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1. PENDAHULUAN

A.

L a t a r Belaltang
ICebijakan pemerintah dala~npenyelenggaraan Negara Kesatuan Republik

Indonesia lebih diserahltan kepada daerah melalui Undang-undang nonlor 22
tahun 1999 tentang Otonon~iDaerah dan Undang-undang nornor 25 tahun 1999
tentang Perilnbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menliliki danlpak yang
sangat luas terutanla di sektor pertanian. Dalanl Undang-undang Otonoilli Daerah
disebutkan bahwa sebagian besar sektor pertanian menjadi tugas dan tanggung
jawab daerah. Penanganan pertanian ole11 daerah altan lebih efektif Itarena jarak
antara penentu kebijaltan dan pelaku lebih pendek. Penentu kebijakan yang ada di
daerah dianggap mengenal dengan sangat baik masalah daerahnya.
Sebagian besar Daerah Tingkat I1 di Indonesia, ternlasuk Kota Palangka
Raya, pendapatan asli daerahnya mu~lglcinrelatif kecil, ole11 sebab itu masingnlasing daerah perlu nlencari dan menggalaklca~~
berbagai nlacam potensi yang
ada untuk dilcembangkan. Sektor-selttor yang dianggap sektor unggulan perlu
dibina, sehingga bisa diandalkan untuk lneningkatkan pendapatan asli daerah.
Sernenjalt krisis eltoilollli lnelanda Indonesia, yang dinlulai pertengallan
1997, hingga saat ini perelconoillian belunl sepenuhnya pulih. Selttor perbanlcan
tetap menghadapi kesulitan alcibat anjloknya llilai tukar rupiah dan turunnya
ltegiatan bisnis. Sektor riil diharapkan dapat menjadi penggerak pereltonomian.
Salah satu sektor riil yang terpenting adalah sektor pertanian. Selctor ini
menyerap banyak tenaga kerja dan bahan baku yang berasal dari dalan negeri.
Menurut Said dan Harizt (2001) ada beberapa sasaran utaina selttor riil yang
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nlerupalta~lprasyarat bagi pemuliha~leko~loilli~lasionalsekarang. Sasaratl tersebut
antara lait1 yaitu nletlitlgkatkan pendapatan ~llasyarakat ekononli leinah,
peiliilgkata~lelcspor non migas, ~nenlberdayakanusaha kecil menengah (UIW),
peilingkatatl nilai tambah dan produktivitas. Secara khusus sasarannya adalah
dapat ~lleilciptaka~l
pe~ltballgunailekonomi rakyat yang berkelai~jutan,~ne~lliliki
tmggung jawab sosial yang tinggi datl metnenuhi lcrite~iaramah liilglcungan.
Me~lgacupada GBNN tahun 1999-2004, n a k a visi peilibangulla~lpertaiiia~l
adalah mewujudkan sektor pertanian yang modem, ta~iggulida11 efisien. Petani
diposisiltan sebagai wiraswasta agribisnis dalam skala kecil. Sela~~jutuya
misi
pelllbangu~la~l
pe~tanianadalall lne~nberdayakan~nasyaralcat pe~tanian me~luju
suatu masyaralcat yailg mandiri, sejahtera dan berkeadilan. I<ota Palanglta Raya
diharapkail lmainpu mengadaka11 indusri-industri yatlg ~ne~llilikikeu~lggt~lail
konlparatif nleiljadi keunggdan kompetitif yang dapat menunjang perekonomia~l
bagi daerah I<ota Palanglca Raya.
J~i~lmlilahpenduduk daerah I<ota Palangka Raya pada tal1~1112001, sekitar
165,868 jiwa. Icegiatan pereltonomian masyarakat masih sangat beragam.
Banyaknya alterilatif usaha yang dianggap menguntungkatl yaitu pellambangall
emas, penebangai~kayu hutan dail penga~llbila~l
hasil hutan lai~ulya seperti kayo
gaharu, gemur, getah damar, getah ilyatu dan getah jelutung. Banyaknya alter~latif
usaha di luar pe~taniantersebut ~nengakibatkanusaha di sektor pertatlia~ltidak
clikelola secara intensif.
Jelutung (Dyren costzrlotn Hook

