
1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komoditi perkebunan pada saat krisis ekonomi telah mampu 

memberikan kontribusi melalui peningkatan kegiatan bersifat padat karya, 

diversifikasi usahatani perkebunan dengan tanaman pangan, peningkatan 

produksi dan produktivitas dengan melaksanakan intensifikasi, rehabilitasi 

dan ekstensifikasi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional dan 

internasional yang diikuti upaya peningkatan ekspor. Upaya ekspor 

komoditi perkebunan termasuk karet didasari oleh permintaan akan 

barang yang berbahan baku karet semakin meningkat. Peningkatan 

permintaan barang berbahan baku karet tersebut didukung oleh pulihnya 

kegiatan ekonomi negara-negara maju sehingga pabrik-pabrik mulai 

meningkatkan kegiatan produksinya ke arah full capacity. 

Pengembangan perkebunan karet merupakan salah satu upaya 

meningkatkan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah dan secara global akan mengurangi ketergantungan devisa 

negara terhadap ekspor minyak dan gas bumi. Karet alam yang dihasilkan 

oleh perkebunan rakyat maupun perkebunan besar swasta merupakan 

komoditi yang sangat berpotensi mengingat karet selama ini telah 

diperdagangkan secara internasional melalui kegiatan ekspor. 

Secara geografis Propinsi Kalimantan Tengah terletak di daerah 

katulistiwa yaitu terletak pada 0' - 45' Lintang Utara; 3' - 30' Lintang 

Selatan; 111' - 116' Bujur Timur. Luas wilayah propinsi Kalimantan 

Tengah rt 153.564 km yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 daerah kota. 
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Adapun kelima kabupaten tersebut adalah Kapuas, Kotawaringin Timur, 

Kotawaringin Barat, Barito Selatan, Barito Utara dan Daerah Kota 

Palangka Raya. 

Kemampuan dari setiap kabupaten dan daerah kota di Propinsi 

Kalimantan Tengah dalam menghasilkan komoditi karet sangat berbeda- 

beda. Pada tabel 1 disajikan Usaha Pengembangan Komoditi Karet di 

Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001. 

Tabel 1. Usaha Pengembangan Komoditi Karet di Propinsi Kalimantan 
TengahTahun2001 

No 

1 

2 

3 

Kabupatenl 
Kota 

6 

Usaha pengembangan komoditi karet di Kabupaten Kapuas dengan 

usaha Perkebunan Rakyat sangat besar dibandingkan dengan kabupaten 

lainnya yaitu sebesar 64.910 ton. Perkebunan karet di kabupaten Kapuas 

banyak didominasi oleh perkebunan rakyat. Pemanfaatan sumber daya 

lahan untuk areal penanaman komoditi karet di Kabupaten Kapuas tahun 

1997 sampai dengan tahun 2001 menunjukkan kenaikan. Pada tabel 2 

disajikan luas areal dan produksi karet di Kabupaten Kapuas tahun 1997 

sampai tahun 2001. 

Barito Utam 

BaritoSelatnn 

Kapua 

Junllnh 

Perkebunan 
Rakyat 

90,069.W 

79,858.50 

86,762.00 

Katawsringin 
Timt~r 
Katawaringin 
Bant 

. 
Raya 

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah 

322,238.5 

Luas 
Ha 

42,825.W 

4,695.89 

544.00 

50,430.W 

13,865.00 

1,254.00 

Produksi 
(Ton) 

Perkebunan 
Besar Negara 

33,019.00 

17,538.13 

64,910.00 

163,532.00 

Luas 
(Ha) 

0.00 

2,000.00 

0.00 

Produksi 
(Ton) 

Perkebunan 
Besar Swasta 

0.00 

3,769.55 

0.00 

5.769.55 

Luas 
(Ha) 

Jumlah 

0.00 

565.00 

0.00 

Produksi 
(Ton) 

Luas 
(Ha) 

0.00 

2,157.15 

0.00 

2,722.15 

Produksi 
(Ton) 

0.00 

160.00 

0.00 

0.00 

2.352.00 

0.00 

2,512.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

280.00 

0.00 

280.00 

50,430.00 

16.025.00 

1,254.00 

90,069.00 

85,980.05 

86,762.00 

42,825.00 

5,260.89 

544.00 

330,520.1 

33,019.00 

19,975.28 

64,910.00 

161,733.2 
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Tabel 2. Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Karet Rakyat di 
Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 
1997 - 2001 

