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A. peranan Komoditas Karet Dalam Perekonomian Nasional 

aret alam merupakan salah satu komoditas andalan 

suuDrhtor perkebunan. Komoditas ini memiliki nilai 

~i tinggi. Pertumbuhan perekonomian Indonesia 

pada tahun 1950-an pernah sangat tergantung pada per- 

olehan devisa dari karet. Pada masa itu, devisanya 

sangat diperlukan untuk membangun perekonomian nasional 

yang terbengkalai setelah perang kemerdekaan. Devisa 

tersebut digunakan untuk pembangunan dan pengembangan 

sektor-sektor ekonomi lainnya. Namun dalam perkembang- 

an perekonomian nasional peran karet semakin menurun. 

Walaupun demikian, sumbangan devisa karet tetap penting 

bagi pembangunan nasional (Anonim, 1993). 

Penurunan peran karet dalam perekonomian nasional 

bukan merupakan kemunduran bagi komoditas tersebut. 

Seperti yang tersirat dalam Garis-Garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) bahwa tujuan pembangunan ekonomi nasional 

adalah agar selalu menjaga keseimbangan antara sektor 

pertanian dan industri. Pertumbuhan perekonomian yang 

semakin baik dicirikan oleh ,peran sektor pertanian 

yang semakin berkurang dan digantikan oleh peningkatan 

peran sektor industri. Pertumbuhan sektor pertanian 

ditujukan untuk menj adi pendukung yang kokoh sektor 

Industri (Anonim, 1994). 



Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan jelas 

rnenyatakan bahwa pengembangan sektor pertanian harus 

dilakukan melalui perencanaan yang matang dan cermat. 

perencanaan dalam ha1 menjadi sangat penting dan meru- 

pakan landasan untuk menciptakan sektor pertanian yang 

kuat dan dapat diandalkan. Dengan kondisi tersebut, 

sektor pertanian akan dapat berfungsi sebagai motor 

penggerak perekonomian nasional. 

Struktur perkebunan karet nasional tidak jauh 

berbeda dengan dua negara produsen karet alam yang lain 

yaitu Thailand dan Malaysia. Luas lahan perkebunan 

karet nasional sebesar 3 juta hektar (bandingkan dengan 

Thailand dan Malaysia sekitar 1,8 juta Ha) dengan 

komposisi 84 persennya merupakan perkebunan rakyat dan 

sisanya dikelola oleh swasta dan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) . Dengan lahan produksi seluas itu, 

produksi karet alam nasional tidak jauh berbeda dengan 

Thailand dan Malaysia, bahkan produksinya malah berada 

di bawah Thailand (Anonim, 1992) . Hal tersebut menun- 

jukkan bahwa produktivitas tanaman karet nasional masih 

rendah. Perbandingan selengkapnya mengenai luas areal 

dan produksi karet alam nasional dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Penghasilan devisa komoditas karet dibandingkan 

dengan komoditas lainnya dalam kelompok non-migas tetap 

tinggi. Berdasarkan atas nilai ekspornya, karet mendu- 



duki posisi ketiga setelah tekstil dan produk kayu. 

Nilai ekspor karet pada tahun 1987 sebesar 957 juta US$ 

dan nilainya terus meningkat menjadi 1.244 juta US$ 

untuk tahun 1988. Setelah itu nilai ekspornya memper- 

lihatkan penurunan dan pada tahun 1991 nilainya sebesar 

956 juta  US$^. 

Tabel 1: Luas Lahan dan Produksi Karet Alam 

Indonesia dan Beberapa Negara Produsen 

Utama Tahun 1991 

Luas Areal Total Produksi 
(000 Ha) (000 Ha) (000 Ton) 

Indonesia 499 (16) 2541 (84) 3040 1337 
Thailand 94 ( 5) 1750 (951 1844 1340 
Malaysia 352 (19) 1479 (81) 1831 1253 
India 77 (17) 374 (83) 451 360 

Sumber : Rubber Sta t is t ica l  Bulletin, 1992. 
Keterangan : Angka dalam kurung ( ) merupakan persentase 

1 Perkebunan Besar (8OMH dan Suasta) 

2 Perkebunan Rakyat 

Disamping sebagai penghasil devisa, karet memi- 

liki beberapa manfaat yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah memberikan kontribusi terhadap perekono- 

mian Indonesia. Manfaat tersebut antara lain berupa : 

