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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Karet alam memiliki berbagai fungsi untuk kehidupan manusia, hampir 

semua peralatan yang kita gunakan sebagian besar terbuat dari bahan dasar karet 

alam. Konsumsi karet alam global diperkirakan akan meningkat diperkirakan 

tumbuh 5,9% menjadi 12,585 juta ton pada tahun 2016, permintaan karet akan 

distimulasi dengan pertumbuhan industri ban sebagai bagian dari produksi 

kendaraan bermotor yang diperkirakan meningkat sebesar 4,5% hingga akhir 2019. 

Konsumsi karet dalam negeri  diperkirakan akan meningkat sekitar 40% yang 

mencapai 700.000 ton, peningkatan ini dipacu oleh banyaknya pembangunan 

infrastruktur dalam negeri (GAPKINDO 2015).  Hal ini berarti bahwa karet alam 

memiliki permintaan yang sangat bagus dan merupakan suatu peluang untuk 

meningkatkan produktivitasnya. 

 Thailand merupakan negara yang memberikan kontribusi ekspor yang 

paling tinggi untuk kebutuhan karet dunia sebanyak 4,3 juta ton pada tahun 2014. 

Selanjutnya diikuti oleh Indonesia dengan produksi ekspor sebesar 3,2 juta ton. 

Sedangkan Vietnam  menduduki posisi ketiga dengan produksi eskpor mencapai 

954 ribu ton pada tahun 2014 (Rubber Statistical Organization 2015). Produksi 

karet di Indonesia dihasilkan oleh pengusaha kecil yang merupakan perkebunan 

rakyat sebanyak 2,514 juta ton (79%), perusahaan swasta sebanyak 359 ribu ton 

(11%), dan pemerintah sebanyak 331 ribu ton (10%) (GAPKINDO 2015). 

Kendala utama dalam pengembangan karet alam di Indonesia adalah tingkat 

produktifitas lahan karet yang masih rendah. Jika dibandingkan dengan produsen 

utama karet alam lainnya, tingkat produktifitas lahan di Indonesia khususnya 

perkebunan rakyat, baru mencapai 1,0 ton/ha/tahun sedangkan produktifitas lahan 

di Thailand mencapai 1,9 ton/ha/tahun (Kementrian Perindustrian 2015).   

 Seiring dengan meningkatnya isu dampak lingkungan yang dihasilkan 

proses kegiatan industri, maka diperlukan suatu bentuk pendekatan yang 

mengedepankan pentingnya aspek lingkungan dalam pelaksanaan proses kegiatan 

industri. Pendekatan yang dilakukan harus turut memperhitungkan hubungan 

antara kegiatan ekonomi dan aspek dampak lingkungan yang terjadi melalui 

proses kegiatan eksploitasi, produksi, dan konsumsi berbagai jenis sumber daya 

alam yang berdampak pada dihasilkannya limbah. Harapan pasar dimasa kini 

mengharuskan adanya proses pengelolaan lingkungan yang baik (APO 2006), 

menjawab permintaan pasar tersebut Kementerian Pertanian sedang menggodok 

beleid mengenai sertifikasi Karet Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian 

Sustainable Natural Rubber (ISN-Rubber) dikarenakan saat ini, banyak negara 

konsumen karet dunia yang menuntut agar produk yang diperjualbelikan 

bersertifikasi sustainable. Manfaat adanya sertifikasi sendiri misalnya akses 

terhadap permintaan internasional untuk karet yang berkelanjutan, serta manfaat 

jangka panjang seperti efisiensi produksi, peningkatan produktivitas dan biaya 

pengelolaan yang efektif. Kebun karet rakyat yang bersertifikat ISN-Rubber 

diberikan tidak secara perorangan tetapi dalam bentuk kelompok tani (Gapoktan) 

atau koperasi yang memasok bahan baku ke pabrik pengolahan karet 

(GAPKINDO 2014).  
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 Green productivity merupakan suatu strategi untuk meningkatkan 

produktivitas perusahaan dan performansi lingkungan secara bersamaan di dalam 

pembangunan sosial-ekonomi secara menyeluruh. Penerapan green productivity 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas melalui penurunan pengeluaran 

