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ABSTRAK

The objectie of research was to know farmers' replanting rubber model in Batanghari
Regencv. Research was conducted in Batanghari Regency in2012. Research used secondary
data of time series from 2005 * 2011. To answer research problem was used farmers
replanting rubber rnodel containing from replanting condition planted and searching farmers
replanting rubber model, after considering the available variable existing and government
policy variable. Research found that : (a) significant anf positif effects in long-term to
replanting for varying expected price, (b) small, negative effect and not significant to present
price, and (c) signiflcant, positif subsidizing eff-ects that designing to exchange old plant to
hybrid plant. Yarying of old plant acreage effect suggested that good formulation, from new
regression was needed but the effect founded in age of 40*, the variable was unstable. As
suggested this effect rnay be caused by the acreage of plant and the consentration in small
atea.

Keywords : replanting motlel, farmers rubber plant, ruhher replanting progld.m.

PENDAHULUAN

Provinsi Jarnbi termasuk salah satu Provinsi penghasil karet yang cukup penting di
Indonesia dan juga merupakan tulang punggung utama bagi perekonomian masyarakatnya,
karena harnpir 542.688 jurnlah petani pemilik kebun (KK) di Provinsi Jambi tergantung
hidupnya pada sub-sektor perkebunan dan sebanyak 245.A78 kepala keluarga (KK) atau
45,16s/o adalah petani karet. Dan usaha perkebunan karet merupakan kegiatan yang paling
luas diusahakan, sekitar 642.417 Ha adalah areal perkebunan karet dari 848.419 Ha areal
perkebunan yang ada di Provinsi Jambi (Dinas Perkebunan Provinsi Jarnbi, 2011).

Kabupaten Batanghari Jambi merupakan salah satu daerah sentra produksi karet
rakyat di Provinsi Jambi, dengan areal tanaman karet sebesar 139.665 Ha (Dinas
Perkebunan Provinsi Jambi, 2011). Kondisi pertanaman karet rakyat di daerah ini, dari segi
unur tanaman adalah pohon karet relatif tua atau non produktif dan dari segi pengusahaan
merupakan kebun karet atau hutan karet yang potensi produksinya rendah.

Salah satu kelemahan utama pekebun karet rakyat didaerah ini adalah sangat
rendahnya kemampuan pekebun dalanr melaksanakan investasi baik disebabkan oleh
rendahnya pengetahuan maupun kekurang mampuan dalam mengalokasikan pendapatannya
(Dewi, dan Napitupulu, 2006). Oleh sebab itu diperlukan adanya keterlibatan pihak-pihak
lain yang dapat membantu mengarahkan para pekebun sehingga kepastian peremajaan dapat
terwujud.

Tanaman karet di Kabupaten Batanghari ini cukup potensil untuk dikembangkan.
Namun demikian perlu dikaji Iebih laqiut bagaimana upaya peremajaan karet yang telah
dilakukan dan model peremajaan karet yang dilakukan berkaitan dengan kondisi wilayah
penelitian tersebut.
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TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman karet sejak jaman penjajah telah mendominasi usahatani bagi masyarakatyang ada di Kabupaten Batanghari. Sehingga budaya berkebun karet sudah lama dikenal
dimasyarakat pada desa-desa di daerah iniLrnumnya rnasyarakat di desa ini, pendapatan
mereka sangat tergantung dari hasil ft1!s yung dip.roleh dari kebun karet. Sehingga
pendapatan mereka masih tergolong relatif renOal yang dikarenakan kondisi kebun karet
mereka yang sudah tidak ekonomis lagi, sudah berumurfu a atautidak produktif lagi. Selain
tanaman karet tersebut belum semua dilakukan peremajaan juga pada t*r**un tur"t tersebut
turnbuh tanpa perawatan yang baik (Edison, ZOOS).

