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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. Luas kebun karet pada tahun 
2000 seluas 547.453 ha dan pada tahun 2015 turun menjadi 501.787 ha begitu 
juga terjadi pada perkebunan kelapa, yakni tahun 2000 seluar 586.418 ha dan 
turun menjadi 515.167 ha pada tahun 2015. Sementara perkebunan kelapa 
sawit berkembang dengan pesatnya yaitu pada tahun 2000 seluas 966.786 ha  
menjadi 2.399.172 ha pada tahun 2015. 

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 
daya dukung wilayah (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. 

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 (Gapkindo, 2014). 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. Hasil 
perhitungan DDW dieroleh indeknya 1,53. Angka indek tersebut menunjukkan 
bahwa Daerah Riau masih kekurangan industri pengolah karet alan sebanyak 6 
unit dengan kapasitas olah  20.000 ton/tahun.   
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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). 

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.  

Percepatan ekonomi pedesaan melalui pengembangan komoditi karet 
alam di pedesaan dilakukan dengan cara pembentukan kemitraan usaha antara 
petani (melalui kelompok tani), koperasi petani, pemerintah daerah, dan 
investor. Kegiatan tersebut harus didukung dengan berbagai faktor,  antara lain:  

1) Seluruh sentra produksi mempunyai  komitmen untuk pengembangan karet 

pada  wilayahnya masing-masing; 2) Penyediaan benih/bibit karet sesuai 

permintaan setiap wilayah pengembangan; 3) Meningkatkan kapasitas petugas 

penyuluh perkebunan yang  menangani karet; 3) Sumberdaya manusia dan 

sarana petani  untuk pemelihaaraan kebun dan penanganan  pascapanen; 4) 

Dukungan perbankan berupa dana untuk pemeliharan dan pengelolaan kebun.  
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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 ke 2 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: 

530/UN.19.5.1.3/LT/2016 tertanggal 21 Maret 20116. Pada laporan tahun 

kedua  dilampirkan makalah yang sudah diseminarkan pada International 

Conference on Science and Technology (ICST 2016) di Universitas Riau 

Pekanbaru.  

Pelaksanaan kegiatan penelitian tahun kedua menghasilkan bentuk 

kemitraan antara petani dengan investor. Strategi pengembangan karet alam di 

pedesaan melalui pemberdayaan petani karet sangat diperlukan adanya 

pendampingan dalam bentuk technical assistency  oleh pemerintah atau 

industri melalui program Corporate social responsibility (CSR). Untuk wilayah 

tertentu perlu bantuan peremajaan kebun dengan bibit unggul dan subsidi  

biaya pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM). Perlu adanya 

bantuan sertifikasi lahan perkebunan agar petani memiliki akses ke lembaga 

keuangan. Petani karet di pedesaan harus membangun kelembagaan petani 

karet yang berfungsi menyalurkan aspirasi petani karet ke pemangku 

kepentingan terutama pemerintah daerah dan pusat. 

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, 
Pekanbaru, November 2016 
 
Ketua Tim 
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BAB I. 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.  
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Dampak dari semuanya itu terhadap perkembangan karet alam 

mengalami penurunan begitu juga dari sisi harga. Berdasarkan data dari Dinas 

Perkebunan Propinsi Riau (2016), 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 2015 turun menjadi 501.787 ha begitu juga terjadi 

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

menjadi 515.167 ha pada tahun 2015. Sementara perkebunan kelapa sawit 

berkembang dengan pesatnya yaitu pada tahun 2000 seluas 966.786 ha  

menjadi 2.399.172 ha pada tahun 2015. 

Timbulnya ketidak pastian harga dan terjadinya distorsi harga 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 
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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: 

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 
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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 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 
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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 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 II. TINJAUAN TEORITIS 
 

 

 

2.1 Studi Pustaka 

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 
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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 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 
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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.  

 

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 
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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 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 
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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 1. 
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Gambar 1. Roadmap Penelitian Kelembagaan Perkebunan dan Produk 
Turunannya 
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BAB III. 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 Kabupaten Kuantan Singingi dan 

Kabupaten Kampar sebagai sentra produksi karet. Sasaran penelitian tahun 

kedua hampir bersamaan dengan tahun pertama, tapi difokuskan kepada 

pembuat 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. 
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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. 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. 

 



 

14 

 

3.3 Analisis Data 

Untuk mendapat hasil penelitian percepatan ekonomi daerah melalui 

penataan kelembagaan dan tataniaga karet alam, maka perlu dilakukan 

beberapa 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 

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: 
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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. 

Target Artikel:  International Research Journal of Business Studies  

(Terakreditasi): Potensi Pengembangan Industri Berbasis Karet Alam di Daerah 

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.  

3) Menyusun strategi potensi dampak lingkungan sebagai akibat penataan 

kelembagaan dan tataniaga pengembangan industri karet alam baik secara 

wilayah maupun nasional. 

Target Artikel:  Jurnal Ekonomi dan Keuangan (EKUITAS)  (Terakreditasi): 

Model Penataan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Karet Alam dalam Upaya 

Percepatan Pembangunan Pedesaan 

 

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.  
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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. 

Target Artikel: Gadjah Mada International Journal Of Business (Terindek 

Scopus): Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan 

Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Pedesaan 

 Langkah-langkah untuk pemecahan masalah pada rencana penelitian ini 

disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Kerangka Fikir Penelitian Strategi Percepatan Pembangunan 
Ekonomi  Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam   



 

17 

 

BAB IV. STRATEGI  PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KARET 
ALAM DI PERDESAAN 

 

 
 

4.1 Analisis SWOT Kelembagaan Karet Alam 

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu 

organisasi yang  selanjutnya  akan  digunakan  sebagai  dasar untuk   

merancang   strategi   dan   program   kerja. Analisis internal meliputi peniaian 

terhadap faktor kekuatan  (Strength)  dan  kelemahan  (Weakness). Sementara, 

analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan 

(ThreathS).  

Analisa SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang 

digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan 

penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau rencana proyek. 

Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dalam mencapai 

tujuan tersebut.  

Sementara masing-masing faktor dijelaskan sebagai berikut:  (1)  

Strength; faktor  internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian,  atau  

kelebihan  lain  yang  mungkin diperoleh berkat sumber keuangan, citra, 

keunggulan di pasar, serta hubungan baik antara buyer dengan supplier. (2) 

Weakness; faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, 

kurangnya sumber keuangan, kemampuan mengelola, keahlian pemasaran dan 

citra perusahaan. (3) Opportunity; faktor eksternal yang mendukung 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang mendukung 

dalam pencapaian tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan 

persaingan, perubahan teknologi dan perkembangan hubungan supplier dan 

buyer. (4) Threat; faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat perusahaan dapat 

berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, 

meningkatnya bargaining power daripada supplier dan  buyer  utama,  
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perubahan teknologi serta kebijakan baru. Bentuk analisis SWOT tersebut 

disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 4.1. Analisis Matriks SWOT 

EKSTERNAL 
OPPORTUNITY TREATHS 

INTERNAL 

STRENGTH Comparative Advantage Mobilization 

WEAKNESS Divestment/Investment Damage Control 

 

Keterangan : 
• Sel   A:   Comparative   Advantages.   Sel   ini merupakan pertemuan dua 

elemen kekuatan dan peluang   sehingga   memberikan   kemungkinan bagi 

suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat. 

• Sel B: Mobilization. Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan 

kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumberdaya yang 

merupakan kekuatan organisasi untuk meminimalkan   ancaman   dari   luar, 

bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. 

• Sel C: Divestment/Investment. Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan 

organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan 

pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun 

tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk 

menggarapnya. Pilihan keputusan  yang  diambil  adalah  (melepas peluang 

yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap 

peluang itu (investasi). 

• Sel   D:   Damage   Control. Sel   ini   merupaka kondisi yang paling lemah 

dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi 

dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan 

membawa bencana  yang  besar  bagi  organisasi.  Strategi yang harus 

diambil adalah damage control (mengendalikan kerugian) sehingga tidak 

menjadi lebih parah dari yang diperkirakan. 

 
4.1.1 Strategi Pemberdayaan Petani Karet Alam di Pedesaan Provinsi Riau 

Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat beberapa faktor internal 

dan eksternal yang mempengaruhi petani karet alam di pedesaan Provinsi Riau 

dalam rangka pengembangan komoditi karet alan, antara lain: 

• Tersedianya luas lahan, nomor dua setelah luas lahan sawit 

• Daya dukung lahan sangat memadai 

• Keadaan iklim sesuai untuk karet 

• Ketersediaan tenaga kerja petani karet yang relatif besar di 10 Kabupaten 

• Pengalaman petani karet sudah sejak zaman penjajahan 
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• Rata-rata luas kebun karet milik petani kurang dari 2 ha 

• Pemeliharaan kebun karet masih tradisional 

• Penyadapan karet masih tradisional 

• Banyaknya umur pohon karet yang sudah tua 

• Masih banyak petani karet berstatus penyadap bukan sebagai pemilik 

• Jumlah modal yang dimiliki petani karet masih terbatas 

• Pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman karet belum efektif 

terutama JAP 

• Prilaku petani karet cenderung menambah berat karet dengan bahan lain 

untuk mendapatkan penghasilan lebih 

• Pengendalian gulma pada kebun karet tidak maksimal 

• Pemasaran terbatas 

• Kelompok petani karet belum berkembang 

• Koperasi petani karet tidak berkelanjutan 

• Kuatnya ketergantungan petani dengan tauke (pedagang) karet 

• Petani karet tidak memiliki akses kepada industri pengolahan karet. 

• Regulasi Petani Karet sudah diatur dalam Permentan No. 38 Tahun 2008 

• Terdapatnya industri karet di Propinsi Riau 

• Permintaan getah karet dunia semakin meningkat 

• Bibit karet klon unggul makin tinggi produksinya 

• Peningkatan penampung hasil produksi karet 

• Peran pemerintah dalam membantu petani karet masih minim 

• Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi 

• Kuatnya peranan tauke dalam tata niaga karet 

• Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan lahan perkebunan 

karet makin berkurang (terjepit) 

• Tingginya persaingan produksi karet dan kualitas. 

• Asosiasi petani karet Indonesia (Apkrindo) Cabang Riau belum eksis. 

• Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun 

Berdasarkan internal dan eksternal, dapat disusun matrik internal– 

eksternal petani karet di pedesaan yang disajikan pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Matriks Internal–Eksternal Petani Karet Alam di Pedesaan 

Faktor Internal Faktor Eksternal 

Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan 

 Tersedianya luas 
lahan, No. 2 
setelah sawit 

 Daya dukung 
lahan  

 Keadaan iklim 
sesuai untuk 
karet 

 Ketersediaan 
tenaga kerja 
petani karet yang 
relatif besar di 10 
Kabupaten 

 Pengalaman 
petani karet 
sudah sejak 
zaman 
penjajahan  

 Regulasi Petani 
Karet sudah 
diatur dalam 
Permentan No. 
38 Tahun 2008 

 

 Rata-rata luas 
kebun karet milik 
petani kurang 
dari 2 ha 

 Pemeliharaan 
kebun karet 
masih tradisional 

 Penyadapan 
karet masih 
tradisional 

 Banyaknya umur 
pohon karet yang 
sudah tua 

 Produksi karet 
belum maksimal 
dan rendah 
kualitas 

 Pemasaran 
terbatas 

 Jumlah modal 
yang dimiliki 
petani karet 
masih terbatas 

 Pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit 
tanaman karet 
belum efektif 
terutama JAP 

 Prilaku petani 
karet cenderung 
menambah berat 
karet dengan 
bahan lain untuk 
mendapatkan 
penghasilan 
lebih 

 Kelompok petani 
karet belum 
berkembang 

 Koperasi petani 
karet tidak 
berkelanjutan 

 Regulasi Petani 
Karet sudah 
diatur dalam 
Permentan No. 
38 Tahun 2008 

 Terdapatnya 
industri karet di 
Propinsi Riau 

 Permintaan 
getah karet 
dunia semakin 
meningkat 

 Bibit karet klon 
unggul makin 
tinggi 
produksinya 

 Peningkatan 
penampung 
hasil produksi 
karet 

 Peran 
pemerintah 
dalam 
membantu 
petani karet 
masih minim 

 Sulitnya 
mendapatkan 
pupuk 
bersubsidi 

 Tingginya 
persaingan 
produksi karet 
dan kualitas 

 Kuatnya 
peranan tauke 
dalam tata 
niaga karet 

 Ekspansi lahan 
perkebunan 
kelapa sawit 
menyebabkan 
lahan 
perkebunan 
karet makin 
berkurang 
(terjepit) 

 Asosiasi petani 
karet Indonesia 
(Apkrindo) 
Cabang Riau 
belum eksis. 

 Harga 
penjualan getah 
karet dunia 
cendrung turun 
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Informasi yang disajikan pada Tabel 4.2, selanjutnya dianalisis 

berdasarkan kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Hasil analisis SWOT 

disajikan pada Tabel 4.3. Dari Tabel tersebut dapat ditentukan beberapa 

alternatif strategi pemberdayaan petani karet alam dalam rangka 

pengembangan komoditi karet alam di pedesaan Provinsi Riau, yaitu: 

 

1. Strategi S–O 

Sel   ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang   

sehingga   memberikan   kemungkinan bagi suatu organisasi atau lembaga 

untuk bisa berkembang lebih cepat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam 

rangka pemberdayaan petani karet di pedesaan terdapat beberapa strategi 

yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan petani karet alam tersebut 

yang pada akhirnya akan dapat mengembangkan komoditi karet alam di 

Provinsi Riau sebagai berikut: 

a. Membangun kemitraan dalam pengelolaan karet, maknanya petani karet 

akan dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan apabila dapat 

membangun kemitraan dengan cara mengintensifkan peran dan fungsi 

kelembagaan sesama petani karet baik dalam bentuk kelompok petani 

karet maupun melalui koperasi karet, kemudian  dari kelembagaan yang 

ada tersebut dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait 

langsung (stake holders) baik dengan lembaga pedagang pengumpul, 

industri karet, perbankan maupun instansi pemerintahan. Hal ini perlu 

dilakukan karena petani memiliki lahan yang memadai dan sudah sangat 

berpengalaman dalam bertani karet, disisi lain permintaan karet dunia 

semakin meningkat dan juga tersedianya industri karet di Provinsi Riau. 

b. Pendampingan SDM Petani karet, untuk dapat memanfaatkan peluang 

permintaan karet yang cendrung meningkat dan juga agar hasil karet alam 

yang dihasilkan oleh petani karet dapat diterima dengan harga yang layak 

atau harga pasar, diperlukan persyaratan terutama kualitas dan 

kesinambungan hasil. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh petani apabila 

dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti dari Dinas Perkebunan atau 

melalui program CSR Industri karet, untuk melakukan kegiatan dalam 

bentuk technical assistency  atau dalam bentuk kegiatan lain yang lebih 
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bersifat membantu petani tapi bukan dalam bentuk penyuluhan, mulai dari 

proses pemilihan bibit, penanaman, pemeliharaan sampai kepada sistem 

penyadapan dan pasca penyadapan.  

 

2. Strategi  W–O 

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang 

dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. 

Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan 

karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan  

yang  diambil  adalah  (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan 

organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi). Berkaitan 

dengan hal tersebut dalam pemberdayaan petani karet alam di pedesaan 

terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu:  

a. Melaksanakan pendidikan dan latihan SDM Petani, serta pembinaan 

kepada kelompok tani, seperti halnya pada strategi S – O point b yaitu 

diharapkan kepada Dinas Perkebunan atau melalui program CSR Industri 

karet, untuk melakukan kegiatan dalam bentuk technical assistency  atau 

dalam bentuk kegiatan lain yang lebih bersifat membantu petani tapi bukan 

dalam bentuk penyuluhan, mulai dari proses pemilihan bibit, penanaman, 

pemeliharaan sampai kepada sistem penyadapan dan pasca penyadapan. 

Hal ini sangat perlu dilakukan karena sebahagian besar petani karet dalam 

melakukan pemeliharaan  dan penyadapan kebun karet masih bersifat  

tradisional, banyaknya umur pohon karet yang sudah tua, produksi karet 

belum maksimal dan rendah kualitas, pemasaran terbatas, jumlah modal 

yang dimiliki petani karet masih terbatas, pencegahan dan pengendalian 

penyakit tanaman karet belum efektif terutama JAP, prilaku petani karet 

cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan 

penghasilan lebih, ditambah lagi dengan tantangan yang dihadapi cukup 

berat yaitu sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, tingginya persaingan 

produksi karet dan kualitas, kuatnya peranan tauke dalam tata niaga karet 

dan ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan lahan 

perkebunan karet makin berkurang (terjepit). 
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b. Pemberian bantuan bibit karet unggul dan  permodalan bagi petani, strategi 

berikutnya adalah adanya uapaya terutama dari pemerintah daerah untuk 

melaksanakan program pemberian bantuan bibit karet unggul kepada 

petani dikarenakan saat ini banyaknya umur pohon karet petani yang sudah 

tua, diamping itu diharapkan juga bantuan permodalan untuk melaksanakan 

kegiatan peremajaan tanaman karet dengan klon unggul oleh petani 

termasuk pemeliharaannya dalam bentuk bantuan kredik lunak dari 

perbankan. Selain itu diperlukan adanya penyediaan dan pemanfaatan 

teknologi dan sarana prasarana pertanian yang memadai. 

 
3. Strategi S –T 

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus 

dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi 

untuk memperlunak   ancaman   dari   luar    tersebut, bahkan kemudian 

merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Berkaitan dengan hal tersebut 

dalam pemberdayaan petani karet alam di pedesaan terdapat beberapa strategi 

yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan petani karet 

baik dalam bentuk kelompok tani maupun juga dalam bentuk koperasi petani 

karet. Hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka memperkuat bargaining 

position petani karet itu sendiri baik yang berkaitan dengan posisi tawar harga 

jual hasil petani, maupun juga dalam memperluas akses pasar sehingga pada 

akhirnya akan memotivasi petani untuk meningkatkan produktivitasnya serta 

menjaga kualitas produknya. Strategi lain yang bisa dilakukan adalah 

melaksanakan intensifikasi tanaman karet pada lahan yang dimiliki petani karet 

alam tersebut. 

 

4. Strategi W -T 

Sel   ini   merupakan  kondisi yang paling lemahdari semua sel karena 

merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, 

dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana  yang  besar  

bagi  organisasi.  Strategi yang harus diambil adalah Damage Control 

(mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang 

diperkirakan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan petani karet 
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alam di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain 

adalah memberdayakan kelompok tani untuk memantau perkembangan 

produk, harga dan tingkat persaingan, membentuk kembali Koperasi Petani 

Karet yang dikelola secara profesional, dan pemerintah diharapkan membuat 

regulasi dalam rangka cegah alih fungsi lahan dari lahan karet menjadi lahan 

sawit. 

