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ABSTRAK 

Widia Multian Karolina. 2017. Perkebunan Kulit Manis Rakyat Kerinci 1965-2015. 

Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Jambi, Pembimbing: (1) Drs. Budi Purnomo, M.Hum, (2) Apdelmi, 

S.Pd.,M.Pd. 

Penelitian ini membahas tentang perkebunan kulit manis rakyat di Kabupaten 

Kerinci. Perkebunan kulit manis ini merupaka tanaman yang sangat diminati di 

Kerinci sehingga menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai pengahasil kulit manis 

terbesar di Indonesia. Selain itu kulit manis yang dihasilkan dari Kerinci menjadi 

komoditas yang sangat diminati dipasar dunia. Permaslahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah: (1) Bagimana kondisi geografi, demografi, budaya dan ekonomi 

Kerinci, (2) Bagaimana perkebunan kulit manis rakyat Kerinci, (3) Bagaimana 

dampak usaha perkebunan kulit manis pada saat merosotnya harga kulit manis. 

Penulis menggunakan metode historis yang terdiri dari empat tahapan yaitu 

pengumpulan data, kritik sumber, penafsiran dan penulisan sajarah. 

Adapun hasil penelitian ini mengarah pada usaha perkebunan kulit manis 

rakyat Kerinci tahun 1965-2015. Dalam kurun waktu tersebut ushasa perkebunan 

kulit manis rakyat ini mengalami bebrapa fase. Fase pertama 1965-1980 merupakan 

masa kejayaan, 1981-1999 merupakan masa kemerosotan, dan 2000-2015 merupakan 

masa kembalinya kejaayaan usaha perkebunan kulit manis rakyat Kerinci.  

Kata Kunci: Perkebunan kulit manis rakyat Kerinci 1965-2015 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkebunan merupakan aspek terpenting dalam ekonomi di Indonesia 

pada masa kolonial. Perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan 

agraris barat  yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian  Kolonial. 

Perkembangan perkebunan swasta terlihat sangat pesat setelah kabinet liberal 

mengambil alih pemerintahan di negara Belanda dan menyiapkan prasarana 

hukum untuk memberi jaminan bagi penanam modal swasta di Indonesia. 

Perkembangan perkebunan di pulau Jawa terlihat lebih mencolok dari 

perkebunan di luar pulau Jawa.
1
 

Perkembangan perkebunan di luar Jawa baru muncul secara kontinu sejak 

awal abad 20, kecuali Sumatera Timur yang sudah ada sejak 1860-an.  Indikasi 

pertumbuhan ekonomi diluar Jawa terutama berasal dari angka-angka ekspor 

dari wilayah-wilayah yang mengalami pertumbuhan. Seperti yang terjadi di 

Pulau Sumatera, pulau ini menunjukkan tingginya variasi komoditi ekspor.
2
 

Penelitian mengenai perkebunan-perkebunan besar telah banyak diteliti 

oleh sejarawan, seperti perkebunan kopi, tembakau, tebu dan teh tetapi jarang 

sekali penelitian yang mengkaji mengenai kebun rakyat. Padahal perkebunan 

rakyat juga mampu bersaing dengan perkebunan besar. Perkebunan rakyat yang 

                                                           
1
 R.Z. Leirisa, dkk. Sejarah Perekonomian Indonesia. ( Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012). Hal. 65 

2
 Ibid, Hal. 70  
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biasanya  dikelola oleh para petani kecil juga dapat menimbulkan frustasi 

berkepanjangan kepada para pemilik perkebunan besar. Kebun memiliki 

potensi ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat.
3
 Salah satu perkebunan 

rakyat yang cukup berpotensi adalah perkebunan kulit manis. Tanaman kulit 

manis sudah lama dikembangkan di Indonesia dan merupakan salah satu 

komoditi rempah yang menjadi barang dagangan utama sejak zaman kolonial.
4
 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memilikin perkebunan 

kulit manis terbaik, namun masih sangat sedikit yang mengkajinya. 