Masalah utama perkebunan karet rakyat di Kabupaten Batanghari adalah tingkatproduktivitas nya yang rendah yakni sekitar 796 ky'ha, sementara itu untuk perkebunan
swasta produksi tahunannya mencapai 1.a39 kglia. Hal ini dikarenakan oleh kurang
pengetahuan dan kemampuan petani dan upaya penyuluhan dalam kegiatan perkebunan
karet ini (Edison, 2006)

Sementara itu, peremajaan pada tanaman karet tidak dapat mereka lakukan karena
terbatasnya dana yang mereka miliki dan juga melakukan peremajaan juga rnengakibatkan
akibat sampingan yakni hilangnya mata pencaharian mereka untuk r**!rrtu.u waktu sampai
tanaman tersebut berproduksi (Zulkifli et al. 200g).

Tanaman karet rakyat di Kabupaten Batanghari ini cukup potensial untuk
dikembangkan' upaya-upaya yang telah diiakukan oleh |etani yakni melakukan penanamansela diantara karet yang telah tua, dan menebang karet tua yang dianggap tidak
menghasilkan lateks secara baik. Sementara peranan pemerintah dalam ilat perema;aan inidilakukan sejak diperkenalkannya beberapa frogram peremajaan karet rakyat sepertiprogram TCSDP, serta program lain pernerintah daerah yang teiah dilaksanakan beberapatafun balakangan ini{Narwin,2a06). Pemerintah Daerah i.rgu, program peremajaan karetrakyat seluas 750'000 Ha, juga telah membantu petani untuk memflerbaili tonolsi kebunkaret dengan memberikan bantuan bibit, pupuk dan pestisida dengan gratis.

- , Kegiatan peremajaan karet rakyat pota Urr TCSDP ditulukan'untuk meningkatkanproduklivitas dengan menranfaatkan lahan karet yang sudah tua melalui penerapan teknologibudidaya yang dianjurkan. Program ini dimulai talun lg92 yangtersebar di beberapa 6kecamatan di Kabupaten Batanghari, dengan peserta sebanyal 22.aga Ha. Kegiatanpengembangan karet rakylt melalui ptoyek rcbup meliputi tiga kegiatan utarna : (a)persiaparl pembangunan kebun; (bj pinilaian dan penetapan kerai kebun, dan (c)pengernbalian kredit. Dalam kegiatan proyek-ini petani p"**.tu selain menerima paket bibit,pupuk, obat-obatan dan-alat-alat perlanian kecii juga berupa insentif serta mendapatkan
birnbinganr'pembinaan teknis oleh petugas lapangair (iunaidi, 2 003 ).Hasil penelitian menunjukkan bahwa ,p*yu peremajaan yang telah dilakukanpemerintah terhadap r.!!1ni grasih banyaf kendalanya, antarataln tioat rieratanya progranlperernajaan TCSDP diikuti oleh petani karet dan lendala birokrasi p**.rintuf, dalarnmelaksanakan prograrn peremajaan tersebut. Banyak permasalahan internal dan eksternalyang perlu diperhatikan dafam mengkaji program peremajaan karet ini v*g ort*:ukkanoleh cukup bervariasinya tingkat tese;arrteraan peiani daii kegiatan program peremajaan
karet ini (Syaipuddin,2004). Menurut Sastraatrnadja dalarn Narwin'(2d06;, bahwa luasareal tanaman karet 

lutTut,per keluarga petani beikisar antaru 1,1 -'ts hektar, denganrata4ata pemilikan sekitar 2,1 hektar. Ditaksir sekitar 80% petani karet hanya meuriliki 1

lek1ar ataukurang,lso6 rnemiliki 2 - l0 hektar dan2o/olagi merniliki lebih dari l0 hektar"
Sedangkan luas lahan pertanian menurut Soekartawi (2004) akan **rrrp*ng*ruhi stcata usaha
dan skala usaha ini pada akhimya akan mempengaruhi efisiensi atau tidiknya suatu usahapertanian.
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Pada umumnya pengusahaan perkebunan karet rakyat mempunyai ciri-ciri
kemampuan modal rendah, teknik kultur tradisionai dan petani belum mengetahui umur
optimal untuk melakukan peremajaan karet agar lebih menguntungkan. Dengan keadaan

kebun-kebun tua dan rusak sebelum waktunya berarti petani telah menurunkan potensi dan

menyebabkan pendapatan petani rendah sehingga tidak dapat menabung dan tidak mampu

meningkatkan atau memperbaiki teknik kultur tanaman karetnya karena diperlukan biaya
yang besar (Williams, 2004).