 
Tabel 4.3. Analisis SWOT Pemberdayaan Petani Karet Alam Propinsi Riau  

 KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 

 

 Tersedianya luas lahan, No. 2 
setelah sawit 

 Daya dukung lahan 

 Keadaan iklim sesuai untuk 
karet 

 Ketersediaan tenaga kerja 
petani karet yang relatif besar 
di 10 Kabupaten 

 Pengalaman petani karet sudah 
sejak zaman penjajahan 

 Regulasi Petani Karet sudah 
diatur dalam Permentan No. 38 
Tahun 2008 
 

 Rata-rata luas kebun karet milik 
petani kurang dari 2 ha 

 Pemeliharaan kebun karet masih 
tradisional 

 Penyadapan karet masih 
tradisional 

 Banyaknya umur pohon karet 
yang sudah tua 

 Produksi karet belum maksimal 
dan rendah kualitas 

 Pemasaran terbatas 

 Jumlah modal yang dimiliki petani 
karet masih terbatas 

 Pencegahan dan pengendalian 
penyakit tanaman karet belum 
efektif terutama JAP 

 Prilaku petani karet cenderung 
menambah berat karet dengan 
bahan lain untuk mendapatkan 
penghasilan lebih 

 Kelompok petani karet belum 
berkembang 

 Koperasi petani karet tidak 
berkelanjutan 

PELUANG (O) STRATEGI S - O STRATEGI W - O 

  Membangun kemitraan 
dalam pengelolaan karet 

 Pendampingan SDM Petani 
karet 
 

 Melaksanakan diklat  SDM 
Petani, serta pembinaan 
kepada kelompok tani 

 Pemberian bantuan bibit karet 
unggul dan  permodalan bagi 
petani 

 Peremajaan tanaman yang 
sudah tua 

 Penyediaan dan pemanfaatan 
teknologi dan sarana 
prasarana pertanian 

TANTANGAN (T) STRATEGI  S - T STRATEGI  W - T 
 Peran pemerintah dalam 

membantu petani karet 
masih minim 

 Sulitnya mendapatkan 
pupuk bersubsidi 

 Tingginya persaingan 
produksi karet dan kualitas 

 Peningkatan kapasitas 
kelembagaan petani karet 

 Pengembangan akses 
pemasaran 

 Intensifikasi 

 Memberdayakan kelompok 
tani untuk memantau 
perkembangan produk, harga 
dan tingkat persaiangan  

 Membentuk kembali Koperasi 
Petani Karet yang dikelola 
secara Profesional 

INTERNAL 

EKSTERNAL 
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 Kuatnya peranan tauke 
dalam tata niaga karet 

 Ekspansi lahan 
perkebunan kelapa sawit 
menyebabkan lahan 
perkebunan karet makin 
berkurang (terjepit) 

 Asosiasi petani karet 
Indonesia (Apkrindo) 
Cabang Riau belum eksis. 

 Harga penjualan getah 
karet dunia cendrung turun 

 Regulasi cegah alih fungsi 
lahan 

 Peremajaan dengan klon 
unggul 
 

 

Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

pengembangan karet alam di pedesaan khususnya yang berkaitan dengan 

pemberdayaan petani karet alam dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 1) 

Pendampingan petani karet dalam bentuk technical assistency  oleh 

Pemerintah atau Industri melalui program CSR, dalam rangka meningkatkan 

kualitas SDM petani dalam hal pemeliharaan, sistem penyadapan, pencegahan 

dan pengendalian penyakit tanaman karet prilaku petani karet cenderung 

menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan 

lebih; 2) Pemberian bantuan bibit karet unggul dan  bantuan permodalan bagi 

petani; 3) Bantuan peremajaan kebun karet dengan bibit unggul serta subsidi  

biaya pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM); 4) Peningkatan 

kapasitas kelembagaan petani karet yaitu kelompok petani karet dan Koperasi 

Petani Karet; 5) Regulasi dalam rangka cegah alih fungsi lahan dari lahan karet 

menjadi lahan sawit oleh Pemerintah; 6) Bantuan sertifikasi lahan perkebunan 

petani agar petani memiliki akses ke lembagan keuangan; 7) Membangun 

kelembagaan petani karet di Riau (Apkarindo) yang berfungsi menyalurkan 

aspirasi petani karet ke pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah 

dan pusat. 

 

4.1.2 Strategi Pemberdayaan Pedagang Karet Alam di Pedesaan Provinsi 
Riau 
 

Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat beberapa faktor internal 

dan eksternal yang mempengaruhi pedagang karet alam dalam rangka 

pengembangan komoditi karet di pedesaan, antara lain: 
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 Pedagang karet memiliki modal usaha yang memadai  

 Pedagang karet memiliki akses ke lembaga keuangan (bank) 

 Pedagang karet memiliki akses ke industri pengolahan karet 

 Pedagang karet mendominasi petani karet dalam hubungan patronase 

 Jumlah pedagang karet lebih sedikit dibandingkan dengan petani karet 

 Pedagang karet cenderung membeli bokar  basah dan bokar kotor 

 Pedagang karet taat membayar pajak kepada pemerintah 

 Pedagang karet cenderung memiliki tingkat pendidikan yang sedang hingga 

tinggi 

 Pedagang karet cenderung mengeruk keuntungan maksimal dari pembelian 

bokar petani 

 Pedagang karet cenderung terlibat hutang piutang dengan petani karet  

 Sebagian besar pedagang karet merupakan pedagang informal belum 

memiliki SIUP dan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai pedagang  

 Pedagang karet terlibat hutang piutang dengan industri pengolahan karet 

 Belum ada asosiasi pedagang karet yang melindungi pedagang karet 

 Regulasi Pedagang karet  Sudah Diatur Dalam Permendag No. 53 Tahun 

2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard 

Indonesian Rubber Yang diperdagangkan 

 Permintaan getah karet dunia semakin meningkat 

 Perhatian pemerintah daerah kepada pedagang karet belum memadai 

 Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi 

perkebunan karet makin berkurang. 

 Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun 

 

Berdasarkan faktor-faktor strategi Strategi Pemberdayaan Pedagang 

Karet Alam di Pedesaan dapat disusun matrik internal–eksternal pedagang 

karet di pedesaan Provinsi Riau seperti pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Matriks Internal – Eksternal Pedagang Karet Alam di Pedesaan 

Faktor Internal Faktor Eksternal 

Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan 
 Pedagang karet 

memiliki modal usaha 

yang memadai  

 Pedagang karet 

memiliki akses ke 

lembaga keuangan 

(bank) 

 Pedagang karet 

memiliki akses ke 

industri pengolahan 

karet 

 Pedagang karet 

mendominasi petani 

karet dalam hubungan 

patronase 

 Jumlah pedagang 

karet lebih sedikit 

dibandingkan dengan 

petani karet 

 Pedagang karet 

cenderung membeli 

bokar  basah dan 

bokar kotor 

 Pedagang karet taat 

membayar pajak 

kepada pemerintah 

 Pedagang karet 

cenderung memiliki 

tingkat pendidikan 

yang sedang hingga 

tinggi 

 Pedagang karet 

cenderung mengeruk 

keuntungan maksimal 

dari pembelian bokar 

petani 

 Pedagang karet 

cenderung terlibat 

hutang piutang 

dengan petani karet  

 Sebagian besar 

pedagang karet 

merupakan 

pedagang informal 

belum memiliki 

SIUP dan tidak 

memiliki Surat 

Tanda Registrasi 

sebagai pedagang  

 Pedagang karet 

terlibat hutang 

piutang dengan 

industri pengolahan 

karet 

 Belum ada asosiasi 

pedagang karet 

yang melindungi 

pedagang karet 

 

 Regulasi 

Pedagang karet  

Sudah Diatur 

Dalam 

Permendag No. 

53 Tahun 2009 

tentang 

Pengawasan 

Mutu Bahan 

Olah Komoditi 

Ekspor Standard 

Indonesian 

Rubber Yang 

Diperdagangkan 

 Permintaan 
getah karet 
dunia semakin 
meningkat 

 

 Perhatian 

pemerintah daerah 

kepada pedagang 

karet belum 

memadai 

 Ekspansi lahan 
perkebunan kelapa 
sawit 
menyebabkan 
produksi 
perkebunan karet 
makin berkurang. 

 Harga penjualan 
getah karet dunia 
cenderung turun 

 

 

Data yang disajikan pada Tabel 4.4 selanjutnya dilakukan analisis 

SWOT.  Dari hasil analisis selanjutnya ditabulasi kedalam tabel SWOT yang 
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disajikan pada Tabel 4.5. Analisis SWOT menghasilkan beberapa alternatif 

strategi pemberdayaan pedagang karet alam dalam rangka pengembangan 

komoditi karet alam di pedesaan Provinsi Riau, antara lain: 

 

1. Strategi S–O 

Sel   ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang   

sehingga   memberikan   kemungkinan bagi suatu organisasi atau lembaga 

untuk bisa berkembang lebih cepat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam 

rangka pemberdayaan pedagang karet di pedesaan terdapat beberapa strategi 

yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan pedagang karet alam 

tersebut yang pada akhirnya akan dapat mengembangkan komoditi karet alam 

di Provinsi Riau sebagai berikut: 

a. Menjalin hubungan harmonisasi dengan industri karet dalam menjamin 

pasokan produk yang berkualitas demi keberlangsungan proses produksi 

pada industri karet. Keberlangsungan usaha pedagang karet juga sangat 

tergantung kepada industri karet, artinya karet yang dibeli oleh pedagang 

kepada petani akan di jual kepada industri karet, industri karet akan 

membeli dari pada pedagang apabila karet yang dijualnya tersebut 

memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh insustri, dan industri akan 

merasa lebih nyaman apabila pedagang juga dapat menjamin 

keberlangsungan pasokan karet dari pedagang sebagai in put dalam 

proses produksi industri karet secara terus menerus. Oleh karena itu 

diperlukan adanya kemitraan dengan industri karet dengan prinsip saling 

menguntungkan, sehingga bagi pedagang karet produk yang dibeli dari 

petani mempunyai pasar yang jelas untuk dijualnya berdasarkan harga 

pasar. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila pedagang karet sebagai salah 

satu institusi kelembagaan karet dapat memelihara hubungan yang 

harmonis dengan industri karet. 

b. Meningkatkan kemitraan dengan petani karet dengan prinsip saling 

menguntungkan, selain mememlihara hubungan yang harmonis dengan 

industri karet, pedagang karet juga meningkatkan kemitraan dengan petani 

karet agar pasokan dari petani tetap terjamin. Hanya saja kesan selama ini 

bahwa petani karet tidak mempunyai posisi tawar dalam hal penentuan 
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harga jual dan terkesan selalu pihak yang dirugikan mesti dihilangkan, 

mestinya pedagang karet mempunyai prinsip bila kita ingin sukses, 

sukseskan dulu orang lain (petani karet) apalagi dalam sistem pasar 

terbuka, semua orang bisa melakukan transaksi dengan siapa saja. Petani 

karet tidak akan selamanya dia bisa menerima keterbatasannya dan 

apabila petani menyadari dan berusaha untuk bangkit dengan memperkuat 

kelompok petani karet serta membentuk koperasi karet dengan 

menggunakan manajemen yang profesional maka tidak tertutup 

kemungkinan pedagang karet akan kehilangan pasar. 

c. Meningkatkan SDM Petani agar hasil getah karet memenuhi standar 

kualitas, adanya kecendrungan prilaku petani karet yang mengabaikan 

kualitas produksinya serta adanya sebahagian petani karet yang memiliki 

prilaku cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk 

mendapatkan penghasilan lebih, kemudian ditambah lagi produksi karet 

oleh petani yang juga masih rendah, hal ini tentu saja  tidak hanya 

merugikan petani itu sendiri akan tetapi juga sangat berpengaruh kepada 

pedagang sewaktu menjual produk tersebut kepada industri. Oleh karena 

itu pedagang karet juga mesti memiliki strategi untuk meningkatkan kualitas 

SDM petani karet melalui usaha bersama yang dilakukan antara pedagang, 

industri, pemerintah secara bersama-sama mensuport program 

peningkatan kualitas SDM petani melalui program technical assistency  

atau dalam bentuk program kegiatan lainnya. 

 

2. Strategi  W–O 

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang 

dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. 

Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan 

karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan  

yang  diambil  adalah  (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan 

organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi). Berkaitan 

dengan hal tersebut dalam pemberdayaan pedagang karet alam di pedesaan 

terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu:  
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a. Menjadikan status pedagang informal menjadi formal dengan memiliki Surat 

Tanda Registrasi (STR). Berdasarkan data yang ada ternyata masih 

banyak pedagang karet yang belum memiliki Surat Tanda Registrasi, hal 

bermakna bahwa status pedagang karet masih bersifat informal atau belum 

memilki legalitas, pada hal dalam regulasi yang ada semua pedagang karet 

mesti memiliki STR. Apabila strategi ini diabaikan oleh pedagang karet tidak 

tertutup kemungkinan pad suatu waktu pedagang tersebut tidak dibolehkan 

lagi melakukan transaksi jual beli karet. 

b. Membentuk Asosiasi Pedagang Karet, strategi lain adalah memperkuat 

posisinya agar juga mempunyai posisi tawar yang lebih kuat terutama 

terhadap industri karet, maka perlu dibentuk asosiasi yang dikenal dengan 

Asosiasi Pedagang karet. 

 

3. Strategi S–T 

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus 

dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi 

untuk memperlunak   ancaman   dari   luar    tersebut, bahkan kemudian 

merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Berkaitan dengan hal tersebut 

dalam pemberdayaan pedagang karet alam di pedesaan maka  strategi yang 

dapat dilakukan adalah  membangun kemitraan dengan petani dan industri 

karet. 

 

4. Strategi W-T 

Sel   ini   merupakan  kondisi yang paling lemahdari semua sel karena 

merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, 

dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana  yang  besar  

bagi  organisasi.  Strategi yang harus diambil adalah Damage Control 

(mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang 

diperkirakan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan pedagang 

karet alam di pedesaan adalah melakukan strategi  mendorong pemerintah 

untuk membuat regulasi cegah alih fungsi lahan, strategi ini memiliki kesamaan 

dengan strategi yang dilakukan oleh petani karet dan industri karet. Hal ini 

dilakukan salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya ekspansi lahan 
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perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin 

berkurang, di satu sisi lahan karet yang ada sekarang sudah memiliki umur 

yang tua, akibatnya apabila tidak dilakukan regulasi cegah alih fungsi lahan dan 

pola peremajaan tanaman karet juga tidak terlaksana secara optimal sudah 

pasti keberlangsungan usaha pedagang karet otomatis juga terancam. 

Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

pengembangan karet alam di pedesaan khususnya yang berkaitan dengan 

pemberdayaan pedagang karet alam dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 

1) Membangun kelembagaan pedagang karet dalam bentuk asosiasi yang 

berfungsi menyalurkan aspirasi pedagang karet ke berbagai pihak pemangku 

kepentingan terutama pemerintah; 2) Meningkatkan status pedagang karet 

menjadi formal dengan memiliki Surat Tanda Registrasi Pedagang; 3) 

Membangun kemitraan dengan petani karet dan industri karet dengan prinsip 

saling menguntungkan; 4) Secara bersama-sama dengan industri dan 

pemerintah meningkatkan kualitas SDM petani karet 

 

  



 

32 

 

Tabel 4.5.  Analisis SWOT Pemberdayaan Pedagang Karet Alam Propinsi 
Riau  

 KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 

 

 Pedagang karet memiliki 
modal usaha yang memadai  

 Pedagang karet memiliki 
akses ke lembaga keuangan 
(bank) 

 Pedagang karet memiliki 
akses ke industri pengolahan 
karet 

 Pedagang karet mendominasi 
petani karet dalam hubungan 
patronase 

 Jumlah pedagang karet lebih 
sedikit dibandingkan dengan 
petani karet 

 Pedagang karet cenderung 
membeli bokar  basah dan 
bokar kotor 

 Pedagang karet taat 
membayar pajak kepada 
pemerintah 

 Pedagang karet cenderung 
memiliki tingkat pendidikan 
yang sedang hingga tinggi 

 Pedagang karet cenderung 
mengeruk keuntungan 
maksimal dari pembelian 
bokar petani 

 Pedagang karet cenderung 
terlibat hutang piutang dengan 
petani karet  

 Sebagian besar 

pedagang karet 

merupakan pedagang 

informal belum memiliki 

SIUP dan tidak 

memiliki Surat Tanda 

Registrasi sebagai 

pedagang  

 Pedagang karet terlibat 

hutang piutang dengan 

industri pengolahan 

karet 

 Belum ada asosiasi 

pedagang karet yang 

melindungi pedagang 

karet 

 

PELUANG (O) STRATEGI S - O STRATEGI W - O 
 Regulasi Pedagang karet  

Sudah Diatur Dalam 

Permendag No. 53 Tahun 

2009 tentang Pengawasan 

Mutu Bahan Olah Komoditi 

Ekspor Standard Indonesian 

Rubber Yang Diperdagangkan 

 Permintaan getah karet dunia 
semakin meningkat 

 Menjalin hubungan 
harmonisasi dengan industri 
karet dalam menjamin pasokan 
produk yang berkualitas demi 
keberlangsungan proses 
produksi pada industri karet. 

 Meningkatkan kemitraan 
dengan petani karet dengan 
prinsip saling menguntungkan 

 Meningkatkan SDM Petani 
agar hasil getah karet 
memenuhi standar kualitas 

 Menjadikan status 
pedagang informal 
menjadi formal dengan 
memiliki Surat Tanda 
Registrasi 

 Membentuk Asosiasi 
Pedagang Karet 

TANTANGAN (T) STRATEGI  S - T STRATEGI  W - T 
 Perhatian pemerintah daerah 

kepada pedagang karet belum 

memadai 

 Ekspansi lahan perkebunan 
kelapa sawit menyebabkan 
produksi perkebunan karet 
makin berkurang. 

 Harga penjualan getah karet 
dunia cenderung turun 

 Membangun kemitraan dengan 
petani dan industri karet 
 

 Mendorong Pemerintah 
untuk membuat regulasi 
cegah alih fungsi lahan 
 

INTERNAL 

EKSTERNAL 
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4.1.3  Strategi Pemberdayaan Industri Karet Alam di Provinsi Riau 

Hasil pengamatan di lapangan dan pembuat kebijakan diperoleh 

informasi yang terkait dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

industri karet alam di Provinsi Riau dalam rangka pengembangan komoditi 

karet, antara lain: 

 Terdapat 6 perusahaan industri pengolahan karet di Riau dengan tenaga 
buruh mencapai 2500 orang buruh  

 Indutri pengolahan karet di Riau memiliki pasar ekspor ke mancanegara 

 Kapasitas terpasang pabrik karet saat ini melebihi sediaan bahan baku karet 

 Industri pengolahan karet terutama industri hilir merupakan industri padat 
modal dan teknologi canggih  

 Industri pengolahan karet sudah tergabung dalam asosiasi yakni Gapkindo 
Cabang Riau 

 Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan emosional 
dan trust yang baik dengan para importir manca negara 

 Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan baik 
dengan para produsen dan trader karet manca negara (Malaysia, 
Singapura, Thailand) 

 Perusahaan industri pengolahan karet memiliki program CSR untuk petani 
karet 

 Perusahaan industri pengolahan karet memiliki hubungan yang kuat dengan 
pedagang karet 

 Biaya produksi per ton SIR yang ada saat ini masih tinggi karena inefisiensi 

 Biaya transportasi SIR ke pelabuhan ekspor masih tinggi karena harus 
diekspor melalui pelabuhan Belawan Medan 

 Perusahaan industri pengolahan karet kurang memiliki akses ke petani karet 

 Ada banyak regulasi yang mengatur industri pengolahan karet 

 Adanya permintan kebutuhan karet dunia yang makin meningkat 

 Adanya penurunan harga karet dunia karena kelebihan pasokan 

 Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi 
perkebunan karet makin berkurang. 

 Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun 
 

Dari faktor yang sudah teridentifikasi tentang faktor internal–eksternal 

industri karet alam, maka indikator tersebut dikelompokkan berdasarkan empat 

kriteria. Keempat kriteria tersebut disajikan pada Tabel 4.6.  
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Tabel 4.6 Matriks Internal–Eksternal Industri Karet Alam  

Faktor Internal Faktor Eksternal 

Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan 
 Terdapat 6 

perusahaan industri 

pengolahan karet di 

Riau dengan tenaga 

buruh mencapai 2500 

orang buruh  

 Indutri pengolahan 

karet di Riau memiliki 

pasar ekspor ke 

mancanegara 

 Kapasitas terpasang 

pabrik karet saat ini 

melebihi sediaan 

bahan baku karet 

 Industri pengolahan 

karet terutama industri 

hilir merupakan 

industri padat modal 

dan teknologi canggih  

 Industri pengolahan 

karet sudah tergabung 

dalam asosiasi yakni 

Gapkindo Cabang 

Riau 

 Perusahaan industri 

pengolahan karet di 

Riau memiliki 

hubungan emosional 

dan trust yang baik 

dengan para importir 

manca negara 

 Perusahaan industri 

pengolahan karet di 

Riau memiliki 

hubungan baik 

dengan para 

produsen dan trader 

karet manca negara 

(Malaysia, Singapura, 

Thailand) 

 Perusahaan industri 

pengolahan karet 

memiliki program CSR 

untuk petani karet 

 Perusahaan industri 

pengolahan karet 

memiliki hubungan 

yang kuat dengan 

pedagang karet 

 Biaya produksi per 

ton SIR yang ada 

saat ini masih 

tinggi karena 

inefisiensi 

 Biaya transportasi 

SIR ke pelabuhan 

ekspor masih tinggi 

karena harus 

diekspor melalui 

pelabuhan 

Belawan Medan 

 Perusahaan 

industri pengolahan 

karet kurang 

memiliki akses ke 

petani karet 

 

 Ada banyak 

regulasi yang 

mengatur industri 

pengolahan karet 

 Adanya permintan 

kebutuhan karet 

dunia yang makin 

meningkat 

 

 Adanya penurunan 

harga karet dunia 

karena kelebihan 

pasokan 

 Ekspansi lahan 
perkebunan kelapa 
sawit menyebabkan 
produksi perkebunan 
karet makin 
berkurang. 

 Harga penjualan 
getah karet dunia 
cenderung turun 
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 Data yang telah diklasifikasi pada matriks internal–eksternal industri 

karet alam pada Tabel 4.6, selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Hasil analisis 

SWOt disajikan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Analisis SWOT Pemberdayaan Industri Karet Alam Propinsi Riau  

INTERNAL KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 

EKSTERNAL 

 Terdapat 6 perusahaan industri 

pengolahan karet di Riau dengan 

tenaga buruh mencapai 2500 orang 

buruh  

 Indutri pengolahan karet di Riau 

memiliki pasar ekspor ke mancanegara 

 Kapasitas terpasang pabrik karet saat 

ini melebihi sediaan bahan baku karet 

 Industri pengolahan karet terutama 

industri hilir merupakan industri padat 

modal dan teknologi canggih  

 Industri pengolahan karet sudah 

tergabung dalam asosiasi yakni 

Gapkindo Cabang Riau 

 Perusahaan industri pengolahan karet 

di Riau memiliki hubungan emosional 

dan trust yang baik dengan para 

importir manca negara 

 Perusahaan industri pengolahan karet 

di Riau memiliki hubungan baik dengan 

para produsen dan trader karet manca 

negara (Malaysia, Singapura, Thailand) 

 Perusahaan industri pengolahan karet 

memiliki program CSR untuk petani 

karet 

 Perusahaan industri pengolahan karet 

memiliki hubungan yang kuat dengan 

pedagang karet 

 Biaya produksi per ton SIR 

yang ada saat ini masih 

tinggi karena inefisiensi 

 Biaya transportasi SIR ke 

pelabuhan ekspor masih 

tinggi karena harus diekspor 

melalui pelabuhan Belawan 

Medan 

 Perusahaan industri 

pengolahan karet kurang 

memiliki akses ke petani 

karet 

 

PELUANG (O) STRATEGI S - O STRATEGI W - O 
 Pasar karet alam terus 

bertumbuh 

 Permintaan kebutuhan karet 
dunia yang makin 
meningkat 

 Industri hilir berbahan baku 
karet alam makin banyak 

 Ada banyak regulasi yang 
mengatur industri 
pengolahan karet 

 Peningkatan produksi karet alam 

 Penyerapan untuk industri hilir 

 Perbaikan proses untuk 
peningkatan mutu 

 Penerapan teknologi 
untuk industri hilir 

TANTANGAN (T) STRATEGI  S - T STRATEGI  W - T 
 Adanya penurunan harga 

karet dunia karena 

kelebihan pasokan 

 Ekspansi lahan perkebunan 
kelapa sawit menyebabkan 
produksi perkebunan karet 
makin berkurang. 

 Harga penjualan getah 
karet dunia cenderung turun 

 Membangun kemitraan dengan 
pedagang dan petani karet 

 Diversifikasi produk dengan 
harga yang lebih stabil 

 Peningkatan 
kompetensi SDM 
Industri untuk 
pengolahan dalam 
rangka peningkatan 
mutu 
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Analisis SWOT Pemberdayaan Industri Karet Alam Propinsi Riau yang 

disajikan pada Tabel 4.7, selanjutkan dijelaskan hasil  bentuk kolaborasi 

strategi. Hasil analisis menentukan beberapa alternatif strategi pemberdayaan 

industri  karet alam dalam rangka pengembangan komoditi karet alam di 

pedesaan.  

 

1. Strategi S – O 

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang   

sehingga   memberikan   kemungkinan bagi suatu organisasi atau lembaga 

untuk bisa berkembang lebih cepat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam 

rangka pemberdayaan industri karet alam terdapat beberapa strategi yang 

dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan industri karet alam tersebut yang 

pada akhirnya akan dapat mengembangkan komoditi karet alam di Provinsi 

Riau sebagai berikut: 

a. Peningkatan produksi karet alam, strategi ini sangat perlu dilakukan 

mengingat saat ini sebahagian besar umur tanaman karet sudah tua,  

adanya ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi 

perkebunan karet makin berkurang, SDM petani karet masih rendah 

sekalipun dia sudah mempunyai pengalaman yang lama. Sementara di sisi 

lain terdapat peluang adanya tumbuh dan berkembangnya pasar karet 

alam. Oleh karena itu industri karet yang ada perlu merumuskan strategi 

untuk melakukan peningkatan produksi karet alam. 

b. Penyerapan untuk industri hilir, selain peningkatan produksi karet alam, 

Industri karet yang ada sekarang juga perlu merumuskan strategi untuk 

melakukan penyerapan untuk industri hilir. 

 

2. Strategi  W – O 

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang 

dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. 

Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan 

karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan  

yang  diambil  adalah  (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan 

organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi). Berkaitan 
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dengan hal tersebut dalam pemberdayaan industrii karet alam terdapat 

beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu: (a) Perbaikan proses untuk 

peningkatan mutu, dan (b) penerapan teknologi untuk industri hilir. Strategi ini 

berkaitan dengan strategi S –O yaitu peningkatan produksi karet alam dan 

penyerapan untuk industri hilir. 

 

3. Strategi S – T 

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus 

dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi 

untuk memperlunak   ancaman   dari   luar    tersebut, bahkan kemudian 

merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Berkaitan dengan hal tersebut 

dalam pemberdayaan industri  karet alam terdapat beberapa strategi yang 

dapat dilakukan adalah  

a. Membangun kemitraan dengan pedagang dan petani karet, seperti hal 

dalam mata rantai bisnis, bahwa antara satu dengan pihak lainnya tidak 

dapat dipisahkan. Petani karet sangat tergantung kepada pedagang karet 

untuk membeli produknya, sebaliknya pedagang karet juga memerlukan 

petani, tanpat petani karet mustahil pedagang melakukan usahanya, begitu 

juga antara pedagang karet dengan industri karet. Oleh karena itu demi 

keberlangsungan usaha agar lebih terjamin diperlukan adanya kemitraan 

baik dengan pedagang maupun dengan petani karet dengan prinsip saling 

menguntungkan. Salah satu bentuk realisasi kemitraan tersebut adalah 

industri bersama pedagang karet dan pemerintah secara bersama-sama 

meningkatkan kualitas SDM petani karet. 

b. Diversifikasi produk dengan harga yang lebih stabil, sesuai dengan 

perkembangan pasar dan keanekaragaman kebutuhan industri dan 

manusia sejalan dengan perkembangan zaman, maka industri karet juga 

mesti menyusun strategi untuk melakukan diversifikasi produk. 

 

4. Strategi W -T 

Sel   ini   merupakan  kondisi yang paling lemahdari semua sel karena 

merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, 

dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana  yang  besar  
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bagi  organisasi.  Strategi yang harus diambil adalah Damage Control 

(mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang 

diperkirakan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan industri karet 

alam terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan 

kompetensi SDM Industri untuk pengolahan dalam rangka peningkatan mutu. 

Strategi ini sangat perlu untuk dilakukan karena dalam konsep penjaminan 

mutu apabila in putnya berkualitas dan diproses secara berkualitas (didukung 

oleh SDM yang berkualitas) maka dapat dipastikan bahwa hasilnya juga akan 

berkualitas. Oleh karena itu diperlukan adanya SDM yang berkualitas pada 

industri karet alam. Berbagai program untuk meningkatkan kualitas SDM ini 

dapat dilakukan salah satu diantaranya adalah melalui in service training. 

Berdasarkan analisis SWOT Pemberdayaan Industri Karet Alam Propinsi 

Riau tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan karet alam di 

pedesaan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan industri karet alam 

dapat dilakukan dengan cara: 1) Peningkatan produksi karet alam dan 

diversifikasi produk; 2) Penyerapan untuk industri hilir; 3) Membangun 

kemitraan dengan pedagang dan petani karet; 4) Peningkatan kompetensi SDM 

Industri karet; 5) Melakukan deregulasi peraturan dan kebijakan yang dapat 

menghambat iklim investasi diindustri karet dan industri hilir karet; 6) 

Meningkatkan efisiensi di industri karet agar memiliki daya saing dipasar 

internasional 

 

4.2 Model Tataniaga Karat Alam di Perdesaan dan Pasar 
Internasional 

 

Pada bagian ini dipaparkan tentang kondisi terkini mengenai tataniaga 

karet alam di pedesaan Provinsi Riau dan Model Penawaran dan Permintaan 

Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional. Analisis tataniga karet alam di 

pedesaan Provinsi Riau meliputi analisis saluran tataniaga, margin dan efisiensi 

pemasaran. Sementara itu analisis model penawaran dan permintaan karet 

alam Indonesia di pasar internasional dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

besar respon penawaran dan permintaan karet alam Indonesia terhadap 

perubahan-perubahan instrumen pasar seperti harga karet alam dan harga 
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karet sintetis dunia.  

 
4.2.1. Tataniaga Karet Alam di Pedesaan 

Analisis tataniaga karet alam di pedesaan dilakukan berdasarkan data 

primer yang dikumpulkan pada dua kabupaten sentra produksi karet alam di 

Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar. Baik 

di Kabupaten Kuantan Singingi maupun di Kabupaten Kampar terdapat 2 (dua) 

saluran tataniaga yang berlaku. Saluran I, petani menjual produksi karet 

alamnya berupa bahan olah karet (bokar) kepada pedagang pengumpul, 

kemudian pedagang pengumpul menjual ke pedagang besar, dan selanjutnya 

pedagang besar menjual ke pabrik pengolahan karet. Saluran II, petani menjual 

produksi karet alamnya berupa bahan olah karet (bokar) kepada pedagang 

besar, dan selanjutnya pedagang besar menjual ke pabrik pengolahan karet.  

Hasil pengamatan di lapangan, tidak ada petani maupun pedagang 

pengumpul yang langsung menjual bokar langsung ke pabrik pengolahan karet, 

hanya pedagang besar yang bisa menjual bokar ke pabrik pengolahan karet. 

Hal tersebut terjadi karena pabrik pengolahan karet hanya akan membeli bokar 

dari pedagang yang memiliki delivery order (DO), yakni para pedagang besar. 

Tabel 4.8 menyajikan data jumlah petani menurut saluran tataniaga karet alam 

di Kabupaten Kuantan Singingi.  

 

Tabel 0.8. Jumlah Petani Menurut Saluran Tataniaga Karet Alam di 
Kabupaten Kuantan Singingi 

No Saluran  Petani (jiwa) Persentase (%) 

1 Saluran 1 84 77,5 

2 Saluran 2 24 22,5 

          Jumlah 108 100 

 

Dari tabel dapat dilihat bahwa 77,5% petani memasarkan bokar melalui 

Saluran I, sedangkan 22,5% sisanya menjual bokar melalui Saluran II. 

Banyaknya petani yang menjual bokarnya melalui Saluran I dengan 

pertimbangan kemudahan dalam penjualan karena pedagang pengumpul 

langsung mendatangi petani untuk membeli bokar. Sementara itu, untuk 

menjual bokar melalui Saluran II, pedagang bersifat menunggu atau petani 
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yang mendatangi pedagang besar.  

Hasil analisis saluran tataniaga karet alam di Kabupaten Kuantan 

Singingi disajikan pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.9. Dari Gambar 4.1 dan Tabel 

4.9 dapat dinyatakan bahwa melalui Saluran I, petani menerima harga Rp 6.300 

per kg dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul menerima harga Rp 

8,100 per kg dari pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menerima 

harga Rp 10,000 per kg dari pabrik pengolahan karet. Dengan demikian total 

margin pemasaran karet alam melalui Saluran I sebesar Rp 3,700 per kg, yang 

terdiri dari margin pemasaran pedagang pengumpul Rp 1,800 per kg dan 

margin pemasaran pedagang besar Rp 1,900 per kg. Melalui Saluran II, petani 

menerima harga Rp 6.400 per kg dari pedagang besar, dan selanjutnya 

pedagang besar menerima harga Rp 10,000 per kg dari pabrik pengolahan 

karet. Dengan demikian total margin pemasaran karet alam melalui Saluran II 

sebesar Rp 3,600 per kg. 

 

Gambar 0.1. Saluran Tataniaga Karet Alam di Kabupaten Kuantan 
Singingi 

  

Saluran I Saluran II 

Rp.8.100 

Rp. 6.300 

Rp.1.800 

Rp.10.000 

Rp.1.900 

Rp. 6.400 

Rp.10.000 

Rp.3.600 

Rp.10.000 

Rp.3.700 
Rp.3.600 

Rp.10.000 

Petani 

Pedagang 
Pengumpul 

Pedagang  
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Pabrik 
Pengolahan 
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Tabel 0.9. Analisis Tataniaga Karet Alam Menurut Saluran Tataniaga 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 

 

Lebih lanjut dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa total biaya pemasaran 

Saluran I lebih besar dari total biaya pemasaran Saluran 2, yakni sebesar Rp 

2.085,26 per kg untuk Saluran I dan sebesar Rp 1.440,00 per kg untuk Saluran 

II. Sementara itu bagian yang diterima petani dan nilai efisiensi pemasaran 

untuk Saluran I lebih kecil daripada Saluran II. Hal ini mengindikasikan bahwa 

lebih menguntungkan bagi petani menjual bokar miliknya melalui Saluran II 

daripada melalui Saluran I. Tataniaga karet alam juga lebih efisien melalui 
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Saluran II daripada Saluran I. Hal ini sesuai dengan teori tataniaga yang 

menyatakan bahwa semakin pendek saluran tataniaga maka pemasaran 

semakin efisien, sebaliknya semakin panjang saluran tataniaga maka 

pemasaran semakin tidak efisien.  

Tabel 4.10 menyajikan data jumlah petani menurut saluran tataniaga 

karet alam di Kabupaten Kampar. Dari tabel dapat dilihat bahwa 66,67% petani 

memasarkan bokar melalui Saluran I, sedangkan 33,33% sisanya menjual 

bokar melalui Saluran II. Sama dengan di Kabupaten Kuantan Singingi, 

banyaknya petani di Kabupaten Kampar yang menjual bokarnya melalui 

Saluran I dengan pertimbangan kemudahan dalam penjualan karena pedagang 

pengumpul langsung mendatangi petani untuk membeli bokar. Sementara itu, 

untuk menjual bokar melalui Saluran II, pedagang bersifat menunggu atau 

petani yang mendatangi pedagang besar.  

 

Tabel 0.10.1 Jumlah Petani Menurut Saluran tataniaga Karet Alam di 
Kabupaten Kampar 

No Saluran  Petani (jiwa) Persentase (%) 

1 Saluran 1 40 66,67 

2 Saluran 2 20 33,33 

          Jumlah 60 100 

 

Hasil analisis saluran tataniaga karet alam di Kabupaten Kuantan 

Singingi disajikan pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.11. Dari Gambar 4.2 dan Tabel 

4.11 dapat dinyatakan bahwa melalui Saluran I, petani menerima harga Rp 

7.671 per kg dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul menerima harga 

Rp 9,766 per kg dari pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar 

menerima harga Rp 13,254 per kg dari pabrik pengolahan karet. Dengan 

demikian total margin pemasaran karet alam melalui Saluran I sebesar Rp 

5,583 per kg, yang terdiri dari margin pemasaran pedagang pengumpul Rp 

2,095 per kg dan margin pemasaran pedagang besar Rp 3,455 per kg. Melalui 

Saluran II, petani menerima harga Rp 7.683 per kg dari pedagang besar, dan 

selanjutnya pedagang besar menerima harga Rp 13,254 per kg dari pabrik 

pengolahan karet. Dengan demikian total margin pemasaran karet alam melalui 
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Saluran II sebesar Rp 5,571 per kg. 

 

Gambar 0.2. Saluran tataniaga Karet Alam di Kabupaten Kampar 

Tabel 0.11. Analisis Pemasaran Karet Saluran tataniaga 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 

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 
   

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 

(%) 

   -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 

 

Selanjutnya dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa total biaya pemasaran 

Saluran I lebih besar dari total biaya pemasaran Saluran 2, yakni sebesar Rp 

2.135,66 per kg untuk Saluran I dan sebesar Rp 1.011,47 per kg untuk Saluran 

II. Bagian yang diterima petani sama dengan Saluran II. Sementara itu nilai 

efisiensi pemsaran Saluran I lebih besar daripada Saluran II. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tataniaga karet alam lebih efisien melalui Saluran II 

daripada Saluran I.  

 

4.2.2. Model Penawaran dan Permintaan Karet Alam Indonesia di Pasar 
Internasional 

 
Model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia dibangun 

dengan tujuan untuk menganalisis respon penawaran dan permintaan karet 

alam Indonesia di pasar internaisonal. Dalam membangun dan menganalisis 

model memasukkan Thailand dan Malaysia sebagai negara yang juga termasuk 

sebagai produsen karet alam yang besar di dunia.  

Pada studi ini digunakan data sekunder berupa data time series tahun 

1980-2014. Data sekunder yang dikumpulkan untuk penelitian ini meliputi data 

produksi karet alam Indonesia, Malaysia dan Thailand, luas lahan karet alam 

Indonesia, Malaysia dan Thailand, ekspor karet alam ke negara tujuan yaitu 

Amerika Serikat, Cina dan Jepang, harga karet alam Indonesia, Malaysia dan 
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Thailand, indeks harga produsen Indonesia, Malaysia dan Thailand, indeks 

harga konsumen Indonesia, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, Cina dan 

Jepang, harga karet alam dunia, harga karet sintetis dunia, nilai tukar rupiah 

terhadap US Dolar, nilai tukar Bath terhadap US Dolar, nilai tukar ringgit 

terhadap US Dolar, nilai tukar Yuan terhadap US Dolar, nilai tukar Yen terhadap 

US Dolar. Data diperoleh dari berbagai sumber meliputi Badan Pusat Statistik 

(BPS) Indonesia, Food and Agriculture Organization (FAO), Bank Indonesia 

(BI), Index Mundi Rubber, dan Bank Dunia. 

