
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 
(BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI 

 

 
 
 
 

PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KARET 
RAKYAT PROVINSI JAMBI MELALUI 

PEREMAJAAN TANAMAN   
(Pengkajian Pelaksanaan Kegiatan Peremajaan APBD 

Provinsi) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tim Peneliti : 
 

Ketua             : Ir. Rasudin  Sihotang, MS 
 

                Anggota          : Prof. Dr. Ir. H. M.Havids Aima, MS 
   Dr. Ir. Hamzah, MS 

 
 
 
 
 
 
 
 

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 
(BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI 

 

2009 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
DAFTAR ISI 

      Halaman 

 

 

DAFTAR ISI   .............................................................................................         i 

DAFTAR TABEL   ......................................................................................         ii 

DAFTAR GAMBAR   ..................................................................................        iii 

DAFTAR LAMPIRAN   ...............................................................................        iv  

I.       PENDAHULUAN 

        1.1.   Latar Belakang   ............................................................... .......         1 

1.2.  Rumusan Masalah   ..................................................................      3 

        1.3. Tujuan Studi   .............................................................................         5 

II.     PELAKSANAAN PEREMAJAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

        2.1.  Pelaksanaan Peremajaan Karet   .......................................              6 

        2.2.  Kerangka Pemikiran   ..............................................................        10 

III.    METODE STUDI 

        3.1.  Ruang Lingkup Studi   ..............................................................       14 

        3.2.  Variabel Studi   .........................................................................       14 

        3.3.  Penarikan Sampel   ..................................................................       16 

        3.4.  Analisis Data    ..........................................................................      18 

        3.5. Jadwal Pelaksanaan   ................................................................      21 

IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

       4.1.   Realisasi Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Karet   ..............     22 

       4.2.   Keberhasilan Petani dalam Pelaksanaan Peremajaan   ............    25 

       4.3.   Biaya Peremajaan oleh Petani   ................................................     29 

4.4. Ketersediaan Tenaga Kerja Keluarga Peremajaan   ..............       31 

4.5. Kesiapan  Petani Peserta Peremajaan   ..................................      34 

4.6. Kesiapan  Lahan petani peserta peremajaan   ........................      36 

4.7. Kelompok Tani Peremajaan   .................................................        39 

4.8. Kesiapan PPL Membina Petani dalam Peremajaan   .............        41 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



4.9. Teknis Budidaya Peremajaan   ..............................................        43 

4.10. Pengaruh Variabel Input terhadap Output   ...........................        69 

 

V.   KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI 

      5.1.  Kesimpulan   ............................................................................       73 

      5.2.  Rekomendasi   .......................................  ................................       76 

 

DAFTAR PUSTAKA   .............................................................................       81 

LAMPIRAN  ............................................................................................       83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Pengembangan perkebunan karet sebagai komoditi unggulan ekspor   

yang diwujudkan dengan kegiatan “Peremajaan Karet Rakyat” merupakan 

kebijakan strategis yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Kebijakan 

tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga sekarang dan direncanakan 

akan terus berlangsung hingga tahun 2010. Tujuan utama pemerintah dalam 

kebijakan tersebut adalah (a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan yang mencapai kurang lebih 223.059 KK atau sekitar 34% dari 

penduduk provinsi Jambi, (b) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun 

nasional mengingat peranan komoditi karet dalam ekspor, dan (c) optimalisasi 

potensi daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk mewujudkan 

visi “Jambi mampu maju dan mandiri”1. 

 Kebutuhan akan peremajaan karet rakyat khususnya provinsi Jambi baik 

bagi pemerintah dan masyarakat merupakan prioritas. Dari 595.473 Ha tanaman 

karet pada tahun 2005, sekitar 136.000 Ha (22,84%) perlu segera diremajakan 

secara bertahap karena merupakan tanaman tua dan rusak. Sudah barang tentu, 

rendahnya produktivitas rata-rata karet rakyat ini dengan hanya 714 kh/ha/tahun 

juga ditentukan oleh keadaan tersebut, selain bibit tanaman yang bersumber dari 

seedling (klon lokal dan tidak unggul). Selain itu beberapa alasan mengapa 

program peremajaan karet ini  dilakukan antara lain1: (i) sebagian besar 

masyarakat Jambi menggantungkan hidupnya dari karet; (ii) agroklimat Provinsi 

Jambi sangat cocok untuk pengembangan karet; (iii) masyarakat Jambi sudah 

akrab dengan tanaman karet dan dahulu, Jambi pernah dikenal sebagai kota 

karet; dan (iv) prospek karet kedepan sangat menjanjikan terutama didorong oleh 

kenaikan perluasan pasar yang cukup baik; (v) dengan makin terbatasnya 

ketersediaan bahan baku kayu, diharapkan   tanaman karet dapat menggantikan 

posisi  kayu alam. 
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----------------------------------- 