Untuk mencegah rendahnya produksi karet rakyat, maka At'gunaini (2004)

mengemukakan beberapa kebijaksanaanyang harus ditempuh dalarn pengembangan karet

rakyat, yaitu :

1. Melakukan perluasan areal tanaman dan peremajaan.

2. Meningkatkan pembinaan petani karet secara intensif.
3. Membangun pusat penampungan hasil lateks dan menjamin harga yang layak.

Di Kabupaten Batanghari seperli juga halnya dengan daerah lainnya, kebanyakan

keputusan produksi dan investasi usahatani dibuat dibawah kondisi yang tidak pasti, dan

kebijakan Pemerintah terhadap usahatani. Pope dan Hallam (1986) telah menentukan

ketidak pastian adalah alasan utama mengapa Pemerintah melakukan intervensi dibidang
pertaoian. Tujuan dari semuanya ini adalah dalam rangka mewujudkan pemerataan

pembangunan pertanian itu sendiri.
Demikian pula halnya dengan upaya peremajaan karet ini, dimana Pemerintah telah

dan terus rnemikirkan masalah-masalah yang dihadapi petani karet. Untuk mengatasi
masalah-masalah yang dihadapi petani karet tersebut, penelitian di Sri Lanka (Hartley,
1987) mengatakan bahwa keputusan peremajaan adalah sangat penting dalam menentukan
respon petani karet terhadap rnasalah yang dihadapinya. Alasan untuk melakukan atau tidak
melakukan peremajaan adalah dengan melihat faktor yang dapat mernberikan keuntungan
atau kerugian kepada petani karet itu sendiri.

Untuk mengatasi masalah peremajaan karet ini, Perrerintah telah membuat banyak
kebijaksanaan dalam upaya pengentasan kemiskinan yakni dengan melakukan
program-program seperti berikut (a) peremajaan karet rakyat dengan dana
kredit/berbantuan, (b) peremajaan karet rakyat melalui program pengernbangan wilayah
khusus (P2WK), (c) peremajaan karet raLyat melalui pengadaan kebun entres, dan lain-lain
(Anonim,2006).

Menurut Hasan (2005) bahwa selain program peremajaan yang telah dikenal selama
ini, ada pula prograrn yang sangat berperan yakni alternatif peremajaan karet rakyat masa

datang. Program alternatif yang nantinya akan melahirkan model peremajaan yang
diinginkan, ini dilakukan melalui program Inpres Desa Tertinggal, pola perkebunan inti
rakyat, dan peranan koperasi unit desa rnenunjang peremajaan.

Peremajaan tanaman karet yang dilaksanakan pemerintah melalui proyek TCSDP,
PRPTE merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produklifitas karet melalui
penerapan teknologi yang dianjurkan. Teknologi yang dianjurkan dalam peremajaan ini
antara lain : ia) penggunaan bibit unggul okulasi, (b) penlulaman dengan umur bibit yang
seragam pada populasi keseragaman kurang dari 98%, (c) penyiangan 2 kali setahun, (d)
pemupukan dua kali setahun, dan (e) pengendalian terhadap penyakit yang berbahaya
khususnya cendawan akar putih dengan menabur tricoderma atau belerang setiap habis
penyiangan ( Syaipudin, 2004).

Permasalahan perernajaan karet ralryat menurut Edison (2005) dan Edison (2006)

terutama disebabkan oleh factor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain
(a) pendidikan umum yang pernah diikuti, (b) pola perilaku komunikasi (c) sikap terhadap
teknologi baru, (d) pengetahuan terhadap teknologi baru, (e) luas lahan garapan, (f) status

lahan garapan, (g) harga output (h) produksi kotor, dan (i) pendapatan total keluffga, (i)
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intensitas penyuluhan yang diikuti (k) aktifitas KUD (l) aktifitas dan peranan Dinas
Perkebunan, (m) aktifitas Bank yang terkait.