Tahapan pertama penelitian dengan menggunakan pendekatan 

ekonometrika adalah spesifikasi model. Pada tahapan ini digambarkan 

hubungan antara peubah-peubah yang dimasukkan ke dalam model, kemudian 

diformulasikan dalam sejumlah persamaan struktural dan persamaan identitas 

(Koutsoyiannis, 2001). Persaman struktural diformasikan yaitu persamaan 

penawaran karet alam Indonesia, permintaan karet alam Indonesia, ekspor 

karet alam Indonesia, harga karet alam Indonesia, penawaran karet alam 

Thailand, permintaan karet alam Thailand, ekspor karet alam Thailand, harga 

karet alam Thailand, penawaran karet alam Malaysia, permintaan karet alam 

Malaysia, ekspor karet alam Malaysia, harga karet alam Malaysia, impor karet 

alam Amerika Serikat, Cina, Jepang dan harga karet alam dunia.  

Penawaran karet alam Indonesia dipengaruhi oleh harga karet alam 

Indonesia, pertumbuhan luas areal karet alam Indonesia, penambahan luas 

kelapa sawit Indonesia dan penawaran karet alam Indonesia tahun 

sebelumnya. Persamaan penawaran karet alam Indonesia dirumuskan sebagai 

berikut: 

SIRt = a0 + a1 PIRt + a2 GARIt + a3 PAPIt  + a4 SIRt-1 + U1t  .....……….…(1) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah a1,a2>0 ; a3<0 dan  0< a4< 1. 

Permintaan karet alam Indonesia dipengaruhi oleh variabel penambahan 

harga karet alam Indonesia, harga karet sintetis dunia, dan permintaan karet 

alam Indonesia tahun sebelumnya. Persamaan permintaan karet alam 

Indonesia dirumuskan sebagai berikut: 

DIRt = bo + b1 PPIRt + b2 PSWRt + b3 DIRt-1 + U2t……………………..…(2) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah b1<0;  b2>0 ; dan 0<b3<1. 

Ekspor karet alam Indonesia dipengaruhi oleh variabel nilai tukar Rupiah 

terhadap US Dolar, penambahan harga karet alam dunia, permintaan karet 
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alam Indonesia dan ekspor karet alam Indonesia tahun sebelumnya. 

Persamaan ekspor karet alam Indonesia dirumuskan sebagai berikut: 

XIRt = c0 + c1 ERIRt + c2 PPWRt + c3 DIRt + c4  XIARt-1 + U3t …........(3) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah, c2>0 ;  c1, c3<0 dan 0<c4< 1. 

Harga karet alam Indonesia dipengaruhi harga karet alam dunia, rasio 

penawaran dan permintaan karet alam Indonesia dan harga karet alam 

Indonesia peubah tahun sebelumnya. Persamaan harga karet alam Indonesia 

tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

PIRt = d0 +d1 PPWRt + d2XIRt + d3 PIRt-1 + U4t ……………...................(4) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah  d1, d2 > 0 dan 0 < d3 < 1. 

Penawaran karet alam Thailand dipengaruhi oleh penambahan harga 

karet alam Thailand, luas areal karet alam Thailand, penambahan luas areal 

kelapa sawit Indonesia dan penawaran karet alam Thailand tahun sebelumnya. 

Persamaan penawaran karet alam Thailand dirumuskan sebagai berikut: 

STRt = e0 + e1 PPTRt + e2 ARTt + e3 PAPTt  + e4  STRt-1 + U6t …………(5) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah e1,e2 >0 ; e3 <  dan  0<e4< 1. 

Permintaan karet alam Thailand dipengaruhi oleh variabel harga karet 

alam dunia, penambahan harga karet alam Thailand, kendaraan bermotor 

Thailand dan permintaan karet alam Thailand tahun sebelumnya. Persamaan 

permintaan karet alam Thailand dirumuskan sebagai berikut: 

DTRt = fo + f1 PWRt + f2 PPTRt + f3 VTt + f4 DTRt-1 + U7t ………………..(6) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah f1,f2 < 0; f3 > 0  dan 0 < f4 < 1. 

Ekspor karet alam Thailand dipengaruhi oleh variabel nilai tukar Bath 

terhadap US Dolar, harga karet alam Thailand, harga sintetis dunia, permintaan 

karet alam Thailand dan ekspor karet alam Thailand tahun sebelumnya. 

Persamaan ekspor karet alam Thailand dirumuskan sebagai berikut: 

XTRt = g0 + g1 ERTRt + g2 RPWSRt + g3 DTR + g4 XTRt-1 + U8t …......(7) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah g1, g3<0 ; g2>0 dan 0< g4<1. 

Harga karet alam Thailand dipengaruhi pertumbuhan harga karet alam 

dunia, penawaran karet alam Thailand, permintaan karet alam Thailand dan 

harga karet alam Thailand tahun sebelumnya. Persamaan harga karet alam 

Thailand dirumuskan sebagai berikut: 

PTRt = h0 + h1 GPWRt + h2 STRt + h3 DTRt + h4 PTRt-1 + U21t …....…..(8) 
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Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah h1, h2, h3> 0 dan 0<h4< 1. 

Penawaran karet alam Malaysia dipengaruhi oleh harga karet alam 

Malaysia, penambahan luas areal karet alam Malaysia, harga pupuk Malaysia 

dan penawaran karet alam Malaysia tahun sebelumnya. Persamaan penawaran 

karet alam Malaysia dirumuskan sebagai berikut: 

SMRt = i0 + i1 GPMRt + i2 GARMt + i3 APMt  + i4  SMRt-1 + U11t……….…(9) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah i1,i2>0 ; i3<0 dan  0<i4 <1. 

Permintaan karet alam Malaysia dipengaruhi oleh variabel penambahan 

harga karet alam Malaysia, rasio harga karet alam dunia dan harga karet 

sintetis dunia, pertumbuhan pendapatan perkapita Malaysia, pertumbuhan 

penduduk Malaysia dan permintaan karet alam Malaysia tahun sebelumnya. 

Persamaan permintaan karet alam Malaysia dirumuskan sebagai berikut: 

DMRt = jo + j1 RPMWR+ j2 DTRt-1 + U12t .........................................(10) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah j1  > 0 ; dan 0 < j2 < 1. 

Ekspor karet alam Malaysia dipengaruhi oleh variabel penambahan nilai 

tukar Ringgit terhadap US Dolar, harga karet alam dunia, pertumbuhan harga 

karet sintetis dunia, permintaan karet alam Malaysia dan ekspor karet alam 

tahun sebelumnya. Persamaan ekspor karet alam Malaysia dirumuskan 

sebagai berikut: 

XMRt=k0+k1PERMRt+k2PWRt+k3GPSWRt+k4DMRt+k5XMRt-1+U13t ... (11) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah k2,k3>0; k1, k4<0 dan 

0<k5<1. 

Harga karet alam Malaysia dipengaruhi harga karet alam dunia, 

penawaran karet alam Malaysia, permintaan karet alam Malaysia dan harga 

karet alam Malaysia tahun sebelumnya. Persamaan harga karet alam Malaysia 

dirumuskan sebagai berikut: 

PMRt = l0 + l1 PWRt + l2 PXMRt + l3 PMRt-1 + U22t ………………….…(12) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah l2 < 0; l1 > 0 dan 0 < l3 < 1. 

Impor karet alam Amerika Serikat dipengaruhi oleh variable penambahan 

harga karet alam dunia, pendapatan per kapita Amerika Serikat dan impor karet 

alam Amerika Serikat tahun sebelumnya. Persamaan impor karet alam Amerika 

Serikat dirumuskan sebagai berikut: 

MARt = m0 +m1 PPWRt + m2 GDPARt + m3 MARt-1 + U16 ……........…(13) 
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Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah m2>0 ; m1<0 dan 0<m3<1. 

Impor karet alam Cina dipengaruhi oleh variable pertumbuhan nilai tukar 

Yuan terhadap US Dolar, harga karet alam dunia, kendaraan bermotor Cina 

dan impor karet alam Cina tahun sebelumnya. Persamaan impor karet alam 

Cina dirumuskan sebagai berikut: 

MCRt = n0 +n1 ERCRt + n2 RPWSRt + n3MCRt-1 + U17 …………......…(14) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah n1, n2 > 0 dan 0 < n3 < 1. 

 Impor karet alam Jepang dipengaruhi oleh variable nilai tukar Yen 

terhadap US Dolar, rasio harga karet alam dunia dan harga karet sintetis dunia, 

dan impor karet alam Jepang tahun sebelumnya. Persamaan impor karet alam 

Jepang dirumuskan sebagai berikut: 

MJRt = o0 +o1 ERJRt + o2 PWRt + o3 GDPJRt + o4 MJRt-1 + U18 ….…(15) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah o2 < 0; o1 < 0 dan 0 < o4 < 1. 

Harga karet alam dunia dipengaruhi rasio ekspor karet alam dunia dan 

impor karet alam dunia, pendapatan per kapita dunia dan harga karet alam 

dunia tahun sebelumnya. Persamaan harga karet alam dunia dirumuskan 

sebagai berikut: 

PWRt = p0 +p1 RSDWRt + p2 GDPWRt + p3 PWRt-1 + U19t ………...…(16) 

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah p1,p2> 0 dan 0 < p3 < 1. 

Tahapan kedua adalah identifikasi model. Wooldridge, Kennedy (2008) 

mengemukakan bahwa untuk dapat diduga paramaternya, suatu model 

persamaan simultan harus teridentifikasi. Rumus identifikasi model berdasarkan 

order condition sebagai berikut: 

(K-M) ≥ G-1 …………………………………...…………………………..(17) 

dimana: K= total variabel dalam model yaitu endogenous variables dan 

predetermine variables; M = jumlah variabel endogen dan eksogen yang 

termasuk dalam satu persamaan tertentu dalam model; G= Total persamaan 

dalam model, yaitu jumlah variabel endogen dalam model. Jika (K-M) > (G-1), 

maka persamaan teridentifikasi berlebih (overidentifikasi); jika (K-M) = (G-1), 

maka persamaan teridentifikasi berlebih (exactly identified); Jika (K-M) < (G-1), 

maka persamaan tidak teriidentifikasi (unidentified). Dilihat dari persamaan 

ekspor karet alam Malaysia, K= 18, M = 5, G = 5, maka persamaannya 
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teridentifikasi berlebih. 

Berdasarkan hasil identifikasi model, seluruh persamaan struktural 

dalam model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar dunia 

teridentifikasi berlebih (overidentifikasi), oleh karena itu metode estimasi yang 

sesuai digunakan adalah Two Stage Least Square. Untuk menguji apakah 

masing-masing peubah penjelas secara individual berpengaruh nyata atau tidak 

terhadap peubah endogen pada masing-masing persamaan digunakan uji 

statistik t dengan taraf nyata yang digunakan sampai pada batas toleransi 20 

persen. 

Tahapan selanjutnya adalah menghitung nilai elastisitas. Nilai elastisitas 

digunakan untuk mendapatkan nilai kuantitatif dari respon suatu fungsi 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendugaan model yang 

diperoleh, maka dihitung elastisitas peubah-peubah yang memiliki nilai dugaan 

yang berbeda nyata sama dengan nol pada taraf sampai dengan 20 persen. 

Hal ini untuk melihat apakah peubah-peubah yang mempengaruhi pada model 

berpengaruh secara positif atau negatif dan apakah peubah-peubah yang 

mempengaruhi pada model bersifat responsif atau tidak terhadap peubah yang 

dipengaruhinya. Jika nilai elastisitas yang diperoleh besar dari satu maka 

peubah yang dipengaruhi bersifat responsif terhadap perubahan peubah yang 

mempengaruhinya, tetapi jika nilai elastisitas yang diperoleh kecil dari satu 

maka peubah yang dipengaruhi bersifat tidak responsif terhadap perubahan 

peubah yang mempengaruhinya, untuk menghitung nilai elastisitas dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Pindyck, Hayashi, Stock 2012): 

   ESR = 
∂Yt

∂Xt
∗

X⃐  

Y⃐  
 = b 

X⃐  

Y⃐  
 ……………………………………………….……(18) 

   ELR = 
ESR

1−blag
………………………….…………………………...……..(19) 

 
dimana : ESR = elastisitas jangka pendek peubah endogen Yt terhadap peubah 

penjelas Xt; ELR = elastisitas jangka panjang peubah endogen Yt terhadap 

peubah penjelas Xt; a= koefisien dugaan dari peubah eksogen; b = koefisien 

dugaan dari peubah lag; Xt = nilai rata-rata peubah eksogen; Yt= nilai rata-rata 

peubah endogen. 

Hasil pendugaan model penawaran dan permintaan karet alam 
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Indonesia di pasar internasional pada penelitian ini cukup baik sebagaimana 

terlihat dari koefisien determinasi (R2) dari setiap model persamaan. Nilai 

koefisien determinasi pada model penawaran dan permintaan karet alam 

Indonesia di pasar internasional berkisar antara 0,43 sampai 0,98 dengan nilai 

statistik uji F berkisar antara 7,62 sampai 370,18 dan berbeda nyata dengan nol 

pada taraf 1 persen. Secara umum peubah-peubah eksogen yang dimasukkan 

pada setiap persamaan model penawaran dan permintaan karet alam 

Indonesia mampu menjelaskan dengan baik peubah endogennya. 

Besaran nilai statistik R2 pada persamaan penawaran karet alam 

Indonesia adalah 0,9807 artinya 98,07 persen peubah harga karet alam 

Indonesia, pertumbuhan luas lahan karet alam Indonesia, penambahan kelapa 

sawit Indonesia dan penawaran karet alam Indonesia tahun sebelumnya 

menjelaskan variasi peubah penawaran karet alam Indonesia sedangkan 1,93 

persen sisanya dijelaskan oleh peubah lain yang tidak dimasukkan ke dalam 

model. Variasi ini signifikan pada taraf nyata 1 persen yang dilihat dari F hitung 

sebesar 370,18 dan probabilitas kecil 0,0001. 

Hasil pendugaan model yang meliputi empat persamaan struktural yang 

dibangun dapat dilihat Lampiran 1. Hasil pendugaan persamaan penawaran 

karet alam Indonesia menunjukkan bahwa harga karet alam Indonesia 

berpengaruh positif terhadap penawaran karet alam Indonesia. Hal ini 

menggambarkan bahwa apabila harga karet alam Indonesia meningkat maka 

penawaran karet alam Indonesia cenderung meningkat. Perhitungan elastisitas 

harga karet alam Indonesia terhadap penawaran karet alam Indonesia tidak 

responsif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan nilai 

masing-masing 0,0885 dan 0,3613. Nilai elastisitas tersebut memiliki arti 

apabila harga karet alam Indonesia meningkat sebesar 1 persen maka produksi 

karet alam Indonesia meningkat sebesar 0,91 persen dalam jangka pendek dan 

meningkat sebesar 0,7363 persen dalam jangka panjang. 

Hasil dugaan persamaan permintaan karet alam Indonesia berhubungan 

negatif dengan penambahan harga karet alam Indonesia dengan berbeda nyata 

pada taraf 10 persen. Permintaan karet alam Indonesia tidak responsif terhadap 

penambahan harga karet alam Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang dengan nilai masing-masing 0,0895 dan 0,1782. Nilai elastisitas 

tersebut memiliki arti penambahan harga karet alam Indonesia meningkat 1 
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persen maka permintaan karet alam Indonesia sebesar 0,0895 persen dalam 

jangka pendek dan meningkat 0,1782 persen dalam jangka panjang. 

Penawaraan karet alam Thailand berhubungan negatif dan tidak 

responsif terhadap penambahan luas lahan kelapa sawit Thailand sedangkan 

hasil dugaan permintaan karet alam Thailand berhubungan positif dan tidak 

responsif dengan jumlah kendaraan Thailand. Hasil dugaan ekspor karet alam 

Thailand berhubungan negatif dengan harga karet alam Thailand dan 

berhubungan positif dengan harga sintetis dunia dan harga karet alam dunia.  

Hasil dugaan penawaran karet alam Malaysia berhubungan positif dan 

tidak responsif terhadap penambahan luas lahan karet alam Malaysia 

sedangkan harga pupuk Malaysia berhubungan negatif dan tidak responsif 

terhadap penawaran karet alam Malaysia. Hasil permintaan karet alam 

Malaysia berhubungan positif dengan rasio harga karet alam dunia dan harga 

karet sintetis dunia, dalam jangka panjang responsif. Pertumbuhan jumlah 

penduduk Malaysia berhubungan positif dan responsif terhadap permintaan 

karet alam Malaysia. Hasil dugaan ekspor karet alam Malaysia berhubungan 

negatif terhadap permintaan karet alam Malaysia  

Hasil dugaan impor karet alam Amerika Serikat berhubungan positif dan 

responsif terhadap kendaraan bermotor Amerika dalam jangka pendek dan 

jangka panjang. Dugaan impor karet alam Cina berhubungan negatif dan 

responsif dalam jangka panjang terhadap harga karet alam dunia tetapi 

berhubungan positif dengan kendaraan bermotor Cina dan responsif dalam 

jangka panjang. Hasil dugaan impor Jepang tidak responsif terhadap nilai tukar 

Yen terhadap US Dolar maupun rasio harga karet alam dunia dan harga karet 

sintetis dunia. 

Hasil dugaan persamaan harga karet alam dunia berhubungan positif 

dan responsif dalam jangka panjang terhadap rasio ekspor karet alam dunia 

dan impor karet alam dunia serta pendapatan perkapita dunia. Hasil dugaan 

persamaan harga karet alam Indonesia berhubungan positif dengan harga karet 

alam Indonesia dan responsif dalam jangka panjang. Hasil dugaan persamaan 

harga karet alam Thailand berhubungan positif dan tidak responsif terhadap 

pertumbuhan harga karet alam dunia sedangkan hasil dugaan harga karet alam 

Malaysia berhubungan positif dan responsif dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang terhadap harga karet alam dunia sedangkan penawaran karet 

alam Indonesia berhubungan negatif dan tidak responsif dalam jangka pendek 



 

52 

 

maupun jangka panajang. 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukan dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi penawaran dan permintaan 

karet alam Indonesia di pasar internasional adalah harga karet alam Indonesia, 

penambahan luas lahan kelapa sawit Indonesia, kendaraan bermotor Thailand, 

rasio harga karet alam dunia terhadap harga karet sintetis dunia,  penambahan 

ekspor karet alam Thailand, harga karet alam Malaysia, permintaan domestik 

karet alam Malaysia, pendapatan per kapita Amerika Serikat dan Jepang, nilai 

tukar Yuan terhadap US Dolar, nilai tukar Yen terhadap US Dolar, pendapatan 

perkapita dunia. Faktor yang paling besar pengaruh terhadap penawaran dan 

permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional  adalah harga karet 

alam dunia. 

Dalam rangka pengembangan karet alam di Indonesia perlu menerapkan 

kebijakan peningkatan harga.  Indonesia harus berupaya meningkatkan kualitas 

produksi karet alam dan pengembangan industri hilir.  Perlu adanya kebijakan 

pemerintah terkait nilai tukar rupiah terhadap US Dolar yang stabil.  Adanya 

upaya untuk mendirikan industri hilir karet alam Indonesia untuk meningkatkan 

daya saing dalam negeri.  

 

4.3. Prospek dan Potensi Pengembangan Karet Alam  

4.3.1  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 
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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 (Dinas Perkebunan Propinsi Riau Tahun 2014). 

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 mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan masih banyaknya 

tanaman yang belum menghasilkan.  

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 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. 

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 
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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 

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 (Bakce, 2014) 

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 
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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 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.  

 

4.3.2 Potensi Pengembangan Industri Karet 

Perkembangan usahatani karet alam di Riau tidak sepesat perkembangan 

komoditi kelapa sawit. Luas lahan  484.551 ha menghasilkan 337.185 ton per 
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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 265.000 ton per tahun (Gapkindo, 2016). Jika 

dibandingkan dengan kemampuan produksi dari sisi petani terdapat 

kesenjangan, yakni produksi petani mencapai 337.185 ton per tahun, 

sedangkan kapasitas olah pabrik yang ada hanya 265.000 to per tahun. 