1 Sambutan Gubernur Jambi pada Seminar Pengembangan Perkebunan Karet sebagai komoditi 
unggulan ekspor Provinsi Jambi, 14 Desember 2006. 

Sementara itu secara teknis, masalah yang dihadapi dalam pembinaan karet 

rakyat provinsi ini antara lain2: 

a. Tingkat penggunaan benih unggul baru masih rendah 

b.  Tingkat produktivitas rendah, yaitu hanya 714 kg/ha/th  

c. Sekitar 136.000 ha areal karet perlu segera diremajakan secara bertahap. 

d. Masih banyaknya pedagang pengumpul yang berusaha menurunkan harga  

e. Cara budidaya yang belum mengikuti ketentuan teknis, sehingga kebun karet 

terkesan seperti hutan karet 

f. Tidak tersedia dana khusus untuk peremajaan  dengan suku bunga  yang 

wajar sesuai tingkat risiko yang dihadapi. 

g. Potensi kayu karet tua sampai saat ini belum  dapat dimanfaatkan secara 

optimal 

h. Ketersediaan pupuk bersubsidi sangat sedikit  dan lebih diprioritaskan    untuk 

kebutuhan petani tanaman pangan, sehingga petani tanaman perkebunan  

kesulitan untuk mendapatkannya. 

Bertitik tolak dari tujuan dan kondisi seperti tersebut diatas, telah 

dilaksanakan peremajaan karet rakyat sejak tahun 2006 hingga sekarang 

tersebar pada sembilan kabupaten dalam provinsi Jambi sesuai dengan potensi 

lahan perkebunan yang tersedia. Kabupaten tersebut masing-masing kabupaten 

Batang-hari, Muaro Jambi, Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung 

Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kerinci. 

Pengembangan karet rakyat yang dilaksanakan sejak tahun 2006 

merupakan peremajaan karet pola ”partisipatif” atau pemberdayaan petani 

dengan keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten dan  pemerintah daerah 

provinsi. Pola hubungan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten, diatur 

sesuai kewenangan  dalam ”otonomi daerah”. Petani karet sebagai pelaku utama 

peremajaan, sangat menentukan keberhasilan peremajaan dalam pola 

partisipatif tersebut. 
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-------------------------------------- 

2 Prospek dan potensi komoditi karet di Provinsi Jambi. Makalah Kepala Dinas Perkebunan 
Provinsi Jambi pada Seminar Pengembangan Perkebunan Karet sebagai komoditi unggulan 
ekspor Provinsi Jambi, 14 Desember 2006. 

 

  

Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perkebunan menyediakan pedoman 

pembinaan secara keseluruhan bermitra dengan perusahaan swasta dalam 

pengadaan dan pendistribusian bibit dan sarana produksi lainnya (pupuk dan 

fungisida), sedangkan pemerintah kabupaten melalui Dinas yang membidangi 

perkebunan dalam hal tugas teknis.  

Tanaman karet sebagaimana tanaman lainnya yang dikenal dengan 

perennial crops sesuai sifatnya, memiliki ciri memberikan produk setelah kurang 

lebih berumur 5 tahun.  Namun produk akhir yang akan diperoleh berupa lateks 

dan kayu, sangat ditentukan oleh proses pelaksanaan pada tahun-tahun awal. 