Sedangkan dalam hal peremajaan karet, tingkat keberhasilan petani dalam
berusahatani ditentukan oleh kesanggupan petani untuk menerima dan menerapkan
teknologi baru pada usahataninya. Berdasarkan hasil penelitian Junaidi (2003) di Kecamatan
Batin XXIV bahwa tingkat penerapan teknologi oleh petani program perernajaan tanaman
karet rakyat TCSDP dengan kategori sedang sebesar 4333aA sedangkan kategori tinggi
sebesar 40%. Dengan demikian masih ada sebagian petani peserta yang belum *eng*rapkan
teknologi sesuai aqjuran dengan baik.

Adopsi untuk melakukan peremajaan karet merupakan proses pengambilan
keputusan menyangkut diterima atau ditolaknya suati inovasi. Rogers dan Shoemaker
(2002) menyatakan bahwa keputusan inovasi merupakan proses rnental sejak seseorang
mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan menerima atau meirolak
kemudian mengukuhkannya. Jadi suatu inovasi haruslah dapat mernberikan keuntungan
lebih baik bagi petani, baik ditinjau dari segi efisiensi penggunaan waktu dan bia a.
Keuntungan relative ini akan memberikan implementasi diterima atau ditolaknya suatu
inovasi.

Keterkaitan dengan nilai sosial budaya dan kepercapan, suatu inovasi yang
disampaikan perlu menjadikan pertimbangan. Sejalan dengan itu inovasi haruslah dapa-t
dilakukan secara sederhana dapat dicoba dalam skala kecil, sehingga dapat diamati
sejauhmana inovasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi petani dalam peningkatan
produktifi tas usahatani dan kesej ahteraannya (Efrianto, 2 005 ).

BAHAN DAN METODA

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batanghari, karena daerah ini merupakan
penghasil karet terbesar di Provinsi .Iambi. Sedangkan penelitian dilakukan pada tahun 2AlZ.
Penelitian ini rnenggunakan data sekunder yang meliputi data time sL.ies dari tahun
200s-2011.

Dengan melihat tujuan dari penelitian ini, maka dapatlah disusun persamaan
struktural sebagai berikut :

o ft,: a0 + a1A1[1 * F(&)] + U
dimana:
&
At
F (A,)
an dan a;

U : kesalahan
I d,: (P, * Pt", W1, Sr, X,) . e)
Dengan mensubstitusikan persamaan (2) kedalam persamaan (1) maka diperoleh persamaan
baru sebagai berikut:
o R,-a0+atA,[l -F{(P,*P,",W,,SbX,)] "1vt. . . (3). P," - P",-r : F[ Pr - Pi-r] (4)
Selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan (4) kedalam persamaan (3) maka diperoieh
persamaan baru sebagai berikut:

(l)

: areal peremajaan padatahun ke-t
: total areal yang ditanami karet pada tahun ke-t
: distribusi urnur tanaman pada tahun ke-t
: koefisien pengamatan

+U1. Rr: d0 + crrlPt*Pr*]+ s.zPt" + u: Wt* Cr+ Sr + u,5AGE1
Sementara itu untuk mendapatkan persamaan procluksi dan
dapat dilihat pada persamaan (6) dan (7) berikut ini:

(5)
produksi potensial karet rakyat

. Qt* : X y(a) F'(a) & (6)
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. Qr :Fo*FrQ,*+Fz Pt +F:P," +0+W, +B:T+Vr.. (7)
dimana:
Q, : total produksi

Qt* : total potensial produksi
Wr : upah
Nr :yo+TtQt*+y:Pt"+ylW,+&.. (8)

Model peremajaan karet rakyat diperoleh dari substitusi (2) ke (1) menjadi (3). Kalau umur
dijadikan variabel yang mencenninkan ukuran dari A1 [1 * F(Ar)], persamaan peremajaan (3)
meryadi linear seperti terlihat pada (5). Estirnasi Maximum Likelihood dari pararneter (5)
dapat diperoleh dengan menggunakan program komputer. Sedangkan persamaan produksi
seperti terlihat pada (7), dan penanaman kembali taflaman karet seperti terlihat pada (8).

TIASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Ketrun Karet Rakyat

Perkembangan kebun karet rakyat rnenunjukan peningkatan selama satu decade
belakangan ini. Peningkatan tidak hanya pada luas areal,tetapi juga pada produksinya. Dari
hasil penelitian diperoleh data mengenai luas areal tanaman karet, produksi, produktivitas,
dan harga riil karet yang dirinci dari tahun 2005-ZAll seperti terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perkernbangan Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Harga Riil Karet dikatan
dari Lokasi Penelitian, Tahun 2005-201 1.

Tahun Luas
(Ha)

Produksi
(Kg)

Produktivitas
(Kg/Ha)

Harga Riil
(RpiKe)

2005
2A06
zCI47

2008
2A09
2010
201 1

567.042
622.t92
630.211
$6.qa7
644.943
545.14s
65t.253

236.317
24t 704
247.s68
266.236
264.674
271 7s2
777.433

Q,417
0,320
0,393
0,419
0,410
4,421
4,426

2.974,56
2.858,99
4.365,78
4"784,74

4.575,25
4.974,50
5.241"60

Keterangan : Laporan Tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten Batanghari,2al2

Dari Tabel 1 diatas terlihat bahwa luas tanaman karet rakyat cuktrp bervariasi tiap
tahunnya, begitu pula dengan produksi tapi produktivitasnya harnpir tidak rnemberikan
perbedaan yang nyata. Sedangkan harga riil karet yang akan dijadikan patokan terhadap
keputusan peremaiaan karetjuga cukup bervariasi rvalaupun peningkatannya terlihat cukup
tinggi pada tahun-tahun terakhir.

Sedangkan hasil empiris dari studi model perernajaan karet ralqrat ini akan dibahas
menjadi tiga bagian besar. Pertama, penelitian ini rnengestimasi peremajaan karet rakyat
yang banyak dilakukan didaerah penelitian. Kedua, perlu juga dianiati produksi yang
dihasilkan dengan mengaplikasikan rnodel yang digunakan. Akhirn_va penelitian juga akan
mengamati dampak dari peremajaan kembaii dengan tanaman karet muda. Untuk lebih
jelasnya akan diturunkan sebagai beriknt.
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3.2. Estimasi Peremajaan Karet Rakyat

Masalah utama dalam merumuskan persamaan peremajaan tergabung dalarn
pengaruh distribusi ulrur karet. Dalam melibatkan umur empiris dalarn tiJp tahun, uolur
dikelompokkan menjadi : umur 40+, umur 35 - 4A, umur 31 - 35 dan umur 31:. Hasil dengan
variabel ini tidak signifikan secara keseluruhan.

Regresi awal dengan menggunakan data resmi, rnengindikasikan bahwa urnur 35 -
40 dan umur 31 * 35 adalah positif dan signifikan buat peremajaan. Ternuan ini karena fakta
banyak areal yang lebih 40 Ha adalah dalam bentuk perkebunan kecil. Kebun kecil
menghadapi kendala yang berbeda dan kesempatan berbeda dari pada perkebunan besar atau
umur [renengah keatas.

Seperti diterangkan diatas, kita coba menghitung koefisien harapan B, dalarn
rnenghitung P"s sampai kita temukan regresi yang paling cocok. T-statistik ylang dilaporkan
adalah syarat untuk nilai yang diperoleh melalui prosedur ini. Harga harapan dihitung mulai
dari periode terakhir. Hasil regresi untuk 2005-2A11 seperli terlihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel2. Estimasi @g1esi Peremajaan Karet Rakyat
Parameter Koefisien t-ratio

J

Konstanta
Pr" - P"t-t

Pt

wr
sr
xt

9125
-2,87
69,74***
53q
0,78**8
1,92

25,815
0,872
1,990
3,128
4,253
i 6)5

R :0,89
:2,41
:4,22

D.W.

