah dari Data Gapkindo dan Statistik Perkebunan 2013 
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BAB 5 

 

POTENSI PENGEMBANGAN KARET ALAM  

 

Perkembangan Komoditi Karet Alam di Riau 

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. 

Demikian juga halnya di Provinsi Riau, pengusahaan komoditas karet merupakan salah 

satu matapencaharian pokok andalan masyarakat. Secara umum, komoditas ini 

berkontribusi penting sebagai sumber devisa negara, bahan baku industri, dan pendapatan 

masyarakat. 

Sampai saat ini, komoditas karet masih merupakan salah satu komoditas yang 

potensial untuk terus dikembangkan. Namun demikian dalam perkembangannya 

dihadapkan pada tiga permasalahan utama, yaitu: Pertama, produktivitas karet yang rendah 

dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan tanaman karet unggul yang 

dikembangkan melalui berbagai proyek pemerintah di Provinsi Riau sudah memasuki usia 

tua atau tidak produktif lagi. Disisi lain peremajaan yang dilakukan petani secara mandiri 

pada umumnya menggunakan bibit tidak unggul. Kedua, harga karet yang relatif rendah 

dan berfluktuasi.  Harga karet yang berfluktuasi dan cenderung rendah menyebabkan 

motivasi petani untuk secara konsisten menekuni usahatani karet cenderung melemah. 

Struktur pasar karet yang cenderung oligopsoni, menyebabkan petani karet senantiasa 

berada pada bargaining position  yang lemah. Ketiga, alih fungsi lahan karet ke kelapa 

sawit terjadi cukup massif baik pada lahan karet milik petani maupun perusahaan besar. 

Ketiga kondisi tersebut menyebabkan produksi karet di Provinsi Riau terus menurun.   

Jika diamati perkembangan luas lahan komoditas karet selama periode 2005-2013 

terjadi pertumbuhan yang cukup pesat. Yakni di Propinsi Riau perkembangan luas lahan 

kebun karet terlihat dari pertumbuhan sebesar 20,62% pertahun. Perkembangan ini terjadi 

di beberapa daerah kabupaten terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dibeberapa 

daerah antara lain Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Rokan Hilir 

dan Siak justru mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan terjadinya alih fungsi lahan 

dari kebun karet ke kebun kelapa sawit. Walaupun terjadi perluasan perkebunan karet di 

Riau, namun dari sisi produksi mengalmi penurunan, hal tersebut disebabkan masih 

banyaknya tanaman yang belum menghasilkan. Perkembangan perkebunan karet dan 

produski disajikan pada Tabel 5.1. 

Dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi perkebunan karet 
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di Provinsi Riau sebagai sumber devisa dan peningkatan kesejahteraan rakyat maka berbagai 

upaya dari aspek sistem produksi perlu dilakukan. Di Provinsi Riau, ada dua pola 

pengembangan sistem produksi karet alam, yaitu: pola peremajaan, dan pola perluasan 

tanaman. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan 

penggantian tanaman karet yang sudah tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman karet 

baru secara keseluruhan dan menerapkan inovasi teknologi. Sementara itu, pola perluasan 

yang dimaksudkan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan karet pada 

wilayah bukaan baru atau pengukuhan areal di sekitar perkebunan yang sudah ada dengan 

menggunakan inovasi teknologi. 

Tabel 5.1 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet Alam di Propinsi Riau 

Kabupaten 
2005 2013 Pertumbuhan 

Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi 

1  Kampar  83.868 39.111 92.537 60.714 1,24 5,65 

2  Rokan Hulu  55.798 40.675 56.039 54.394 0,05 3,70 

3  Pelalawan  23.048 18.100 25.856 34.137 1,45 8,25 

4  Indragiri Hulu  71.989 38.571 58.627 40.468 -2,53 0,60 

5  Kuantan Singingi  158.774 137.809 146.474 71.149 -1,00 -7,93 

6  Bengkalis  51.304 52.678 35.000 16.934 -4,67 -13,23 

7  Rokan Hilir  36.678 11.135 26.390 24.714 -4,03 10,48 

8  Dumai  1.463 845 2.355 1.524 6,13 7,65 

9  Siak  16.191 9.276 16.129 7.039 -0,05 -3,39 

10  Indragiri Hilir  2.752 1.069 5.369 3.552 8,71 16,19 

11  Pekanbaru  - - 2.926 588 0,00 0,00 

12  Kepulauan Meranti  - - 19.110 9.438 0,00 0,00 

   Rakyat  112.782 349.269 486.812 324.651 20,06 -0,91 

   PBN  - 24.975 10.901 16.949 0,00 0,00 

   PBS  - 22.047 7.551 12.657 0,00 0,00 

   Jumlah  112.782 396.291 505.264 354.257 20,62 -1,39 

 

Berdasarkan pengamatan lapangan, perkebunan karet di Riau masih di kelola secara 

tradisional. Pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam 

kemudian dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat 

produktivitasnya  rendah, yaitu hanya sekitar 738 kg/ha/tahun.  Kurangnya perawatan 

menyebabkan kualitas hasil bahan olah karet (Bokar) juga tergolong rendah. Budaya bokar 

kotor masih mendominasi perilaku petani karet dalam memproduksi bokar.  

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu bokar petani, antara lain: 1) 

jumlah produksi yang rendah karena lahan sempit; 2) bibit karet tidak unggul; 3) 

pemeliharaan kebun yang asal-asalan; dan 4) teknik penyadapan yang tidak tepat. Faktor 

lain yang ikut mempengaruhi buruknya mutu bokar adalah panjangnya rantai pemasaran 
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dari petani karet hingga pabrik pengolahan. Konsekuensinya petani karet cenderung 

memperberat timbang bokarnya dengan cara memasukkan bahan pengotor kedalam 

bokarnya seperti kayu, dedaunan, tanah dan bahan pemberat lainnya dengan harapan petani 

memperoleh hasil penimbangan yang lebih, sekalipun harganya rendah. Di sisi lain tingkat 

pengetahuan petani karet yang rendah tentang teknik penyadapan yang benar, penggunaan 

bahan penggumpal atau pembeku yang sesuai serta penanganan pasca panen bokar ikut 

mempengaruhi rendahnyanya mutu bokar yang dihasilkan petani karet. 

Rendahnya posisi tawar (bargaining position) petani karet dengan pedagang ikut 

membantu rendahnya harga karet yang diterima oleh petani. Kondisi ini juga dipengaruhi 

oleh lemahnya kelembagaan petani karet. Bukti empiris dari lemahnya kelembagaan petani 

tersebut dapat dilihat masih sedikitnya petani karet yang tergabung dalam kelompok tani 

atau kelompok usaha bersama (KUB). Jumlah petani karet pada tahun 2011 sebanyak 

244.317 KK mengalami peningkatan sebesar 0,06% pada tahun 2013 menjadi 245.460 KK. 

Kondisi tersebut lebih disebabkan sebagian masyarakat tertarik mengembangkan 

komoditas kelapa sawit. Bahkan di daerah yang tingkat kemiringan lahan di atas 15% 

masyarakat tetap mengusahan tanaman kelapa sawit. 

Perkebunan karet masih dikelola secara tradisional dengan tingkat keahlian yang 

masih bersifat turun temurun. Belum memanfaatkan teknologi dan bibit unggul, akibatnya 

produktivitas lahan jadi rendah. Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan 

kelembagaan petani karet di pedesaan, belum ada satu kelompokpun yang sudah 

teregistrasi sebagai Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) sebagaimana 

diamanatkan oleh Peraturan Kementerian Pertanian No. 38 Tahun 2008. Pembentukan 

UPPB oleh petani karet memberikan peluang  kepada petani karet untuk memasarkan 

bokar secara langsung ke pabrik pengolahan karet (industri crumb rubber) tanpa melalui 

pedagang pengunmpul, sehingga petani dapat menikmati harga karet minimal 75% dari 

harga penjualan karet di atas pelabuhan ekspor atau Free on  Board (FOB). 

Sebagai konsekuensi dari belum terbentuknya kelompok tani atau UPPB, maka 

petani karet terpaksa berjuang secara sendiri-sendiri dalam memasarkan bokarnya, 

sehingga mau tak mau harus berhubungan dengan pedagang pengumpul yang lazim 

dikenal dengan sebutan tauke. Hubungan jual beli bokar antara petani karet dengan 

pedagang pengumpul, tidak hanya sebatas hubungan ekonomi semata, melainkan 

membentuk hubungan sosial budaya yang menjelma menjadi hubungan patronase (patron 

klien) antara pedagang pengumpul sebagai patron dan petani karet sebagai klien. 

Kelembagaan patronase tersebut pada dasarnya merupakan hubungan eksploitatif antara 



 

47 

pedagang dengan petani karet, tetapi petani karet tidak punya pilihan lain akibatnya taraf 

hidup petani karet cenderung menurun apalagi dengan harga karet alam yang makin 

merosot. 

Permentan No. 38 tahun 2008  tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan 

Olah Karet (bokar) yang telah diberlakukan sejak tujuh tahun lalu belum diberlakukan 

sepenuhnya. Seharusnya menjadi pedoman dalam membangun kelembagaan petani karet. 

Belum berlakunya Perment an tersebut menyebabkan petani karet tidak mempunyai 

kekuatan tawar menawar di level pedesaan. Usahatani karet belum mampu melahirkan 

kelembagaan petani karet yang dapat mensejahterakan petani karet.  Kenyataan ini 

membuktikan bahwa kelembagaan pedagang karet baik berbentuk pelaku usaha maupun 

pedagang informal belum tertata dengan baik. Hal tersebut tentunya menyulitkan dalam 

melakukan pembinaan terhadap pedagang karet tersebut.  

 

Potensi Pengembangan Industri Karet 

Perkembangan usahatani karet alam di Riau tidak sepesat perkembangan komoditi 

kelapa sawit. Luas lahan  505.264 ha menghasilkan 354.257 ton per tahun dengan jumlah 

petani sebanyak 245.460 KK. Produksi karet tersebut didukung oleh 9 buah pabrik 

pengolah yang tersebar di beberapa kabupaten dengan kapasitas olah 282.000 to per tahun. 

Perusahaan yang melakukan pengolahan karet alam dan kapasitas olah disajikan pada 

Tabel 5.2. Dari tabel tersebut, jika dibandingkan dengan kemampuan produksi dari sisi 

petani terdapat kesenjangan, yakni produksi petani mencapai 354.257 ton per tahun, 

sedangkan kapasitas olah pabrik yang ada hanya 282.000 to per tahun. 

 

Tabel 5.2 Jumlah Industri Crumb Rubber Dirinci Menurut Kapasitas Pabrik Di Riau 

No Nama Pabrik 
Kapasitas Produksi 

(Ton/Th) 
Jenis Produk 

1 PT. Andalas Agro Lestari 40,000 SIR 10, SIR 20 

2 PT. P&P Bangkinang (P) 24,000 SIR 10, SIR 20 

3 PT. P&P Bangkinang (S) 24,000  

4 PT. Hervenia Kampar Lestari 60,000 SIR 10, SIR 20 

5 PT. Perkebunan Nusantara V 25,000 RSS 1, SIR 3L, 

SIR 10, SIR 20 

6 PT. Riau Crumb Rubber Factory (P) 24,000 SIR 10, SIR 20 

7 PT. Riau Crumb Rubber Factory (S) 30,000  

8 PT. Tirta Sari Surya 45,000 SIR 10, SIR 20 

9 PT. Mardec Nusa Riau 10,000 Stop operasi 

 Jumlah 282,000  

Sumber: List of Member Gapkindo, 2013 
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Terjadinya kelebihan produksi dari sisi petani dibandingkan dengan kemampuan 

olah pabrik (industri) karet terpasang  di Daerah Riau merupakan salah satu faktor 

penyebab berfluktuasinya harga karet di tingkat peatni. Pada tingkat petani terjadi 

kelebihan penawaran bokar yang dapat menyebabkan turannya harga dari sisi permintaan.  

Untuk itu diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku  

industri karet. Hasil perhitungan perkembangan  DDW disajikan pada Tabel 5.3.   

Tabel 5.3 Indikator dan Proyeksi Kekurangan Industri Karet Alam di Riau 

Indikator Kuantitas 

 Luas Areal (ha), tahun 2014  505.264,00 

 Produksi (ton), tahun 2014  354.256,63 

 Industri pengolah sudah ada (unit)  14 

 Kapasitas terpasang (ton/tahun)  282.000 

 Kemampuan mesin (ton/tahun)  232.000 

 Kelebihan bahan baku (ton/tahun)  122.256,63 

 Daya dukung wilayah (DDW)  1,53 

 Kekurangan Industri (20.000 ton/tahun)  6 

Sumber: Syahza, 2015  

 

Hasil perhitungan DDW diketahui indeknya 1,53. Artinya kemampuan wilayah 

menyediakan bahan baku industri lebih besar dari 1. Bahan baku yang tersedia melebihi 

kapasitas olah industri. Dari sisi bahan baku besarnya DDW tidak ada masalah, karena 

komoditi karet bukan bahan yang cepat rusak, berbeda dengan kelapa sawit harus diolah 

sebelum 8 jam setelah panen. Namun untuk komoditi karet besarnya DDW memberikan 

informasi kelebihan penawaran dari sisi petani. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap 

penekakan harga dari sisi permintaan (industri). Guna meningkatkan harga dari sisi petani, 

maka perlu ditambah industri pengolah, sehingga kekuatan tawar petani di pedesaan bisa 

meningkat. 

Rendahnya harga karet di tingkat petani menyebabkan rendahnya pendapatan 

petani itu sendiri. Tentu saja akan berdampak terhadap jumlah uang beredar di pedesaan 

dan melemahkan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap 

aktivitas ekonomi di pedesaan. Hasil analisis multiplier effect ekonomi di daerah 

pengembangan karet pada tahun 2014 menunjukkan sebesar 0,65. Setiap investasi Rp1 di 

pedesaan akan menimbulkan jumlah uang beredar pada periode berikut hanya Rp 0,65. 

Pada hal pada tahun 2010 indek  multiplier effect ekonomi di daerah sentra produksi karet 

1,83. Menurunnya indek multiplier effect ekonomi memberikan gambaran bahwa usahatani 

karet menunjukkan perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut lebih 
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disebabkan masyarakat pedesaan mulai bergeser usahataninya kekomoditi lain yakni 

kelapa sawit. Pada tahun yang indek multiplier effect ekonomi di daerah pengembangan 

kelapa sawit mencapai 3,43 yang berarti setiap investasi Rp1 akan menyebabkan jumlah 

uang beredar pada periode berikutnya sebesar Rp 3.43. Di daerah pengembangan kelapa 

sawit petaninya lebih sejahtera karena meningkatnya jumlah uang beredar di pedesaan. 

Sementara di daerah pengembangan karet jumlah uang beredar relatih sedikit.  

Hasil analisis DDW dan potensi pengembangan industri karet alam, maka indek 

multiplier effect ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan industri karet. 