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 4.12. 

 

Tabel 4.12. Indikator dan Proyeksi Kekurangan Industri Karet Alam  di Riau 

Indikator Kuantitas 

 Luas Areal (ha), tahun 2016  484.551,00  

 Produksi (ton), tahun 2016  337.185,00  

 Industri pengolah sudah ada (unit)  9  

 Kapasitas terpasang (ton/tahun)  265.000  

 Kemampuan mesin (ton/tahun)  232.000  

 Kelebihan bahan baku (ton/tahun)  105.185,00  

 Daya dukung wilayah (DDW)  1,45 

 Kekurangan Industri (20.000 ton/tahun)  5  

Sumber: Data olahan dari Gapkindo Riau, 2016  
 

Hasil perhitungan DDW diketahui indeknya 1,45. 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 
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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 

sama 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.  

 

4.4 Pola Pengembangan Industri Karet Alam di Perdesaan  

Perkembangan karet alam masih mempunyai harapan untuk tetap 

bertahan di pasar Internasional. Industri pabrik ban mobil tidak selamanya 
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memihak pada karet sintetis, karena sebagian sifat karet alam tidak dimiliki oleh 

karet sintetis. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan semakin banyaknya 

industri ban radial yang harus memakai karet alam sebagai bahan bakunya. 

Sejak dekade 1980 hingga saat ini permasalahan karet Indonesia adalah 

rendahnya produktivitas dan kualitas karet yang dihasilkan, khususnya karet 

rakyat. Sebagai gambaran produksi karet rakyat hanya 600-650 kg 

KK/ha/tahun. Walaupun demikian , peranan Indonesia sebagai produsen karet 

alam dunia masih dapat diraih kembali dengan memperbaiki teknik budidaya 

dan pasca panen/pengolahan, sehingga produktivitas dan mutu hasil akan 

dapat ditingkatkan secara optimal.  

Perkembangan cara penyajian karet alam ternyata sangat menarik. 

Timbulnya industri karet dengan spesifikasi teknis merupakan perkembangan 

yang sangat positif sebagai jawaban yang sangat nyata. Demikian pula adanya 

cara pengepakan yang baik akan membuka era baru penyajian karet alam. 

Kondisi kemajuan seperti ini menyebabkan para konsumen mulai berpaling lagi 

ke karet alam.  

Selain hal tersebut di atas, kemajuan lain yang terjadi pada industri karet 

alam di antaranya: 1) Pembuatan karet secara kimia yang menghasilkan karet 

tahan minyak pelumas; 2) Penemuan karet termo-plastik yang berasal dari 

campuran karet alam dan polipropilen; 3) Perluasan penggunaan karet alam 

untuk  pembuatan barang bukan ban; 4) Penemuan teknik pencangkokan dari 

lateks; 5) Perbaikan teknik eksploitasi seperti  penggunaan stimulan dan 

penyempurnaan alat sadap. 

Melalui inovasi teknologi tersebut secara sungguh-sungguh, bukan tidak 

mungkin usaha ini akan memberikan dampak pada kenaikan harga jual dan 

menurunkan biaya produksi. Oleh karena terdapat kecenderungan konsumen 

akan kembali pada karet alam maka diperkirakan akan terjadi kekurangan 

penawaran karet alam. Jika berpijak pada asumsi ini maka dapat disimpulkan 

masa depan karet alam memiliki prospek yang cukup baik. 

Masa lalu tanaman karet lebih dikenal sebagai penghasil lateks. Namun, 

dengan semakin berkembangnya teknologi, kayu karet pun sudah mulai 

dimanfaatkan. Kayu karet yang sudah berumur 20—30 tahun dapat ditebang 
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kemudian dimanfaatkan dalam pembuatan rubber smoked sheet. (RSS). Alur 

pembuatan RSS sebagai berikut: 1) lateks dimasukkan ke tangki penampungan 

dan dicampur dengan asam formic; 2) kemudian lembaran karet dikeringkan di 

ruang asap dengan suhu sekitar 120- 140 derajat selsius; dan 3) Kayu karet 

yang sudah tua dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengasapan tersebut.  

Ditinjau dari sifat alaminya, kayu karet ini dapat dijadikan sebagai barang 

substitusi dengan kayu rami, agathis, meranti putih, dan pinus sebagai bahan 

baku kayu olahan. Berdasarkan asas manfaat dan kegunaan kayu karet, maka 

prospek tanaman karet sebagai penghasil kayu pada masa mendatang cukup 

baik.  Peluang pengembangan industri karet alam dan industri turunnannya 

dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Selanjutnya bibit atau klon unggul dipilih yang benar-benar menghasilkan 

kayu berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Sedikitnya ada lima kriteria yang 

harus dipenuhi oleh klon unggul, baik dalam bentuk benih, kayu okulasi, stum 

mata tidur, maupun bibit dalam polybag. Kriteria tersebut adalah: 1) Mempunyai 

pertumbuhan awal yang cepat sehingga mampu berkompetisi dengan gulma 

dan tanaman lain; 2)Mampu beradaptasi dengan keadaan lahan terutama 

padang alang-alang dan lahan gundul; 3) Mempunyai pertumbuhan batang 

yang besar, lurus, dan mutu kayu baik; 4) Mampu memproduksi lateks yang 

tinggi; dan 5) Tidak sensitif terhadap penyadapan dan perubahan lingkungan 

fisik atau biologis. 

Produksi puncak dicapai pada umur tahun sadap antara 8 - 9 tahun. 

Setelah itu produksi lateks menunjukkan kecenderungan menurun. Bila di rata-

rata produksi karet kering pada lima tahun pertama antara 1.200 - 1.500 kg per 

hektar per tahun. Produksi karet kering rata-rata pada umur 10 tahun antara 

1.600 - 1.800 kg per hektar per tahun.  

 

 



 

60 

 

Gambar 4.3. Pohon Industri Karat Alam 

Dalam kebijakan pengembangan tanaman karet ditetapkan empat 

pola pengembangan yang dikenal dengan program Hutan Tanaman Industri 

(HTI), yaitu pola PIR, pola UPP, pola swadaya, dan pola perkebunan besar. 

Menerapkan keempat pola ini diharapkan produktivitas karet, khususnya 

perkebunan karet rakyat yang masih berada pada tingkat yang rendah, dapat 

ditingkatkan.  Pengembangan ditentukan banyak ketersediaan bahan 

tanam,tenaga pembina dan dukungan perbankan.  

Menurut Hardjoamidjojo (2002), melalui analisis prospektif ada 

beberapa tahap kegiatan yang harus dilakukan, yaitu :  1) Menentukan faktor-

faktor kunci untuk masa depan sistem yang dikaji; 2) Menentukan tujuan 

Proposal		Penelitian	 	 	2	

Gambar 1. Pohon Industri Karet Alam 

Gambar 1 di atas memperlihatkan bahwa pohon industri karet selain menghasilkan 

kayu untuk berbagai keperluan rumah tangga juga menghasilkan berbagai bahan 

jadi karet seperti ban kendaraan,  vulkanisir, alat rumah tangga dan olah raga, alas 

kaki, sarung tangan karet, benang karet, DOT dan kondom. Selain itu, pohon karet 

	

	

Sumber:	Gapkindo,	2014	
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strategis dan kepentingan pelaku utama; 3) Mendefinisikan/mendeskripsikan 

hasil evaluasi kemungkinan masa depan; 4) Menentukan nilai faktor yang 

mempengaruhi.   

Kebutuhan karet alam terus meningkat sejalan dengan meningkatnya 

standar hidup manusia dan mobilitas manusia serta barang yang memerlukan 

komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendraan, conveyor belt, sabuk 

transmisi, sepatu dan sandal karet. Secara fundamental harga karet alam 

dipengaruhi oleh permintaan (konsumsi) dan penawaran (produksi) serta 

stock/cadangan dan masing- masing faktor. Menurut International Rubber 

Study Group (IRSG) diperkirakan akan terjadi kekurangan pasokan karet alam 

pada priode dua dekade ke depan. Kondisi ini akan mempengaruhi pihak 

konsumen, terutama pabrik-pabrik ban mobil seperti Bridgestone, Goodyear 

dan Michelin.  

Asosiasi negara-negara produsen karet alam atau the Association of 

Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) telah merevisi perkiraan 

pasokan karet alam dunia tahun 2016 dan memperkirakan harga kemungkinan 

tidak akan mengalami kenaikan untuk beberapa waktu kedepan. ANRPC 

membuat laporan itu berdasarkan produksi bulanan di sejumlah negara 

produsen utama dalam lima bulan terakhir hingga Mai 2016. Revisi prediksi itu 

menyatakan bahwa total pasokan kemungkinan tumbuh lebih lambat pada 

tingkat 0,3% selama 2016 ketimbang 0,8% pada tahun 2015 dan 5% pada 

tahun 2014. Asosiasi yang negara-negara anggotanya memproduksi 90% dari 

total pasokan karet alam dunia itu menyebutkan pasokan karet alam tahun 

2016 kemungkinan mencapai 11,075 juta ton, sedikit lebih tinggi dari 11,042 

juta ton pada tahun sebelumnya. Sebelumnya, pada bulan Mei 2015 ANRPC 

memprediksikan pasokan karet alam dunia tahun 2016 akan menyentuh 11,166 

juta ton, 1,1% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Perkiraan produksi yang lebih 

rendah itu didasarkan pada realisasi produksi karet alam di negara-negara 

anggota yang sampai akhir Mei 2016 mencapai 4,080 juta ton, hanya 0,3% 

lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya.  Walaupun ada 

sentiment negatif yang muncul dari kemungkinan lemahnya permintaan, namun 

diperkirakan hal itu mampu diredam dengan pertumbuhan pasokan yang nyaris 



 

62 

 

0%, prospek minyak bumi yang tidak menentu, dan melemahnya nilai mata 

uang negara-negara eksportir karet alam utama. Kondisi tersebut 

mengakibatkan sentiment negatif itu terus tertekan.  “Kesimpulannya, harga 

karet alam akan kekurangan sentiment pendukung yang solid dari faktor 

fundamental permintaan-pasokan ataupun faktor non fundamental setidaknya 

dalam kurun waktu  kedepan. Selain itu  tren yang menggembirakan di tengah 

semua ketidakpastian itu diantaranya adalah terjadinya peningkatan konsumsi 

domestik di negara- negara eksportir karet utama dunia.  Thailand adalah 

negara penghasil karet terbesar di dunia dengan pangsa produksi 36% dari 

produksi dunia, sedangkan Indonesia dengan 26% pangsa produksi menjadi 

negara produsen terbesar kedua. India saat ini berada di urutan keenam 

produsen karet alam dunia setelah Vietnam, China dan Malaysia.  

Oleh karena itu pada tahun 2004, IRSG melakukan studi tentang 

permintaan dan penawaran karet alam dan sintetik dunia. Hasil studi 

menyatakan bahwa permintaan karet alam dan sintetik adalah sebesar 31,3 

juta ton pada tahun 2035 untuk industri ban dan non ban dimana 15 juta 

diantaranya adalah karet alam. Produksi karet alam pada tahun 2005 sebesar 

8,5 juta ton . Berdasarkan studi ini diproyeksikan pertumbuhan produksi karet 

Indonesia akan mencapai 3 % pertahun, sedangkan Thailand hanya 1 % dan 

Malaysia 2% ( IRSG, 2004). Pertumbuhan produksi Indonesia ini dapat dicapai 

melalui peremajaan atau penanaman baru karet yang cukup luas dengan 

perkiraan produksi pada tahun 2020 sebesar 3,5 juta ton dan tahun 2035 

sebesar 5,1 juta ton (Anwar Chairil, 2006). 

Penawaran karet dunia meningkat lebih dari tiga persen per tahun 

dalam dua dekade terakhir, dimana mencapai 8,81 juta ton pada tahun 2005 

(Chairil Anwar, 2006). Pertumbuhan tersebut berasal dari negara produsen 

Thailand, Indonesia, Malaysia, India, China dan lainnya. Sejak tahun 1991 

Malaysia tidak lagi menjadi produsen utama karet alam dunia tetapi digeser 

oleh Thailand, sementara Indonesia tetap sebagai negara produsen kedua. 

Thailand memproduksi lebih dari 33% karet alam dunia pada tahun 2005. 

ementara Indonesia dengan pangsa produksi 26% dan Malaysia tinggal 13%. 

Menurut Susila, W,R (2010) proyeksi yang berkaitan dengan karet alam 

Indonesia dibagi menjadi tiga skenario yaitu skenario optimis (SO), skenario 
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pasimis (SP dan skenario moderat (SM) dengan pertumbuhan produksi untuk 

SO,SP dan SM adalah masing-masing 3,5 % , 2,0% dan 2,2 % per tahun.  

Secara teoritis menunjukkan bahwa ketidakseimbangan (imbalance) 

penawaran dan permintaan akan bereaksi terhadap harga. Dimana kenaikan 

harga terjadi karena defisit penawaran dan turunnya harga karena surplus 

penawaran. Berdasarkan data IRSG (2004), ketidakseimbangan penawaran 

dan permintaan karet alam mulai terlihat sejak tahun 1990 an dan berpengaruh 

terhadap cadangan (stock) karet alam dunia.  

Target pengembangan karet harus didukung dengan berbagai factor,  

antara lain:  1) Seluruh sentra produksi mempunyai  komitmen untuk 

pengembangan karet pada  wilayahnya masing-masing; 2) Penyediaan 

benih/bibit karet sesuai  permintaan setiap wilayah pengembangan; 3) Petugas 

penyuluh perkebunan yang  menangani karet; 3) Sumber daya manusia dan 

sarana petani  untuk pemelihaaraan kebun dan penanganan  pasca panen; 4) 

Dukungan perbankan berupa dana untuk  pemeliharan dan pengelolaan kebun.  

Pengembangan perkebunan karet dilakukan secara tradisional dan 

masih memegang kuat ketentuan-ketentuan adat khususnya terkait dengan 

konservasi sumberdaya alam. Hal ini mereka lakukan karena mereka hidup di 

lingkungan alam pegunungan dengan kemiringan yang cukup tajam dan 

membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi bencana. Karena itu 

penentuan lokasi kebun karet dan cara pengelolaan oleh petani dilakukan 

dengan sangat hati-hati, sehingga pengembangan perkebunan karet dapat 

dikatakan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yang berarti. Lebih 

lanjut, pengembangan perkebunan karet di Indonesia hampir seluruhnya 

diusahakan oleh petani (PR) seluas 2.935.081 ha (84,75 %), kemudian 

perkebunan besar nasional seluas 239.132 ha( 6,97 %), dan 275.931 ha (8,28 

%) yang dikelola oleh perkebunan besar swasta (Statistik Perkebunan, Karet 

2015), sehingga permasalahan sosial khususnya yang terkait dengan lahan 

tidak pernah terjadi. Kehadiran tanaman karet sebagai tanaman perkebunan 

telah memberikan manfaat sosial yang positif khususnya dalam menyediakan 

kesempatan kerja dan berusaha. Oleh karena itu biaya dan manfaat lingkungan 

maupun biaya dan manfaat sosial dalam pengembangan perkebunan karet 
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bernilai positif. 

Berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan  bahwa kebutuhan karet 

alam walaupun agak melambat tapi pasti masih tetap dibutuhkan dalam 

pengembangan industri karet. Di Provinsi Riau terdapat 6 perusahaan industry 

karet dengan total produksi crumb rubber pada tahun 2015 mencapai 

165,962,046 kg seperti terlihat pada Tabel 4.13.  

 

Tabel 4.13. Jumlah Produksi Crumb Rubber Provinsi Riau Tahun 
2015 (dalam kg SIR) 

No Bulan Jumlah Produksi (kg) 

1  Januari 11,806,105 

2  Februari 11,951,815 

3  Maret 15,008,775 

4  April 14,871,534 

5  Mai 14,518,735 

6  Juni 15,478,625 

7  Juli 13,298,810 

8  Agustus 14,762,125 

9  September 14,272,200 

10  Oktober 14,080,080 

11  November 13,079,330 

12  Desember 12,833,912 

 Jumlah 165,962,046 

Sumber: Gapkindo Riau, 2016  

 

Tabel 4.13 memperlihatkan bahwa produksi industry crumb rubber Riau 

tahun 2015 memperlihatkan kecenderungan penurunan secara fluktuatif. Hal ini 

disebabkan oleh banyak faktor antara lain, harga karet yang cenderung turun 

sehingga tidak menarik minat petani karet untuk menyadap kebunnya sehingga 

industry karet mengalami kelangkaan bahan baku. Selain itu banyaknya alih 

fungsi lahan kebun karet menjadi kebun kelapa sawit juga mempengaruhi 

menurunnya pasokan bahan baku ke industry karet yang pada akhirnya 

menyebabkan produksi crumb rubber makin turun. Dilihat dari sisi ini 

pengembangan industry karet alam sangat ditentukan oleh pasokan bahan 

baku karet. Pasokan bahan baku sangat dipengaruhi oleh musim, produktivitas 
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tanaman, dan kinerja petani karet. Dengan demikian pengembangan industry 

karet sangat berkaitan erat dengan upaya peningkatan produktivitas tanaman 

karet dan peningkatan kinerja petani karet. Peningkatan kinerja petani karet 

dipengaruhi oleh harga karet. Semakin rendah harga karet ditingkat petani, 

maka makin banyak petani karet yang meninggalkan kebunnya dan beralih 

profesi ke mata pencaharian lain. Oleh karena itu perlu ada strategi untuk 

meningkatkan harga karet ditingkat petani sehingga memotivasi petani untuk 

meningkatkan produksi sadapannya.  

Untuk meningkatkan harga karet ditingkat petani dapat dilakukan 

dengan berbagai cara antara lain: 1) Membentuk unit pengolah dan pemasaran 

bokar (UPPB) di tingkat desa yang  berbasis kelompok petani yang dapat 

menjual bahan baku karet langsung ke pabrik karet, sehingga rantai pemasaran 

karet melalui pedagang pengumpul (tauke) dapat dikurangi; 2) 

Mengembangkan pasar lelang karet di tingkat desa; 3) Dalam jangka panjang 

melakukan peremajaan karet yang tidak produktif dengan tanaman karet unggul 

agar di masa yang akan datang produktivitas petani makin meningkat; 4) Perlu 

ada upaya meningkatkan pemasaran crumb rubber dalam negeri dengan 

melaksanakan hilirisasi industry karet, sehingga ketergantungan pemasaran 

crumb rubber ke pasar internasional dapat dikurangi. 

Pengembangan industri hilir karet di perdesaan pada dasarnya tidak 

hanya industri ban kendaraan saja melainkan sangat banyak produk barang 

jadi karet yang dapat diproduksi di perdesaan yang tidak memerlukan padat 

modal dan padat teknologi seperti  industry sarung tangan karet, benang karet,  

alas kaki karet, alat teknik karet, alat rumah tangga dan alat olah raga dan 

banyak lagi yang lainnya. Selain itu untuk pembangunan inprastruktur hasil 

karet alam dapat pula dipergunakan sebagai campuran aspal untuk 

pembangunan jalan, pintu-pintu air pada saluran irigasi,  bantalan rel kereta api 

dan vendor kapal. 