1. Tinjauan Ekonomi Bank Bun~i Daya : Perkemhangan Produksi dan Penrasdran 
Karet Alam 1987 - 1991. XIV (3): 12 



I. Penciptaan lapangan kerja. Dengan dibuka dan 

berkembangnya perkebunan karet di daerah pinggiran 

(pedesaan) akan memberikan lapangan pekerjaan bagi 

penduduk terutama yang berada di sentra-sentra pro- 

duksi karet. Terbukanya lapangan kerja tersebut 

paling. tidak akan mengurangi keinginan penduduk 

desa untuk urbanisasi ke kota sehingga beban daerah 

perkotaan bisa dikurangi. 

2. Pemerataan kesempatan berusaha. Tidak seluruh 

produksi karet alam nasional untuk di ekspor, 

beberapa bagian dijual di dalam negeri untuk meme- 

nuhi kebutuhan industri karet. Kondisi ini berdam- 

pak pada berkembangnya industri (home industry) 

karet nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan nasional akibat adanya peningkatan nilai 

tambah karet alam. 

3. Dengan teknik budidaya yang baik,, pengusaha perke- 

bunan karet dapat meningkatkan produktivitas dan 

kesuburan lahannya. Disamping itu, tanaman karet 

yang ditanam di daerah lereng akan mengurangi 

bahaya erosi dan longsor. 

B. Komoditas Karet sebagai Unit Bisnis Perreroan Terbatas Perkebunarz XIII 

Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan XI11 adalah 

salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ber- 

gerak di sektor pertanian khususnya tanaman perkebunan. 



Jenis komoditas yang menjadi unit bisnis PTP XI11 ada- 

lah teh, karet, kina, kakao, kelapa dan cengkeh. 

Karet merupakan salah satu unit bisnis yang dian- 

dalkan PTP XI11 setelah teh. Luas lahan komoditas 

karet PTP XIII sampai dengan tahun 1990 adalah 9.293 

Ha. Dalam periode 1985 - 1990, luas lahannya mening- 

kat dengan rata-rata 2,2 persen per tahun. 

Kontribusi komoditas karet terhadap laba kotor 

perusahaan untuk periode 1985 - 1990 memperlihatkan 

peningkatan yang cukup tinggi yaitu rata-rata 63 per- 

sen. Dalam perencanaan jangka panjang PTP XIII, diha- 

rapkan kontribusi komoditas karet serta komoditas yang 

lain akan meningkat. Hal tersebut berdasarkan atas 

prediksi bahwa di masa datang kontribusi komoditas 

utamanya yaitu teh akan menurun. Peningkatan kinerja 

perusahaan dilakukan dengan meningkatkan peran beberapa 

komoditas yang berprospek cerah seperti karet, kina dan 

kakao. Gambaran selengkapnya mengenai kontribusi 

beberapa komoditas terhadap laba perusahaan dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

Produk karet alam PTP XI11 terutama dalam bentuk 

sheet atau Ribbed Smoked Sheet dan Brown. Perseroan 

Terbatas Perkebunan XI11 juga memproduksi lateks pekat 

yang mulai dirintis pada tahun 1988. Pengembangan pro- 

duk melalui diversifikasi diharapkan dapat terus dilak- 

ukan. Hal ini akan sangat berguna untuk mempertahankan 



pangsa pasar dan kinerja karet sebagai satu unit bisnis 

PTP XIII. 
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Gambar 1. Kontribusi Beberapa Komoditas PTP XI11 

terhadap Laba ~otorn~a' : 
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Pemasaran sheet maupun lateks pekat PTP XI11 

dilakukan di pasar domestik maupun ekspor. Negara 

tujuan ekspor karet alam PTP XI11 adalah negara-negara 

TAIII IN  

1. Sumber : Rencana Jangka Panjang PT Perkebunan 
XI11 Tahun 1990 - 1994. 



di Eropa Barat, Rusia dan Eropa Timur, dan Asia. Pada 

awalnya, negara-negara Eropa Barat merupakan tujuan 

utama ekspornya, namun kemudian beralih ke negara 

~merika Serikat dan Asia. Peningkatan nilai ekspor 

dalam periode tahun 1984 - 1988 ke Amerika Serikat dan 
cukup tinggi sejalan dengan penurunan yang tajam 

ekspornya ke negara-negara Eropa. 