mesupaka11 salah satu jellis tumbuha~l

hutan tropis I<aIi~llac~ta~~.
Tumbuhan ini hidup di daerali-daerah rawa berair dan
sudah sejak lama diusahakan ole11 masyaralcat ICota Palanglca Raya yang berada di
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pedalaman atau pinggiran 11~1tan.
Nan~unillanfaat tunlb~111an
jelutung jarang atau
hamnpir talc dikenal ole11 iilasyaralcat unluln d i Indonesia baik dari penggunaan
getalulya inaupun kaytulya. Tumbuhan tersebut relatif jarang dipublikasikan ole11
media lllasa maupun elektronik dan juga dalanl for~~n~-forum
ilmiah. Jelutung
keinunglcina~l nlerupakan salah satu su~nber konloditas ekspor yang dapat
dikenlbanglcaii untuk menunjang perekononlian Indonesia.
Untuk daerah I<alimantan Tengall, getah jelutung menlililci aiti yang sangat
pentiiig lcarena lnerupakan konloditi sosial yang banyalc nlelibatlcan nlasyarakat di
daerah pedesaan. Unlunulya nlasyaralcat yang nlenyadap getall jeluthlg adalah
nlasyarakat ekonomi lema11 dan berclomisili di pelosok desa d i pinggir hutan.
Dengan adanya polion jelutung yang bisa disadap getalinya cli hutan sangat
menlbantu lcel~idupanekonomi mereka.
Pada Tabel 2

dapat dilihat luas Kota Palangka Raya beserta rincian

penggunaannya. Ternyata laha11hutan dan rawa, yatig nlerupakan habitat jelutung,
masil~nlerupakan bagian terbesar yaitu 196,218 Ha. Hutan dan rawa dapat
din~anfaatkanuntuk penlbuatan perkebunan jelutung yang ramah lingkungan.
Pengenlbangan perkebunan jelutung dapat dilakukan tanpa nle~nbabat hutan,
hanya berupa rintisan untuk menlbuat lobang tanaim bagi bibit jelutung.
Tumbul~anjelutung dapat tumbuh dengan baik walaupun berdanlpingall dengall
tumbuhan lain.
Jelutung n~erupakantanan~anko~nersialyang bernilai ekononlis tinggi, harga
kayu jelutung di atas dari harga lcayu meranti, ramin, agatis, rasak, lceruing

dall

Icayu sejenis lainnya hingga mencapai dua kali lipat. Begitu juga dengall harga
getah jelutung dapat nlencapai dua kali lipat dari harga getah karet. Hal ini
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menunjukkan bahwa lcomoditi jelutung jika dikelola prospeknya sangat baik dan
mengu~tungkan.Bagi masyarakat dan pengusaha akan nleningkatkan pendapatan
karena harga getah dan kayunya relatif tinggi, bagi pemerintah dapat
meningkatkan penerirnaan pajak dan devisa negara. Pohon industri jelutung dapat
dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Bagnn Pohon Industri Jelutung

Keterangan gambar :
Pohon industri jelutung adalah alur atau tingkatan rangkaian produk-produlc
yang dapat dihasilkan dari tumbuhan jelutung, lnulai dari akar (kompetensi inti)
hingga buah (produlc akhir), yang dapat dijelaskan demikian :
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-

Akar (Kompetensi Inti) : Jelutung ~nerupakantumbuhan yang spesifik, di
dunia hanya ada di dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia
hanya terdapat di pulau Sumatera dan Kalimantan. Kay1 jelutung sangat unik,
berwarna putih, ringan dan teksturnya lembut. Jelutung setarap dengan kayu
cedar di Amerika untuk pembuatan pensil. Getah jelutung metnpunyai banyak
keunggulan dari getah karet yaitu daya elastis lebih sempurna, daya aus sangat
tinggi, tahan terlladap panas, hujan, dingin dan basah.