Pengembangan hilirisasi industri karet selama ini tidak berkembang 

karena beberapa hal antara lain: 1) Kualitas bahan baku karet alam yang 

rendah; 2) Kompon sebagai bahan baku industry barang jadi karet masih harus 

dibeli dari luar Riau bahkan dari luar negeri misalnya karet sintetis; 3) 

Pengetahuan tentan industry barang jadi karet masih rendah; 4) Kurangnya 
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pengetahuan mengenai pasar barang jadi karet; 5) Ketidaksiapan infrastruktur 

pendukung industri; 6) Jaminan ketersediaan bahan baku karet dari pabrik karet 

di Riau, karena sebagian besar industry karet telah terikat kontrak dengan 

pemasaran dalam bentuk SIR. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

maka perlu dikembangkan kluster dengan pola sebagaimana terlihat pada 

Gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4. Pola Pengembangan Kluster Karet di Riau 

 

Kluster Karet Riau perlu diawali dengan mendirikan Pusat Inovasi 

Barang Jadi Karet (PIBJK). PIBJK merupakan tempat/wadah untuk melakukan 

kegiatan perekayasaan dan transfer IPTEK yang dihasilkan oleh lembaga 

litbang, universitas, dinas dan instansi terkait. Tujuannya untuk meningkatkan 

penguasaan IPTEK dan keterampilan SDM, UKM, calon wirausaha dan 
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•Program	Bantuan	Pengembangan	
Karet

•Kebijakan	&	Regulasi
•Dukungan	Perizinan
•Peningkatan	Minat	Investor

•Terjalin	hubungan	yg	harmonis

•Dibangkitkan	kebanggaan	rasa	
memiliki
•Pemberdayaan	modal	sosial
•Mendapatkan	dampak	positif

• Dukungan	Pembiayaan	

Program	Kredit
• Dukungan	Adm	

Peminjaman	Dana
• Pelayanan	Perbankan

Lateks	
Pekat	

•Memberikan	kontribusi	

hasil-hasil	penelitian	karet
•Melakukan	sosialisasi	
inovasi	karet
•Melakukan	pembinaan	dan	
pendampingan	kepada	

pelaku	usaha	karet

INSTITUSI	PENDUKUNG

Asosiasi	Perkebunan

Berperan	nyata	dalam	

membantu:
•Permasalahan	Harga
•Informasi	pasar
•Pembinaan
•Kerjasama	DN	&	LN

• Anggota	:	semua	unsur	terkait	

dalam	klaster
• Fungsi	:	wadah	komunikasi	
guna	meningkatkan	dan	
mengkoordinasikan	peran	
masing2	pihak	terkait	dlm	
klaster

Industri		Hulu	Pendukung
(Pengusaha	Input	bibit,	pupuk,	pestisida)

Perkebunan Rakyat  
(Petani Karet)

Perkebunan Besar 
Swasta 

Perkebunan Besar  
Negara 

Crumb	
Rubber	

Sheets	
Pekat	

Lainnya

•Pipa	karet	tidak	divulkanisasi
•Perlengkapan	kendaraan
•Benang	dan	tali	divulkanisasi
•Karet	untuk	kesehatan	&	farmasi
•Plat/lembaran	untuk	divulkanisasi
•Pakaian	dan	alas	kaki
•Tabung,	pipa,	slang	divulkanisasi
•Ban
•Souvenir
•Barang	lain	dari	karet

Koperasi

Pasar	Lokal/Nasional	

Pengolah	Karet

Pasar	internasional/Eksport	
Pengolah	Karet

Forum	Komunikasi
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masyarakat untuk mengembangkan dan membangun industri hilir barang jadi 

karet berdaya saing tinggi. Untuk itu fungsi PIBJK dapat diilustrasikan 

sebagaimana terlihat pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Fungsi Pusat Inovasi Barang Jadi Karet (PIBJK)  

 

Penyebab rendahnya peran pergurun tinggi dalam penelitian hilirisasi 

karet, antara lain: 1) Pentingnya  industri pengolahan barang jadi karet belum 

menjadi isu/fokus utama peneliti teknis dan kelembagaan PT (lebih banyak 

dibidang kelapa sawit); 2) Sumberdaya operasional untuk mendukung 

penelitian teknis/teknologi hilirisasi produk karet  belum memadai; 3) 

Permintaan penembangan industri hilir oleh para investor dan orientasi 

komersialnya   masih rendah; 4) Terdapat kendala birokrasi dan komitmen 

politik pembangunan di Riau yang lebih menitik beratkan kepada kelapa sawit. 

Dalan upaya pengembangan industri hilir karet di perdesaan sangat 

diperlukan komitmen antara lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi. 

Komitmen tersebut disesuaikan dengan peran masing-masing institusi, antara 

lain: 1) Perguruan Tinggi mulai memperhatikan penelitian terapan 

pengembangan industri hilir karet (produk perkebunan lainnya); 2) Kerjasama 

dalam Pusat Unggulan Inovasi (PUI) Karet Kementerian Perindustrian melalui 

PIBJK Riau  memulai kegiatan operasional bekerjasama dengan intansi/institusi 

terkait lainnya; 3) Pemerintah menggerakkan kelompok kecil investor yang 

berminat tinggi dalam hilirisasi karet dengan menerapkan prinsip Akademisi (A) 

Bisnis Society (B) Govermen (G). 

FUNGSI 

Pelayanan 
Masyarakat dan 
calon Wirausaha 

 

Penerapan Hasil 
Penelitian dan 

Pengembangan 

Pelatihan untuk 
Peningkatan SDM 
Barang jadi Karet 
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4.5  Model Pengembangan Kelembagaan dan Tataniaga Karet 
Alam di Pedesaan 

 

Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan bahwa terjadi 

pergeseran usahatani karet ke kelapa sawit. Hal tersebut disebabkan karena 

potensi dan peluang pasar kelapa sawit lebih terjamin dibandingkan pasar 

karet. Petani karet di pedesaan cenderung menghadapi pasar monopsoni 

seentara petani kelapa sawit pasarnya lebih kompetitif. Dari sisi lain harga 

penghasilan kelapa sawit lebih memberikan peluang kesejahteraan yang tinggi 

dibandingkan karet. Dampak kondisi ini terjadinya alih fungsi lahan dati 

tanaman karet ke kelapa sawit. Bagi industri karet alam juga merasakan 

dampak tersebut melalui kekurangan bahan baku untuk industi.  

Berdasarkan diskusi dengan pelaku bisnis karet alam di Kabupaten 

Kuantan Singingi yakni pihak industi dan pedagang perantantara maupun 

pedagang besar memberikan informasi bahwa industri karet alan didaerah 

mengalami kekurangan bahan baku. Slah satu industi tersebut justru 

mendatangkan bahan baku dari luar daerah seperti dari Sumatera Selatan dan 

Lampung. Dari sisi lain petani karet dan pedagang besar disekitar industri justru 

menjual karetnya ke pedagang dari luar daerah (Jambi). Hal tersebut lebih 

disebabkan harga jual ke tingkat pedagang pengumpul lebih tinggi, bahkan 

selisih harganya mencapai Rp 2.000 per kg karet mentah. 

Beberapa informasi yang diperoleh  dari pelaku bisnis karet alam di 

daerah survei yaitu PT Andalas Agro Lestari (PT AAL), antara lain: 1) Kapasitas 

produksi terpasang sebeasar 4.000 ton per bulan, karena kekurangan bahan 

baku kegiatan hanya bisa dipenuhi sebesar 62,5 % yaitu 2.500 Ton / bulan; 2) 

Sebagain besar petani pemasok bahan baku sudah bergeser ke komoditi 

kelapa sawit; 3) Kompetitor mampu membeli bahan baku dengan harga yang 

lebih tinggi, sehingga masuk pedagang-pedagang dari luar daerah (Medan dan 

Jambi), bahkan memerka mampu membuat gudang penampungan di lokasi 

Kuantan Singngi; 4) Fluktuasi harga yang sangat cepat dan cenderung selalu 

menurun; 5) Penentuan harga berdasarkan pasar internasional SGX.com yaitu 

harga 100%  karet yang nantinya harga notering baku karet mentah ke 

petaninya menjadi 50-60% ( contoh pada tgl 14 Nov 2016; harga di SGX.com 
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Rp. 17.500/ kg namun harga Notering bahan karet mentah ke petani hanya 

menjadi Rp. 8.000 sd 9.000 / kg); 6) PT AAL tidak mempunyai kebun karet 

sendiri, akibatnya ketergantungan bahan baku sepenuhnya dari petani atau 

pemasok; 7) untuk mempertahankan aktivitas industri PT AAL menerima karet 

alam yang berasal dari Lampung; 8) Biaya perizinan yang bersifat rutin dari 

pemerintah daerah dirasakan tinggi (contohnya HO sampai mencapai ratusan 

juta rupiah). 

Permasalahan yang dihadapi pedagang pengumpul di pedesaan (yang 

dikenal Toke) maupun pedangan besar, antara lain: 1) Harga jual standar 

kepada pabrik karet alam (PKA) berkisar  sebesar Rp. 10.000 per kg, dengan 

mempertahan keuntungan sebesar Rp. 1.000 per kg maka harga ditingkat 

petani menjadi sekitar Rp 8.000-Rp 9.000; 2) Pedagang pengumpul sering tidak 

dapat bahan karet alam dikarenakan kalah bersaing dengan pengumpul lainnya 

terutama dari luar daerah dikarenakan selisih harga sampai mencapai Rp. 

2.000/Kg; 3) Masih adanya pungutan liar walaupun masih dalam batas 

kewajaran.  

Dari sisi petani karet alam di pedesaan, kegairahan berusaha tani sangat 

ditentukan oleh harga bahan baku. Bahkan saat harga karet alam tidak pada 

kewajaran menurut mereka, maka petani tidak melakukan panen (sadap). Hal 

tersebut disebabkan biaya bagi hasil tidak menguntungkan pemilik kebun. 

Kendala yang dihadapi oleg petani di pedesaan, antara lain:  1) Harga yang 

tidak memadai sehingga petani lebih memilih menjadi buruh; 2) Sortiran yang 

terlalu ketat oleh PKA dibebankan kepada petani oleh pedagang; 3) Banyak 

petani memilih tidak di deres karena harga rendah sehingga tidak dapat hasil 

karena dana bagi hasil dengan pemanen habis untuk perawatan kebun 

karetnya; 4) Banyak petani yang belum menjadi anggota Gapoktan (gabungan 

kelompok tani) bahkan ada yang tidak tahu tentang adanya Gapoktan tersebut; 

5) Gapoktan yang ada juga belum dapat memberi solusi yang dibutuhkan oleh 

petani; 6) Petani karet tertarik untuk beralih kepada usahatani kelapa sawit 

yang lebih menjanjikan peningkatan ekonominya, karena terjamin harga dan 

pasarnya; 7) Tidak adanya kelembagaan yang dapat berperan aktif menangani 

permasalahan di lapangan, seharusnya kelembagaan tersebut berprinsip ” dari 

petani untuk petani” agar efisiensi tercipta; 8) Ketidak aktifan Gapoktan-
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Gapoktan yang sudah ada untuk menjadi leader menggantikan fungsi para 

pemodal perantara (toke); 9) Belum adanya kebijakan pemerintah daerah yang 

mengatur produksi lokal mesti wajib jual kepada PKA lokal atau kebijakan yang 

melarang/membatasi penjualan karet lokal keluar dari kabupaten. 

Berbagai pendapat untuk menyimpulkan alasan-alasan mengapa sampai 

terjadi kondisi tersebut, tentunya aktivitas ekonomi karet alam tidak ingin 

terjebak dengan hal-hal yang tidak terkait dengan substansi penelitian.  Pada 

penelitian tahun pertama sudah ditawarkan tiga model bentuk mitra usaha karet 

alam melalui model perusahaan patungan guna meningkatkan taraf ekonomi 

masyarakat petani karet yang akan berpengaruh pada tingkat ekonomi 

keluarga, percepatan ekonomi pedesaan, maupun ditingkat kabupaten dan 

propinsi. 

Dalam upaya memacu percepatan ekonomi pedesaan melalu 

pengembangan usahatani karet alam, maka dirancang model yang memberikan 

nilai tambah terhadap aktivitas usahatani karet alam. Dari alasan-alasan 

tersebut seharusnya terjadi suatu ikatan kerja dari tiga unsur yang terlibat yaitu 

petani, investor dan pembuat kebijakan. Ikatan kerja bersama ini memberikan 

daya guna atau keuntungan yang diperlukan oleh masing masing unsur. Ikatan 

kerja bersama (mitra kerja) dimaksud adalah suatu kelembagaan dalam bentuk 

Perusahaan Patungan, masing-masing unsur memiliki saham dalam PKA-nya.  

Secara sederhana dayaguna ataupun keuntungannya bila terjadi mitrakerja 

berupa perusahaan patungan dapat memberikan keuntungan pada masing-

masing anggota mitra, antara lain:  

1. Keuntungan Petani antara lain adalah :  

a. Pasar terjamin; 

b. Harga akan bersaing karena fungsi toke dapat tidak peranan penting; 

c. Akan mendapatkan keuntungan dari hasil PKA; 

d. Mendapat tambahan ilmu pengetahuan baik dalam hal 

keorganisasian maupun management perusahaan; 

e. Tingkat kemampuan ekonomi petani dan keluarga serta masyarakat 

akan meningkat. 

2. Keuntungan Investor antara lain adalah : 
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a. Pasokan terjamin sehingga taraf produktifitas PKA bisa optimal, maka 

akan terjadi efisiensi dan margin keuntungan yang besar; 

b. Kenyamanan berusaha di peroleh karena seluruh rakyat sekitar 

merasa memiliki; 

c. Mampu  memenuhi kewajiban terhadap negara dengan baik dan 

benar; 

d. Mendapat kemudahan dari pemerintah daerah karena sama sama 

bertujuan mensejahterakan masyarakat dalam hal ini petani karet. 

e. Dapat memgembangkan kapasitas PKA karena masih tersedia 

supply karet alam 

3. Keuntungan Pemerintah Daerah adalah  

a. Berpeluang menarik  investor baru, yang berakibat akan 

meningkatnya pendapatan daerah, mengurangi tingkat   

pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan terciptanya 

stabilitas keamanan daerah; 

b. Menurunnya penjarahan hutan akibat dijadikan kebun kelapa sawit 

yang selama ini menjadi penyebab carut marutnya tata ruang 

kabupaten serta terjadinya bencana kebakaran hutan. 

c. Dapat memiliki saham di PKA yang diwakili oleh badan usaha milik 

daerah (BUMD) atau badan usaha milik desa (BUMDES). 

Sinergi  usaha antara tiga unsur ini akan berjalan dengan baik apabila 

semua unsur menjalankan perannya masing–masing dengan baik. Berikut 

dapat dijelaskan langkah–langkah terkait peran masing-masing unsur terkait 

peran yang diperlukan sebagai berikut: 

 

Petani Karet  

Petani melalui Gapoktan mempunyai visi medapatkan keuntungan 

bersama yang dikelola secara kelembagaan, maka petani karet mesti memulai 

langkah–langkah persiapannya, antara lain:  

1. Membuat kelompok–kelompok tani yaitu, 1 (satu) kelompok tani per desa 

atau kelurahan, dengan organ organisasinya terdiri dari ketua, sekretaris, 

bendahara dan anggota; 
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2. Diarahkan oleh camat dibentuk 1 (satu) buah koperasi per kecamatan 

dengan anggotanya adalah kelompok tani–kelompok tani per desa 

tersebut, dengan organ organisasi standar sebuah koperasi dibawa 

binaan Dinas Koperasi Kabupaten; 

3. Petani–petani karet membuat surat kuasa khusus kepada ketua 

kelompok tani untuk mewakili petani dalam partisipasi pembentukan 

koperasi di kecamatan, penanda tanganan pinjaman dana perbankan 

bila diperlukan; 

4. Ketua kelompok–kelompok tani juga membuat surat  kuasa khusus 

kepada ketua koperasi kecamatan untuk mewakili kelompok tani dalam 

melakukan perundingan ataupun membuat perjanjian dengan pihak 

investor, pemerintah daerah dan perbankan dan lain sebagainya. 

5. Setiap kelompok tani wajib membuat anggaran rumah tangga yang 

berisikan kesepakatan kesepakatan bersama antara para petani anggota 

dengan pengurus yang akan menjadi pedoman kerja selanjutnya. 

Demikian juga dengan koperasi perkecamatan. 

6. Setiap kelompok tani mesti mempunyai tempat pengumpul karet alam 

beserta prasarana dan sarana.  

 

Investor PKA 

1. Terhadap PKA yang sudah ada membuat surat pernyataan kesediaan 

menjual saham perusahaannya kepada koperasi atas nama petani-

petani karet dan atau pemerintah daerah berikut prosentase saham yang 

bersedia akan dijual; 

2. Terhadap investor yang belum memiliki PKA maka kewajiban 

pertamanya tentu membuat proposal pembangunan PKA dengan pola 

perusahaan patungan, artinya ada proses sebelum membangun PKA 

baru yang melibatkan koperasi tani karet dan pemerintah daerah, antara 

lain : 

a. Presentasi awal kepada para ketua kelompok dan ketua koperasi 

tentang prospek pembangunan PKA dengan pola perusahaan 

patungan, yang dilanjutkan dengan MoU kerjasamanya yang 

menjamin kepastian investasi; 
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b. Memastikan keikutsertaan pemerintah daerah sebagai pemegang 

saham atau hanya fungsi kebijakan saja; 

c. Kesepakatan bersama pemegang saham tentang nama perusahaan 

yang akan dibuat, komposisi saham, komposisi dewan direksi dan 

komisaris perusahaan dan lainnya; 

d. Menyusun program kerja pembangunan PKA, dimulai dari pendirian 

perusahaan. 

3. Membuat surat pernyataan akan menjalankan perusahaan secara 

professional dengan azas kejujuran dan keterbukaan demi mencapai 

tujuan bersama. 

4. Membantu biaya pengurusan kelembagaan koperasi (asumsinya 

petani/koperasi tidak memiliki dana awal). 

 

Pemerintah Daerah  

1. Menyiapkan tim khusus untuk mediasi dan fasilitator terciptanya 

perusahaan patungan; 

2. Menandatangani MoU tentang komitmen pemerintah daerah untuk 

melayani perijinan dengan asas cepat dan biaya murah sejauh tidak 

melanggar perundangan yang berlaku, serta MoU tentang konsistensi 

pemda sebagai pengawas dan pembina perusahaan patungan; 

3. Menunjuk BUMD/BUMDES representative pemerintah daerah sebagai 

pemegang saham apabila pemerintah daerah berkeputusan untuk 

memiliki saham pada perusahaan patungan; 

4. Membantu biaya pengurusan kelembagaan koperasi (asumsinya 

petani/koperasi tidak memiliki dana awal). 

Percepatan ekonomi pedesaan melalui pengembangan komoditi karet 

alam di pedesaan dilakukan dengan cara pembentukan kemitraan usaha antara 

petani (melalui kelompok tani), koperasi petani, pemerintah daerah, dan 

investor. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani melalui kelompok tani, 

antara lain: 1) Setiap kelompok tani (KT) memiliki organ pengurus ketua, 

sekretaris dan bendahara; 2) Kelompok tani sudah terekam jumlah luasan 

kebun anggota dan total luasan per kelompok taninya; 3) Petani harus 

membuat surat pernyataan tentang status kepemilikan lahan yang akan 
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dikuasainya; 5) Petani harus membuat surat kuasa kepada ketua KT atas nama 

pengurus KT dalam hal mewakilinya untuk perundingan– perundingan terkait 

pembangunan perusahaan patungan; 6) Setiap koperasi yang terbentuk wajib 

dilegalkan sebagai badan hokum resmi; 7) Setiap koperasi wajib memiliki 

organisasi koperasi yang sesuai perundangan; dan 8) Koperasi kecamatan 

adalah representative dari semua kelompok tani untuk mengadakan perjanjian–

perjanjian dengan investor dan pemda. 