Perkembangan luas lahan untuk komoditi karet mengalarni 

peningkatan. Produksi karet mengalami peningkatan walaupun pada 

tahun 1999 terjadi penurunan produksi yang disebabkan beralihnya usaha 

masyarakat Kabupaten Kapuas ke usaha lainnya, misalnya usaha 

penambangan emas yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh 

rnasyarakat. Produktivitas karet di Kabupaten Kapuas berfluktuasi yang 

disebabkan adanya pilihan usaha lain sehingga masyarakat tidak 

menyadap karet. Karet merupakan komoditi ekspor bagi Propinsi 

Kalimantan Tengah. Ekspor komoditi karet terbatas hanya dalam bentuk 

SIR 20 sebagai hasil pabrik remahlcrumb rubber di Kabupaten Kapuas 

yaitu PT. Karya Sejati dengan kapasitas 6.000 ton per tahun dan 

PT. Sarnpit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemampuan karet untuk 

menembus pasar ekspor menjadikan karet sebagai komoditi unggulan 

yang mampu memberikan kontribusi berarti bagi daerah dan menjanjikan 

peluang pasar bagi petani karet, maka perlu dilakukan kajian strategi 

Produktivitas Karet 

1 
2 
3 
4 
5 

Produksi 
Karet 
(ton) 

NO 

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Tahun Luas Areal 
Tanam Karet 

(ha) 

82.746 
82.897 
82.566 
83.744 
86.762 

48.513 
41.130 
13.746 
50.738 
64.91 0 

0,586 
0,502 
0,166 
0,606 
0,748 
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pengembangan perkebunan karet sebagai komoditi unggulan melalui 

perkebunan rakyat di Kabupaten Kapuas. 

B. ldentifikasi Masalah 

Permasalahan yang terjadi pada pengembangan komoditi karet di 

Kabupaten Kapuas dalam upaya meningkatkan kontribusi sub sektor 

perkebunan adalah sebagai berikut : 

1. Produksi dan produktivitas tanaman karet pada perkebunan 

rakyat di Kabupaten Kapuas belum maksimal 

2. Belum optimalnya pengelolaan kebun karet oleh petani karena 

terbatasnya kemampuan teknis atau budidaya karet 

3. Belum optimalnya pengelolaan kebun karena terbatasnya modal 

serta sumber daya manusia petugas 

4. Peluang usaha lain yang lebih menguntungkan 

5. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan 

crumb rubber belum ada 

6. Kemampuan instansi pemerintah belum maksimal dalam 

menangani masalah karet rakyat mengingat Kabupaten Kapuas 

terdiri dari banyak Kecamatan yang tersebar dengan faktor 

kondisi alam yang sulit dijangkau 

7. Terbatasnya peralatan dan bahan yang diperlukan bagi petani 

dalam meningkatkan mutu hasil karet sehingga standarisasi 

mutu karet tidak dapat diterapkan 
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C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan pengembangan 

perkebunan karet rakyat di Kabupaten Kapuas. Lingkungan internal 

dibatasi pada organisasi Dinas Psrkebunan Kabupaten Kapuas sebagai 

instansi yang membina dan mengatur perkebunan karet rakyat. 

Lingkungan eksternal dibatasi pada lingkungan yang mempengaruhi 

usaha pengembangan perkebunan karet rakyat di luar organisasi Dinas 

Perkebunan. 

D. Perumusan Masalah 

1. Faktor-faktor strategis apa yang menjadi penentu keberhasilan 

pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Kapuas 

2. Apa pilihan strategi yang dihasilkan dari faktor-faktor strategis 

usaha pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten 

Kapuas 

3. Prioritas strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh Dinas 

Perkebunan Kabupaten Kapuas dalam pengembangan karet 

rakyat sebagai komoditi unggulan 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi faktor stratess yang menentukan keberhasilan 

dalam usaha pengembangan karet rakyat di Kabupaten 

Kapuas 
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2. Mengembangkan pilihan strategi yang mengacu pada faktor- 

faktor strategis usaha pengembangan karet rakyat di Kabupaten 

Kapuas 

3. Merekomendasikan strategi prioritas dalam rangka 

meningkatkan peranan komoditi karet sebagai komoditi 

unggulan di Kabupaten Kapuas 

F. Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kapuas, khususnya Dinas Perkebunan dalam 

upaya meningkatkan usaha pengembangan komoditi karet 

rakyat 

2. Sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut yang menyangkut 

permasalahan usaha peningkatan pengembangan komoditi 

karet 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dibatasi pada kajian strategi pengembangan 

karet sebagai komoditi unggulan di Kabupaten Kapuas dengan cara 

melakukan analisis eksternal dan internal terhadap program 

pengembangan komoditi karet rakyat, kemudian menggunakan matriks 

TOWS untuk mengembangkan alternatif strategi komoditi karet. Pilihan 

strategi yang diperoleh dari hasil matriks TOWS dianalisis dengan 
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Quantitative Strategi Planning Matrix (QSPM) untuk memperoleh strategi 

prioritas dari beberapa pilihan strategi yang ada. 

Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Kapuas 

karena merupakan daerah yang memiliki hasil produksi karet terbesar 

dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Propinsi Kalimantan 

Tengah. 
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