pada perlindungan lingkungan, seperti pengurangan sumber daya (material, energi, 

dan lain-lain), minimasi limbah, pengurangan polusi dan menjadikan produksi 

lebih baik. Implementasi green productivity akan memungkinkan terjadinya eco-

eficiency yang pada akhirnya mengarah kepada industri yang berkelanjutan (APO 

2002). Adanya subtitusi karet alam ke karet sintesis yang menjadi bahan baku 

akan mempengaruhi harga karet dunia,dengan adanya subtitusi ini harga karet 

dunia akan mengalami penurunan.Sekarang ini dengan adanya program go green 

mulai banyak produsen ban yang mengalihkan dari karet sintesis ke karet 

alam,dan ini mengakibatkan karet akan semakin laris diburu oleh industry 

otomotif. 

 Sumatera selatan merupakan propinsi yang memproduksi karet alam 

nomor satu di Indonesia, dengan produksi sebesar 1.122.005 ton. Musi Rawas 

merupakan  salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang luas lahan perkebunan 

rakyatnya paling besar dari pada daerah lainnya yaitu sebesar 333.282 Ha seperti 

yang terdapat pada Tabel 1 (BPS 2014). 

Tabel 1 Luas Area Lahan Perkebunan Rakyat di Sumatera Selatan 2014 

No Nama Daerah Luas Perkebunan Rakyat (Ha) 

1 Ogan Komering Ulu 71.027 

2 Ogan Komering Ilir 153.237 

3 Muara Enim 220.256 

4 Lahat 31.966 

5 Musi Rawas 333.282 

6 Musi Banyuasin 167.565 

7 Banyuasin 89.959 

8 Oku Selatan 4.995 

9 Oku Timur 79.098 

10 Ogan Iir 30.182 

11 Prabumulih 19.081 

12 Pagar Alam 1.680 

13 Lubuklinggau 13.921 

14 Empat Lawang 4.679 

 Total 1.220.928 
Sumber : BPS (2014). 

 Kelompok Usaha Tani Restu (KUR) merupakan salah satu penghasil 

karet alam yang cukup besar di daerah Kabupaten Musi Rawas. KUR merupakan 

kelompok tani yang kegiatan usahanya baik perkebunan karet maupun pembibitan 

karetnya berada diwilayah yang sama yaitu Musi Rawas dengan luas area 

perkebunan terluas 65 Ha. Kelompok ini mampu menghasilkan karet sebesar 6,5 

ton/bulan. Ada beberapa kelompok penghasil karet alam yang ada di Kabupaten 

Musi Rawas seperti yang terdapat pada Tabel 2. 
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Tabel 2 Luas Area Perkebunan Kelompok Usahatani Karet Alam di Musi Rawas 

 2015 

No 
Nama 

Kelompok Tani 

Luas Area 

Perkebunan (Ha) 
Letak Area Perkebunan 

1 Temam Lestari 150 Perkebunan Karet (Musi Rawas), 

Pembibitan Karet (Lubuklinggau) 

2 Maju Bersama 120 Perkebunan Karet (Musi Rawas), 

Pembibitan Karet (Lubuklinggau) 

3 Tani Mandiri 100 Perkebunan Karet (Musi Rawas), 

Pembibitan Kare t(Lubuklinggau) 

4 Restu 65 Perkebunan Karet (Musi Rawas), 

Pembibitan Karet (Musi Rawas) 

5 Tunas Harapan 40 Perkebunan Karet (Musi Rawas), 

Pembibitan Karet (Musi rawas) 
Sumber : Data primer yang diolah. 

 KUR kegiatan usahanya baik perkebunan karet maupun pembibitan 

karetnya berada diwilayah yang sama dengan luas lahan perkebunan terluas 

dibandingkan Tunas Harapan yang kegiatan usahataninya berada diwilayah yang 

sama. Saat ini petani rakyat dituntut pemerintah untuk meningkatkan 

produktivitas pada setiap proses produksi, baik dari segi peningkatan hasil 

produksi, kualitas produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya agar mampu 

memaksimalkan lahan dan meminimalisir penggunaan input yang berlebihan. 