Pembangunan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan daya saing petani karet. Dari 

sisi lain diperlukan penyuluhan kepada masyarakat pedesaan, bahwa tanaman karet perlu 

dipertahankan terutama untuk daerah yang kemiringan lahannya di atas 15%. Jika terjadi 

alih fungsi lahan dari kebun karet ke kelapa sawit terutama di daerah Riau bagian barat 

(tingkat kemiringan diatas 15%) akan berdampak terhadap bahaya erosi di bagian hulu.  
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BAB 6 

 

MODEL PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI KARET 

ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERDESAAN 

 
Mencermati kondisi perkembangan industri karet alam di Provinsi Riau dari hulu 

sampai hilir, maka studi ini merekomendasikan untuk melakukan pengembangan 

kelembagaan ekonomi karet alam untuk kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui 

pembentukan perusahaan patungan. Melalui pengembangan perusahaan patungan diyakini 

dapat meningkatkan kinerja industri karet alam, khususnya meningkatkan kesejahteraan 

petani. Pada bagian ini akan dijelaskan main idea dari dasar pembentukan perusahaan 

patungan dan beberapa model pengembangan industri karet alam yang potensial untuk 

dikembangkan.  

6.1 Dasar Pembentukan Perusahaan Patungan 

Terdapat tiga landasan yang mendorong akan dibentuknya perusahaan patungan 

(joint venture) perkebunan karet alam di Provinsi Riau. Pertama, mengacu pada visi dan 

misi Provinsi Riau yang menyiratkan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan yang 

diiringi dengan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan 

kerja, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. Kedua, dari aspek teknis maupun dari aspek finansial pengelolaan kebun dan 

PKA alam layak dilakukan di Provinsi Riau. Hal ini didasarkan pada hasil analisis yang 

telah dilakukan. Di samping itu, pengelolaan usaha perkebunan dan PKA alam telah 

dikenal masyarakat Provinsi Riau sebagai usaha yang memiliki nilai ekonomis. Ketiga, 

adanya komitmen Pemerintah Provinsi (Pemerintah Provinsi) Riau untuk 

menumbuhkembangkan usaha perkebunan karet alam sebagai salah satu komoditas 

unggulan di Provinsi Riau.  

Sebagai salah satu komoditas potensial, karet alam dan produk turunannya diyakini 

dapat memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, sekaligus mampu meningkatkan 

pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja.  

Pengembangan usaha perkebunan karet alam melalui pembentukan perusahaan patungan 

memberikan dua efek, yaitu Pertama, efek langsung (direct effect), yaitu perusahaan 

patungan perkebunan karet alam memberikan manfaat langsung kepada pihak-pihak yang 

terlibat dalam usaha tersebut. Para petani pemilik lahan misalnya akan memperoleh 

pendapatan yang lebih baik dengan berpartisipasi aktif  sebagai petani plasma dan atau 
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pemilik saham pada perusahaan patungan. Pemerintah Provinsi Riau dan perusahaan-

perusahaan yang turut serta sebagai investor/kreditur akan memperoleh dividen dari 

perusahaan patungan yang didirikan. Manfaat langsung lainnya yang sangat penting adalah 

perusahaan patungan akan membutuhkan banyak tenaga kerja, yang berarti mampu 

mengurangi angka pengangguran.  

Kedua, efek tidak langsung (indirect effect), yaitu perusahaan patungan perkebunan 

karet alam memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam 

perusahaan patungan. Beroperasinya perusahaan patungan akan memberikan efek 

keterkaitan ke belakang (backward linkages) dan keterkaitan ke depan (forward linkages). 

Berbagai usaha penyediaan sarana dan prasarana perkebunan karet alam akan berkembang, 

seperti usaha penyediaan bahan serta alat dan mesin pertanian. Begitu juga usaha-usaha 

yang berada di sektor  hilir akan berkembang seperti jasa transportasi darat dan air bagi 

pemasaran produk-produk karet alam yang dihasilkan oleh perusahaan patungan. Dalam 

perkembangan selanjutnya diharapkan di Provinsi Riau akan didirikan perusahaan yang 

menghasilkan produk hilir karet alam. Efek tidak langsung yang juga sangat berarti dari 

beroperasinya perusahaan patungan perkebunan karet alam tersebut adalah akan 

menumbuhkembangkan usaha-usaha sektor informal seperti bengkel mesin, warung-

warung, ojek dan usaha-usaha informal lainnya. Dengan kata lain, dengan beroperasinya 

perusahaan patungan perkebunan karet alam akan memberikan multiplier effects (efek 

pengganda) yang besar bagi perekonomian Provinsi Riau khususnya, dan Indonesia pada 

umumnya. 

Untuk mencapai hasil yang optimal, pembentukan usaha perusahaan patungan 

perkebunan karet alam yang profesional perlu dirancang dengan baik dan tepat. 

Keterlibatan berbagai pihak dalam perusahaan patungan perkebunan karet alam di Provinsi 

Riau berkaitan dengan peranan, hak dan kewajibannya perlu diatur dengan seksama. Oleh 

karena itu perlu dibangun suatu model perusahaan patungan yang dapat mengakomodasi 

kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya terkait dengan aspek keadilan 

dari manfaat yang diperoleh berbagi pihak yang terlibat langsung dalam perusahaan 

tersebut, namun manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Provinsi Riau secara keseluruhan 

dalam jangka pendek dan jangka panjang.  

6.2 Alternatif Model Perusahaan Patungan 

Seperti kelembagaan perkebunan pada umumnya, model pembentukan perusahaan 

patungan dikembangkan dan diberdayakan sesuai kondisi sosial, ekonomi dan budaya 

setempat. Model perusahaan patungan yang akan dibentuk tersebut diupayakan untuk 
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tumbuh dan berkembang menjadi kelembagaan yang mandiri dan mampu menjadi sarana 

untuk meningkatkan kesejahteraan pihak yang terlibat. Pada akhirnya, perusahaan 

patungan tersebut dapat bersaing, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.  

Pada dasarnya model-model pengembangan usaha perkebunan sangat beragam  dan 

dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Berdasarkan pelaku-pelaku utama yang terlibat 

dalam pengembangan kebun karet alam dan produk turunannya di Provinsi Riau, yakni 

petani plasma, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi Riau, pada kajian ini diusulkan tiga 

alternatif model pembentukan perusahaan patungan (joint venture). Ketiga model tersebut 

dijelaskan di bawah ini. 

6.2.1 Model Perusahaan Patungan I 

Model Perusahaan Patungan I merupakan pengembangan dan modifikasi dari 

restrukturisasi usaha pembentukan perusahaan patungan dalam pengelolaan kebun dan 

fasilitas pengolahan (PKA Alam-PKA). Pihak-pihak yang terlibat pada model tersebut 

terdiri atas petani plasma dan investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti) (Gambar 

6.1). Dengan kerjasama melalui perusahaan patungan dalam pengelolaan kebun dan PKA 

secara terpadu diharapkan dapat terjalin koordinasi dalam pengelolaan kebun yang sinergis 

sehingga menghasilkan kuantitas, kontinuitas, dan kualitas karet alam sesuai yang 

diharapkan. Disamping itu, pasokan bahan olahan karet (bokar)  bagi PKA dari aspek 

kuantitas dan kualitasnya juga dapat terjaga dengan baik. 

Proses pendirian perusahaan patungan diawali dengan penandatanganan MoU 

(Memorandum of Understanding) antara investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan 

inti) dengan petani plasma/koperasi. Dilanjutkan dengan langkah nyata, yakni membuat 

adendum akte pendirian yang diikuti dengan penyampaian modal disetor sesuai dengan 

kesepakatan awal.  
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Gambar 6.1 Model Perusahaan Patungan I Kebun Karet Alam dan Produk Turunannya 

di Provinsi Riau 

Pada Model Perusahaan Patungan I tersebut, petani-petani plasma membentuk 

sejumlah kelompok tani produktif, dan selanjutnya membentuk koperasi. Selanjutnya, 

koperasi bersama-sama dengan investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti), 

membentuk perusahaan patungan dalam pengelolaan kebun dan PKA. Selain investor 

Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti, kepemilikan saham perusahaan patungan juga 

dimiliki oleh koperasi, yang dalam hal ini mewadahi para petani. Pemilikan saham oleh 

koperasi  dapat dilakukan dengan pembelian saham. Pembelian saham oleh koperasi dapat 

dilakukan dengan cara memimjam modal dari perbankan atau hasil dari penilaian asset 

kebun plasma. Secara tidak langsung, dengan masuknya koperasi sebagai pemegang saham 

tersebut memungkinkan masuknya perwakilan petani dalam susunan keanggotaan 

manajemen perusahaan patungan. 
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Perusahaan patungan dalam model di atas bergerak di bidang pengelolaan kebun 

karet, baik kebun plasma maupun kebun inti, dan pengelolaan PKA. Meskipun demikian, 

pengelolaan kebun secara teknis masih dilakukan oleh plasma maupun inti, yakni  

pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh para petani, sedangkan pengelolaan kebun inti 

dilakukan oleh perusahaan inti. Hal ini menegaskan bahwa para petani plasma masih tetap 

memiliki lahan kebunnya.  Baik kebun inti maupun kebun plasma harus menjual karet 

alam yang mereka hasilkan ke PKA perusahaan patungan. 

Selain akan memperoleh penghasilan dari penjualan karet alam ke perusahaan 

patungan melalui koperasi, para petani plasma juga memperoleh penghasilan dari deviden 

atas keuntungan perusahaan patungan berdasarkan besarnya nilai saham yang mereka 

miliki.  Apabila asumsi pembelian saham oleh koperasi dilakukan dengan peminjaman 

modal dari kredit perbankan, maka para petani plasma akan mengembalikan kredit tersebut 

melalui koperasi. 

6.2.1.1 Peran dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam 
Model Perusahaan Patungan I 

Dalam pengembangan kebun karet alam dan produk turunannya oleh perusahaan 

patungan, terdapat keterkaitan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam 

pembentukan perusahaan patungan. Selain itu, pengembangan perkebunan karet alam 

dengan model perusahaan patungan juga memerlukan koordinasi yang baik diantara 

lembaga yang terkait. Dalam operasionalnya, pelaksanaan kegiatan Model Perusahaan 

Patungan I, baik penyelenggaraan kebun karet alam maupun pengelolaan PKA, dilakukan 

secara terpadu di bawah manajemen perusahan patungan.  Secara garis besar, peran dan 

tanggung jawab pihak yang terlibat, yakni petani plasma/kelompok tani/koperasi, 

perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi Riau, pada  Model Perusahaan Patungan I 

dijelaskan di bawah ini. 

Petani Plasma/Kelompok Tani 

Para petani plasma diharuskan menjadi anggota kelompok tani. Selain harus 

memenuhi seluruh kewajiban yang ada di perusahaan patungan, petani/kelompok tani juga 

berkewajiban melakukan beberapa hal berikut ini: 

1. Menggunakan lahan yang mereka miliki sesuai dengan tujuan penggunaan lahan 

yang telah disepakati di dalam kontrak pembentukan perusahaan patungan. 

2. Memperbaiki kondisi infrastruktur internal lahan budidaya (misalnya jalan dan pola 

pengairan di dalam lahan). 



 

55 

3. Menjual seluruh hasil panennya ke perusahaan patungan sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati di dalam kontrak. 

4. Membayar kembali pinjaman modal dalam berbagai bentuk yang telah diberikan 

oleh perbankan melalui koperasi. 

 

Koperasi 

Dalam perusahaan patungan, koperasi sangat diperlukan sebagai wadah organisasi 

ekonomi petani plasma yang mengatur hubungan kerjasama antara petani plasma dan 

kelompok tani dengan pihak  lain (perusahaan inti, Pemerintah Provinsi, investor lainnya 

dan perbankan). Petani-petani plasma yang begabung dalam kelompok tani dapat 

membentuk kelembagaan koperasi tersebut guna meningkatkan posisi tawar petani, 

sehingga pada setiap kegiatan proses produksi sampai dengan pengolahan dan pemasaran 

dapat melakukan peran dan fungsinya dengan baik. Selain mewakili para petani plasma 

dalam berinteraksi dengan pihak investor, dalam pembentukan dan keanggotaaan 

manajemen perusahaan patungan, koperasi juga berfungsi sebagai mitra kerja perusahaan 

patungan. Berkaitan dengan kepentingan para petani tugas dan kewajiban koperasi 

dijelaskan di bawah ini. 

1. Bersama-sama dengan investor melakukan penyusunan rencana usaha untuk 

disepakati. 

2. Semua bentuk kerjasama antara koperasi dengan mitra kerja harus dituangkan 

dalam bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis. 

3. Mengkoordinasikan  hubungan kerjasama antara petani plasma, kelompok tani dan 

perusahaan patungan. 

4. Menyalurkan dan mengelola kredit dan input pada para petani plasma 

5. Bersama-sama dengan perusahaan patungan menetapkan kesepakatan tentang 

kualitas produk dan rendemen. 

6. Bersama-sama dengan perbankan daerah (apabila dibutuhkan), menyelenggarakan 

pemotongan cicilan kredit petani plasma, dan menyampaikan pendapatan hasil 

bersih kepada para petani plasma sebagai anggota koperasi 

7. Memupuk sumber dana sebagai tabungan petani dari petani plasma untuk 

menambah modal koperasi 

8. Mengadministrasikan seluruh transaksi keuangan petani plasma dan secara periodik 

melaporkannya ke petani plasma. 
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9. Bersama-sama dengan perusahaan patungan dan instansi terkait lainnya 

melaksanakan penyelesaian sertifikat tanah kepada petani plasma.  

 

Perusahaan Inti 

Perusahaan inti termasuk salah satu pihak yang juga sangat menentukan 

keberhasilan atas pengembangan perkebunan karet alam melalui pola perusahaan 

patungan. Adapun kewajiban perusahaan inti dalam Model Perusahaan Patungan I adalah 

melakukan beberapa hal berikut ini: 

1. Mengelola usaha kebun inti dan mengkoordinasikan proses produksi di kebun inti 

dengan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik 

2. Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur kebun inti 

3. Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi budidaya kebun inti 

4. Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan.  

5. Menjual hasil produksi kebun inti ke perusahaan patungan sesuai kesepakatan 

 

Pemerintah Provinsi Riau 

Peranan Pemerintah Provinsi sangat menentukan keberhasilan atas pembentukan 

perusahaan patungan. Adapun peran Pemerintah Provinsi Riau dalam Model Perusahaan 

Patungan I adalah melakukan hal-hal berikut ini: 

1. Sharing dalam kebijakan, perencanaan, penyediaan lahan dan pendanaan. 

2. Menyertakan modal dalam pendirian perusahaan patungan.  

 

Perusahaan Patungan 

Adapun peran Perusahaan Patungan dalam Model Perusahaan Patungan I adalah 

melakukan hal-hal berikut ini: 

1. Menyediakan dukungan teknis dan manajerial, mulai dari pemeliharaan kebun, 

perkiraan jumlah produksi, penentuan kualitas produksi, pemanenan hingga 

perhitungan harga pokok produksi dan rendemennya. 

2. Mengkoordinasikan proses produksi, baik di kebun inti maupun di kebun plasma, 

dan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik 

3. Membantu petani plasma dan perusahaan inti dalam hal ilmu pengetahuan dan 

teknologi budidaya dan merealisasikan kredit usaha apabila diperlukan. 
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4. Membuat catatan perhitungan atas jumlah produksi kebun plasma serta membuat 

taksasi produksi dalam kurun waktu tertentu guna menangkal penjualan karet alam 

di luar perusahaan patungan. 

5. Mengorganisikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan tanaman karet alam serta jalan kebun di seluruh wilayah kebun plasma 

dan kebun inti 

6. Mengawasi produktivitas dan kualitas di kebun, baik kebun inti maupun kebun 

plasma. 

7. Menerima semua hasil jual karet alam petani plasma dan hasil jual karet alam 

perusahaan inti  

8. Membayar seluruh nilai penjualan hasil kebun plasma kepada petani melaui 

koperasi  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

9. Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan kebun 

plasma dan kebun inti.  

10. Mengelola keuangan untuk mitra dengan baik dan transparan, sehingga tidak akan 

terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan patungan dengan para petani 

plasma, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.  

 

6.2.1.2 Keunggulan Model Perusahaan Patungan I 

Usaha perkebunan karet alam merupakan salah satu jenis usaha yang membutuhkan 

modal yang cukup besar. Disamping itu, usaha tersebut juga memiliki resiko kegagalan 

yang cukup tinggi. Dengan adanya model kerjasama perusahaan patungan, resiko 

kegagalan usaha dapat ditanggung bersama (risk sharing). Selain memerlukan kondisi 

prayarat tertentu (pre-requisite), model Perusahaan Patungan I memiliki beberapa 

keunggulan. Keunggulan Model Perusahaan Patungan I, adalah pengelolaan kebun dan 

fasilitas pengolahan (PKA) terlihat seperti dalam Gambar 6.1, yaitu (1) adanya koordinasi 

yang terpadu dalam pengelolaan kebun, baik kebun inti maupun kebun plasma, dan (2) 

adanya kepemilkan saham melalui koperasi, sehingga petani plasma dapat memiliki posisi 

tawar (bargaining position) yang cukup baik dalam perusahaan patungan tersebut. 

6.2.2 Model Perusahaan Patungan II 

Model Perusahaan Patungan II merupakan pengembangan dan modifikasi dari 

restrukturisasi usaha pembentukan perusahaan patungan dalam pengelolaan  fasilitas 

pengolahan (PKA). Pihak-pihak yang terlibat pada model tersebut terdiri atas petani 
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plasma, Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti (Gambar 6.2). Dengan kerjasama 

membentuk perusahaan patungan dalam pembangunan dan pengelolaan PKA diharapkan 

dapat terjamin pemasaran karet alam dari kebun inti dan kebun plasma.  

Pada Model Perusahaan Patungan II tersebut, petani-petani plasma membentuk 

sejumlah kelompok tani produktif dan selanjutnya membentuk koperasi. Bersama-sama 

dengan Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti, koperasi membentuk  perusahaan 

patungan dalam pengelolaan PKA. Proses pendirian perusahaan patungan diawali dengan 

dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah 

Provinsi, perusahaan inti dan petani plasma/koperasi. Dilanjutkan dengan langkah nyata 

dengan membuat adendum akte pendirian yang diikuti dengan penyampaian modal disetor 

sesuai dengan kesepakatan awal. Pada mulanya, modal awal 100 persen berasal dari 

Pemerintah Provinsi dan Perusahaan Inti, yang kemudian sebagian modal tersebut 

(besarnya persentase sesuai kesepakatan) dijual/diisi/diganti oleh petani. Modal petani 

dibayar dengan mencicil, dan dipotong dari sebagian hasil penjualan produksinya. Secara 

tidak langsung, dengan masuknya koperasi sebagai pemegang saham tersebut 

memungkinkan masuknya perwakilan petani dalam susunan keanggotaan manajemen 

perusahaan patungan. 
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PERUSAHAAN  

INTI 

PERUSAHAAN  
PATUNGAN 

Kebun Plasma 
Kebun Inti 

Kelompok  
Tani 

Individu-Individu Petani 
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59 

Gambar 6.2 Model  Perusahaan Patungan II Kebun Karet Alam dan Produk Turunannya 

di Provinsi Riau 

Sejak dari awal, petani plasma masih tetap memiliki lahan kebunnya. Hal tersebut 

dikarenakan perusahaan patungan dalam model tersebut hanya bergerak di bidang 

pengelolaan PKA. Dalam arti, baik petani plasma maupun perusahaan inti, mengelola 

kebunnya dengan produktif dan efisien. Selanjutnya, baik kebun inti maupun kebun 

plasma, harus menjual karet alam masing-masing ke PKA perusahaan patungan. Selain 

akan memperoleh penghasilan hasil penjualan karet alam ke perusahaan patungan melalui 

koperasi, para petani plasma juga memperoleh penghasilan dari deviden hasil keuntungan 

perusahaan patungan. Sebagian hasil penjualan dan penghasilan dari deviden dapat 

digunakan petani plasma untuk membayar modal ke perusahaan patungan. 

6.2.2.1 Peran dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam 

Perusahaan Patungan Model II 

Keterkaitan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam pembentukan 

perusahaan patungan sangat menentukan keberhasilan pada pengembangan kebun karet 

alam dan produk turunannya. Dalam operasionalnya, pelaksanaan kegiatan on-farm pada 

Model Perusahaan Patungan II dilakukan masing-masing oleh petani plasma (kebun 

plasma) dan perusahan inti (kebun inti).  Secara garis besar, peran dan tanggung jawab 

pihak yang terlibat, yakni petani plasma/kelompok tani/koperasi, perusahaan inti dan 

Pemerintah Provinsi Riau, pada  Model Perusahaan Patungan II dijelaskan di bawah ini. 

Petani/Kelompok tani 

Peranan petani plasma sangat menentukan keberhasilan pengembangan perkebunan 

karet alam melalui pola perusahaan patungan. Sebagai pelaksana subsistem usaha kebun 

plasma, petani plasma harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan menjadi 

kelompok tani dan koperasi. Untuk kelancaran kegiatan, para petani diharapkan dapat 

tergabung dalam kelompok-kelompok tani. Selain harus memenuhi seluruh kewajiban 

yang ada di perusahaan patungan, petani/kelompok tani juga berkewajiban melakukan 

beberapa hal berikut ini.  

1. Mengelola usaha kebun plasma sesuai dengan tujuan yang telah disepakati di dalam 

kontrak pembentukan perusahaan patungan.. 

2. Memperbaiki kondisi infrastruktur internal lahan budidaya (misalnya jalan dan pola 

pengairan di kebun plasma). 

3. Menjual seluruh hasil produksi karet alam sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati di dalam kontrak. 
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4. Membayar kembali pinjaman modal dalam berbagai bentuk yang telah diberikan 

oleh perusahaan patungan/perbankan. 

 

Koperasi 

Dalam perusahaan patungan, koperasi sangat diperlukan sebagai wadah organisasi 

ekonomi petani plasma yang mengatur hubungan kerjasama antara petani plasma dan 

kelompok tani dengan pihak lain (perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi). Koperasi juga 

berfungsi sebagai mitra kerja perusahaan patungan dalam aspek yang menyangkut 

kepentingan para petani dengan tugas dan kaitannya dengan kebun plasma, sebagai 

berikut: 

1. Bersama-sama dengan investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti) 

melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati. 

2. Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kualitas sumberdaya petani plasma 

3. Semua bentuk kerjasama antara koperasi dengan mitra kerja harus dituangkan 

dalam bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis 

4. Mengkoordinasikan hubungan kerjasama dengan petani plasma, kelompok tani dan 

perusahaan patungan. 

5. Mengorganisikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan tanaman karet alam serta jalan kebun di seluruh wilayah kebun plasma. 

6. Bersama-sama dengan perusahaan patungan menetapkan kualitas dan rendemen 

produksi yang dihasilkan. 

7. Membuat catatan perhitungan atas jumlah produksi kebun plasma serta membuat 

taksasi produksi dalam kurun waktu tertentu, guna menangkal penjualan karet alam 

di luar perusahaan patungan. 

8. Bersama-sama dengan perbankan daerah (apabila dibutuhkan), menyelenggarakan 

pemotongan cicilan kredit petani plasma dan menyampaikan pendapatan hasil 

bersih kepada para petani plasma sebagai anggota koperasi 

9. Memupuk sumber dana sebagai tabungan petani dari petani plasma untuk 

menambah modal koperasi 

10. Mengadministrasikan seluruh transaksi keuangan petani plasma dengan pihak 

terkait  dan secara periodik melaporkannya ke petani plasma.  

11. Bersama-sama dengan perusahaan patungan dan instansi terkait lainnya dalam 

menyelesaikan sertifikat tanah kepada petani plasma.  
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Perusahaan Inti 

Selain petani plasma, peranan perusahaan inti juga sangat menentukan keberhasilan 

pengembangan perkebunan karet alam melalui pola perusahaan patungan. Sebagai 

pelaksana subsistem usaha kebun inti, perusahaan inti harus memenuhi persyaratan yang 

ditentukan perusahaan patungan. Adapun peran dan tanggung jawab perusahaan inti 

adalah: 

1. Mengelola usaha kebun inti dan mengkoordinasikan proses produksi di kebun inti 

dengan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik. 

2. Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur kebun inti 

3. Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi budidaya kebun inti 

4. Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan.  

5. Menjual hasil produksi kebun inti ke perusahaan patungan sesuai kesepakatan. 

 

Perusahaan Patungan 

Peranan Perusahaan Patungan dalam Model Perusahaan Patungan II adalah 

melakukan hal-hal berikut ini: 

1. Menyediakan dukungan teknis dan manajerial, mulai dari pemeliharaan kebun, 

perkiraan jumlah produksi, penentuan kualitas produksi, pemanenan hingga 

perhitungan harga pokok produksi dan rendemennya. 

2. Mengkoordinasikan proses produksi, baik di kebun inti maupun di kebun plasma, dan 

tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik 

3. Membantu petani plasma dan perusahaan inti dalam hal ilmu pengetahuan dan 

teknologi budidaya dan merealisasikan kredit usaha apabila diperlukan 

4. Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi kebun, baik kebun inti maupun kebun 

plasma. 

5. Menerima semua hasil jual karet alam petani plasma dan hasil jual karet alam 

perusahaan inti  

6. Membayar seluruh nilai penjualan hasil kebun plasma kepada petani melalui koperasi  

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

7. Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan kebun 

plasma dan kebun inti.  

8. Mengelola keuangan untuk mitra secara transparan dan mudah dimengerti, sehingga 

tidak akan terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan patungan dengan para 

petani plasma, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.  
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Pemerintah Provinsi Riau 

Peran dan tanggng jawab Pemerintah Provinsi dalam pembentukan Model 

Perusahaan Patungan II adalah sebagai berikut: 

1. Sharing dalam kebijakan, perencanaan, penyediaan lahan dan pendanaan. 

2. Menyertakan modal ke perusahan patungan 

 

6.2.2.2 Keunggulan Model Perusahaan Patungan II 

Keunggulan Model Perusahaan Patungan II, dimana perusahaan patungan hanya 

bergerak dalam pengelolaan fasilitas pengolahan (PKA) seperti terlihat pada Gambar 6.2, 

diantaranya: (1) manajemen perusahaan patungan lebih sederhana karena hanya fokus pada 

pengelolaan PKA, (2) petani plasma dan perusahaan inti lebih bertanggung jawab dalam 

pengelolaan kebunnya, (3) kepemilikan lahan pabrik oleh petani dapat menghindari petani 

menjual produksinya ke pihak lain dan petani memperoleh deviden dari sahamnya. 

 

6.2.3 Model Perusahaan Patungan III 

Model Perusahaan Patungan III merupakan pengembangan dan modifikasi dari 

usaha perkebunan dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Secara tidak langsung, 

model tersebut merupakan usaha patungan antara petani plasma/koperasi, perusahaan inti 

dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan fasilitas pengolahan (PKA). Model di atas 

bertujuan untuk  memberikan kesempatan kepada petani plasma/koperasi dan Pemerintah 

Provinsi untuk memiliki saham PKA  yang telah dimiliki oleh perusahaan inti (Gambar 

6.3).  

Proses pendirian perusahaan patungan diawali dengan penandatanganan MoU 

(Memorandum of Understanding) antara perusahaan inti, Pemerintah Provinsi dengan 

petani plasma/koperasi. Dilanjutkan dengan langkah nyata dengan membuat adendum akte 

pendirian yang diikuti dengan penyampaian modal disetor sesuai dengan kesepakatan 

awal. Pada tahap awal, perusahaan inti melepaskan pabrik sebagai asset perusahaan inti 

dan dijadikan sebagai modal/saham bersama pendirian perusahaan patungan yang bergerak 

dalam pengolahan karet alam. Dalam hal ini perusahaan patungan berperan sebagai anak 

perusahaan inti. Selanjutnya, sebagian modal/saham perusahaan patungan tersebut di jual 

kepada Pemerintah Provinsi dan petani plasma/koperasi (persentase pembagian saham 

didasarkan atas kesepakatan bersama). Pembelian saham oleh petani dilakukan dengan cara 



 

63 

mencicil dan dipotong dari sebagian hasil penjualan produksi kebun plasma. Dilain pihak, 

selain menyertakan modal dalam pendirian perusahaan patungan, Pemerintah Provinsi juga 

memberikan bantuan kredit kepada petani plasma/koperasi dalam pengembangan dan 

pengelolaan kebun plasmanya. 

 

 

Gambar 6.3 Model  Perusahaan Patungan III Kebun Karet alam dan Produk Turunannya 

di Provinsi Riau 

Pada Model Perusahaan Patungan III, petani-petani plasma membentuk kelompok-

kelompok tani produktif dan selanjutnya membentuk koperasi. Para petani plasma masih 

tetap memiliki lahan kebunnya.  Petani plasma menjual produksi hasil kebun plasma ke 

perusahaan patungan tersebut. Sebagian dari hasil penjualan produksinya dipotong untuk  

mencicil pembelian saham dan pengembalian kredit dari Pemerintah Provinsi. Petani juga 

akan menerima tambahan penghasilan berupa deviden atau pembagian sebagian dari hasil 

keuntungan/laba perusahaan patungan. 
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6.2.3.1 Peran dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam 
Perusahaan Patungan Model III 

Dalam kerjasama perusahaan patungan, peran dan tanggung jawab masing-masing 

pihak yang terlibat sangat menentukan keberhasilan dalam pembentukan perusahaan 

patungan tersebut. Peran dan tanggung jawab  tersebut harus jelas  diantara masing-masing 

pihak. Seperti halnya dalam Model Perusahaan Patungan II, pelaksanaan kegiatan on-farm 

pada Model Perusahaan Patungan III juga dilakukan masing-masing oleh petani plasma 

(kebun plasma) dan perusahan inti (kebun inti).  Secara garis besar, peran dan tanggung 

jawab pihak yang terlibat, yakni petani plasma/kelompok tani/koperasi, perusahaan inti dan 

Pemerintah Provinsi Riau, pada  Model Perusahaan Patungan III adalah sebagai berikut.  

