
I.  PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 
Upaya Pemerintah menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan 

sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah sampai tahun 2009 sebesar 

5,1% dan 8,2% dan penurunan pengangguran terbuka menjadi 5,1%, memerlukan 

upaya yang nyata untuk mengembangkan sektor riil. Pemerintah juga telah 

membuat target pertumbuhan ekonomi dari yang ada pada tahun 2005 sebesar      

5,5% menjadi 7,6% pada tahun 2009, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 

6,6 % setiap tahunnya.  

Pertumbuhan sektor riil mengalami penurunan yang signifikan beberapa 

tahun terakhir ini. Permasalahan ini diakibatkan oleh lemahnya tiga sektor yang 

kontribusinya paling besar terhadap Produk Domestik Bruto yakni pertanian, 

perdagangan dan industri manufaktur. Khusus Pertanian, dari pengalaman tahun 

1998 pada saat Indonesia mengalami krisis moneter, sektor ini dapat dijadikan 

andalan sebagai peredam gejolak kelesuan ekonomi pada waktu itu.   

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pengembangan sub sektor 

perkebunan, khususnya melalui pelaksanaan program revitalisasi perkebunan. 

Program tersebut sekaligus menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tentang 

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh 

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Juni 2005 di Waduk Jatiluhur, 

Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.   

Kebijakan dan strategi umum RPPK  antara lain pengurangan 

kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja dan pencapaian skala keekonomian 

usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, peningkatan dayasaing serta kelestarian 
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dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan. 

Kebijakan dan strategi pokok di atas dilakukan dalam satu kesatuan serta saling 

terkait dan saling tergantung satu dengan lainnya.  

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah tersebut, telah 

diterbitkan peraturan pelaksanaan sebagai landasan hukum bagi program RPPK 

oleh Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan yang mengatur tentang 

pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan, pembentukan 

Tim Koordinasi serta kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi 

perkebunan. 

Salah satu sub sektor program RPPK adalah program revitalisasi 

perkebunan. Revitalisasi perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan 

perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman 

perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh 

pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai 

mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.  

Tujuan Program Revitalisasi Perkebunan adalah : 

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui 

pengembangan perkebunan 

2. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan 

industri hilir berbasis perkebunan 

3. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan 

masyarakat dan pengusaha lokal 

4. Mendukung pengembangan wilayah. 
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Pilihan komoditas kelapa sawit, karet dan kakao karena peranan yang 

strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat, prospek pasar yang luas, mampu 

menyerap tenaga kerja serta fungsi pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup 

dan sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Khusus komoditas karet dipilih karena harga karet dunia yang 

menunjukkan kecenderungan terus meningkat dan komoditas ini merupakan usaha 

pertanian rakyat yang telah lama dikenal dan ditekuni masyarakat Indonesia 

sehingga memudahkan untuk pengembangan dan pembinaannya. Hal ini dapat 

dilihat dari luas perkebunan karet tahun 2005 tercatat mencapai lebih dari 3,2 juta 

ha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Diantaranya 85% merupakan 

perkebunan karet milik rakyat,  7% perkebunan besar negara serta 8% perkebunan 

besar milik swasta. Keadaan di tingkat nasional ini juga sejalan dengan keadaan di 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, sektor perkebunan menunjukkan 

angka perkembangan yang meningkat. Hal ini tampak dari data Kotawaringin Barat 

dalam angka 2006 yaitu luas areal tanaman perkebunan seluas 22.902 ha yang 

diantaranya yakni 19.569 ha adalah pekebunanan karet rakyat yang diusahakan 

petani sebanyak  3.079 kepala keluarga (KK).  

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat 

tahun 2007, produksi karet Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006 mencapai 

10.164 ton. Jika dibandingkan dengan luas perkebunan karet 22.902 ha, maka rata - 

rata produksi per hektar baru mencapai sekitar 0,5 ton/ha/tahun. Di sini terbuka 

peluang untuk meningkatkan produksi /hektar/tahun melalui program revitalisasi 

perkebunan. Pada tingkat nasional rata-rata produksi 2 ton/hektar/tahun.  
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Program revitalisasi perkebunan karet di Kabupaten Kotawaringin Barat 

yang mulai dilaksanakan pada tahun 2007, diduga menghadapi kendala internal dan 

eksternal dalam mendukung pendapatan petani. Kendala internal terkait dengan aset 

produksi yang terbatas, antara lain kepemilikan tanah sempit dan status kepemilikan 

tidak kuat, produktivitas rendah, tenaga kerja trampil terbatas, keberlanjutan usaha 

rendah dan pengelolaan usaha perorangan dan secara tradisional. Kendala eksternal 

terkait dengan akses produksi terbatas, antara lain modal usaha terbatas, pemasaran 

hasil karet terbatas, infrastruktur jalan usaha kurang memadai, sulit pencairan kredit 

perbankan dan pembinaan kurang optimal. 

Selain itu sebagian besar petani karet belum memiliki bukti pemilikan 

tanah  yang  sah  dan  kuat  berupa sertifikat hak atas tanah, sehingga merupakan 

suatu  kelemahan dalam mengembangkan hasil produksi karetnya. Dengan 

memiliki  sertifikat hak atas tanah, maka petani karet terbuka akses kepada sektor 

usaha lainnya (akses reform) dalam  peningkatan  hasil  produksi misalnya sektor 

perbankan dalam bentuk pemberian  kredit  bunga  bersubsidi serta penguatan bukti 

pemilikan  dan  penguasaan  hak  atas  tanah. Kepastian  kepemilikan  hak atas 

tanah untuk mendukung  program  revitalisasi  perkebunan karet inilah yang 

menjadi permasalahan pokok dalam tesis ini. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa dalam rangka mencapai tujuan 

revitalisasi  perkebunan  karet di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat sejumlah 

potensi dan kendala, disamping peluang dan tantangan yang dihadapi. Keadaan 

inilah  yang menjadi permasalahan pokok tesis ini yaitu mengungkapkan potensi 

dan kendala serta peluang dan tantangan yang dihadapai para petani peserta 
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program revitalisasi perkebunan karet dan menetapkan strategi untuk mencapai 

keberhasilan revitalisasi perkebunan karet di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

1.2. Rumusan Masalah            

Berdasarkan latar belakang  program revitalisasi perkebunan karet 

tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1.  Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan program revitalisasi perkebunan karet di Kabupaten Kotawaringin 

Barat ? 

2.  Strategi apa yang paling tepat untuk meningkatkan pencapaian tujuan 

revitalisasi perkebunan karet dengan dukungan aspek pertanahan di Kabupaten 

Kotawaringin Barat ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan 

program revitalisasi perkebunan karet di Kabupaten Kotawaringin Barat 

2. Menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dapat melaksanakan program 

revitalisasi perkebunan karet di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan 

dukungan aspek pertanahan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Bagi penulis sebagai cara untuk menerapkan konsep dan teori yang telah 

diperoleh selama mengikuti Program Studi Magister Manajemen dan Bisnis 

Kekhususan Sektor Publik Agraria di Institut Pertanian Bogor terutama yang 

berkaitan dengan program revitalisasi perkebunan, reforma agraria, kebijakan 

publik dan strategi pengambilan keputusan. 

2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan 

instansi terkait terutama Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam rangka mendukung 

program revitalisasi perkebunan karet dan sekaligus dukungan aspek pertanahan 

dalam bentuk  pelaksanaan kebijakan reforma agraria. 
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