-

Pohon (Produk Inti) : Jelutung mempunyai dua produk inti yaitu kayu dan
getah. Kayu berupa batang (log) dan getah jelutung berupa getah segar,
bonglcahan (lur,zp) dan leinbaran (sheet).

-

Dahan (Bisnis Inti) : Batang (log) ~nenghasilkankayu nlasak berupa papan,
balok dan plywood (kayu lapisltripleks) serta bubur kayu (wood pulp) dan
nzolding. Getah diolah menjadi plastik, nilon, separators mesin, bahan dasar
perlnen karet, bahan dasar lnakanan kunyah, ballan dasar pembuatan gigi,
battery separators, busa pembungkus barang elektronik dan lain-lain.

-

Buah (Produk Akhir) : Kayu berupa plafon rumah, furnittrres, ulciran,
patung, bingkai gambar, pembuatan pola, papan gambar, papan tulis, pensil,
kertas, kotak mancis, terompah, mainan dan lain-lain, contoh produk akhir
kayu jelutung dapat dilihat pada Lanlpiran 19. Getah berupa ban, kerajinan
tangan seperti hiasan (perahu, nlandau, perisai, sendok dan garpu), permen
karet, makanan kunyah, pe~nbungkus kabel, separators mesin, battery
separators, busa pembungkus barang elektronik, gigi palsu, karpet dan
perabot runah tangga yang terbuat dari plastik (topwar.e). Sebagai contoh
produk akhir dari getah jelutung dapat dilihat pada Lampiran 20.
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Jel~~tutlgselanla i ~ l idianggap t~uil~buhan
yang tidak mengu~ltungkanbagi
pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dikarenaka~ltumbuhan jelutung belu~n
pernah diperkenalkan secara ilmiah baik hasil kayu lnaupull getalulya serta cara
pei~~budiclayaatli~ya.
S a ~ n p a iselcara~lgini getah jelutung diambil ole11 masyarakat
dari pohon-pohon jelutung alallli yang tumbuh liar di hutan-hutan pedalaman.
Jaralc satu pohon denga~lpol1011yang lain saling berjauhan uli~li~nal
500 meter,
lcarena tumbuhan jelutung me~npu~lyai
biji yaug saugat tipis dau bersayap. Buah
jelut~~tlgberbentuk polong, bila polo~lg~lya
mataclg maka pccah cliatas. Bi.jinya
yang tipis dapat terbang terbawa angin clan jatuh pada tempat yang jauh dari
pohon indulcnya. Peluang untuk hidupun kecil karena selain banyalc binatang yang
me~lyukaibiji jelutung, juga ha~lyasedikit yang bisa mencapai tanah dan tumbuh
dengall bailc. Hal di atas menyulitkan bagi ~nasyaralcatpenyadap mencapai pol1011
jelutung yailg satu ke pol1011jelutung yailg Inin u~ltukille~ldapatka~l
getah jelutung
sebanyalc yang diinginkan.
Mengembang turnbullan jelutullg ~neiljadisuatu be~ltulcperlcebuilan bukan
ha1 yang tidak mungkin. Na~llu~l
juga bulcall ha1 yang muclal~,sebab selain
sumberdaya manusia~lyayang masih lemah, juga kesulitan untuk memperolel~
benih ulltuk dijadikan bibit jelutung. Terlebih-lebih dana untulc merealisasikan
perkebunan jelutung di ICota Pala~lglcaRaya u~ltulcwalctu selcara~i~
masih belu~n
ada. Melalui investor baik dari d a l a ~ nlnaupull luar negeri diharapkan perkebu~lan
jelutuilg ini bisa terwujud. U~ltulclebih ~lleyaki~llcall
para investor, maka perlu
dilakulca~l kajian aspek pasar, aspelc tekl~is,aspek keleillbagaan da11 aspek
lcelayalca~linvestasi, sehiagga para illvestor tidak ragu-ragu dalam illena~lainkall
modalnya.
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B. Identifikasi Masalah
Secara ringkas permasalahan yang dihadapi oleh Penlerintah Daerah Kota
Palangka Raya dalan~membangun perkebunan jelutung adalah :
1. Jelutung masill berupa tumbuh liar dan langka di 11utan-hutanpedalanlan,