Petani/Kelompok tani 

Peranan petani plasma sangat menentukan keberhasilan pengembangan perkebunan 

karet alam melalui pola perusahaan patungan. Sebagai pelaksana subsistem usaha kebun 

plasma, petani plasma harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan menjadi 

kelompok tani dan koperasi. Untuk kelancaran kegiatan, para petani diharapkan dapat 

bergabung dalam kelompok-kelompok tani. Selain harus memenuhi seluruh kewajiban 

yang ada di perusahaan patungan, petani/kelompok tani juga berkewajiban melakukan 

beberapa hal berikut ini.  

1. Mengelola usaha kebun plasma sesuai dengan tujuan yang telah disepakati di dalam 

kontrak pembentukan perusahaan patungan. 

2. Memperbaiki kondisi infrastruktur internal lahan budidaya (misalnya jalan dan pola 

pengairan di kebun plasma). 

3. Menjual seluruh hasil produksi karet alam sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati di dalam kontrak. 

4. Membayar kembali pinjaman modal dalam berbagai bentuk yang telah diberikan oleh 

perusahaan patungan/perbankan. 

 

Koperasi 

Dalam perusahaan patungan, koperasi sangat diperlukan sebagai wadah organisasi 

ekonomi petani plasma yang mengatur hubungan kerjasama antara petani plasma dan 

kelompok tani dengan pihak lain (perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi). Koperasi juga 

berfungsi sebagai mitra kerja perusahaan patungan dalam aspek yang menyangkut 

kepentingan para petani dengan tugas dan kaitannya dengan kebun plasma, yaitu: 
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1. Bersama-sama dengan investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti) melakukan 

penyusunan rencana usaha untuk disepakati. 

2. Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kualitas sumberdaya petani plasma 

3. Semua bentuk kerjasama antara koperasi dengan mitra kerja harus dituangkan dalam 

bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis 

4. Mengatur hubungan kerjasama dengan petani plasma, kelompok tani dan perusahaan 

patungan. 

5. Mengorganisasikan  dan mengkoordinasikan semua kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan tanaman karet alam serta jalan kebun di seluruh wilayah kebun plasma. 

6. Mengumpulkan dan mengangkut hasil kebun para petani plasma dengan cara 

kerjasama kelompok tani dari kebun plasma sampai ke lokasi PKA perusahaan 

patungan. 

7. Bersama-sama dengan perusahaan patungan menetapkan kesepakatan tentang kualitas 

dan rendemen. 

8. Membuat catatan perhitungan atas jumlah produksi kebun plasma serta membuat 

taksasi produksi dalam kurun waktu tertentu guna menangkal penjualan karet alam di 

luar perusahaan patungan. 

9. Bersama-sama dengan perbankan daerah (apabila dibutuhkan), menyelenggarakan 

pemotongan cicilan kredit petani plasma dan seterusnya  serta menyampaikan 

pendapatan hasil bersih kepada para petani plasma sebagai anggota koperasi 

10. Memupuk sumber dana sebagai tabungan petani dari petani plasma untuk menambah 

modal koperasi 

11. Mengadministrasikan seluruh transaksi keuangan petani plasma dengan pihak terkait, 

dan secara periodik melaporkannya ke petani plasma dan pihak terkait tersebut. 

12. Bersama-sama dengan perusahaan patungan dan instansi terkait lainnya dalam 

menyelesaikan sertifikat tanah kepada petani plasma.  

Perusahaan Inti 

Selain petani plasma, peranan perusahaan inti juga sangat menentukan keberhasilan 

pengembangan perkebunan karet alam melalui pola perusahaan patungan. Sebagai 

pelaksana subsistem usaha kebun inti, perusahaan inti harus memenuhi persyaratan yang 

ditentukan perusahaan patungan. Adapun peran dan tanggung jawab perusahaan inti 

adalah: 

1. Mengelola usaha kebun inti dan mengkoordinasikan proses produksi di kebun inti 

dengan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik 
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2. Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur kebun inti 

3. Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi budidaya kebun inti 

4. Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan.  

5. Menjual hasil produksi kebun inti ke perusahaan patungan sesuai kesepakatan 

6. Mengkoordinasi perusahaan patungan sebagai bagian dari anak perusahaan. 

Perusahaan Patungan 

Peranan Perusahaan Patungan dalam Model Perusahaan Patungan III adalah 

melakukan hal-hal berikut ini: 

1. Menyediakan dukungan teknis dan manajerial, mulai dari pemeliharaan kebun, 

perkiraan jumlah produksi, penentuan kualitas produksi, pemupukan, pemanenan 

hingga perhitungan harga pokok produksi dan rendemennya. 

2. Mengkoordinasikan proses produksi, baik di kebun inti maupun di kebun plasma, 

dan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik 

3. Membantu petani plasma dan perusahaan inti dalam hal ilmu pengetahuan dan 

teknologi budidaya dan merealisir kredit kredit usahatani apabila diperlukan 

4. Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi kebun, baik kebun inti maupun 

kebun plasma. 

5. Menerima semua hasil jual karet alam petani plasma dari koeprasi melalui 

kelompok tani dan hasil jual karet alam perusahaan inti  

6. Membayar seluruh nilai penjualan hasil kebun plasma kepada petani melaui 

koperasi  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

7. Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan kebun 

plasma dan kebun inti.  

8. Mengelola keuangan untuk mitra secara transparan dan mudah dimengerti, 

sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan patungan 

dengan para petani plasma, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.  

Pemerintah Provinsi Riau 

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pembentukan Model 

Perusahaan Patungan III adalah sebagai berikut. 

1. Sharing dalam kebijakan, perencanaan, penyediaan lahan dan pendanaan. 

2. Memberikan bantuan kredit kepada petani plasma/koperasi dalam pengembangan 

dan pengelolaan kebun plasmanya 

3. Menyertakan modal dalam pendirian perusahaan patungan.  



 

67 

 

6.2.3.2 Keunggulan Model Perusahaan Patungan III 

Adapun keunggulan Model Perusahaan Patungan III dimana perusahaan patungan 

hanya bergerak dalam pengelolaan fasilitas pengolahan (PKA) seperti terlihat pada 

Gambar 6.3 dengan perusahaan patungan sebagai anak perusahaan inti yaitu (1) 

pengelolaan perusahaan patungan dapat dilaksanakan lebih baik karena pada dasarnya 

merupakan lanjutan dari PKA milik perusahaan inti sebelumnya yang dilepaskan sebagai 

asset perusahaan patungan, (2) memberi kesempatan kepada petani plasma/koperasi dan 

Pemerintah Provinsi untuk memiliki andil dalam kepemilikan saham PKA. 

6.3 Aspek-Aspek Institusional dalam Pembentukan Perusahaan 

Patungan 

Sama halnya dengan bentuk kontrak atau pembentukan usaha bersama lainnya, 

pembentukan perusahaan patungan juga perlu memperhatikan dan mencantumkan berbagai 

hal yang berpengaruh penting terhadap kelancaran mekanisme implementasi pembentukan 

perusahaan patungan selama proses budidaya di kebun karet alam hingga pengolahan karet 

alam di PKA. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti dijelaskan 

di bawah ini. 

6.3.1 Kerangka Kerja Legal 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka kerja legal. 

 Kontrak harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 Di dalam kontrak harus dijelaskan mengenai pola arbitrasi yang mungkin terjadi. 

 Di dalam kontrak harus diterangkan mengenai aktivitas praktis lokal yang akan 

dijalankan oleh perusahaan patungan, bekerja sama dengan para petani 

plasma/koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.  

6.3.2 Formula Kontrak 

Dalam melakukan kontrak dalam pembentukan perusahaan patungan, sangat perlu 

diperhatikan aspek-aspek berikut ini. 

 Di dalam spesifikasi pasar harus dijelaskan mengenai standar kualitas yang 

diinginkan pengusaha/industri, yang disesuaikan dengan permintaan pasar. 

 Di dalam spesifikasi sumberdaya harus dijelaskan mengenai karakteristik produksi 

secara lengkap dan spesifik. 
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 Spesifikasi manajemen dan pendapatan merupakan hal yang harus diperhatikan 

secara lebih intensif, karena melibatkan penentuan struktur harga, pembaharuan 

input produksi, serta dukungan teknis dan pengawasan aspek manajerial.  

6.3.3 Bentuk Kontrak 

 Di dalam persetujuan formal harus diperlihatkan adanya legalitas kontrak antara 

petani plasma/koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi serta pihak lain 

yang mungkin akan terlibat secara lengkap dan jelas. 

 Bentuk registrasi yang sederhana perlu digunakan untuk memudahkan petani  

plasma memahami bentuk persetujuan yang dilakukan dengan perusahaan inti dan 

Pemerintah Provinsi. 

6.3.4 Spesifikasi Kontrak 

Terdapat beberapa spesifikasi kontrak yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 

kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan perusahaan patungan, yaitu 

sebagai berikut.  

 Waktu kontrak. 

 Standar kualitas produk yang diinginkan perusahaan patungan 

 Kuota produksi petani plasma dan perusahaan inti. 

 Praktek kultivasi yang diinginkan oleh perusahaan patungan. 

 Pola distribusi karet alam yang dibudidayakan. 

 Cara mengkalkulasikan harga jual komoditas. 

 Prosedur pembayaran petani plasma dan perusahaan inti dan pembaharuan klaim 

kredit. 

 Perencanaan asuransi proses budidaya karet alam di lahan. 

6.4 Aspek Legalitas Perusahaan Patungan 

Perusahaan Patungan yang akan dibentuk harus memiliki akte notaris pendirian 

perusahaan patungan, pengesahan menteri kehakiman, Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin domisili sebagai syarat-syarat 

hukum sebuah perusahaan. Di lain pihak, berdirinya perusahaan patungan harus 

mendapatkan izin dari Gubernur (Izin Prinsip Gubernur), rekomendasi Bupati Provinsi 

Riau, Rekomendasi Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Persetujuan Prinsip Usaha 
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Perkebunan (PPUP) dari Dirtjen Perkebunan, Ijin lokasi dari Kantor Pertanahan Provinsi 

Riau dan surat keterangan LMD, Desa, Camat dan Bupati. 

Ada sepuluh prosedur (lihat lampiran) yang harus dilakukan dalam mendirikan 

Perusahaan Patungan dan melakukan investasi di Provinsi Riau yang didaftar di bawah ini. 

1. Penunjukkan Notaris untuk menerbitkan Akte Pendirian Perusahaan Patungan 

2. Permohonan SP PMDN/PMA. 

3. Penerbitan SP PMDN/PMA. 

4. Permohonan izin pelaksanaan. 

5. Menerbitkan izin pelaksanaan penanaman modal. 

6. Pembangunan proyek. 

7. Kewajiban AMDAL dan siap berproduksi. 

8. Mengajukan permohonan Berita Acara Proyek (BAP) dan Izin Usaha Terdaftar (IUT). 

9. Penerbitan IUT. 

10. Kegiatan produksi komersial. 
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BAB 7 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

7.1 Kesimpulan 

1. Pemberdayaan ekonomi pedesaan berbasis komoditas karet alam sudah saatnya 

dibangun mitra kerjasama antara petani dengan investor. Model mitra tersebut 

merupakan pengembangan dan modifikasi dari restrukturisasi usaha pembentukan 

perusahaan patungan dalam pengelolaan kebun dan fasilitas pengolahan pabrik 

karet alam  (PKA). Pihak-pihak yang terlibat pada model tersebut terdiri petani 

plasma dan investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti). Dengan kerjasama 

melalui perusahaan patungan dalam pengelolaan kebun dan PKA secara terpadu 

diharapkan dapat terjalin koordinasi dalam pengelolaan kebun yang sinergis 

sehingga menghasilkan kuantitas, kontinuitas, dan kualitas karet alam sesuai yang 

diharapkan. Disamping itu, pasokan bahan olahan karet (bokar)  bagi PKA dari 

aspek kuantitas dan kualitasnya juga dapat terjaga dengan baik. 

2. Alternatif model mitra Antara petani dengan investor melalui koperasi petani di 

pedesaan. Petani-petani plasma membentuk sejumlah kelompok tani produktif dan 

selanjutnya membentuk koperasi. Bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan 

perusahaan inti, koperasi membentuk  perusahaan patungan dalam pengelolaan 

PKA. Proses pendirian perusahaan patungan diawali dengan dengan 

penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah 

Provinsi, perusahaan inti dan petani plasma/koperasi. Dilanjutkan dengan langkah 

nyata dengan membuat adendum akte pendirian yang diikuti dengan penyampaian 

modal disetor sesuai dengan kesepakatan awal. Pada mulanya, modal awal 100 

persen berasal dari Pemerintah Provinsi dan Perusahaan Inti, yang kemudian 

sebagian modal tersebut (besarnya persentase sesuai kesepakatan) 

dijual/diisi/diganti oleh petani. Modal petani dibayar dengan mencicil, dan 

dipotong dari sebagian hasil penjualan produksinya. Secara tidak langsung, dengan 

masuknya koperasi sebagai pemegang saham tersebut memungkinkan masuknya 

perwakilan petani dalam susunan keanggotaan manajemen perusahaan patungan. 
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7.2 Saran 

1. Proses pendirian perusahaan patungan diawali dengan penandatanganan MoU 

(Memorandum of Understanding) antara investor (Pemerintah Provinsi dan 

perusahaan inti) dengan petani plasma/koperasi. Dilanjutkan dengan langkah nyata, 

yakni membuat adendum akte pendirian yang diikuti dengan penyampaian modal 

disetor sesuai dengan kesepakatan awal.  

2. Dalam kerjasama perusahaan patungan, peran dan tanggung jawab masing-masing 

pihak yang terlibat sangat menentukan keberhasilan dalam pembentukan 

perusahaan patungan tersebut. Peran dan tanggung jawab  tersebut harus jelas  

diantara masing-masing pihak. Pelaksanaan kegiatan on-farm harus dilakukan 

masing-masing oleh petani plasma (kebun plasma) dan perusahan inti (kebun inti).  

Secara garis besar, peran dan tanggung jawab pihak yang terlibat, yakni petani 

plasma/kelompok tani/koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi Riau 

ditetapkan dalam suatu perjanjian kerja sama. 
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Perkembangan sektor pertanian khususnya komoditi kelapa sawit telah 

menyebabkan ketimbangan pendapatan antara daerah dan atar petani terutama dengan 

petani karet dan kelapa. Komoditi kelapa sawit mempunyai potensi pasar yang terjamin, 

dari sisi lain petani karet menghadapi pasar monopsoni. Harga karet di tingkat petani 

sangat ditentukan oleh toke-toke desa. Petani karet tidak mempunyai kekuatan tawar 

menawar. Dari sisi lain pabrik karet alam di Daerah Riau sangat terbatas dan tidak mampu 

menampung produksi karet rakyat.  

Dampak sari semuanya itu terhadap perkembangan karet alam mengalami 

penurunan begitu juga dari sisi harga. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Propinsi 

Riau (2013), terjadi alih fungsi lahan dari perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa 

sawit. Bahkan peralihan ini juga terjadi di daerah yang kemiringannya di atas 15%. Kebun 

karet pada tahun 2000 seluas 547.453 ha dan pada tahun 2014 turun menjadi 505.264 ha 

begitu juga terjadi pada perkebunan kelapa, yakni tahun 2000 seluar 586.418 ha dan turun 

menjadi 520.948 ha pada tahun 2014. Sementara perkebunan kelapa sawit berkembang 

dengan pesatnya yaitu pada tahun 2000 seluas 966.786 ha  menjadi 2.399.171  ha pada 

tahun 2014. 