Berdasarkan perkembangan pemasaran komoditas karet 

dan rencana jangka panjang PTP XIII, pemasaran komodi- 

tas karet diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku 

industri perkaretan di dalam negeri. Seperti yang 

diuraikan dalam Rencana Jangka Panjang PTP XI11 bahwa 

I sampai dengan tahun 1994 volume penjualan di dalam 

I 

i 
negeri diharapkan berkisar antara 80 - 90 persen. Me- 

I nurut Anonim (1993) perkembangan perkaretan nasional 

rnasih sangat luas dan memiliki prospek yang cerah. 

Prediksi tersebut berdasarkan atas tingkat konsumsi 

karet nasional perkapita masih sangat rendah yaitu 

sekitar 1,5 kg/tahun atau hanya 10 persen dari tingkat 

komsumsi karet negara maju. Peningkatan konsumsi 

tersebut sangat tergantung pada tingkat pertumbuhan 

perkonomian nasional. 

Sheet merupakan jenis karet konvensional. Dalam 

proses produksi sheet keberadaan kamar sangat penting. 

Kamar asap berfungsi dalam proses pengeringan sheet. 

Kebun Mira-mare sebagai kebun yang memproduksi sheet 



I memiliki dua tipe kamar asap yaitu kamar asap bukan 

I lori dan kamar asap lori. Total kamar asap di kebun 

I ~ira-mare adalah 19 kamar yang terdiri deri 13 kamar 

I asap bukan lori dan 6 kamar asap lori. 

1 C. Perumusao Masalah 

I Kamar asap lori merupakan kamar asap percontohan 

dan hanya dibangun di Kebun Mira-mare. Tungku pemanas- 

nya diletakkan di ujung bangunan kamar asap (Gambar 2 ) .  

Dengan posisi tungku pemanas seperti itu, panas yang 

dihasilkan kurang merata dan tidak sesuai dengan kebu- 

I tuhan. Pada sisi yang dekat dengan tungku akan mempe- 

roleh panas yang lebih tinggi dibandingkan dengap sisi 

sebaliknya. Kondisi seperti ini tentunya akan sangat 

merugikan karena sheet menjadi gosong, bergelembung dan 

mudah ditumbuhi jamur. Dengan pemanasan seperti itu, 

sheet yang di proses di dalam kamar asap lori kualitas- 

nya rendah. Kondisi ini tentunya akan sangat merugikan 

perusahaan karena harga jualnya menjadi lebih rendah. 

Hal ini membuat laba perusahaan menurun. 

Secara teknis kendala ini dapat diatasi dengan 

melakukan pemindahan letak tungku pemanas. Menurut 

kajian bagian teknik, panas yang dihasilkan akan lebih 

menyebar rata bila tungkunya dipindahkan ke bagian 

tengah . 



Gambar 2 .  Bagan Kamar Asap Lori Dengan Tungku d i  

Tepi 



Untuk memindahkan lima tungku kamar asap lori 

diperlukan biaya sebesar Rp. 67,s juta. Dana tersebut 

diperoleh dari pinjaman Bank Bumi Daya dengan tingkat 

bunga (i) sebesar 20,5 persen. 

Sebelum memutuskan untuk melakukan pemindahan 

tungku, manajemen PTP XI11 ingin melakukan analisis 

dari aspek yang lain yaitu aspek finansialnya. Aspek 

finansial akan memberikan jawaban atas pertanyaan 

apakah pemindahan tungku pemanas tersebut layak dilaku- 

kan dan adakah manfaat pemindahan tungku terebut terha- 

dap perusahaan. 

D. Tujuan Studi 

Geladikarya ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan 

investasi pemindahan tungku pemanas kamar asap lori, 

dan untuk mengetahui besarnya manfaat tambahan (incre- 

mental benefit) yang dihasilkan dari aktivitas investa- 

si tersebut. 

Dengan adanya kajian tersebut diharapkan hasilnya 

dapat dijadikan petunjuk ataupun sumber informasi bagi 

para pembuat keputusan di dalam memutuskan apakah 

investasi ini perlu dilaksanakan segera, ditunda atau 

dibatalkan. 