B

Elastisitas hargajangka pendek tidak signifikan seperti yang diantisipasi, elastisitas
pada nilai tengah Rt, Pt.dan P," hanya *0,005. Dilain pihak, elastisitai jangka panjang dengan
mempertimbangkan P,'adalah sangat signifikan dan positif seperti ying diharupt*n denlan
nilai tengah +1,74. Kelihatannya, nilai subsidi bertanggung jawab untuk respon langka
panjang dan sangat signifikan, elastisitas R1 dengan mempertirnbangkan S,-1 pada" reiata
adalah 0,52, Seperti yang diharapkan, variabel distribusi umur mernperlihatkan pengaruh
yang sangat besar pada peremalaan. Koefisien harapan harga 0,22, menyarankan bahwa
harga normal harapan menyesuaikan secara perlahan-lahan terhadap fluktuasi harga
sekarang. D-W statistik adalah sedikit rendah t2,41), tetapi koreksi uniuk serial korelasi
order pertarna tidak rnengubah hasil secara signifikan.

3.3. Produksi

Dari data yang diperoleh dari lapangan dan dengan menggunakan persamaan
produksi yang telah ditetapkan untuk model diperoleh hasil dari regresi yang disarankan
rnelalui persamaan (7) diluar Pt" untuk 2005-2011 dapat dilihat pada Tabel : UJrikut.
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Tabel 3. Estimasi Regresi Produksi Karet Rakyat

Parameter Koefisien t-ratio
Konstanta
c),*

Pt

W
T

- 5.642
- 1,382*
0,036

- 4,891
887"12 **',!

2,15
a))
0?s
3,66
4,78

R'
DW.

- 0,89
:1,54

u

Koefisien Qt' adalah signifikan berbeda dari 1, memiliki standar error 0,0752.
Kernungkinan alasan koefisien yang rendah ini adalah perbedaan dalarn satuan dimana Q1*
diukur. Maka hasil Q,- diukur dalarn kilogram karet. Karet kering mengandung latex
diperkirakan 25% - 35%.

Pengaruh harga ternyata tidak berbeda nyata, tetapi koefisien memiliki tanda harapan
positif. Tingkat upah adalah negatif secafa signifikan seperti yang diharapkan. Variabel
yang sangat signifikan adalah periode rvaktu. Jika Pt" dirnasukkan, ia mungkin berakibat
beberapa kecenderungan yang kuat, meningkatkan koefisien positif dari pada koefisien
negatif. Korelasi residu order pertama juga ada. Koreksi untuk ini tidak merubah hasil secara
signifikan.

3.4. Penanaman Kembali Tanaman Baru

Seperti diterangkan diatas tidak diharapkan untuk mendapatkan hasil yang baik dari
model diatas, dan ini merupakan kasus. Persamaan (8) menyarankan peng-re$esian Nl pada
Q,*, P,* dan W1. llasil untrik 2005-2A11 yang juga'memazukkan trenO wat<iu dapat aititrat
pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Estimasi Penanaman Kembali Tanaman Baru

Parameter Koefisien t-rato

r

Konstanta
().

P."

wr
T

4.361
-0,562E-3
-1,975
542,1"

-32,71

3,24
2,72
4,28
0,32
0.55

R
DW

:0,85
: lr87

Hanya konstanta yang signifikan. Harga dan upah keduanya memiliki tanda yang
keliru. Hal ini jelas bahwa penanaman baru di daerah penelitian tidak dapat dijelaskan
kedalam variabel yang digunakan atau model yang dirumuskan. Jadi focus pada penanaman
kembali adalah tidak tepat untuk peremajaan karet rakTat di daerah penelitian. Namun
penanaman kembali adalah komponen yang sangat tidak signitikan dari total penanaman
dalam kasus ini.
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t

I I KESIMPULAN

Y Dari hasil pembahasan diatas dapat disirnpulkan bahwa : (a) pengaruh yang

f signifikan dan posltif jangka panjang terhadap perernajaan untuk berbagai hatga normal

harapan, (b) pengaruh yang keiil, negatifdan tidak signifikan terhadap harga sekarang, dan

(c) pingaruhiignifikan, positif terhadap subsidi yang dirancang untuk menukar tanaman tua

dengan varietas unggul. Pengaruh variasi jurnlah areal tanaman tua menyarankan bahwa

p"r,irouru, lebitr baik, dari regresi diturunkan, tetapi pengaruh ditemukan pada umur 40+,

Lategorinya sangat labil. Seperti disarankan diatas pengaruh ini mungkin disebabkan oleh

areai pada penanaman dan konsentrasi pada areal yang kecil'
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