
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Siak adalah salah satu kabupaten dengan potensi kekayaan 

alam dan kebijakan otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999) berpeluang untuk 

bangkit dan membangun. Sudah saatnya menyadari besarnya potensi alam 

kabupaten ini untuk terus digali dan dikembangkan pemanfaatan dan 

pelestariannya.  Sektor agribisnis adalah salah satu potensi Kabupaten Siak di 

samping sektor perminyakan yang menjadi tulang punggung perekonomian 

Kabupaten Siak. 

Saat ini sebagian besar pendapatan daerah masih dapat digantungkan dari 

sektor perminyakan yang menjadi kebanggaan daerah. Namun kedepan, sektor 

perminyakan dengan sifatnya yang unrenewable tidak akan mampu bertahan 

sebagai primadona Siak. Sektor pertanian selayaknya mendapatkan prioritas dan 

diusahakan pengelolaannya secara profesional melalui pola manajemen yang 

melibatkan unsur akademisi, bisnis dan pemerintahan (ABG; Academician, 

Business, and Government).  

Semangat untuk membangun Kabupaten Siak melalui sektor agribisnis 

dapat dilihat dari Visi Kabupaten Siak, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Siak 

sebagai pusat peradaban Melayu di Riau didukung oleh agribisnis, agroindustri 

dan pariwisata yang maju dalam lingkungan masyarakat yang agamis sejahtera 

tahun 2020”. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan ke dalam salah satu misi 

“Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan 
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memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada 

agribisnis dan agroindustri” (misi ketiga). 

Primadona pertanian Siak adalah kelapa sawit yang saat ini tengah 

dikembangkan pengelolaannya dengan sistem ABG tersebut.  Disamping 

perkebunan kelapa sawit, sebenarnya Siak masih memiliki komoditas yang cukup 

prospektif untuk menjadi komoditas unggulan yaitu karet.  Namun sejauh ini, 

komoditas ini belum mendapat perhatian besar dari pemerintah daerah. 

Usaha perkebunan karet masih berlangsung secara konvensional, bahkan 

cenderung memprihatinkan.  Padahal, sejak zaman kerajaan, Siak dikenal dengan 

hasil karetnya.  Jika dibandingkan, sistem pengelolaan perkebunan karet yang 

dilakukan masyarakat Siak saat ini sangat jauh berada di belakang (mengalami 

kemunduran) dibanding pola pengelolaan yang dilakukan di zaman kerajaan.  

Tanah Balai Kayang adalah lokasi perkebunan karet yang dikelola oleh Kerajaan 

Siak dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja.  Hasil produksi karet di 

tingkat rumah tangga pun sangat diperhatikan, hampir rata-rata petani karet pada 

saat itu memiliki mesin press karet dengan teknologi yang cukup sederhana, 

dengan demikian harga produk mereka bisa dipertahankan. 

Sekarang, Balai Kayang sudah dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk 

dijadikan kawasan pemukiman.  Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperluas 

daerah hunian di Kota Siak. Di satu sisi kebijakan ini ada baiknya dan dampak 

positifnya sangatlah besar.  Di sisi lain, perkebunan karet semakin berkurang. 

Masih banyak masyarakat Siak yang menggantungkan hidupnya dari karet, 

namun rata-rata mereka mengusahakan dengan cara konvensional yang 

mengakibatkan rendahnya produktifitas, bahkan di saat harga karet sedang tinggi 
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pun (saat ini mencapai Rp. 8.000,00 per kilogram) mereka tetap hidup dalam 

kemiskinan. Menjadi petani karet bukan merupakan kebanggaan. Lemahnya daya 

beli masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya tingkat penghasilan akan 

mengakibatkan lemahnya aliran pendapatan dan pengeluaran pasar dan akan 

berdampak pada lambannya pertumbuhan perekonomian daerah. 

Karet adalah komoditas yang sangat mungkin bahkan telah terbukti 

menjadi penggerak utama perekonomian Siak.  Kenyataan ini dapat dilihat 

melalui grafik berikut ini yang menggambarkan tingkat Derajat Kepekaan (DK) 

dan Daya Penyebaran (DP) dari 10 komoditas di Kabupaten Siak.   

 

 

Secara teoritis, sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan dan daya 

penyebaran lebih tinggi dari 1 (satu) adalah sektor ekonomi yang patut mendapat 

perhatian karena merupakan penggerak utama perekonomian daerah.  Barang-

barang hasil kilang minyak dan gas bumi di samping memiliki nilai DP yang 
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Keterangan : 1) Padi;  2) Jagung; 3) Nenas; 4) Sayur dan Buah; 5) Bahan Makanan lain;        
6) Karet; 7) Kelapa; 8) Sawit; 9) Kimia Karet dan Barang dari Karet; 10) Barang Migas 
Sumber: Tabel Input Output Kabupaten Siak Tahun 2003 dalm Siak Membangun (2006) 
 
Gambar 1. Grafik Tingkat Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan dari 10  
 Komoditas Utama di Kabupaten Siak 
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rendah juga sangat mengkhawatirkan karena sifatnya yang un-renewable, 

sehingga sebaiknya perkembangan perekonomian diarahkan kepada sektor-sektor 

lain yang mempunyai keterkaitan kebelakang dan kedepan yang cukup panjang.  