Kulit manis ini termasuk ke dalam jenis tanaman rempah-rempah yang 

telah dikenal sejak 2600-2100 SM di Mesir. Tanaman ini digunakan untuk 

membalsam mayat raja-raja untuk dijadikan mummi, tanaman ini diimpor dari 

India dan Ceylon. Pada tahun 1825 Indonesia Khususnya di Pulau Jawa pada 

waktu itu telah dimulai menanam tanaman kulit manis yakni cinnamon Ceylon 

zeylanicum. Namun sebelum itu Indonesia sendiri telah mempunyai tanaman 

kulit manis sendiri yakni Cinnamomum Burmanni B1. Cinnamomum Burmanni 

ini berada di daerah Sumatera Barat dan Jambi (Kerinci), merupakan tanaman 

hutan yang sampai saat ini masih tetap merupakan tanaman penghasil kulit 

                                                           
3
  http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artikel di akses pada tanggal 30 maret 2016. jam 11.30 wib. 

4
 Denian. A. Seleksi Massa Dan Uji Turunan Kayu Manis. Laporan Hasil Penelitian Tanaman 

Rempah dan Obat. (Solok: BPTP Sukarami. 1996). Hal. 03 

http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artikel
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dengan nama “Padang Kaneel” dan ada pula yang memberi nama Cassia Vera, 

Kulit Manis Darek, atau Kulit Manis Kerinci”.
5
 

Pengembangan kulit manis dapat dilakukan hampir seluruh wilayah 

Indonesia karena kondisi wilayah Indonesia memiliki topografi yang berbukit-

bukit dan ketinggian ideal untuk tanaman kulit manis. Penggalakan tanaman 

kulit manis selain untuk memenuhi permintaan pasar juga untuk penghijauan 

yang pengusahaannya dikelola oleh perkebunan rakyat. Tanaman ini 

merupakan komoditas unggulan, terutama di Kabupaten Kerinci Provinsi 

Jambi, sebagai daerah sentra produksi kulit manis Indonesia. Pendapatan petani 

di daerah yang berasal dari hasil kulit manis sebesar 26,93% dari hasil usaha 

taninya, atau 16,03% dari total pendapatan petani.
6
  

Walaupun bukan pendapatan utama, namun fungsinya sangat penting 

sebagai cadangan dana untuk memenuhi kebutuhan biaya mendadak dan mahal, 

karena kebun kulit manis mudah dijual dan memiliki harga jual yang tinggi, 

maka kebanyakan masyarakat menjadikan kebun kulit manis sebagai tabungan 

bagi masyrakat Kerinci . 

 Pengusaha perkebunan kulit manis ini masih didominasi oleh perkebunan 

rakyat. Sedangkan hasil panen kulit manis dalam pemasarannya terdiri dari 

bebrapa tahap penjualan, pedagang pengepul desa, pedagang pengepul 

                                                           
5
 Eka Feriani dan Heri Hendramawan. Pengolahan Kulit Kayu Manis Di Desa Lolo Kecil Kecamatan 

Gunung Raya Kabupaten Kerinci.  (Jambi: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah 

Propinsi Jambi Bagian Proyek Pemberdayaan Museum. 1999). Hal. 7. 
6
 Yulius feri. Prospek Pengembangan Kayu Manis (Cinnamonum Burmanii). Laporan Penelitian. 

(Sukabumi:Balai Pelestarian Penelitian Tanaman Industri Dan Penyegaran. 2013). Hal. 12. 
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kecamatan/kabupaten, yang selanjutnya dijual kesebuah perusahaan. 

Perusahaan inilah yang bertugas mengekspor kulit manis ke berbagai negara. 

Pada umumnya pengelolaan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan besar 

atau swasta kualitas kulit manis lebih bagus dan harga lebih tinggi. Ini 

dikarenakan pengusahaan kulit manis dilakukan dengan menggunakan 

teknologi yang tinggi. Salah satu yang mengahasilkan kulit manis berkualitas 

adalah provinsi Jambi, sebagai salah satu penyumbang kulit manis terbesar.
7
  

Sampai sekarang para pedagang kulit manis khususnya di Kerinci, 

menjual hasil kulit manis mereka ke Padang.  Sesampainya di Padang yang 

membeli kulit manis dari Kerinci dan mengekspornya keluar negeri  adalah 

orang Cina yang sudah lama menerima hasil panen dari perkebunan kulit manis 

dari kabpaten Kerinci.
8
 

Provinsi Jambi penghasil kulit manis, dan menjadi satu daerah  komonitas 

unggulan sektor perkebunan. Kabupaten Kerinci memiliki luas lahan 

perkebunan kulit Manis, dengan potensi, terdiri dari TBM 16.597, TM.24.019, 

TT/TR.346. Menurut data Pemkab Kerinci, produksi kayu manis kabupaten ini 

mencapai lebih dari 53 ton selama tahun 2012. Jumlah tersebut dihasilkan dari 

sekitar 41 ribu hektar lahan kayu manis. Komoditas ini paling banyak 

dibandingkan komoditas lain dari kabupaten ini, misalnya kopi robusta, karet, 

                                                           
7
  Suci Nola Ashari, Analisa Kelayakan Financial Konversi Tanama Kayu Manis Menjadi Kakao di 

Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Skripsi.  (Bogor: Institute Pertanian 