Permasalahan yang dihadapi oleh petani karet alam di Daerah Riau adalah ketidak 

pastian harga, rendahnya harga ditingkat petani yang berdampak pada pendapatan 

keluarga. Yang tak kalah pentingnya, petani karet alam menghadapi kondisi pasar yang 

monopsoni, tidak adanya lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan petani di 

pedesaan karena harga karet dikuasai oleh toke-toke (semacar rentenir di pedesaan). 

Dari apa yang telah diungkapan, maka pada rencana penelitian ini penulis 

mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai titik awal untuk penelitian, yaitu: 1) 

Seberapa besar daya dukung wilayah (DDW) terhadap pengembangan industri karet alam 

di daerah Riau? 2) Bagaimana strategi penataan kelembagaan usahatani karet dalam upaya 

memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah?  

Daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam menyediakan bahan baku 

industri yang ada di kawasan wilayah itu sendiri.  Konsep daya dukung wilayah paling 

mudah diterapkan pada sistem agraris. Dalam sistem itu industri yang berbasis agraris 

kesinambungan kegiatannya tertumpu pada pertanian dalam arti luas. Pengukuran daya 

dukung wilayah didasarkan pada kemampuan lahan (land capability). Pada umumnya 

kemampuan lahan dapat diartikan sebagai tingkat  kemampuan lahan dalam fungsinya 

sebagai media tumbuh untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Dalam keadaan ini yang 
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ditinjau adalah daya dukung wilayah terhadap pengembangan industri hilir yang berbasis 

kelapa sawit (Mustari. K. dan Mapangaja B, 2005). 

Keutamaan penelitian ini adalah menemukan model dan strategi penataan 

kelembagaan, tataniaga karet, pembangunan industri karet alam dalam upaya percepatan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan di pedesaan. Strategi yang dimaksud bertujuan untuk 

menciptakan nilai tambah ekonomi sehingga upaya percepatan pembangunan ekonomi 

masyarakat dapat ditingkatkan.  

Hasil penelitian berguna bagi pelaku agribisnis dan pemerintah sebagai pengambil 

keputusan sehubungan dengan usaha pengembangan perkebunan. Diharapkan adanya 

perbaikan yang berakibat meningkatkan pendapatan petani karet sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah penelitian ini dilakukan dapat 

memberikan rumusan strategis untuk memanfaatkan sumberdaya lokal melalui 

pembangunan perkebunan dan industri karet alam dalam upaya percepatan pembangunan 

yang berkelanjutan.  

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2013), pembangunan perkebunan di daerah Riau 

membawa dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan 

kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan ini telah memberikan tetesan manfaat (trickle 

down effect), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (power of dispersion) pada 

masyarakat sekitarnya. Semakin besar perkembangannya, semakin terasa dampaknya 

terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan turunannya. Dampak 

tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga 

meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun 

sekunder.  

Dampak terhadap masyarakat sekitar pengembangan perkebunan, tercermin dalam 

terciptanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat tempatan, seperti membuka 

kios makanan dan minuman, jasa transportasi, industri rumah tangga, serta jasa perbankan. 

Semuanya ini akhirnya menimbulkan munculnya pasar-pasar tradisional di daerah 

permukiman dan pedesaan. Dengan demikian pendapatan dan tingkat kesejahteraan 

masyarakat meningkat. Dari sisi lain menyebabkan pola konsumsi dan pendidikan 

masyarakat akan meningkat pula (Almasdi Syahza, 2007a). 

Aktivitas pembangunan perkebunan yang melibatkan banyak tenaga kerja dan 

investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, 

menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha.  Melalui kegiatan 

ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan 
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pembangunan perkebunan dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan 

ke belakang (backward linkages). Pada proses kegiatan ini diperkirakan akan muncul 

antara lain jasa konstruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan 

sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama 

proses tersebut. Sedangkan  pada kegiatan pasca panen dan proses produksi akan 

mempunyai keterkaitan ke depan (forward linkages). Proses forward linkages yang 

diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain angkutan, perhotelan, koperasi, 

perbankan, dan perdagangan (Almasdi Syahza, 2007b).  

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi 

masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan 

perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer, 

tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Bermacam sumber 

pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang 

karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah 

tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di 

hutan dan tukang kayu (Almasdi Syahza, 2009).  

Selama ini yang dihadapi di Daerah Riau adalah perkembangan perkebunan kelapa 

sawit, menyebabkan daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Namun di wilayah pengembangan komoditi karet 

justru daerahnya mengalami kemunduran eknomi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya 

daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan 

kebutuhan sarana produksi perkebunan. Akibatnya rendahnya permintaan dan mobilitas 

barang dan orang menurun. Daerah pengembangan komoditi karet justru tertinggal 

dibandingkan dengan daerah yang menghasilkan kelapa sawit.  

 Akhir dari penelitian ini akan menghasilkan bentuk penataan kelembagaan 

usahatani perkebunan mulai dari hulu ke hilir. Hasil penelitian penataan kelembagaan 

tersebut diharapkan mampu merumuskan suatu model yang dapat menciptakan nilai 

tambah bagi pelaku usaha perkebunan dan mampu menghasilkan produk turunan yang 

mempunyai nilai ekonomi. Pembangunan perkebunan kedepan tidak lagi semata memacu 

nilai tambah saja, tapi mampu menciptakan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.  

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi  Melalui Penataan 

Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Propinsi Riau adalah penelitian ekploratif yang 

bertujuan untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan atau perubahan dalam 
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menyusun strategi kebijakan. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui survey dengan 

metode perkembangan (Developmental Research).  

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Daerah Riau wilayah daratan yakni Kabupaten 

Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi. Ketiga kabupaten tersebut mempunyai 

produktifitas berbeda yang disebabkan perbedaan tingkat kesuburan tanah.  

Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari 

instansi terkait maupun dari pengusaha industri karet alam. Informasi yang diperlukan 

berupa kebijakan oleh pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan. Data primer 

dilakukan dengan  menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan 

kebutuhan penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan dengan metode 

Rapid Rural Appraisal (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan 

data/informasi dan penilaian (assesment) secara umum di lapangan dalam waktu yang 

relatif pendek. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada 

informasi dan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan  penelitian, namun dilakukan dengan 

lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang 

lengkap tentang sesuatu hal.  

Untuk mengurangi penyimpangan (bias) yang disebabkan oleh unsur subjektif 

peneliti maka setiap kali selesai melakukan interview dengan responden dilakukan analisis 

pendahuluan. Kalau ditemui kekeliruan data dari yang diharapkan karena disebabkan oleh 

adanya informasi yang keliru atau salah interpretasi maka dilakukan konfirmasi terhadap 

sumber informasi atau dicari informasi tambahan sehingga didapatkan informasi yang 

lebih lengkap. 

Untuk mendapat hasil penelitian percepatan ekonomi daerah melalui penataan 

kelembagaan dan tataniaga karet alam, maka perlu dilakukan beberapa analisis, antara lain: 

1) Kemampuan daya dukung wilayah (DDW) industri karet alam; 2) Potensi 

pengembangan industri karet alam di daerah yang berpotensi untuk meningkatkan daya 

saiang petani; 3) Prediksi multiplier effect ekonomi dan potensi peningkatan kesejahteraan 

masyakat petani karet alam; 4) Kesempatan peluang kerja dan usaha di daerah kajian; 5) 

Analisis strategi penataan kelembagaan dan tataniaga usahatani kareat alam; 6) 

Terjaringnya sentra produksi dan kawasan pembangunan industri karet alam di daerah 

berpotensi. 

Setelah kajian ini dilakukan diharapkan ditemukan Strategi Percepatan Pembangunan 

Ekonomi  Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam guna percepatan 

peningkatan ekonomi masyarakat di daerah Riau.  
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Hasil dan Pembahasan 

Perkembangan Komoditi Karet Alam di Riau 

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. 

Demikian juga halnya di Provinsi Riau, pengusahaan komoditas karet merupakan salah 

satu matapencaharian pokok andalan masyarakat. Secara umum, komoditas ini 

berkontribusi penting sebagai sumber devisa negara, bahan baku industri, dan pendapatan 

masyarakat.   

Sampai saat ini, komoditas karet masih merupakan salah satu komoditas yang 

potensial untuk terus dikembangkan. Namun demikian dalam perkembangannya 

dihadapkan pada tiga permasalahan utama, yaitu: Pertama, produktivitas karet yang rendah 

dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan tanaman karet unggul yang 

dikembangkan melalui berbagai proyek pemerintah di Provinsi Riau sudah memasuki usia 

tua atau tidak produktif lagi. Disisi lain peremajaan yang dilakukan petani secara mandiri 

pada umumnya menggunakan bibit tidak unggul. Kedua, harga karet yang relatif rendah 

dan berfluktuasi.  Harga karet yang berfluktuasi dan cenderung rendah menyebabkan 

motivasi petani untuk secara konsisten menekuni usahatani karet cenderung melemah. 

Struktur pasar karet yang cenderung oligopsoni, menyebabkan petani karet senantiasa 

berada pada bargaining position  yang lemah. Ketiga, alih fungsi lahan karet ke kelapa 

sawit terjadi cukup massif baik pada lahan karet milik petani maupun perusahaan besar. 

Ketiga kondisi tersebut menyebabkan produksi karet di Provinsi Riau terus menurun.   

Jika diamati perkembangan luas lahan komoditas karet selama periode 2005-2013 

terjadi pertumbuhan yang cukup pesat. Yakni di Propinsi Riau perkembangan luas lahan 

kebun karet terlihat dari pertumbuhan sebesar 20,62% pertahun. Perkembangan ini terjadi 

di beberapa daerah kabupaten terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dibeberapa 

daerah antara lain Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Rokan Hilir 

dan Siak justru mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan terjadinya alih fungsi lahan 

dari kebun karet ke kebun kelapa sawit. Walaupun terjadi perluasan perkebunan karet di 

Riau, namun dari sisi produksi mengalmi penurunan, hal tersebut disebabkan masih 

banyaknya tanaman yang belum menghasilkan. Perkembangan perkebunan karet dan 

produski disajikan pada Tabel 1. 

Dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi perkebunan karet 

di Provinsi Riau sebagai sumber devisa dan peningkatan kesejahteraan rakyat maka berbagai 

upaya dari aspek sistem produksi perlu dilakukan. Di Provinsi Riau, ada dua pola 
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pengembangan sistem produksi karet alam, yaitu: pola peremajaan, dan pola perluasan 

tanaman. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan 

penggantian tanaman karet yang sudah tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman karet 

baru secara keseluruhan dan menerapkan inovasi teknologi. Sementara itu, pola perluasan 

yang dimaksudkan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan karet pada 

wilayah bukaan baru atau pengukuhan areal di sekitar perkebunan yang sudah ada dengan 

menggunakan inovasi teknologi. 

 

Tabel 1. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet Alam di Propinsi Riau 

Kabupaten 
2005 2013 Pertumbuhan 

Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi 

1  Kampar  83.868 39.111 92.537 60.714 1,24 5,65 

2  Rokan Hulu  55.798 40.675 56.039 54.394 0,05 3,70 

3  Pelalawan  23.048 18.100 25.856 34.137 1,45 8,25 

4  Indragiri Hulu  71.989 38.571 58.627 40.468 -2,53 0,60 

5  Kuantan Singingi  158.774 137.809 146.474 71.149 -1,00 -7,93 

6  Bengkalis  51.304 52.678 35.000 16.934 -4,67 -13,23 

7  Rokan Hilir  36.678 11.135 26.390 24.714 -4,03 10,48 

8  Dumai  1.463 845 2.355 1.524 6,13 7,65 

9  Siak  16.191 9.276 16.129 7.039 -0,05 -3,39 

10  Indragiri Hilir  2.752 1.069 5.369 3.552 8,71 16,19 

11  Pekanbaru  - - 2.926 588 0,00 0,00 

12  Kepulauan Meranti  - - 19.110 9.438 0,00 0,00 

   Rakyat  112.782 349.269 486.812 324.651 20,06 -0,91 

   PBN  - 24.975 10.901 16.949 0,00 0,00 

   PBS  - 22.047 7.551 12.657 0,00 0,00 

   Jumlah  112.782 396.291 505.264 354.257 20,62 -1,39 

 

Berdasarkan pengamatan lapangan, perkebunan karet di Riau masih di kelola secara 

tradisional. Pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam 

kemudian dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat 

produktivitasnya  rendah, yaitu hanya sekitar 738 kg/ha/tahun.  Kurangnya perawatan 

menyebabkan kualitas hasil bahan olah karet (Bokar) juga tergolong rendah. Budaya bokar 

kotor masih mendominasi perilaku petani karet dalam memproduksi bokar.  

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu bokar petani, antara lain: 1) 

jumlah produksi yang rendah karena lahan sempit; 2) bibit karet tidak unggul; 3) 

pemeliharaan kebun yang asal-asalan; dan 4) teknik penyadapan yang tidak tepat. Faktor 

lain yang ikut mempengaruhi buruknya mutu bokar adalah panjangnya rantai pemasaran 

dari petani karet hingga pabrik pengolahan. Konsekuensinya petani karet cenderung 

memperberat timbang bokarnya dengan cara memasukkan bahan pengotor kedalam 
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bokarnya seperti kayu, dedaunan, tanah dan bahan pemberat lainnya dengan harapan petani 

memperoleh hasil penimbangan yang lebih, sekalipun harganya rendah. Di sisi lain tingkat 

pengetahuan petani karet yang rendah tentang teknik penyadapan yang benar, penggunaan 

bahan penggumpal atau pembeku yang sesuai serta penanganan pasca panen bokar ikut 

mempengaruhi rendahnyanya mutu bokar yang dihasilkan petani karet. 

Rendahnya posisi tawar (bargaining position) petani karet dengan pedagang ikut 

membantu rendahnya harga karet yang diterima oleh petani. Kondisi ini juga dipengaruhi 

oleh lemahnya kelembagaan petani karet. Bukti empiris dari lemahnya kelembagaan petani 

tersebut dapat dilihat masih sedikitnya petani karet yang tergabung dalam kelompok tani 

atau kelompok usaha bersama (KUB). Jumlah petani karet pada tahun 2011 sebanyak 

244.317 KK mengalami peningkatan sebesar 0,06% pada tahun 2013 menjadi 245.460 KK. 

Kondisi tersebut lebih disebabkan sebagian masyarakat tertarik mengembangkan 

komoditas kelapa sawit. Bahkan di daerah yang tingkat kemiringan lahan di atas 15% 

masyarakat tetap mengusahan tanaman kelapa sawit. 

Perkebunan karet masih dikelola secara tradisional dengan tingkat keahlian yang 

masih bersifat turun temurun. Belum memanfaatkan teknologi dan bibit unggul, akibatnya 

produktivitas lahan jadi rendah. Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan 

kelembagaan petani karet di pedesaan, belum ada satu kelompokpun yang sudah 

teregistrasi sebagai Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) sebagaimana 

diamanatkan oleh Peraturan Kementerian Pertanian No. 38 Tahun 2008. Pembentukan 

UPPB oleh petani karet memberikan peluang  kepada petani karet untuk memasarkan 

bokar secara langsung ke pabrik pengolahan karet (industri crumb rubber) tanpa melalui 

pedagang pengunmpul, sehingga petani dapat menikmati harga karet minimal 75% dari 

harga penjualan karet di atas pelabuhan ekspor atau Free on  Board (FOB). 