Setelah tiga tahun pelaksanaan peremajaan karet rakyat adalah terlalu dini untuk 

mengevaluasi keberhasilan sesuai tujuan yang telah digariskan. Namun 

demikian mengingat kondisi hasil akhir tergantung dari proses awal yang 

dilaksanakan, adalah sangat berkepentingan untuk melakukan kajian 

pelaksanaan kegiatan peremajaan karet rakyat ini. Studi ini mengkaji sampai 

sejauh mana keinginan pemerintah daerah dan petani terealisasikan melalui 

program peremajaan karet rakyat setelah pelaksanaan kegiatan selama tiga 

tahun terakhir. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

  Perkebunan karet di Provinsi Jambi sebagaimana umumnya pertanian di 

Indonesia  masih  terlibat dalam batas mikro-bisnis (usahatani) pada on-farm 

dalam sistem agribisnis. Linkage  antara sub sistem on-farm dengan sub sistem 

agro-input  (hulu) dan agroindustri (hilir) masih lemah. Peremajaan tanaman 

karet dengan penyediaan bibit bermutu, pupuk dan pestisida  oleh pemerintah 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipandang sebagai 

upaya mewujudkan perkebunan sistem agribisnis tersebut. Kebijakan pemerintah 
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dibidang perkebunan sekarang ini dibandingkan dengan tahun 70-an (small 

holder development project  kasus P3RSU, atau Jambi small holder development 

project, termasuk assisted replanting program-ARP), pola peremajaan karet 

rakyat dewasa ini merupakan pola baru dalam arti “partisipatif” berbasis 

agribisnis dan agroindustri. Partisipasi dalam hal ini mengacu kepada pengertian 

partisipasi dalam pembangunan yaitu merupakan tujuan dengan   proses  

mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat 

dalam kegiatan pembangunan. Sebagai suatu proses, juga mengandung arti 

bahwa setelah tujuan tercapai, disusul dengan tindakan pengembangan lainnya 

yang saling berkesinambungan tanpa henti. Dengan demikian pengertian 

partisipasi sebagai tujuan melalui kegiatan peremajaan ini, merupakan 

pengertian yang aktif, bukan pasif. Dalam konteks demikian, peremajaan karet 

rakyat yang dilaksanakan seyogyanya ditelaah sebagai transformasi sistem 

sosio-kultural masyarakat dan berkaitan erat dengan pembangunan pedesaan. 

 Pertanyaan utama studi ini adalah “sampai sejauh mana peremajaan karet 

yang difasilitasi oleh pemerintah daerah berhasil pada tingkat petani peserta   

peremajaan (persen) dari bibit yang disalurkan dilihat dari intensitas tegakan 

tanaman”. Selain itu karena pembinaan yang dilakukan sesuai dengan budaya 

lokal (setempat) pertanyaan yang lebih luas selanjutnya adalah sejauh mana 

pola peremajaan yang dilaksanakan menunjukkan performan kebun karet yang 

terawat dengan baik oleh petani. Dalam cakupan yang lebih luas, sampai sejauh 

mana keinginan pemerintah dan petani terealisasikan melalui kegiatan 

peremajaan karet dengan menganalisa keluaran (output) termasuk outcome 

berupa pemeliharaan tanaman, dan intensitas tegakan tanaman hasil  

peremajaan.  Disamping itu menganalisa dampak (impact) peremajaan tersebut 

terhadap pengelolaan lebih lanjut yang dilakukan petani yang diukur dari 

pembiayaan oleh petani,  kesinambungan finansial dan implikasi sosial dari 

peremajaan karet tersebut. Perlu disadari bahwa hasil peremajaan tanaman 

karet saat pelaksanaan studi ini belum dapat diukur secara kuantitatif mengingat 

sifat tanaman karet. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan pengujian komparatif 

produk, dan ini merupakan keterbatasan dalam pelaksanaan studi. Demikian 
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juga disadari bahwa walaupun peremajaan ini merupakan kebijakan dibeberapa 

daerah provinsi, namun sulit membuat studi komparatif karena sangat tergantung 

dari budaya lokal. Oleh karena itu penelitlian/studi ini menggunakan metode yang 

umum 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Penelitian  ini bertujuan  

1. Mengetahui keberhasilan petani peserta dalam pelaksanaan peremajaan 

karet yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dilihat dari intensitas tegakan 

tanaman yang berhasil tumbuh dan kondisi pertumbuhan tanaman untuk 

masa tanam tahun 2006, 2007 dan 2008 yang didanai dari APBD Provinsi 

Jambi. 

2. Mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan petani dalam pelaksanaan 

peremajaan (pembukaan lahan, merencek, mengajir, membuat lubang hingga 

pelaksanaan penanaman di kebun) sebagai konsekuensi peserta dalam 

peremajaan. 