Bogor. 2006). Hal. 31 
8
 Wawancara dengan H. Bustami. Produsen kulit manis. umur 58 tahun. tanggal 19 maret 2016. di 

Siulak Gedang, kec. Siulak. 
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dan kakao. Uniknya, lahan kayu manis tersebut memang lebih mirip hutan dari 

pada perkebunan. Secara turun temurun, pohon-pohon kayu manis tumbuh 

subur di lereng-lereng bukit, seperti yang mengelilingi desa Talang Kemuning.
9
 

Jalur pemasaran kulit manis dari produsen ke eksportir memiliki banyak 

pelaku pemasaran diantaranya pedagang, baik pedagang desa, kecamatan, 

maupun kabupaten. Hal ini memperpanjang jalur tata niaga kulit manis 

sehingga keuntungan yang diperoleh oleh petani ataupun produsen semakin 

kecil. Penyebabnya adalah setiap pelaku pemasaran menginginkan keuntungan. 

Tujuan pasar yang akan dicapai oleh pelaku pemasaran adalah pasar lokal dan 

pasar ekspor. Pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sedangkan 

pasar ekspor untuk memenuhi kebutuhan luar negeri.
10

  Kulit manis komoditi 

ekspor di pasarkan di negara Amerika, Jepeng, Jerman, Belanda, Belgia, 

Swedia, Venezuela, Hungaria, Meksiko, Yunani, Kanada, dan Singapura. 

Ekspor kulit manis Indonesia 85 % dipenuhi oleh kulit manis dari Kabupaten 

Kerinci.
11

  

Propinsi Jambi khususnya Kabupaten Kerinci merupakan perkebunan 

kulit manis yang tersebar luas. Kulit manis Kerinci memiliki keunggulan dalam 

berbagai hal,  antara lain: aroma dan cita rasa, kandungan minyak atsiri yang 

tinggi, warna yang khas, ketebalan ukuran dan bentuk yang tidak dimiliki oleh 

                                                           
9
 Jambi Penghasil Kayu Manis Dunia. Tempo. minggu, 08 September 2013. 

10
  Wawancara dengan  Mansuri. Produsen kulit manis. umur 43 tahun. Tanggal 11 maret 2016 di kel. 

Siulak deras, kec. Gunung kerinci. 
11

 Pemerintah Kabupaten Kerinci. Profil Kabupaten Kerinci. (Kerinci: Bapeda kab. Kerinci, 2010). 

Hal. 28. 
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kulit manis dari daerah lain. Kulit manis Kerinci diolah sebagai bahan rempah-

rempah dan bahan campuran kue serta minuman dan bahan obat-obatan. Ketika 

masuk dalam pasar internasional kulit manis Kerinci sudah banyak dikenal 

dengan berbagai merk dagang.
12

 

Pada masa pemerintahan Soeharto menunjukkan pertumbuhan ekonomi 

yang cukup pesat. Melalui trilogi pembangunan, masalah pemerataan 

pendapatan masyarakat mendapat perhatian dan pada awal pelita VI  yang 

disebut sebagai awal pembangunan jangka panjang ke dua persoalan pemetasan 

kemiskinan menjadi pokok perbincangan dan target pembangunan. Repelita 

yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dipandang 

berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan 

roda perekonomian nasional.
13

  

Masa pemerintahan Soeharto ini memberikan keuntungan yang sangat 

besar bagi masyarakat Kerinci  dan  bagi produsen kulit manis. Pada masa 1965 

sampai 1980,  kulit manis merupakan tanaman primadona petani di Kerinci. 

Hampir sebagian besar ladang ditanami kulit manis. Bahkan, dengan bertanam 

kulit manis, banyak petani yang bisa naik haji, beli mobil, sekolahkan anak, 

bangun rumah, serta barang mewah lainnya.
14

 

                                                           
12

 Wawancara dengan  Hatman. Produsen kulit manis umur 68 tahun. Tanggal 10 Maret 2016 di Kel. 