Sebagai konsekuensi dari belum terbentuknya kelompok tani atau UPPB, maka 

petani karet terpaksa berjuang secara sendiri-sendiri dalam memasarkan bokarnya, 

sehingga mau tak mau harus berhubungan dengan pedagang pengumpul yang lazim 

dikenal dengan sebutan tauke. Hubungan jual beli bokar antara petani karet dengan 

pedagang pengumpul, tidak hanya sebatas hubungan ekonomi semata, melainkan 

membentuk hubungan sosial budaya yang menjelma menjadi hubungan patronase (patron 

klien) antara pedagang pengumpul sebagai patron dan petani karet sebagai klien. 

Kelembagaan patronase tersebut pada dasarnya merupakan hubungan eksploitatif antara 

pedagang dengan petani karet, tetapi petani karet tidak punya pilihan lain akibatnya taraf 

hidup petani karet cenderung menurun apalagi dengan harga karet alam yang makin 
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merosot. 

Permentan No. 38 tahun 2008  tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan 

Olah Karet (bokar) yang telah diberlakukan sejak tujuh tahun lalu belum diberlakukan 

sepenuhnya. Seharusnya menjadi pedoman dalam membangun kelembagaan petani karet. 

Belum berlakunya Perment an tersebut menyebabkan petani karet tidak mempunyai 

kekuatan tawar menawar di level pedesaan. Usahatani karet belum mampu melahirkan 

kelembagaan petani karet yang dapat mensejahterakan petani karet.  Kenyataan ini 

membuktikan bahwa kelembagaan pedagang karet baik berbentuk pelaku usaha maupun 

pedagang informal belum tertata dengan baik. Hal tersebut tentunya menyulitkan dalam 

melakukan pembinaan terhadap pedagang karet tersebut.  

 

Potensi Pengembangan Industri Karet 

Perkembangan usahatani karet alam di Riau tidak sepesat perkembangan komoditi 

kelapa sawit. Luas lahan  505.264 ha menghasilkan 354.257 ton per tahun dengan jumlah 

petani sebanyak 245.460 KK. Produksi karet tersebut didukung oleh 9 buah pabrik 

pengolah yang tersebar di beberapa kabupaten dengan kapasitas olah 282.000 to per tahun. 

Perusahaan yang melakukan pengolahan karet alam dan kapasitas olah disajikan pada 

Tabel 2. Dari tabel tersebut, jika dibandingkan dengan kemampuan produksi dari sisi 

petani terdapat kesenjangan, yakni produksi petani mencapai 354.257 ton per tahun, 

sedangkan kapasitas olah pabrik yang ada hanya 282.000 to per tahun. 

 

Tabel 2. Jumlah Industri Crumb Rubber Dirinci Menurut Kapasitas Pabrik Di Riau 

No Nama Pabrik 
Kapasitas Produksi 

(Ton/Th) 
Jenis Produk 

1.  PT. Andalas Agro Lestari 40,000 SIR 10, SIR 20 

2.  PT. P&P Bangkinang (P) 24,000 SIR 10, SIR 20 

3.  PT. P&P Bangkinang (S) 24,000  

4.  PT. Hervenia Kampar Lestari 60,000 SIR 10, SIR 20 

5.  PT. Perkebunan Nusantara V 25,000 RSS 1, SIR 3L, 

SIR 10, SIR 20 

6.  PT. Riau Crumb Rubber Factory (P) 24,000 SIR 10, SIR 20 

7.  PT. Riau Crumb Rubber Factory (S) 30,000  

8.  PT. Tirta Sari Surya 45,000 SIR 10, SIR 20 

9.  PT. Mardec Nusa Riau 10,000 Stop operasi 

 Jumlah 282,000  

Sumber: List of Member Gapkindo, 2013 

Terjadinya kelebihan produksi dari sisi petani dibandingkan dengan kemampuan 

olah pabrik (industri) karet terpasang  di Daerah Riau merupakan salah satu faktor 

penyebab berfluktuasinya harga karet di tingkat peatni. Pada tingkat petani terjadi 
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kelebihan penawaran bokar yang dapat menyebabkan turannya harga dari sisi permintaan.  

Untuk itu diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku  

industri karet. Hasil perhitungan perkembangan  DDW disajikan pada Tabel 3.   

Tabel 3. Indikator dan Proyeksi Kekurangan Industri Karet Alam  di Riau 

Indikator Kuantitas 

 Luas Areal (ha), tahun 2014  505.264,00  

 Produksi (ton), tahun 2014  354.256,63  

 Industri pengolah sudah ada (unit)  14  

 Kapasitas terpasang (ton/tahun)  282.000  

 Kemampuan mesin (ton/tahun)  232.000  

 Kelebihan bahan baku (ton/tahun)  122.256,63  

 Daya dukung wilayah (DDW)  1,53  

 Kekurangan Industri (20.000 ton/tahun)  6  

Sumber: Almasdi Syahza, 2015  

 

Hasil perhitungan DDW diketahui indeknya 1,53. Artinya kemampuan wilayah 

menyediakan bahan baku industri lebih besar dari 1. Bahan baku yang tersedia melebihi 

kapasitas olah industri. Dari sisi bahan baku besarnya DDW tidak ada masalah, karena 

komoditi karet bukan bahan yang cepat rusak, berbeda dengan kelapa sawit harus diolah 

sebelum 8 jam setelah panen. Namun untuk komoditi karet besarnya DDW memberikan 

informasi kelebihan penawaran dari sisi petani. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap 

penekakan harga dari sisi permintaan (industri). Guna meningkatkan harga dari sisi petani, 

maka perlu ditambah industri pengolah, sehingga kekuatan tawar petani di pedesaan bisa 

meningkat. 

Rendahnya harga karet di tingkat petani menyebabkan rendahnya pendapatan 

petani itu sendiri. Tentu saja akan berdampak terhadap jumlah uang beredar di pedesaan 

dan melemahkan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap 

aktivitas ekonomi di pedesaan. Hasil analisis multiplier effect ekonomi di daerah 

pengembangan karet pada tahun 2014 menunjukkan sebesar 0,65. Setiap investasi Rp1 di 

pedesaan akan menimbulkan jumlah uang beredar pada periode berikut hanya Rp 0,65. 

Pada hal pada tahun 2010 indek  multiplier effect ekonomi di daerah sentra produksi karet 

1,83. Menurunnya indek multiplier effect ekonomi memberikan gambaran bahwa usahatani 

karet menunjukkan perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut lebih 

disebabkan masyarakat pedesaan mulai bergeser usahataninya kekomoditi lain yakni 

kelapa sawit. Pada tahun yang indek multiplier effect ekonomi di daerah pengembangan 

kelapa sawit mencapai 3,43 yang berarti setiap investasi Rp1 akan menyebabkan jumlah 
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uang beredar pada periode berikutnya sebesar Rp 3.43. Di daerah pengembangan kelapa 

sawit petaninya lebih sejahtera karena meningkatnya jumlah uang beredar di pedesaan. 

Sementara di daerah pengembangan karet jumlah uang beredar relatih sedikit.  

Hasil analisis DDW dan potensi pengembangan industri karet alam, maka indek 

multiplier effect ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan industri karet. 

Pembangunan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan daya saing petani karet. Dari 

sisi lain diperlukan penyuluhan kepada masyarakat pedesaan, bahwa tanaman karet perlu 

dipertahankan terutama untuk daerah yang kemiringan lahannya di atas 15%. Jika terjadi 

alih fungsi lahan dari kebun karet ke kelapa sawit terutama di daerah Riau bagian barat 

(tingkat kemiringan diatas 15%) akan berdampak terhadap bahaya erosi di bagian hulu.  

 

Kesimpulan 

1. Perkembangan sektor pertanian khususnya komoditi kelapa sawit di Daerah Riau 

telah menggeser usahatani komoditi karet alam. Komoditi kelapa sawit mempunyai 

potensi pasar yang terjamin, dari sisi lain petani karet menghadapi pasar 

monopsoni. Harga karet di tingkat petani sangat ditentukan oleh toke-toke desa. 

Petani karet tidak mempunyai kekuatan tawar menawar.  

2. Perkebunan karet di Riau masih di kelola secara tradisional. Pengelolaannya 

dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam kemudian dibiarkan begitu 

saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat produktivitasnya  rendah, 

yaitu hanya sekitar 738 kg/ha/tahun.  Kurangnya perawatan menyebabkan kualitas 

hasil bahan olah karet (Bokar) juga tergolong rendah. Budaya bokar kotor masih 

mendominasi perilaku petani karet dalam memproduksi bokar. 

3. Daya dukung wilayah (DDW) usahatani karet alam sebesar 1,53. Artinya 

kemampuan wilayah menyediakan bahan baku industri lebih besar dari 1. Bahan 

baku yang tersedia melebihi kapasitas olah industri. Besarnya DDW memberikan 

informasi kelebihan penawaran dari sisi petani. Kondisi tersebut akan berdampak 

terhadap penekakan harga dari sisi permintaan (industri). Guna meningkatkan harga 

dari sisi petani, maka perlu ditambah industri pengolah, sehingga kekuatan tawar 

petani di pedesaan bisa meningkat. 

4. Angka multiplier effect ekonomi di daerah pengembangan karet pada tahun 2014 

menunjukkan sebesar 0,65. Setiap investasi Rp1 di pedesaan akan menimbulkan 

jumlah uang beredar pada periode berikut hanya Rp 0,65. Tahun 2010 indek  

multiplier effect ekonomi di daerah sentra produksi karet 1,83. Menurunnya indek 
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multiplier effect ekonomi memberikan gambaran bahwa usahatani karet 

menunjukkan perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut lebih 

disebabkan masyarakat pedesaan mulai bergeser usahataninya kekomoditi lain 

yakni kelapa sawit.  
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Abstrak 

Pengembangan industri hilir karet alam Provinsi Riau maupun di Indonesia cenderung 

stagnan dan menghadapi masalah yang sangat serius karena sistem insentif dan 

pengawasan yang lemah terhadap perkebunan karet rakyat untuk menghasilkan produk-

produk karet berkualitas. Secara umum makalah ini bertujuan untuk menyampaikan 

pokok-pokok pikiran tentang strategi pengembangan industri hilir karet alam di Provinsi 

Riau. Secara spesifik bertujuan untuk menggambarkan potensi pengembangan industri 

hilir, dan merumuskan strategi pengembangan industri karet alam di Provinsi Riau. Jenis 

Penelitian adalah ekploratif yang bertujuan untuk menyelidiki pola dan perurutan 

pertumbuhan atau perubahan dalam menyusun strategi kebijakan. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan. Temuan utama dari studi ini 

menunjukkan bahwa tingginya potensi pengembangan industri hilir karet alam di Provinsi 

Riau yang diperlihatkan oleh tingginya daya dukung wilayah, dan permintaan terhadap 

produk-produk hilir karet sangat tinggi dan cenderung meningkat. Tiga strategi pokok 

perlu diimplemtasikan dalam pengembangan industri hilir karet di Provinsi Riau. Pertama, 

memperkuat pengembangan hulu-hilir industri karet alam, yakni menggalakkan kembali 

sistem kemitraan antara perusahaan dan petani, meningkatkan kapasitas dan kualitas 

produk antara yang dihasilkan dalam jangka pendek, dan mendorong pengembangan 

industri hilir karet yang mampu menghasilkan produk-produk akhir yang bernilai tambah 

tinggi dalam jangka menengah dan panjang. Kedua, mempercepat pembangunan kluster 

industri karet alam melalui pengembangan kawasan industri Plintung Dumai, Kuala Enok 

dan Buton. Ketiga, menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif, melalui 

peningkatan peringkat kemudahan melakukan usaha.  

Kata kunci: industri hilir, karet alam, strategi 

Abstract 

The development of downstream industries of natural rubber in the Riau Province and 

Indonesia are stagnant and facing a very serious problem because the system of incentives 

and weak oversight of the smallholders rubber plantation to produce quality rubber 

products. In general, this paper aims to convey basic thoughts about the strategy of 

development of downstream industries of natural rubber in the Riau Province. Specifically 

aims to illustrate the potential for development of natural rubber downstream industries, 

and formulate the development strategies of natural rubber industry in Riau Province. The 

study was explorative kind that aims to investigate the pattern and sequence of growth or 

change in formulating policy strategy. The research was conducted through a survey 

method development. The main findings of this study indicate that a high potential for the 

development of downstream industries of natural rubber in Riau Province which is shown 

by the high carrying capacity of the region, and the demand for downstream rubber 

products is very high and likely to increase. Three basic strategies are implemented 

important in the development of downstream rubber industry in Riau Province. First, 

strengthen the development of upstream-downstream natural rubber industry, namely 
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promoting the return system is a partnership between companies and farmers, improve the 

capacity and quality of intermediate products produced in the short term, and encourage 

the development of downstream rubber industry capable of producing the end products of 

high added value in the medium and long term. Second, accelerate the development of the 

natural rubber industry clusters through the development of an industrial area Plintung 

Dumai, Kuala Enok and Buton. Third, creating a climate conducive investment and 

business, through increased ease of doing business rankings. 

Keywords: downstream industry, natural rubber, strategy 

 

PENDAHULUAN 

Terdapat tiga tanaman perkebunan yang menjadi andalan dalam pembangunan 

pertanian di Provinsi Riau, yakni tanaman kelapa sawit, kelapa dan karet. Dari aspek luas 

areal maupun aspek produksi, tanaman kelapa sawit menempati urutan teratas diikuti oleh 

tanaman kelapa dan karet. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Riau (2014) luas areal dan 

produksi tanaman kelapa sawit cenderung meningkat dari 1.673.551 hektar dan 5.764.201 

ton pada tahun 2008 menjadi 2.372.402 hektar dan 7.340.809 ton pada tahun 2012. 

Sementara itu luas areal dan produksi tanaman kelapa cenderung menurun dari  553.657 

hektar dan 575.612 ton pada tahun 2008 menjadi 521.792 hektar dan 473.221 ton pada 

tahun 2012. Demikian juga halnya dengan luas areal dan produksi tanaman karet 

cenderung menurun dari  528.655 hektar dan 409.445 ton pada tahun 2008 menjadi 

500.851 hektar dan 350.476 ton pada tahun 2012. 

Pengembangan luas areal perkebunan kelapa sawit yang pesat dapat menjadi 

hegemoni bagi pengembangan perkebunan kelapa dan karet di Provinsi Riau. 