Produktivitas dapat diukur dengan membandingkan antara output dengan input. 

Dimana output merupakan produk yang dihasilkan melalui suatu proses produksi 

sedangkan input adalah sumber daya (resource) yang digunakan dalam suatu 

proses produksi.  Sejalan dengan adanya peningkatan produksi, ternyata timbul 

banyak permasalahan lingkungan disekitarnya. Permasalahan tersebut disebabkan 

karena proses produksi seringkali mengakibatkan pembuangan material dan 

energi yang akan membebani lingkungan, padahal proses produksi yang baik 

tidak hanya memperhatikan keamanan dan efek samping dari limbah sisa produksi, 

namun juga berusaha mereduksi limbah buangan yang dihasilkan. Kinerja suatu 

perusahaan tidak lagi dapat dievaluasi berdasarkan parameter ekonomi saja, 

karena saat ini kinerja perusahaan juga harus terintegrasi dengan kinerja 

lingkungan (Saxena et al. 2003). Kebutuhan penggunaan sumber daya yang 

efisien dan perilaku lingkungan perusahaan yang ramah lingkungan kini telah 

diakui di seluruh dunia (Guan 1999).  

 Penelitian green productivity dilakukan untuk menganalisis produktivitas 

dan kinerja lingkungan, agar petani rakyat ini mampu mewujudkan suatu usaha 

yang sustainable development yang menjadikan manajemen lingkungan sebagai 

salah satu faktor pendukung utama. Pengukuran produktivitas proses budidaya 

karet alam melalui pendekatan GP merupakan suatu cara yang baik yang  dapat 

menganalisa dampak lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari adanya kegiatan 

eksploitasi pada kegiatan perkebunan. Permasalahan yang sering timbul mengenai 

hubungan antara peningkatan produktivitas dengan dampak lingkungan yang 

terjadi akibat proses kegiatan yang terjadi merupakan suatu bahan kajian yang 

menarik untuk diteliti. Hal ini dilakukan agar mampu menghasilkan solusi optimal 

yang mampu meningkatkan produktivitas dan juga dapat meminimalisir atau 

bahkan meniadakan dampak lingkungan akibat proses kegiatan yang dilakukan. 



4 
 

 
 

Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka 

permasalahan yang timbul dalam rantai nilai pada budidaya karet alam di KUR 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Produktivitas KUR dalam satu tahun ? 

2. Bagaimana kondisi awal Green Productivity Index (GPI) pada KUR ? 

3. Permasalahan  apa yang terjadi pada rantai nilai pada proses budidaya 

karet alam yang berpengaruh terhadap Green Productivity pada KUR ? 

4. Bagaimana strategi perbaikan masalah yang terjadi pada rantai nilai proses 

budidaya karet alam dengan pendekatan Green Productivity pada KUR? 

Tujuan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara umum 

adalah untuk : 

1. Menganalisis produktivitas yang terdapat pada KUR dalam satu tahun  

2. Menganalisis kondisi awal Green Productivity Index (GPI) pada KUR  

3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada rantai nilai pada proses 

budidaya karet alam yang berpengaruh terhadap Green Productivity pada 

KUR  

4. Memberikan rekomendasi strategi terbaik dalam perbaikan masalah yang 

terjadi pada rantai nilai proses budidaya karet alam dengan pendekatan 

Green Productivity pada KUR 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi 

yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain : 

1. Para pengambil kebijakan keputusan khususnya pemerintah dan pelaku 

industri karet sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan 

dan pengambilan keputusan mengenai agribisnis karet di Indonesia. 

2. Bagi penulis sendiri merupakan  suatu cara untuk mengembangkan ilmu 

pertanian yang terkait dengan permasalahan green Productivity budidaya 

karet serta merupakan pengalaman dalam upaya menguji dan 

mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan 

fakta-fakta yang ada di lapangan. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai bahan bacaan dan rujukan pustaka bagi 

penelitian sejenis dan penelitian lanjutan serta dapat juga digunakan 

sebagai data dasar(bahan masukan data) untuk penelitian lebih lanjut.  

 