Siulak Deras, Kec. Gunung Kerinci. 
13

 R.Z. Leirisa Dkk.  Op. Cit. Hal. 87- 88 
14

 Kekayaan Tersembunyi Di Bukit-Bukit Kerinci. Tempo. Kamis, 27 Februari 2014. 
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Turunya harga kulit manis diera 1980 ke atas membuat petani yang sudah 

menunggu panen selama puluhan tahunpun kecewa. Banyak yang membiarkan 

kulit manis mereka di ladang tanpa perawatan. Selama bertahu-tahun harga 

kulit manis tidak pernah naik, hingga para petani beralih dan  menggantinya 

dengan tanaman lain. Banyak petani menganti tanaman kulit manisnya dengan 

beralih ke tanaman lain seperti budidaya kopi, cabe, kentang, bawang dan 

lainnya. Saat masyarakat Kerinci lainnya meninggalkan usaha perkebunan kulit 

manis, tapi ada juga yang bertahan dengan usaha perkebunan kulit manis 

mereka namun itu haya sebagian kecil. 

Saat ini kulit manis kembali menjadi tanaman primadona di Kerinci, 

setelah mengalami kemerosotan yang cukup lama. Harga kulit manis sendiri 

berangsur-angsur naik seiring dengan di keluarkannya sertifikat layak 

pemasaran dari Uni Eropa dan Amerika.
15

 Adanya sertifikat layak produksi 

tersebut masyarakat Kerinci semakin bergairah untuk meneruskan usaha 

perkebunan kulit manis mereka. Hal ini juga menarik perhatian penulis untuk 

mengangkat kembali tentang masa kejayaan kulit manis Kerinci ditahun 1965-

2015. 

Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian dan tulisan tentang 

perkebunan kulit manis ini, agar masyrakat Kerinci mengetahui bahwa usaha 

perkebunan kulit manis merupakan usaha yang sangat menjanjikan dan bisa 

                                                           
15

  Kayu Manis Jambi Dapat Pengakuan Internasional. Sumbar. Antarnew. Sabtu, 19 April 2014. 
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mengangkat perekonomian masyarakat Kerinci, tentunya harus dengan 

pengolahan serta pemasaran yang tepat.  

Karena selama ini pamasaran kulit manis yang dilakukan oleh masyrakat 

Kerinci hanya sampai kepada perusahaan yang dikelola oleh etnis 

Tionghoa/Cina yang berada di Sumatera Barat dan perusahaan tersebutlah yang 

mengekspor kulit manis Kerinci ke berbagai negara.  

Keadaan tersebut dinilai cukup merugikan bagi masayrakat Kerinci dan 

propinsi Jambi. Karena melihat  keuntungan yang diperoleh oleh petani dan 

pedagang Kulit manis Kerinci dari menjual kulit manis kepada perusahaan Cina 

lebih kecil, jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan yang mengekspor kulit manis yang tetunya dijual dengan harga 

yang tinggi. Selain itu pajak yang dari penjualan kulit manis yang seharusnya 

dikelola oleh Propinsi Jambi malah diterima oleh Sumatera Barat. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

Kabupaten Kerinci merupakan penghasil kulit manis terbaik asia, kabupaten ini 

terletak di Propinsi Jambi. Kulit manis Kerinci telah menjadi komoditas ekspor dan 

telah banyak dikenal dipasar dunia. Bagi masyarakat Kerinci, perkebunana kulit 

manis merupakan sumber pendapatan yang digunakan sabagai tabungan.  

Namun belum diketahui secara pasti kapan penanaman pertama yang dilakukan 

di Kerinci. Tanamn ini pertama kali di temukan di Srilanka oleh orang Portugis yang 

bernama Dom Lourenco De Almeida. Tanaman ini merupakan tumbuhan asli daerah 

tropis yang ada di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Daratan Cina. 

Keberadaan kulit manis Kerinci telah dikenalkan Pemerintah Hindia Belanda 

sejak tahun 1895. Perkebunan terus berkembang Kerinci hingga tahun 1930-an dan 

pada tahun ini juga kulit manis mulai dibudidayakan secara besar besaran oleh petani 

Kerinci. Sebagai salah satu komoditi ekspor Provinsi Jambi kulit manis Kerinci telah 

mampu memasok sebagian besar kebutuhan dunia. Harga kulit manis yang terus naik 

setiap tahun, menjadikan kulit manis sebagai tanaman primadona di Kerinci.  