Apa yang diungkapkan merupakan kesimpulan sederhana langkah–

langkah agar realisasi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat petani 

karet melalui penataan kelembagaan model perusahaan patungan. Rencana 

program tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan 

ekonomi pedesaan. Secara garis besar bagan alur langkah–langkah 

pembangunan perusahaan patungan (mitra kerja) usahatani karet alam di 

pedesaan disajikan pada Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Bagan Alur Pembangunan Perusahaan Patungan di Pedesaan 
 

PEMERINTAH 

DAERAH 
INVESTOR 

PERUSAHAAN PATUNGAN 
(Kemitraan Pengembangan Karet Alam) 

KOPERASI  

(KECAMATAN) 

PETANI 

KELOMPOK TANI 

(DESA) 

PETANI PETANI PETANI PETANI PETANI 

KELOMPOK TANI 

(DESA) 



 

75 

 

Cara Kepemilikan Saham Petani dalam Perusahaan Patungan 

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menjadikan petani sebagai 

pemegang saham dalam perusahaan patungan, yaitu:  Pertama: Melalui 

pemotongan hasil jual karet alam. Cara ini tidak dianjurkan karena memiliki 

kelemahan yang tidak sebanding dengan tingkat kesabaran petani dalam hal 

menyaksikan hasil keuntungan bila memiliki saham dalam sebuah perusahaan 

patungan tersebut. Karena prinsip investor sebelum dananya cukup untuk 

memenuhi kewajiban setor sejumlah saham maka investor belum dapat 

membagi devidennya.  Sementara petani pendapatannya akan menurun karena 

hasil jual karetnya dipotong untuk pemenuhan setor saham. Hal ini akan 

menjadi masalah di tingkat petani dengan menurunnya tingkat kepercayaan 

bahwa model ini akan berhasil meningkatkan ekonomi mereka oleh karena 

waktunya yang lama. Keunggulannya, bahwa petani tidak mempunyai beban 

hutang yang memaksa diluar kemampuannya. Kendala ini dapat dicari 

solusinya dengan suatu presentasi yang menerangkan estimasi perhitungan 

oleh investor yang kesimpulan akhirnya adalah tentang perkiraan waktu 

dimulainya pembagian deviden kepada petani.  Artinya dari awal sudah 

dipersiapkan mental petani dengan menggunakan cara ini memerlukan waktu 

yang cukup lama sehingga secara tidak langsung kesabaran petani terbina. 

 Kedua, melalui kredit bank. Cara ini perlu MoU antara petani dengan 

pemerintah daerah (Pemda) karena Pemda akan berperan sebagai penjamin 

disamping investor, namun keuntungannya adalah dengan setor saham 

sekaligus dari dana kredit perbankan tersebut. Petani serta merta langsung 

berhak menerima pembagian deviden PKA, sedangkan kemampuan bayarnya 

dapat disesuaikan dengan pengaturan jangka waktu kredit. 

Untuk melaksanakan rencana tersebut, maka surat–surat hukum yang 

akan terjadi adalah, antara lain: 1) Surat pernyataan petani tentang kepemilikan 

lahan; 2) Surat kuasa petani kepada kelompok tani yang diwakili oleh ketuanya; 

3) Surat kuasa kelompok tani kepada koperasi tentang perwakilan koperasi 

sebagai pemegang saham pada perusahaan patungan (Notaril); 4) MoU 

koperasi dengan investor; dan 5) MoU perusahaan patungan dengan Pemda. 
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SIMULASI PERUSAHAAN PATUNGAN DENGAN PKA ANDALAS AGRO 

LESTARI 

Lokasi    : Kecamatan Logas Tanah Darat ( 13 Desa ; Lahan 

Perkebunannya bersatu 

  dengan Kecamatan Kuantan Hilir ( 2 Kelurahan & 9 Desa ) 

seluas 16.746   

                                      Ha sebanding dengan 12.406,29 Ton )  

                                      Sumber  www.kuansing.go.id/investasi 

Kapasitas  PKA  :  4.000 Ton sebanding 6.000 Ton bahan baku karet alam ( 

dengan  

                                       produktifitas 0,6 Ton/Ha/bulan maka perlu kebun seluas 10.000 

Ha ) 

Asumsi : 

Investasi PKA  : Rp. 150.000.000.000,- ( Seratus Limapuluh miliar rupiah ) 

Saham yang akan dijual ; 40 % setara Rp. 60.000.000.000,- 

Lahan yang dikerjasamakan seluas 10.000 Ha ( maka beban investasi per hektar nya =  

 =  Rp. 60.000.000.000 : 10.000   Ha 

 =  Rp. 6.000.000/Ha 

Harga jual karet rakyat rata-rata  Rp. 9.000/kg setara dengan Rp. 5.400.000,-

/Ha/bulan kalau di potongnya Rp. 3.000.000/bulan maka dalam waktu dua bulan 

koperasi sudah lunas menanam sahamnya, sehingga bulan ketiga sudah berhak 

mendapat pembagian deviden. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Strategi pengembangan karet alam di pedesaan khususnya yang 

berkaitan dengan pemberdayaan petani karet alam dapat dilakukan dengan 

cara, antara lain: 1) Pendampingan petani karet dalam bentuk technical 

assistency  oleh pemerintah atau industri melalui program CSR. Program CSR 

tersebut berupa pemeliharaan, sistem penyadapan, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tanaman karet, perubahan perilaku petani terhadap 

kualitas karet; 2) Pemberian bantuan bibit karet unggul dan  bantuan 

permodalan bagi petani; 3) Bantuan peremajaan kebun karet dengan bibit 

unggul dan subsidi  biaya pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM); 

4) Peningkatan kapasitas kelembagaan petani karet melalui kelompok petani 

karet dan Koperasi Petani Karet; 5) Regulasi dalam rangka cegah alih fungsi 

lahan dari lahan karet menjadi lahan kelapa sawit oleh pemerintah; 6) Bantuan 

sertifikasi lahan perkebunan agar petani memiliki akses ke lembagan 

keuangan; 7) Membangun kelembagaan petani karet di Riau (Apkarindo) yang 

berfungsi menyalurkan aspirasi petani karet ke pemangku kepentingan 

terutama pemerintah daerah dan pusat. 

Strategi pengembangan karet alam di pedesaan khususnya yang 

berkaitan dengan pemberdayaan pedagang karet alam dapat dilakukan dengan 

cara, antara lain: 1) Membangun kelembagaan pedagang karet dalam bentuk 

asosiasi yang berfungsi menyalurkan aspirasi pedagang karet ke berbagai 

pihak pemangku kepentingan terutama pemerintah; 2) Meningkatkan status 

pedagang karet menjadi formal dengan memiliki Surat Tanda Registrasi 

Pedagang; 3) Membangun kemitraan dengan petani karet dan industri karet 

dengan prinsip saling menguntungkan; 4) Secara bersama-sama dengan 

industri dan pemerintah meningkatkan kualitas SDM petani karet 

Strategi pengembangan karet alam di pedesaan khususnya yang 

berkaitan dengan pemberdayaan industri karet alam dapat dilakukan dengan 

cara: 1) Peningkatan produksi karet alam dan diversifikasi produk; 2) 

Penyerapan untuk industri hilir; 3) Membangun kemitraan dengan pedagang 
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dan petani karet; 4) Peningkatan kompetensi SDM Industri karet; 5) Melakukan 

deregulasi peraturan dan kebijakan yang dapat menghambat iklim investasi di 

industri hulu dan hilir; 6) Meningkatkan efisiensi di industri karet agar memiliki 

daya saing dipasar internasional 

Petani menyalurkan hasil produksi kebunnya melalui dua bentuk saluran, 

yaitu: Saluran I, petani menjual produksi karet alamnya berupa bahan olah 

karet (bokar) kepada pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul 

menjual ke pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menjual ke 

pabrik pengolahan karet. Saluran II, petani menjual produksi karet alamnya 

berupa bahan olah karet (bokar) kepada pedagang besar, dan selanjutnya 

pedagang besar menjual ke pabrik pengolahan karet. Melalui saluran kedua 

petani lebih diuntungkan karena harga jual ditingkat petani lebih tinggi. Hasil 

pengamatan di lapangan, tidak ada petani maupun pedagang pengumpul yang 

langsung menjual bokar langsung ke pabrik pengolahan karet, hanya pedagang 

besar yang bisa menjual bokar ke pabrik pengolahan karet. Hal tersebut terjadi 

karena pabrik pengolahan karet hanya akan membeli bokar dari pedagang 

yang memiliki delivery order (DO), yakni para pedagang besar. 

Indek daya dukung wilayah (DDW)  pada 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. 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. 

Pengembangan hilirisasi industri karet selama ini tidak berkembang 

karena beberapa hal antara lain: 1) Kualitas bahan baku karet alam yang 

rendah; 2) Kompon sebagai bahan baku industri barang jadi karet masih harus 

dibeli dari luar Riau bahkan dari luar negeri misalnya karet sintetis; 3) 

Pengetahuan tentang industri barang jadi karet masih rendah; 4) Kurangnya 

pengetahuan mengenai pasar barang jadi karet; 5) Ketidaksiapan infrastruktur 
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pendukung industri; 6) Jaminan ketersediaan bahan baku karet dari pabrik karet 

di Riau, karena sebagian besar industri karet telah terikat kontrak dengan 

pemasaran dalam bentuk SIR. 

 

5.2 Rekomendasi 

Dalam upaya pengembangan usahatani karet alan di pedesaan harus 

didukung dengan berbagai faktor,  antara lain:  1) Seluruh sentra produksi 

mempunyai  komitmen untuk pengembangan karet pada  wilayahnya masing-

masing; 2) Penyediaan benih/bibit karet sesuai  permintaan setiap wilayah 

pengembangan; 3) Petugas penyuluh perkebunan yang  menangani karet; 3) 

Sumberdaya manusia dan sarana petani  untuk pemelihaaraan kebun dan 

penanganan  pascapanen; 4) Dukungan perbankan berupa dana untuk 

pemeliharan dan pengelolaan kebun.  

Untuk meningkatkan harga karet ditingkat petani dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, antara lain: 1) Membentuk unit pengolah dan pemasaran bokar 

(UPPB) di tingkat desa yang  berbasis kelompok petani yang dapat menjual 

bahan baku karet langsung ke pabrik karet, sehingga rantai pemasaran karet 

melalui pedagang pengumpul (tauke) dapat dikurangi; 2) Mengembangkan 

pasar lelang karet di tingkat desa; 3) Dalam jangka panjang melakukan 

peremajaan karet yang tidak produktif dengan tanaman karet unggul agar di 

masa yang akan datang produktivitas petani makin meningkat; 4) Perlu ada 

upaya meningkatkan pemasaran crumb rubber dalam negeri dengan 

melaksanakan hilirisasi industri karet, sehingga ketergantungan pemasaran 

crumb rubber ke pasar internasional dapat dikurangi. 

Kluster Karet Riau perlu diawali dengan mendirikan Pusat Inovasi 

Barang Jadi Karet (PIBJK). PIBJK merupakan tempat/wadah untuk melakukan 

kegiatan perekayasaan dan transfer IPTEK yang dihasilkan oleh lembaga 

litbang, universitas, dinas dan instansi terkait. Tujuannya untuk meningkatkan 

penguasaan IPTEK dan keterampilan SDM, UKM, calon wirausaha dan 

masyarakat untuk mengembangkan dan membangun industri hilir barang jadi 

karet berdaya saing tinggi. 

Dalan upaya pengembangan industri hilir karet di perdesaan sangat 
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diperlukan komitmen antara lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi. 

Komitmen tersebut disesuaikan dengan peran masing-masing institusi, antara 

lain: 1) Perguruan Tinggi mulai memperhatikan penelitian terapan 

pengembangan industri hilir karet (produk perkebunan lainnya); 2) Kerjasama 

dalam Pusat Unggulan Inovasi (PUI) Karet Kementerian Perindustrian melalui 

PIBJK Riau  memulai kegiatan operasional bekerjasama dengan intansi/institusi 

terkait lainnya; 3) Pemerintah menggerakkan kelompok kecil investor yang 

berminat tinggi dalam hilirisasi karet dengan menerapkan prinsip Akademisi (A) 

Bisnis Society (B) Govermen (G).  
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Lampiran 1. Hasil Pendugaan Model Ekonomi Penawaran dan 
Permintaan Karet Alam     Indonesia di Pasar 
Internasiona 

Peubah Notasi 
Parameter 

Dugaan 
t hitung Pr > |t| 

Elastisitas 

Short 

Run 

Long 

Run 

Penawaran karet alam Indonesia rill (ton) 

Intercept a0 1014859.00 1.63 0.11 - - 

Harga karet alam Indonesia rill (Rp/ton) PIR 126.08 1.41 0.17 0.0885 0.3613 

Pertumbuhan luas lahan karet alam 

Indonesia (hektar) GARI 3992.58 0.26 0.80 - - 

Penambahan Luas lahan kelapa sawit 

Indonesia (Hektar) PAPI -1.65 -1.31 0.20 -0.0480 -0.1960 

Penawaran karet alam Indonesia t-1 (ton) LSIR 0.76 7.71 <.0001 - - 

R2 = 0.9807, F hitung = 370.18,  Pr > F = <.0001,     dh = -0.5465 

Permintaan domestik karet alam Indonesia rill (ton) 

Intercept b0 329321.00 1.14 0.26 - - 

Penambahan harga karet alam Indonesia 

rill (Rp/ton) PPIR -137.96 -2.52 0.02 0.0895 0.1702 

Harga karet sintetis dunia rill ($/ton) PSWR 32.26 0.17 0.87 - - 

Permintaan domestik karet alam 

Indonesia rill t-1 (ton) LDIR 0.47 3.15 0.00 - - 

R2 = 0.4325, F hitung = 7.62,  Pr > F = 0.0006,     dh = 0.0030 

Ekspor karet alam Indonesia rill (ton) 

Intercept c0 350175.10 0.93 0.36 - - 

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar rill 

(Rp/US$) ERIR -19.74 -0.23 0.82 - - 

Penambahan harga karet alam Dunia rill 

($/ton) PPWR 4.16 0.02 0.98 - - 

Permintaan domestik karet alam 

Indonesia rill (ton) DIR -0.21 -0.79 0.43 - - 

Ekspor karet alam Indonesia rill t-1 (ton) LXIR 0.88 14.06 <.0001 - - 

R2 = 0.9378, F hitung = 109.31,  Pr > F = <.0001,     dh = -0.2020 

Harga karet alam Indonesia rill (Rp/ton) 

Intercept d0 280.20 1.35 0.19 - - 

Penambahan harga karet alam Dunia rill 

($/ton) PPWR 1.82 7.67 <.0001 -0.0263 -0.1453 

Ekspor karet alam Indonesia rill (ton) XIR 0.00 0.96 0.35 - - 

Harga karet alam Indonesia rill t-1 

(Rp/ton) LPIR 0.82 13.51 <.0001 - - 

R2 = 0.9668, F hitung = 291.41,  Pr > F = <.0001,     dh = -0.1578 

Penawaran karet alam Thailand rill (ton) 

Intercept e0 160846.70 1.09 0.29 - - 

Penambahan harga karet alam Thailand 

rill (Bath/ton) PPTR 37.16 0.42 0.67 - - 

Luas lahan karet alam Thailand (Hektar) ART 0.12 0.76 0.46 - - 

Penambahan luas lahan kelapa sawit 

Thailand (Hektar) PAPT -1.73 -1.95 0.06 -0.0228 -0.3334 

Penawaran karet alam Thailand t-1 (ton) LSTR 0.05 19.83 <.0001 - - 

R2 = 0.9568, F hitung = 160.74,  Pr > F = <.0001,     dh = -0.4154 

Permintaan domestik karet alam Thailand rill (ton) 

Intercept f0 232186.60 1.78 0.09 - - 
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Peubah Notasi 
Parameter 

Dugaan 
t hitung Pr > |t| 

Elastisitas 

Short 

Run 

Long 

Run 

Harga karet alam Dunia rill ($/ton) PWR -27.38 -0.64 0.53 - - 

Penambahan harga karet alam Thailand 

rill (Bath/ton) PPTR -16.45 -0.36 0.72 - - 

Kendaraan Bermotor Thailand (unit) VT 0.18 2.00 0.05 0.1769 0.4899 

Permintaan domestik karet alam Thailand 

rill t-1 (ton) LDTR 0.64 4.44 <.0001 - - 

R2 = 0.8306, F hitung = 35.55,  Pr > F = <.0001,     dh = 0.3084 

Ekspor karet alam Thailand rill (ton)             

Intercept g0 471498.3 2.39 0.0235 - - 

Nilai tukar Bath terhadap Dolar rill 

(Bath/US$) ERTR -6231.16 -0.77 0.4447 - - 

Rasio harga karet alam dunia dan karet 

sintetis dunia ($/ton) RPWSR 334707.3 2.38 0.0244 0.1061 0.5272 

Permintaan domestik karet alam Thailand 

rill (ton) DTR -0.123 -0.93 0.3577 - - 

Ekspor karet alam Thailand rill t-1(ton) LXTR 0.798773 9.09 <.0001 - - 

R2 = 0.8542, F hitung = 42.5,  Pr > F = <.0001,     dh = 0.1643 

Harga karet alam Thailand rill (Bath/ton) 

Intercept h0 142.8399 1.39 0.1755 - - 

Penambahan harga karet alam Dunia rill 

($/ton) PPWR 1.055866 14.62 <.0001 -0.0434 -0.8304 

Penambahan ekspor karet alam Thailand 

rill (ton) PXTR 0.000288 1.89 0.0683 0.0037 0.0706 

Harga karet alam Thailand rill t-

1(Bath/ton) LPTR 0.947781 19.45 <.0001 - - 

R2 = 0.9336, F hitung = 140.80,  Pr > F = <.0001,     dh = 0.2372 

Penawaran karet alam Malaysia rill (ton) 

Intercept i0 267541 1.08 0.2884 - - 

Pertumbuhan harga karet alam Malaysia 

rill (Ringgit/ton) GPMR 2851.776 3.18 0.0035 0.0041 0.0357 

Pertumbuhan luas lahan karet alam 

Malaysia (Hektar) GARM 5475.62 0.83 0.4138 - - 

Luas lahan kelapa sawit Malaysia 

(Hektar) APM -0.05537 -1.13 0.266 - - 

Penawaran karet alam Malaysia t-1 (ton) LSMR 0.885831 13.4 <.0001 - - 

R2 = 0.9787, F hitung = 333.92,  Pr > F = <.0001,     dh = -0.1471 

Permintaan domestik karet alam Malaysia rill (ton) 

Intercept j0 1234181 2.47 0.019 - - 

Rasio harga karet alam Malaysia dan 

karet alam Dunia ($/ton) RPMWR -749846 -2.33 0.0265 -1.0699 -4.7895 

Permintaan domestik karet alam Malaysia 

rill t-1 (ton) LDMR 0.776616 8 <.0001 - - 

R2 = 0.9263, F hitung = 195.02,  Pr > F = <.0001,     dh = 0.0797 

Ekspor karet alam Malaysia rill (ton) 

Intercept Intercept 396462.3 2.06 0.0493 - - 

Penambahan nilai tukar Ringgit terhadap 

Dolar rill (Ringgit/US$) PERMR -46852.9 -0.55 0.5848 - - 

Harga karet alam Dunia rill ($/ton) PWR 31.94331 0.41 0.6863 - - 

Pertumbuhan harga karet sintetis dunia 

rill ($/ton) GPSWR 1881.481 0.99 0.332 - - 

Permintaan domestik karet alam Malaysia 

rill (ton) DMR -0.19628 -1.65 0.1109 -0.0895 -0.4061 
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Peubah Notasi 
Parameter 