Pengembangan luas areal perkebunan kelapa sawit tidak hanya dilakukan dengan 

membuka lahan baru namun juga mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian 

lainnya termasuk lahan kelapa dan karet. Apabila kondisi alih fungsi lahan ini terus 

berlanjut bukanlah tidak mungkin akan menyebabkan rentannya perkembangan 

perekonomian di Provinsi Riau. Penetrasi perkebunan kelapa sawit yang masif cenderung 

mengarah pada pengembangan pertanian monokultur yang rentan terhadap gejolak 

perekonomian terkait dengan fluktuasi harga kelapa sawit dan produk-produk turunannya 

serta faktor-faktor lainnya di tingkat domestik maupun internasional. Berdasarkan kondisi 

tersebut maka upaya untuk mempertahankan perkembangan subsektor perkebunan, 

khususnya tanaman perkebunan andalan ekspor, perlu dilakukan, antara lain tanaman karet 

(Bakce dan Putra, 2014).   

Selain masalah alih fungsi lahan, hasil penelitian Bakce dan Putra (2014) juga 

menyatakan bahwa penguasaan lahan yang sempit, harga karet yang berfluktuasi dan 
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cenderung menurun, teknik pengelolaan yang sederhana menyebabkan kontribusi 

perkebunan karet terhadap pendapatan masyarakat dan perekonomian Provinsi Riau 

semakin menurun. Disamping itu Syahza et al. (2015) menyebutkan daya dukung wilayah 

usahatani karet alam yang rendah dan cenderung menurun, struktur pasar bersifat 

monopsoni, dan kurangnya jumlah industri pengolahan, merupakan permasalahan utama 

pengembangan perkebunan karet alam di Provinsi Riau.  

Potret dari industri karet alam di Provinsi Riau kiranya tidak jauh berbeda dengan 

provinsi-provinsi penghasil karet lainnya di Indonesia. Provinsi Riau merupakan penghasil 

karet alam ketiga terbesar di Indonesia setelah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. 

Lebih dari 80% perkebunan karet di Indonesia merupakan perkebunan karet rakyat yang 

dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti telah diuraikan di atas.  

Menurut Arifin (2004) pengembangan industri hilir karet alam Indonesia 

menghadapi masalah yang sangat serius karena sistem insentif dan lemahnya pengawasan 

terhadap perkebunan karet rakyat untuk menghasilkan produk-produk karet berkualitas. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu upaya meningkatkan investasi industri karet 

Alam Indonesia melalui reformasi kebijakan, meliputi: (1) menata aspek hukum, (2) 

menyederhanakan kebijakan pajak dan administrasi, (3) memperbaiki pelayanan publik di 

daerah, dan (4) menerapkan strategi investasi berbasis kesempatan kerja.  

Sampai dengan saat ini, industri karet alam Indonesia, khususnya di Provinsi Riau,  

masih “terperangkap” pada pengembangan produk-produk antara, sedangkan 

pengembangan industri hilir yang menghasilkan produk-produk akhir masih terbatas 

dilakukan. Lebih dari 90% produk-produk karet yang dihasilkan (Crump Rubber, SIR, 

RSS, dan Crepe) diekspor, hanya kurang dari 5% yang dioleh menjadi produk-produk 

akhir (Bakce, 2014). Oleh karenanya perlu upaya yang sungguh-sungguh baik oleh 

pemerintah maupun pihak swasta untuk dapat mengembangkan industri hilir karet dalam 

rangka meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk, yang pada akhirnya mampu 

meningkatkan kesejahteraan para pelaku yang terlibat dalam industri karet alam di 

Indonesia, khususnya para petani karet.  

Secara umum makalah ini bertujuan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran 

tentang strategi pengembangan industri hilir karet alam di Provinsi Riau. Secara spesifik 

bertujuan untuk: (1) menggambarkan potensi pengembangan industri hilir karet alam, dan 

(2) merumuskan strategi pengembangan industri karet alam di Provinsi Riau.  

 

METODE PENELITIAN 
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Makalah ini merupakan bagian dari Penelitian Strategis Nasional (PENPRINAS) 

MP3EI 2011-2025 Tahun I yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

dengan judul “Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi  Melalui Penataan 

Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Provinsi Riau”. Penelitian ini merupakan 

penelitian ekploratif yang bertujuan untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan 

atau perubahan dalam menyusun strategi kebijakan. Pelaksanaan penelitian dilakukan 

melalui survey dengan metode perkembangan (Developmental Research).  

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Daerah Riau wilayah daratan yakni Kabupaten 

Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi. Ketiga kabupaten tersebut mempunyai 

produktifitas berbeda yang disebabkan perbedaan tingkat kesuburan tanah.  

Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari 

instansi terkait maupun dari pengusaha industri karet alam. Informasi yang diperlukan 

berupa kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perusahaan perkebunan 

dan informasi/data sekunder lainnya yang terkait. Data primer dilakukan dengan  

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan penelitian. 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan dengan metode Rapid Rural 

Appraisal (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi 

dan penilaian (assesment) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. 

Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi dan yang 

dibutuhkan sesuai dengan tujuan  penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam 

dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang 

sesuatu hal.  

Untuk mengurangi penyimpangan (bias) yang disebabkan oleh unsur subjektif 

peneliti maka setiap kali selesai melakukan interview dengan responden dilakukan analisis 

pendahuluan. Kalau ditemui kekeliruan data dari yang diharapkan karena disebabkan oleh 

adanya informasi yang keliru atau salah interpretasi maka dilakukan konfirmasi terhadap 

sumber informasi atau dicari informasi tambahan sehingga didapatkan informasi yang 

lengkap. 

Untuk mendapat hasil penelitian percepatan ekonomi daerah melalui penataan 

kelembagaan dan tataniaga karet alam, maka perlu dilakukan beberapa analisis, antara lain: 

(1) Kemampuan daya dukung wilayah (DDW) industri karet alam; (2) Potensi 

pengembangan industri karet alam di daerah yang berpotensi untuk meningkatkan daya 

saiang petani; (3) Prediksi multiplier effect ekonomi dan potensi peningkatan kesejahteraan 

masyakat petani karet alam; (4) Kesempatan peluang kerja dan usaha di daerah kajian; (5) 
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Analisis strategi penataan kelembagaan dan tataniaga usahatani kareat alam; dan (6) 

Terjaringnya sentra produksi dan kawasan pembangunan industri karet alam di daerah 

berpotensi. 

Setelah kajian ini dilakukan diharapkan ditemukan Strategi Percepatan Pembangunan 

Ekonomi  Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam guna percepatan 

peningkatan ekonomi masyarakat di daerah Riau. Pada artikel ini pembahasan akan lebih 

difokuskan pada Strategi Pengembangan Industri Karet Alam di Provinsi Riau.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi Pengembangan Industri Hilir Karet Alam 

  Pengembangan industri pengolahan karet alam di Provinsi Riau telah dilakukan 

sejak tahun 1970-an dengan dicanangkannya era crumb rubber oleh Menteri Perindustrian 

Republik Indonesia ketika itu. Pada awalnya didirikan lima perusahaan/ pabrik pabrik 

crumb rubber di Provinsi Riau yaitu: (1) PT. Riau Crumb Rubber Factory (PT. RICRY) 

yang beralamat di Pekanbaru, saat ini sudah melakukan perluasan pabrik di Simalinyang 

Kampar, namun belum beroperasi, (2) PT. Union Siak di Pekanbaru kemudian berubah 

nama  menjadi PT. Hervenia Kampar Lestari di Sungai Pinang Kampar, (3) PT. P&P 

Bangkinang di Pekanbaru, kemudian melakukan perluasan pabrik di Stanum Bangkinang 

dan di Simalinyang Kampar, (4) PT. Tirta Sari Surya di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, 

dan (5) PT. Pulau Bintan Djaja di Kijang, Tanjung Pinang. 

  Sampai dengan tahun 2010 perkembangan selanjutnya industri pengolahan karet di 

Riau tumbuh beberapa perusahaan/pabrik antara lain: (1) PT. Perkebunan Nusantara V 

memiliki tiga pabrik, (2) PT. Numbing Jaya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, (3) PT. 

Mardec Nusa Riau di Kasikan, Kabupaten Kampar, (4) PT. Andalas Agro Lestari di Logas, 

Kabupaten Kuantan Singingi, (5) PT. Mitra Unggul Pusaka di Langgam, Kabupaten 

Pelalawan, (6) PT. Adei Plantation & Industri di Duri, Kabupaten Bengkalis, (7) PT. P&P 

Bangkinang, Kabupaten Kampar, (8) PT. Tirta Sari Surya, Kabupaten Indragiri Hulu, dan 

(9) PT. Mardec Nusa Riau, Kabupaten Kampar.  

  Pasca tahun 2010, industri pengolahan karet di Riau mengalami penurunan dimana 

dua pabrik crumb rubber dan satu pabrik lateks berhenti operasi sebagai akibat dari alih 

fungsi pengelolaan komoditas dari karet ke kelapa sawit. Dua pabrik yang mengalami alih 

komoditas adalah PT. Mitra Unggul Pusaka dan PT, Adei Plantation & Indutri, sedangkan 

PT. Mardec Nusa Riau berhenti operasi dengan alasan kelangkaan bahan baku. Sampai 

dengan tahun 2013, jumlah industri pengolahan karet di Riau dapat dilihat pada Tabel 1 
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berikut ini. 

Tabel 1.  Jumlah industri karet alam di Provinsi Riau menurut kapasitas produksi tahun 

2013 

No. Jumlah Industri/Pabrik 
Kapasitas Produksi 

(Ton/Tahun) 
Jenis Produk 

1. PT. Andalas Agro Lestari 40,000 SIR 10, SIR 20 

2. PT. P&P Bangkinang (P) 24,000 SIR 10, SIR 20 

 PT. P&P Bangkinang (S)  24,000  

3. PT. Hervenia Kampar Lestari 60,000 SIR 10, SIR 20 

4. PT. Perkebunan Nusantara V 25,000 RSS 1, SIR 3L, SIR 10, SIR 20 

5. PT. Riau Crumb Rubber Factory (P) 24,000 SIR 10, SIR 20 

 PT. Riau Crumb Rubber Factory (S) 30,000  

6. PT. Tirta Sari Surya 45,000 SIR 10, SIR 20 

 Jumlah 282,000  

Sumber: GAPKINDO, 2013 

Alasan bahwa ada perusahaan yang berhenti beroperasi karena kelangkaan bahan 

baku tidaklah tepat. Dari analisis berdasarkan data tahun 2014, terjadi kelebihan produksi 

bahan olah karet (bokar) dibandingkan dengan kemampuan olah pabrik (industri) karet 

terpasang di Daerah Riau. Hasil perhitungan DDW (Tabel 2) diketahui indeknya 1,53. 

Artinya kemampuan wilayah menyediakan bahan baku industri lebih besar dari 1. Bahan 

baku yang tersedia melebihi kapasitas olah industri. Dari sisi bahan baku besarnya DDW 

tidak ada masalah, karena komoditas karet bukan bahan yang cepat rusak. 

Tabel 2.  Indikator dan proyeksi kekurangan industri pengolahan karet alam  di Provinsi 

Riau 

Indikator Kuantitas 

 Luas Areal (ha), tahun 2014  505.264,00  

 Produksi bokar (ton), tahun 2014  354.256,63  

 Industri pengolah sudah ada (unit)  14  

 Kapasitas terpasang (ton/tahun)  282.000  

 Kemampuan mesin (ton/tahun)  232.000  

 Kelebihan bahan baku (ton/tahun)  122.256,63  

 Indeks daya dukung wilayah (DDW)  1,53  

 Kekurangan Industri (20.000 ton/tahun)  6  

Sumber: Syahza et al., 2015  

Pada tingkat petani, terjadi kelebihan penawaran bokar yang dapat menyebabkan 

turunnya harga dari sisi permintaan. Tingginya indeks DDW yang tidak dimbangi dengan 

jumlah industri pengolahan karet yang cukup untuk menghasilkan produk-produk antara 

dan produk-produk akhir dan kualitas bahan olahan karet yang rendah menyebabkan harga 

produk-produk karet alam Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara pesaing, 

khususnya Thailand. Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa, harga karet di Thailand jauh 

lebih tinggi daripada harga karet di Indonesia.  

Tingginya harga karet alam Thailand karena keberpihakan dan kesungguhan 

Pemerintah Thailand dalam pengembangan industri hilir karet. Sampai dengan tahun 2005 
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volume ekspor karet alam Thailand lebih besar dari Indonesia, namun pada periode 

berikutnya volume ekspor karet alam Indonesia lebih besar dari Thailand (Gambar 2). 

Penurunan ekspor karet alam di Thailand bukanlah disebabkan oleh penurunan produksi, 

namun karena kebijakan pemerintah Thailand dan antusiasme pengusaha di Thailand 

dalam mengembangkan industri hilir karet.  

 
Sumber: FAO, 2014 

Gambar 1. Perkembangan harga karet di Indonesia dan Thailand, 2000-2012 

 

 
Sumber: FAO, 2014 

Gambar 2. Perkembangan volume ekspor karet Indonesia, Thailand dan Malaysia, 

2000-2012 
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menghasilkan produk-produk antara dari karet.  Mencermati rantai pasok (supply chain) 

yang digambarkan oleh USAID (2007) sebagaimana disajikan pada Gambar 3, produk-

produk olahan karet alam Indonesia lebih didominasi untuk menghasilkan RSS, SIR dan 

crepe. Lebih dari 90% produk-produk tersebut diekspor, kurang dari 5% yang diolah 

menjadi final products.  

Sementara itu Thailand yang telah mengembangkan produk-produk akhir dari karet 

alam. Negara ini melalui Sri Tang (STA) Groups telah menghasilkan berbagai produk 

komponen kendaraan bermotor dari karet, sarung tangan dan berbagai produk akhir dari 

karet lainnya. Dari Gambar 4 dapat dinyatakan bahwa Thailand dan Indonesia memasok 

sebanyak 57% karet alam dunia, 31% Thailand dan 26% Indonesia. STA memberikan 

kontribusi 9% kepada pasar dunia, 13% pangsa pasar impor China dalam bentuk 

komponen kendaraan bermotor dari karet, dan ranking ke 4 industri pengolahan sarung 

tangan di dunia.  

 

 

Sumber: USAID, 2007 

Gambar 3. Supply chain industri karet alam Indonesia 
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Sumber: STA Group, 2013 

Gambar 4. Supply chain industri karet alam Thailand 

 

Strategi Pengembangan Industri Hilir Karet Alam 

Mencermati uraian yang telah dikemukakan di atas, Provinsi Riau pada khususnya 

dan Indonesia pada umumnya memiliki potensi bagi pengembangan industri hilir karet. 

Daya dukung wilayah (DDW) yang tinggi dan permintaan terhadap produk-produk hilir 

karet untuk kebutuhan domestik dan internasional sangat tinggi dan cenderung meningkat. 

Dengan berkembangnya industri hilir karet di Indonesia akan mampu meningkatkan daya 

saing dan nilai tambah produk-produk karet yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan 

devisa negara dan kesejahteraan para pelaku industri karet alam, khususnya petani.  

Dalam rangka mewujudkan hilirisasi karet Alam di Indonesia pada umumnya, 

khususnya di Provinsi Riau, setidaknya diperlukan tiga strategi pokok, yaitu: (1) 

memperkuat pengembangan hulu-hilir industri karet alam, (2) mempercepat pembangunan 

kluster industri karet alam melalui pengembangan kawasan industri, dan (3) menciptakan 

iklim investasi dan usaha yang kondusif.  