Tanaman kulit manis akan berproduksi dengan baik bila ditanam di daerah 

dengan ketinggian berkisar 500-1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Serta 

suhu udara yang sesuai untuk tanaman ini 18
0
-25

0
C dengan curah hujan antara 2000-

3000 mm setahun tanpa ada bulan-bulan yang kering. Kelembapan yang dibutuhkan 
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agar kulit manis ini dapat tumbuh dengan baik adalah 70-90% dengan sinar matahari 

yang dibutuhkan adalah berkisar antar 40-70%. 

 Dari segi keadaan tanah, tanah yang cocok untuk tanaman kulit manis adalah 

tanah yang banyak mengandung humus, remah, pasir, dan mudah menyerap air 

seperti latosol. Namun kulit manis ini juga dapat tumbuh pada jenis tanah andosol, 

podsolik, merah kuning dan mediteran. Serta dengan tingkat keasaman (pH) tanah 

yang cocok untuk kulit manis adalah pH 5,0-6,5. 

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kondisi alam yang dijelaskan di 

atas adalah propinsi Jambi tepatnya kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci yang 

sebagaian besar merupakan daerah pegunungan menjadi temapat penanaman tanaman 

kulit manis yang paling cocok, sehingga kualitas kulit manis yang dihasilkan sangat 

bagus. Hal tersebut menjadi faktor bagusnya kualitas dan berkembangnya usaha 

perkebunan kulit manis di Kerinci. 

Produksi kulit manis di Kabupaten Kerinci dilakukan oleh beberapa pelakuku 

produksi seperti produksi yang dilakukan oleh satu keluarga dan industri. Dalam 

pemasaran kulit manis di Kerinci tidak dilakukan pada hari tertentu, melainkan sesuai 

dengan keinginan para petani/produsen kulit manis dan para pedagang. Hal ini 

dikarenakan kulit manis memiliki rantai jalur pemasaran tersendiri yang dimulai dari 

produsen, pedagan pengepul tingkat desa, pedagang pengepul tingkat kabupaten dan 

ekportir. Tujuan eksport kulit manis Indonesia adalah Eropa, Amerika Serikat, 

Singapura, Hongkong, Jerman, Belanda, Denmark, Jepang, Bangladesh, Maroko, 
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Afrika Selatan, korea selatan, Belgia, Nurwegia, Swedia, Finlandia, Italia, Spanyol, 

Portugal dan lainnya. 

Pada tahun 1980-1990 nilai ekspor kulit manis Kerinci mengalami mengalami 

penurunan. Harga kulit manis berangsur-angsur stabil,tahun 2000 kulit manis kembali 

mengambil posisi sebagai tanaman primadona di Kerinci. Harga kulit manis tidak 

begitu sering mengalami penurunan. Kualitas kulit manis semakin diperhatiakn oleh 

para petani kulit manis di Kerinci. Para petani kulit manis mulai memperbaiki cara 

pengolahan hingga mendapatkan kualitas yang baik.  

Hingga tahun 2014 kulit manis Kerinci mendapatkan pengakuan dari Uni Eropa 

dan Amerika sebagai kulit manis dengan kualitas terbaik. dengan pengakuan dari Uni 

Eropa dan Amerika kulit manis Kerinci mendapat penghargaan berupa sertifikat 

layak pemasaran, bahkan bisa dikatan bahwa kulit manis Kerinci mendapat 

pengakuan dunia. 

Harga kulit manis yang tinggi juga mendorong masyarakat Kerinci untuk 

memperluas lahan perkebunan mereka dan juga ketertarikan masyarakat yang belum 

menanam kulit manis untuk mencoba menanam kulit manis. Perluasan perkebunan 

berdampak pada perubahan sikap masyarakat terhadap lahan dan kepemilikan tanah. 

Keinginan untuk memperoleh hasil panen pertanian perdagangan yang banyak setiap 

orang jelas memerlukan lahan yang lebih luas dari pada sekedar untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 
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Dengan berkembangnya usaha perekbunan kulit manis di Kabupaten Kerinci 

juga berakibat pada terciptanya lapangan kerja baru. Karena dalam penglehannya 

kulit manis sangat membutuhkan banya tenaga kerja.  

 

 