Dugaan 
t hitung Pr > |t| 

Elastisitas 

Short 

Run 

Long 

Run 

Ekspor karet alam Malaysia rill t-1(ton) LXMR 0.779671 11.45 <.0001 - - 

R2 = 0.9588, F hitung = 130.55,  Pr > F = <.0001,     dh = 0.3713 

Harga karet alam Malaysia rill (Ringgit/ton) 

Intercept Intercept -220.47 -1.11 0.2763 - - 

Harga karet alam Dunia rill ($/ton) PWR 0.79382 6.59 <.0001 0.9938 1.1763 

Penambahan ekspor karet alam Malaysia 

rill (ton) PXMR 0.000501 2.41 0.0225 -0.0411 -0.0486 

Harga karet alam Malaysia rill t-

1(Ringgit/ton) LPMR 0.155125 1.35 0.1886 - - 

R2 = 0.7943, F hitung = 38.62,  Pr > F = <.0001,     dh = -1.2094 

 

 

Impor Karet alam Amerika Serikat rill (ton) 

Intercept Intercept -391894 -3.24 0.0029 - - 

Penambahan harga karet alam Dunia rill 

($/ton) PPWR -16.9519 -0.3 0.7657 - - 

Pendapatan per kapita Amerika rill (US$) GDPAR 0.101045 5.58 <.0001 0.8402 1.8593 

Impor Karet alam Amerika Serikat rill t-1 

(ton) LMAR 0.548112 6.16 <.0001 - - 

R2 = 0.8405, F hitung = 52.7,  Pr > F = <.0001,     dh = -0.5322 

Impor Karet alam Cina rill (ton) 

Intercept Intercept 12807.29 0.1 0.9216 - - 

Nilai tukar Yuan terhadap Dolar rill 

(Yuan/US$) ERCR 9580.534 1.42 0.1663 0.1234 0.8648 

Rasio harga karet alam dunia dan karet 

sintetis dunia ($/ton) RPWSR 29829.43 0.32 0.7491 - - 

Impor karet alam Cina rill t-1 (ton) LMCR 0.857324 7.77 <.0001 - - 

R2 = 0.8655, F hitung = 64.35,  Pr > F = <.0001,     dh = -0.1383 

Impor Karet alam Jepang rill (ton) 

Intercept Intercept 357479.6 2.75 0.0103 - - 

Nilai tukar Yen terhadap Dolar rill 

(Yen/US$) ERJR 263.6416 1.48 0.1484 0.0670 0.1056 

Harga karet alam Dunia rill ($/ton) PWR -17.8403 -0.99 0.3315 - - 

Pendapatan per kapita Jepang rill (US$) GDPJR 0.020656 1.83 0.0781 0.1173 0.1848 

Impor Karet alam Jepang rill t-1(ton) LMJR 0.365161 1.84 0.0758 - - 

R2 = 0.6204, F hitung = 11.85,  Pr > F = <.0001,     dh = 0.0058 

Harga karet alam Dunia rill ($/ton) 

Intercept Intercept -2666.86 -1.54 0.135 - - 

Rasio ekspor karet alam dunia dan impor 

karet alam dunia (ton) RSDWR 1021.104 1.61 0.1189 0.5221 1.3236 

Pendapatan per kapita Dunia rill (US$) GDPWR 0.000045 2.08 0.0464 0.9616 2.4382 

Harga karet alam Dunia rill t-1 ($/ton) LPWR 0.605596 5.59 <.0001 - - 

R2 = 0.6138, F hitung = 15.90,  Pr > F = <.0001,     dh = -0.1869 

Persamaan identitas 

TXWR = SIR + STR + SMR + XWRR 

     
  

TXMR = MAR + MCR + MJR + MWRR             
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Abstract 

The rapid development of agricultural sector in Riau province especially in palm 

oil commodity had taken over the place of natural rubber cultivation. Since natural 

rubber cultivation was still run and managed traditionally, its productivity level was low 

with around 738 kg/ha/year.  Lack of maintenance of the rubber trees resulted in low 

quality raw rubber or latex and many traditional rubber farmers also still produced 

impure or unclean raw rubber. Moreover, the price of latex at the farmer’s level was 

determined by the tauke-tauke desa or the village’s illicit brokers and the farmers did 

not have the power to bargain with them. The Regional Carrying Capacity Ratio 

(RCCR) analysis of traditional natural rubber cultivation was 1.53 which means that the 

raw rubber material available exceeds the capacity of the industry. These conditions 

therefore suppressed the price of raw rubber from the demand side (industry). To 

increase the price at the farmer’s level, a processing industry needed to be developed to 

increase the bargaining power of the rural farmers. The economic multiplier effect index 

in natural rubber development areas in 2014 decreased to 0.65 from 1.83 in 2010. This 

decrease shows that the natural rubber cultivation had decelerated. However, the main 

reason for this decrease was because the rural community was beginning to shift to 

another commodity, which is palm-oil.     

 

Keywords: natural rubber, regional’s carrying capacity ratio, multiplier effect  

 

Introduction 

The development of the agricultural sector especially in the palm oil commodity 

had created a disparity in revenues among the regions and among the farmers especially 

between the rubber and palm oil farmers. This disparity between the two types of 

farmers were due to fact that the potential of palm oil commodity was guaranteed in the 

market while the rubber farmers have to deal with a monopsony market. Also, the price 

of rubber at the farmer’s level was heavily determined by the tauke-tauke desa or the 

village’s illicit brokers leaving the farmers with no bargaining power over the price. In 

addition, factories that processed raw natural rubber harvested by the farmers in Riau 

Province were very limited and the existing factories were not able to accommodate the 

entire farmers’ harvest.     

These whole situations caused a decline in the development of natural rubber 

and also a decline in the price. Based on the data from the Riau Province Plantation 

Office (2014), many natural rubber plantation areas had been turned into oil palm tree 

plantation and this even occurred in areas with more than 15% slope. The total area of 

mailto:almasdi.syahza@lecturer.unri.ac.id
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natural rubber plantations was 547,453 ha in 2000 and decreased to 505,264 ha in 2014. 

The same happened to the coconut plantations with 586,418 ha in 2000 which decreased 

to 520,948 ha in 2014. Meanwhile, the oil palm plantations rapidly increased more than 

double from 966,786 ha in 2000 to 2,399,171 ha in 2014. 

Among many problems that the natural rubber farmers faced were the uncertainty 

of the price and the low price at the farmer’s level which affected the farmers’ 

household income. Most importantly, the farmers had to face a monopsony market since 

there was no established financial institution which could help improve the farmers’ 

income and the price of the rubber was controlled by the tauke-tauke or a kind of 

village’s brokers or loan sharks (Syahza, 2015). Nevertheless, based on the Regional 

Carrying Capacity (RCC), Riau had the potential to develop the natural rubber industry.    

Regional Carrying Capacity (RCC) is the ability for the region to provide raw 

materials for a certain industry within the region. This concept is applicable to the 

agricultural system since the sustainability of agriculture-based industry relies on 

agriculture in the broad sense. RCC is measured based on the land capability or the 

level of land capability to carry out its function as a medium for plant growth in order to 

reach a certain production level and in this case, the Regional Carrying Capacity (RCC) 

refers to the capacity to develop palm oil-based downstream industry (Syahza, 2013). 

The main objective of this research was to find the model and strategy for 

organizing the institutions, the natural rubber trade, and the natural rubber industry 

development in the effort to accelerate economic development in the rural areas. The 

strategy aimed to add values to the existing livelihood in order to accelerate the 

development of community’s economy. The result of this research will benefit those 

who work in agribusiness and also the government as the decision makers in relation to 

the plantation development efforts. It is hope that improvement may help increase the 

farmers’ income and thus improve the welfare of the community. This research provides 

strategic formula to make good use of local resources through plantation and natural 

rubber industry development in order to assist the acceleration of sustainable 

development.    

According to the result of Syahza’s (2005) research, plantation development in 

Riau area brought about positive impacts to the economy in the region especially in 

creating job opportunities. This development caused the trickle down effect that 

subsequently allowed the power of dispersion to occur in the surrounding community. 

The bigger the development was, the more significant its impacts were felt by those 

who worked in the plantation industry and its integral. The impacts could be seen in the 

increase of farmers’ income which then increased the rural community’s affordability to 

fulfill their primary or secondary needs.    

The impact could also be seen in the communities surrounding the plantations 

with the creation of job opportunities for local communities such as food stalls, 

transportation services, household industries, and also banking services. As the results, 

new traditional markets emerged in the settlement and rural areas. This shows that the 

income, the welfare, and the level of education of the communities had improved, 

though, as a side effect, excessive consumption also increased (Syahza, 2007a). 

The plantation development activities which involved a lot of manpower and a 

relatively large investment for the downstream industry was expected to positively 

stimulate, grow, and create work opportunities. The economic activities resulted from 

the provision of goods and service during the plantation and the downstream industry 

development activities created backward linkages. Construction service, labor farmer 

service, transportation service, food and clothing business, equipment business and also 
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material business were expected to benefit from the activities. Meanwhile, the post-

harvest and the production process created forward linkages which were expected to 

give benefits to the service sectors such as transportation, hotel, co-operatives, banking, 

and trade (Syahza, 2007b).  

The development of plantation in the rural areas opened up new work opportunity 

for the community members. The business allowed the locals not only to work in the 

primary sector, but also to expand their business to the tertiary sector. Some examples 

of these new work opportunity were merchants (selling daily needs, rubber products, 

transportation tickets and ice cream), employees (teachers, government officials) home 

industries (tofu, bread, and roof tiles), labors, fishermen, wood gatherers and carpenters 

(Syahza, 2009).  

In Riau Province, the expansion of oil palm tree plantation had created new 

centers of economic growth to emerge in rural areas while the areas for natural rubber 

development themselves experienced an economic decline. This condition decreased the 

affordability of the communities in natural rubber development areas especially for 

routine daily household and plantation production needs which then decreased demands 

and goods and people mobility. The natural rubber development areas could not cope 

and lagged behind their palm oil development counterparts. 

 The final part of this study provided recommendations for the plantation 

business institutions  from upstream to downstream and it is expected to help formulate 

a model to add values to the plantation businessmen and to produce value-added 

integral products. The future development of plantation should no longer solely focus 

on adding values, but also focus on creating a sustainable plantation development.    

 

Discussion 
A. The Development of Natural Rubber Commodity in Riau 

The rubber commodity is one of the leading commodities for Indonesian export. 

In Riau Province, rubber commodity business is also one of the main livelihoods for the 

communities.  Generally, this commodity has an important contribution to the state 

revenue, raw material for the industry, and community’s income.  

Until now, rubber commodity is a potential commodity which is continued to be 

developed. However, in its development, the commodity faces three main problems: 

First, it has a low productivity and it is currently undergoing a decline caused by the 

superior rubber trees which have entered the end of their useful and productive life. 

These superior trees were the results of development through various government 

projects in Riau Province. Meanwhile, independent rejuvenation done by the farmers 

usually uses less superior seeds. Second, the price of rubber is relatively low and 

fluctuates which discourages the farmer to continue working in rubber cultivation 

business. The oligopsony rubber market structure also weakens the farmers’ bargaining 

position. Third, the shift of function of lands which belong to the both farmers and big 

corporations from rubber plantation to oil palm plantation is happening in a massive 

scale. All three conditions cause rubber production in Riau Province to decline 

consistently.   

However, when carefully examined, during 2005-2013 period, the total area of 

natural rubber plantation actually expanded. In Riau Province itself, while in districts 

such as Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Rokan Hilir and Siak, the total 

area of rubber plantations decreased caused by the shift of land function to oil palm 

plantation, they, in fact, expanded around 20.62% annually in other districts especially 



 

92 

 

in Meranti Island District. (Riau Province Plantation Office, 2014). This expansion, 

however, did very little to help rubber production which was undergoing a decline since 

many rubber trees were still not productive.    

To maintain the significance of rubber plantations and their existence in Riau 

Province as the source for state revenue and the source of people’s welfare, various efforts 

had been conducted to improve the production system aspects. In Riau Province, there 

were two development methods applied to natural rubber production system: rejuvenation 

method and expansion methods. The rejuvenation method is a method of plantation 

development by replacing unproductive (aging/damaged) rubber trees with the new ones 

and applying new technological innovations while the expansion method is a method to 

expand the rubber plantation areas by opening new lands or expanding to areas 

surrounding the existing plantations using new technological innovations.    

Based on field observation, most rubber plantations in Riau were still managed 

traditionally using simple methods. The seeds were planted and the trees were left to 

grow on their own without any additional care or sufficient maintenance done to the 

trees and this caused the trees to have a very low productivity with around 738 

kg/ha/year. Lack of maintenance also caused low quality raw rubber or latex. On top of 

this, due to lack of care during collection, the farmers were only able to produce impure 

or unclean latex.  

There were many factors that contribute to the low quality of latex produced by 

the farmers and they were: 1) low productivity due to the small area of land; 2) the use 

of less superior rubber seeds; 3) lack of care in plantation maintenance; and 4) the use of 

incorrect tapping methods. Another factor which contributed to the low quality was the 

long marketing chain from the farmers to the processing factories. As a consequence, to 

increase the weight, the rubber farmers added impurities such as wood, leaves, dirt, and 

other materials to the latex with the hope of gaining more weight even though the latex 

would eventually be priced lower. Moreover, the rubber farmers had very little 

knowledge on the correct tapping techniques, or the use of coagulation/lumping agents 

as well as post-harvesting latex management. All these contributed to the low quality of 

latex produced by the farmers (Bakce, 2014) 

The weak bargaining position from the farmer’s side also contributed to the low 

rubber price received by the farmers. This condition was also influenced by the weak 

rubber farmer institution and this was proven from the small number of rubber farmers 

who became members of farmer groups or kelompok usaha bersama (KUB). In 2011, 

there was only a slight increase (0.06%) in the number of farmers from 244,317 to 

245.460 families 2013. This was because members of the community were more 

interested in developing palm oil commodity even in areas with more than 15% slope.   

The natural rubber plantations in Riau Province were still managed traditional 

using the skills which had been handed down for generations. Technology and superior 

seeds were not used which caused low productivity for the lands. Based on field 

observation related to the rural rubber farmer institution, there was not a single group 

participating in the Latex Processing and Marketing Unit or Unit Pengolahan dan 

Pemasaran Bokar (UPPB) as mandated in the Agricultural Minister Regulation No.38 

Year 2008. The establishment of UPPB by rubber farmers provides an opportunity for 

the farmers to market their latex directly to the rubber processing factories (crumb 

rubber industry) without dealing the brokers or collectors and the farmers may receive a 

minimum 75% of the sale price offered at the export port or Free on Board (FOB) price. 

Without the farmer group or UPPB, the rubber farmers were forced to struggle 

individually to sell their latex and eventually, they had no choice but to deal with the 
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Table 1.  Indicators and Projection of Natural Rubber 
Industry Shortage in Riau 

Indicators Quantity 

 Total area (ha) in 2014  505,264.00  

 Production (tons) in 2014  354,256.63  

 The existing processing industry 
(unit)  

14  

 Built-in capacity (tons/year)  282,000  

 Machine capacity (tons/year)  232,000  

 Oversupply of raw material 
(tons/year)  

122,256.63  

 Regional’s Carrying Capacity Ratio  1.53  

 Shortage in the industry (20,000 tons/year)                   
6 

Source: Syahza, 2015  
 

brokers which are famously known as the tauke. The nature of trade between the 

farmers and the brokers goes beyond the economic nature. They form a socio-cultural 

relationship which turns into a patronage relationship with the brokers as the patrons 

and the farmers as the clients. However, since the patrons have a tendency to exploit the 

clients and the clients have no choice but to follow, the welfare of the rubber farmers 

suffer as the consequence adding to the price of natural rubbers which keep on 

dropping.     

The Agricultural Minister Regulation No.38 Year 2008 on the Guidance for the 

Latex Processing and Marketing which has been in place since 2008 had not been fully 

implemented by the regional government. This regulation was supposed to be the 

guidance to develop the rubber farmer institution and help assist the farmers by giving 

them bargaining power at the rural level. The rubber business was not able to establish 

an institution that may help guarantee welfare for the farmers. The aforementioned facts 

show that the rubber farmer institution both for the businessmen or the informal traders 

was not well organized and this makes it difficult for the government to provide 

coaching activities for the rubber farmers.     

 

B. The Potential for Rubber Industry Development   

The development 

of natural rubber 

cultivation business in 

Riau had not been as fast 

as the palm-oil 

commodity. The total 

area of 505,264 ha could 

only produce 354,257 

tons per year with a total 

of 245,460 families 

working rubber 

plantations. The rubber 

cultivation industry was 

supported with 9 

processing factories 

distributed in a few 

districts with the 

combined processing capacity of 282,000 tons annually (Gapkindo, 2014). There was 

also an imbalance between the production capacity of the farmers and the factories. The 

farmers were able to produce 354,257 tons annually while the factories could only 

accommodate 282,000 tons annually.   It can be seen that there was an oversupply of 

raw rubber material from the farmer’s side than what the factories in Riau Province 

could accommodate and this caused the price to fluctuate at the farmer’s level. The 

oversupply also caused the price to drop from the demand side. The Regional Carrying 

Capacity (RCC) for the supply of rubber industry raw material was then conducted to 

assess the problem. The result of RCC calculation can be seen in Table 1.  

The result shows that the regional capacity to supply the raw material was more 

than 1 (RCC index = 1.53) and this means that the raw material available exceeded the 

processing capacity of the industry. From the raw material’s side, the oversupply of 

RCC was not an issue since the raw rubber is not easily perishable, unlike palm oil that 

needs to be processed in a maximum 8 hours after harvesting. The oversupply affected 
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the price from the demand side (industry). To increase the price at the farmer’s level and 

to increase the farmer’s bargaining power, the number of processing industry needs to 

be added.  

The low rubber price subsequently brought in low income for the farmers. The 

low income affected the amount of money circulating in the rural areas and reduced the 

community’s affordability. This, in turns, impacted the economic activities in the areas. 

Based on the economic multiplier effect analysis in rubber development areas in 2014, 

the index was 0.65 which means that each Rp1 investment in rural areas caused Rp 0.65 

to circulate in the areas for the next period. This was a decrease from the same analysis 

conducted in 2010 with an index of 1.83. This decrease shows that there was a 

deceleration of the rubber cultivation business which was generally caused by the shift 

of business to another commodity, which is palm oil. The same analysis was conducted 

in the same year for the oil palm development areas and the index was 3.43. This means 

that each Rp1 investment in palm oil caused Rp 3.43 to circulate in the areas. This also 

means that the farmers in the oil palm development areas had a better welfare from the 

increase of money circulation in the areas compared to the rubber development areas.  

The economic multiplier effect index can be increased by developing the rubber 

industry. The development might help increase the competitiveness of the rubber 

farmers. However, counselling needs to be provided for the rural communities to raise 

awareness that rubber plantations still need to be preserved especially for lands with 

more than 15% slope which dominate western Riau. The shift of function for this type 

of land to oil palm plantations will increase the danger of erosion in the upstream areas.    

 

Conclusion 

Traditionally managed rubber plantations using simple methods without 

additional maintenance can only result in low productivities with around 738 

kg/ha/year. This, along with lack of care during harvesting, also causes the low quality 

of the latex or the raw material for the rubber. The Regional Carrying Capacity (RCC) 

shows that the raw material available exceeds the capacity of the industry and also 

provides information on oversupply from the farmer’s side which in turn, affects the 

price from the demand side (industry). To increase the price at the farmer’s level, the 

number of processing factories needs to be added to increase the bargaining power of 

the farmers in rural areas.   

The economic multiplier effect analysis in rubber development areas also shows 

that there was a decline in the index from 1.83 in 2010 to 0.65 in 2014. This decline 

shows that there was a deceleration of rubber cultivation business compared to the 

previous period which was caused by the shift of farming activities to another 

commodity, the more profitable palm oil commodity.    
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