Sektor-sektor tersebut adalah sektor industri kimia karet dan barang dari karet, 

sektor bangunan, serta sektor angkutan air (Siak Membangun, 2006). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Kondisi umum perkebunan karet di Kabupaten Siak sangat 

memprihatinkan, padahal komoditas ini memiliki arti penting bagi perekonomian 

daerah karena masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari 

sektor ini.  Tingkat produksi yang rendah dan jumlah lahan yang ditumbuhi 

Tanaman Tua Rusak (TTR) menunjukkan fakta ini.   Dari tahun ke tahun (2002 – 

2005) jumlah TTR terus mengalami peningkatan.  Sementara itu, strategi untuk 

mengambangkan komoditas ini masih belum dirumuskan secara tertulis oleh 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak. 

Petani tidak mampu melakukan replanting tidak hanya dikarenakan 

keterbatasan modal melainkan juga kurangnya informasi, pengetahuan,  serta 

sarana dan prasarana dalam pengelolaan.  Sebagian mengalami kendala dalam hal 

pembibitan.  Yang tak kalah pentingnya adalah mengantisipasi hilangnya sumber 

penghasilan mereka selama tanaman belum menghasilkan.  Akhirnya dengan 

kesulitan-kesulitan tersebut mereka lebih memilih untuk menggarap kebun karet 

dengan kondisi ”apa adanya”.  Gambaran kondisi umum komoditas karet di 

Kabupaten Siak dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat penghasilan masyarakat yang 

menggantungkan hidupnya dari karet cenderung semakin rendah karena luas lahan 

yang ditumbuhi tanaman tua rusak yang tidak produktif cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun. Kenyataan ini sangat mengenaskan mengingat tingkat harga 

barang di Pasar Siak relatif tinggi.   

Dengan kenyataan demikian maka jelas bahwa daya beli dari kelompok 

petani karet akan relatif rendah, padahal komoditas yang mereka kelola adalah 

komoditas yang sangat prospektif dalam perekonomian daerah.  Tak sedikit dari 

pemilik lahan karet yang menjual lahannya atau mangalihfungsikan menjadi lahan 

perkebunan kelapa sawit bahkan lebih buruk lagi hanya menjadi semak belukar.  

 

 

Keterangan : TBM;Tanaman Belum Menghasilkan TM;Tanaman Menghasilkan   
TTR; Tanaman Tua Rusak 

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Siak Tahun 2002 – 2005 

 
Gambar 2.   Grafik Kondisi Umum Perkebunan Karet di Kabupaten Siak  

Tahun 2002 - 2005 
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1.3. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah, untuk dapat menghasilkan strategi yang baik 

dalam upaya pengembangan agribisnis karet di Kabupaten Siak perlu diketahui 

beberapa hal yang merupakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor strategis apa yang berpengaruh dalam pengembangan agribisnis 

karet di Kabupaten Siak? 

2. Pilhan strategi apa yang dapat dirumuskan dalam pengembangan agribisnis 

karet di Kabupaten Siak? 

3. Prioritas strategi apa yang tepat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Siak melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak 

dalam pengembangan agribisnis karet di Kabupaten Siak? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Untuk dapat menjawab permasalahan yang dihadapi, dalam penelitian ini 

perlu ditetapkan tujuan.  Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi pengembangan agribisnis karet di Kabupaten Siak. 

2.  Merumuskan alternatif pilihan strategi berdasarkan faktor-faktor strategis 

baik internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pengembangan 

agribisnis karet di Kabupaten Siak. 

3. Menentukan prioritas  strategi pengembangan agribisnis karet untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani karet tradisional di Kabupaten Siak. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai: 

1. Sumbangan pemikiran kepada Pemda Kabupaten Siak, khusunya Dinas 

Pertanian dan Perkebunan dalam meningkatkan pengembangan agribisnis 

karet sebagai komoditas unggulan. 

2. Referensi bagi penelitian yang berhubungan dengan peningkatan 

pengembangan agribisnis karet di masa yang akan datang. 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada 

proses identifikasi dan analisis faktor-faktor strategis yang mempengaruhi 

pengembangan agribisnis karet di Kabupaten Siak, formulasi alternatif strategi, 

dan penetapan prioritas strategi.  Faktor-faktor strategis yang mempengaruhi 

organisasi Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya pengembangan agribisnis 

karet juga menjadi bahasan utama dari penelitian ini.   