belum dilaksanakan penlbudidayaan jelutung di Wilayah Icota Palangka
Raya. Hal ini disebabkan antara lain adalah akibat pengar~lh lcebiasaan
ballwa jelutung tidak perlu ditanam, karena sudah tersedia

dan

merupakan tumbuhan hutan.
2. Jelutung masill dianggap bukan tanaman yang menguntungkan, karena

informasi tentang manfaat dan kegunaan tu~nbul~an
jelutung

masill

sangat kurang bagi masyarakat. Pada umunmya yang mencari getah
jelutung masuk ice hutan adalah masyarakat ekonomi lemah.

3. Untuk kebutuhan suatu perlcebunan yang ~nenladai pengadaan bibit
jelutung masi11 sulit didapat. Buah jelutung berbentuk pedang, bijinya
sangat tipis dan bersayap. Bila buah matang pecah di atas dan bijinya
terbang jauh dari pol1011 indulcnya. Salah satu cara pemecahan munglci~~
dengan cara perbanyakan kultur jaringan.
4.

Pen~bukaanareal kebun baru mernbutuhkan investasi dana yang besar.
Hal ini disebabkan karena masa pernbai~gunan kebun yang cukup
panjang. Jelutung baru berproduksi pada tahun ke delapan setelah tanam.

C. Rumusan Masalnh
Masalah yang dikaji dalam studi kelayakan peinbang~~nanperkebunan
jelutung dapat dirurnuskan sebagai berikut :
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1. Bagaimana potensi pasar bagi produk jelutung di tingkat nasional maupun
lokal.
2. Bagaimana secara teknis agar tumbul~anjelutung berhasil dibudidayakan,

sehingga dapat menjadi suatu komoditi perkebunan andalan yang
~nenguntungkan.

3. Berapa besar investasi harus ditanam untuk nlembangun perkebunan
jelutung agar menjadi sebuah perkebunan yang layak dan menguntungkan.
4. Bagain~ana kajian petnbangunan perltebunan jelutung

yang dapat

menlberikan darnpak positif bagi pendapatan nlasyaraltat sekitarnya.

D. Tujuan Penelitian
Secara ulnuln penelitian be~tujuanuntuk mengetahui kelayakan pe~nbangunan
perkebunan jelutung. Tujuan penelitian secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji aspek potensi pasar getah jelutung.
2. Mengetahui kelayakall teknis tumbuhan jelut~ulg beserta faktor-faktor
yang menentukan produktivitas.

3. Menganalisis kelayakan finansial dan kebutuhan dana investasi untuk
penlbangunan perkebunan jelut~ulg.
4. Mengkaji penlbangunan perkebunan jelutung dengan mempei-tilnbangkan

aspek kelembagaannya.

E. Manfnat Penelitian
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua
pihak yang berkepentingan antara lain, yaitu :
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1. Menlberikan masukan kepada semua stakeholder. (pemerintah daerah,
inayarakat dan pengusaha) suatu altematif pengeinbangan komoditi
unggulan Kota Palangka Raya dan inampu ~nelnberikankeuntungan yang
jelas bagi semua stakeholder.
2. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dalaln ~nene~nukan
ataupun

mengembangkan lebih lanjut tentang turnbullan jelutung.

F. Runng Lingkup Penelitinn
Penelitian ini dilaksanakan dala~nruang lingkup kajian aspelc pasar, aspek
leknis, aspek kelelnbagaan dan lebih Wlusus aspek kelayakan finansial penanaman
jelutilng di Kota Palangka Raya, yang dul~u~ya
berupa tuinbuhan hutan yang
langka dan belum dibudidayakan.