Pengembangan Hulu-Hilir Karet Alam 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa luas areal dan 

produksi tanaman karet di Provinsi Riau cenderung menurun dari  528.655 hektar dan 

409.445 ton pada tahun 2008 menjadi 500.851 hektar dan 350.476 ton pada tahun 2012. 

Penurunan ini terjadi disebabkan oleh alih fungsi lahan karet ke kelapa sawit secara 

persisten dari tahun ke tahun. Apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan secara 
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sungguh-sungguh dikhawatirkan sepenuhnya lahan karet disubstitusi oleh kelapa sawit. 

Upaya yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan sarana 

produksi, seperti bibit unggul, pupuk, pestisida dan peralatan, sehingga mampu 

mengurangi beban petani sekaligus meningkatkan produktivitas karet alam. Penerapan 

kebijakan ini harus diiringi dengan pengawasan yang ketat agar bantuan yang diberikan 

tidak digunakan untuk komoditas lainnya (kelapa sawit). Disamping itu, perlu kebijakan 

stabilitas dan peningkatan harga karet melalui penerapan inovasi teknologi yang mampu 

meningkatkan kualitas bahan olahan karet (bokar).  

Penurunan produksi karet alam di Provinsi Riau diikuti dengan penurunan jumlah 

industri antara karet alam dan kapasitas produksinya. Padahal daya dukung wilayah bagi 

pengembangan industri karet alam masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa 

secara psikologis dan ekonomi dengan memegang prinsip “opportunity cost”, popularitas 

pengembangan industri karet alam di Provinsi Riau semakin rendah, cenderung beralih ke 

industri kelapa sawit. Dengan demikian, upaya untuk mengintegrasikan kembali hulu-hilir 

industri karet alam di Provinsi Riau perlu dilakukan.  

Peranan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan perusahaan 

perkebunan besar, perlu kembali digalakkan dan ditingkatkan. Peranan tersebut di sektor 

hulu dilakukan dengan mengembangkan sistem kemitraan antara perusahaan dan petani 

sehingga dihasilkan produksi karet dengan produktivitas yang tinggi dan kualitas yang 

baik. Disamping itu, dalam jangka pendek perusahaan-perusahaan dapat kembali 

meningkatkan kapasitas dan kualitas produk antara yang dihasilkan. Selanjutnya dalam 

jangka menengah dan panjang perusahaan didorong untuk secara bertahap 

mengembangkan industri hilir karet yang mampu menghasilkan produk-produk akhir yang 

bernilai tambah tinggi. Untuk itu, berbagai kemudahan dalam pengurusan administrasi 

usaha dan insentif pajak perlu diberikan pemerintah. 

Pembangunan Kluster Indusri Karet Alam 

Aspek legalitas dalam pengembangunan kluster industri karet alam Indonesia telah 

di atur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 112/M-

IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kluster Industri 

Karet dan Barang Karet. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa industri karet dan barang 

karet dikelompokkan menjadi tiga kelompok industri, yakni kelompok industri hulu, 

kelompok industri antara, dan kelompok industri hilir. Kelompok industri hulu mencakup: 

bahan olahan karet (bokar) dan kayu karet. Kelompok industri antara mencakup: crumb 

rubber, sheet/RSS, latek pekat, thin pole crepe, dan brown crepe. Kelompok industri hilir 
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mencakup: ban dan produk terkait serta ban dalam, barang jadi karet untuk keperluan 

industri, barang karet untuk kemiliteran, alas kaki dan komponennya, barang jadi karet 

untuk penggunaan umum, dan alat kesehatan dan laboratorium.   

Kluster industri hulu dan industri antara karet dan barang karet idealnya 

dikembangkan pada masing-masing kabupaten sentra produksi bahan olahan karet (bokar). 

Berdasarkan data BPS Provinsi Riau (2014), kabupaten-kabupaten di Provinsi Riau 

sebagai sentra produksi karet yang memiliki luas lahan lebih dari 5000 hektar adalah 

Kabupaten Kampar (92.537 hektar), Kabupaten Rokan Hulu (56.039 hektar), Kabupaten 

Pelalawan (25.856 hektar), Kabupaten Indragiri Hulu (58.627 hektar), Kabupaten Kuantan 

Singigi (146.474 hektar), Kabupaten Bengkalis (35.000 hektar), Kabupaten Rokan Hilir 

(26.390 hektar), Kabupaten Siak (16.129 hektar), Kabupaten Indragiri Hilir (5.369 hektar), 

dan Kabupaten Kepulauan Meranti (19.110 hektar). Kota Dumai dan Kota Pekanbaru juga 

menghasilkan karet dengan luas masing-masing 2.355 hektar, dan 2.926 hektar.  

Untuk pengembangan kluster industri hilir karet dapat dilakukan pada kawasan-

kawasan industri yang sudah ditetapkan dan dikembangkan di Provinsi Riau, yakni 

Kawasan Industri Pelintung Dumai, Kawasan Industri Kuala Enok, dan Kawasan Industri 

Buton. Mencermati jarak tempuh dari sentra-sentra produksi karet alam di Provinsi Riau 

maka Kluster Industri Hilir Karet dapat diintegrasikan pada ketiga kawasan industri 

tersebut. Kawasan Industri Pelitung Dumai dapat dikembangkan sebagai kluster industri 

hilir karet yang menampung produksi kluster industri hulu dan industri antara karet dari 

Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar (khususnya Kampar Kanan). 

Kawasan Industri Buton  dikembangkan kluster industri hilir karet yang menampung 

produksi dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten 

Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singigi, dan Kabupaten 

Kampar (Kampar Kiri). Kawasan Industri Kuala Enok dikembangkan kluster industri hilir 

karet yang menampung produksi dari Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri 

Hulu. 

Dengan membangun infrastruktur dan berbagai fasilitas yang baik pada kawasan-

kawasan industri yang ada diharapkan dapat mendorong berkembangnya industri hilir karet 

di Provinsi Riau. Disamping itu, pengembangan kluster industri hilir karet pada kawasan 

industri mampu mewujudkan manfaat aglomerasi atau manfaat skala ekonomi sehingga 

produk-produk hilir karet yang dihasilkan lebih efisien dan berdaya saing.  

Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif 

Selain dua strategi yang telah dikemukakan sebelumnya, strategi ketiga dan yang 
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terpenting dalam pengembangan industri hilir karet adalah upaya menciptakan iklim 

investasi dan usaha yang kondusif. Menurut Bakce (2015), tantangan utama dalam 

mengembangkan perekonomian Indonesia, termasuk pertanian, adalah upaya untuk 

menciptakan iklim usaha yang kondusif, yakni upaya menciptakan kemudahan dan 

kepastian usaha baik bagi pengusaha domestik maupun internasional.  

Worl Bank Group telah menetapkan peringkat doing business. Doing business 

melihat bagaimana regulasi bisnis memberikan ide-ide yang baik dalam memulai dan 

mengembangkan bisnis atau sebaliknya. Pemeringkatan doing business fokus untuk 

mengukur efisiensi, dengan cara merekam prosedur, waktu dan biaya untuk memulai dan 

mengembangkan suatu bisnis. Peringkat kemudahan doing business adalah 1-189. 

Peringkat kemudahan melakukan bisnis yang tinggi berarti lingkungan peraturan lebih 

kondusif untuk memulai dan mengoperasikan perusahaan. Pemeringkatan ditentukan 

dengan metode skoring berdasarkan pada 10 topik, masing-masing topik terdiri dari 

beberapa indikator. Adapun 10 topik tersebut adalah (World Bank Group, 2015): (1) 

Starting a Business, (2) Dealing with Construction Permits, (3) Getting Electricity, (4) 

Registering Property, (5) Getting Credit, (6) Protecting Minority Investors, (7) Paying 

Taxes, (8) Trading Across Borders, (9) Enforcing Contracts, dan (10) Resolving 

Insolvency. 

Berdasarkan hasil pemeringkatan oleh World Bank Group (2015), Indonesia 

menempati peringkat 114 dari 189 negara, dan peringkat ke 7 dari 10 negara anggota 

ASEAN berdasarkan ranking kemudahan melakukan usaha (Gambar 5). Hal ini 

mengindikasikan bahwa iklim usaha di Indonesia masih relatif buruk dan perlu 

ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih baik.  

 
Sumber: World Bank Group, 2015, diolah 

Gambar 5. Peringkat kemudahan melakukan usaha negara anggota ASEAN, 2014 
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Rendahnya peringkat kemudahan melakukan usaha di Indonesia mencerminkan 

bahwa masih banyak tantangan dan kelamahan yang harus dihadapi dan diperbaiki 

sehingga menjadi negara yang memiliki daya saing yang tinggi. Kepemilikan kekayaan 

sumberdaya alam, memiliki keunggulan komparatif, saja belum cukup menjadikan 

Indonesia sebagai salah satu negara yang disegangi dalam percaturan liberalisasi dan 

globalisasi ekonomi.   

 Rendahnya peringkat kemudahan melakukan usaha terjadi hampir pada seluruh 

topik dari 10 topik doing business. Hal ini dapat dijelaskan berikut ini (Gambar 6).  

(a) Memulai usaha (starting a business) 

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam memulai usaha adalah 

prosedur, waktu, biaya, dan modal minimum yang perlu disetor untuk memulai usaha. 

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Indonesia berada pada peringkat 155 dari 189 

negara di dunia, dan peringkat ke 6 dari 10 negara anggota ASEAN.  

(b) Berurusan dengan izin konstruksi (dealing with construction permits) 

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam pengurusan izin konstruksi 

adalah prosedur, waktu, dan biaya untuk melengkapi seluruh persyaratan untuk 

membangun gudang. Indonesia berada pada peringkat 153 di dunia dan peringkat 9 di 

ASEAN. 

(c) Mendapatkan listrik (getting electricity) 

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam mendapatkan listrik adalah 

prosedur, waktu, dan biaya untuk dapat terhubung ke jaringan listrik. Indonesia berada 

pada peringkat 78 di dunia dan peringkat 6 di ASEAN. 

(d) Mendaftarkan properti (registering property) 

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam mendaftarkan properti 

adalah prosedur, waktu, dan biaya untuk mentransfer properti.  Indonesia berada pada 

peringkat 117 di dunia dan peringkat 8 di ASEAN. 

(e) Mendapatkan kredit (getting credit) 

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam mendaftarkan kredit adalah 

peraturan tentang jaminan bergerak dan sistem informasi kredit.  Indonesia berada pada 

peringkat 71 di dunia dan peringkat 5 di ASEAN. 

(f) Melindungi investor minoritas (protecting minority investors) 

Indikator yang digunakan untuk menilai kesungguhan dalam melindungi investor 

minoritas adalah perlindungan atas hak-hak pemegang saham minoritas dalam 
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melakukan transaksi dengan pihak lain. Indonesia berada pada peringkat 43 di dunia 

dan peringkat 4 di ASEAN.  

(g) Membayar pajak (paying tax) 

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam membayar pajak adalah 

pembayaran, waktu, dan tariff pajak total untuk perusahaan agar mematuhi seluruh 

peraturan pajak. Indonesia berada pada peringkat 160 dunia dan peringkat 9 di 

ASEAN.  

(h) Perdagangan lintas batas (trading across borders) 

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam perdagangan lintas batas 

adalah dokumen, waktu, dan biaya untuk ekspor dan impor melalui pelabuhan. 

Indonesia berada pada peringkat 62 di dunia dan peringkat 5 di ASEAN.  

(i) Menegakkan kontrak (enforcing contracts) 

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam menegakkan kontrak adalah 

prosedur, waktu, dan biaya untuk menyelesaikan sengketa komersial. Indonesia berada 

pada peringkat 172 di dunia dan peringkat 8 di ASEAN.  

(j) Menyelesaikan kepailitan (resolving insolvency) 

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam menyelesaikan kepailitan 

adalah waktu, biaya, keluaran, dan tingkat pemulihan kepailitan komersial. Indonesia 

berada pada peringkat 75 di dunia dan peringkat 5 di ASEAN.  

  



 

102 

 

                 

                   

                

                    

                 
Sumber: World Bank Group, 2015, diolah 

Gambar 6. Sepuluh topik peringkat kemudahan melakukan usaha negara anggota ASEAN, 

2014 
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Indicators: Procedures, time, cost and paid-in minimum capital to 

start a business

(b) Dealing with Construction Permits
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Indicators: Procedures, time and cost to complete all formalities to 

build a warehouse

(c) Getting Electricity
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Indicators: Procedures, time and cost to get connected to the 

electrical grid

(d) Registering Property
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Indicators: Procedures, time and cost to transfer a property

(e) Getting Credit
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Indicators: Movable collateral laws and credit information systems

(f) Protecting Minority Investors
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Indicators: Minority shareholders’ rights in related-party 

transactions

(g) Paying Taxes
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Indicators: Payments, time and total tax rate for a firm to comply 

with all tax regulations
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Indicators: Documents, time and cost to export and import by 

seaport

(i) Enforcing Contracts
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Indicators: Procedures, time and cost to resolve a commercial 

dispute

(j) Resolving Insolvency
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Provinsi Riau memiliki potensi bagi pengembangan industri hilir karet. Daya 

dukung wilayah (DDW) yang tinggi dan permintaan terhadap produk-produk hilir karet 

untuk kebutuhan domestik dan internasional sangat tinggi dan cenderung meningkat. 

Dengan berkembangnya industri hilir karet di Provinsi Riau, umumnya di Indonesia, akan 

mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk-produk karet yang dihasilkan 

sehingga dapat meningkatkan devisa negara dan kesejahteraan para pelaku industri karet 

alam, khususnya petani.  

Tiga strategi pokok perlu diimplemtasikan dalam pengembangan industri hilir karet 

di Provinsi Riau, yaitu: (1) memperkuat pengembangan hulu-hilir industri karet alam, (2) 

mempercepat pembangunan kluster industri karet alam melalui pengembangan kawasan 

industri, dan (3) menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. 

Upaya memperkuat pengembangan hulu-hilir industri karet dilakukan dengan 

mengembangkan sistem kemitraan antara perusahaan dan petani. Disamping itu, dalam 

jangka pendek perusahaan-perusahaan dapat kembali meningkatkan kapasitas dan kualitas 

produk antara yang dihasilkan. Selanjutnya dalam jangka menengah dan panjang 

perusahaan didorong untuk secara bertahap mengembangkan industri hilir karet yang 

mampu menghasilkan produk-produk akhir yang bernilai tambah tinggi.  

Untuk pengembangan kluster industri hilir karet dapat dilakukan pada kawasan-

kawasan industri yang sudah ditetapkan dan dikembangkan di Provinsi Riau. Ada tiga 

kawasan industri yang sudah ditetapkan di Provinsi Riau, yakni Kawasan Industri 

Pelintung Dumai, Kawasan Industri Kuala Enok, dan Kawasan Industri Buton. 

Dengan menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif dapat meningkatkan 

daya saing produk-produk industri karet alam, yakni dengan menciptakan kemudahan dan 

kepastian usaha baik bagi pengusaha domestik maupun internasional. Iklim usaha yang 

kondusif merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mendorong surplus neraca 

pembayaran, meliputi surplus neraca perdagangan dan surplus neraca modal.  
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