3. Mengetahui  teknologi peremajan yang direkomendasikan dan yang dilaksa-

nakan petani peserta yang menyangkut jumlah dan mutu bibit, teknis agro-

nomis peremajaan dan pemeliharaan tanaman pasca tanam. 

4. Mengetahui kesiapan petani sebagai peserta peremajaan. 

5. Mengetahui kesiapan lembaga yang terkait dengan pelaksanaan peremajaan, 

baik kelompok tani, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta Tim Teknis 

Kabupaten yang membidangi perkebunan. 

6. Mendapatkan masukan penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan 

Pengembangan Karet Rakyat Provinsi Jambi yang dikeluarkan oleh Dinas 

Perkebunan Provinsi dan kabupaten. 
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II. PELAKSANAAN PEREMAJAAN DAN KERANGKA 

PEMIKIRAN 
 

2.1. Pelaksanaan Peremajaan Karet 
 
a. Persiapan 

 Mengacu pada definisi peremajaan yang diberikan oleh Rajino, (1984) cit 

Aima, (1991),  peremajaan karet yang dilaksanakan di provinsi Jambi adalah  

penggantian tanaman yang telah  rusak (replanting) dan penanaman tanaman 

pada lahan yang baru (new planting) milik petani. Dalam Petunjuk pelaksanaan 

pengembangan karet rakyat Provinsi Jambi, (Anonim, 2008) tercantum maksud 

dan tujuan, pengelolaan dan organisasi, seleksi calon petani dan lokasi, 

persiapan lahan, penanganan bibit karet dan obat-obatan, penyaluran sarana 

produksi, hingga pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. 

Persiapan diawali dengan pemenuhan syarat: (a) petani tergabung dalam 

kelompok petani karet (kelompok tani) beranggotakan 25-30 orang petani 

lengkap dengan pengurus kelompok, (b) petani memiliki lahan yang akan 

diremajakan atau lahan khusus (belukar atau lahan tidur) yang akan   ditanam 

baru. Persyaratan anggota   dalam kelompok tani, harus memenuhi: (a) 

bermukim diwilayah lokasi pengembangan, (b) berusia 20-50 tahun, sehat 

jasmani dan sudah menikah, (c) bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan 

oleh instansi Dinas atau yang membidangi perkebunan. Selain itu memenuhi 

syarat lahan calon lokasi yaitu (a) mudah dijangkau dari tempat tinggal petani, (b) 

terletak dipinggir jalan atau sungai atau di areal yang dapat dibangun jalan, (c) 

lahan yang akan diremajakan/diikutsertakan seluas 1 Ha/KK dan luas kawasan 

pengembangan minimal 10 Ha, (d) status lahan tidak bermasalah baik secara 

teknis maupun sosial, dan (e) tidak berada dalam kawasan hutan lindung atau 

hutan produksi. 

 

b.  Seleksi calon peserta dan calon lokasi 
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Seleksi calon petani sebagai peserta peremajaan dan calon lokasi 

peremajaan dilakukan oleh suatu Tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah 

Kabupaten. Mekanisme pengajuan menjadi peserta peremajaan dilakukan 

mengikuti prosedur: kelompok tani mengajukan permohonan kepada 

Dinas/Kantor yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten, dilengkapi 

dengan daftar anggota dan sketsa lahan calon lokasi. Permohonan 

diketahui/disetujui oleh Kepala Desa dimana anggota kelompok tani bermukim, 

yang dikoordinir oleh Petugas Lapangan (PPL). Apabila memenuh persyaratan, 

maka dinyatakan sebagai peserta dan ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.  

 

c. Pelaksanaan lapangan 

Penyiapan lahan peremajaan dilakukan oleh petani secara swadaya atau 

berkelompok dengan membabat, menebas, menebang, merencek dan membuat 

pancang jalur tanam. Cara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pembukaan 

lahan untuk pengembangan perkebunan, yaitu metode pembukaan lahan tanpa 

bakar (PLTB) (SK Dirjen Perkebunan Nomor 38 Tahun 1995). Untuk mencegah 

tumbuhya cendawan akar putih, petani harus melakukan pembongkaran atau 

meracun tunggul-tunggul kayu. 

Persiapan tanam dilakukan oleh petani dengan terlebih dahulu memasang 

ajir dengan jarak tanam 3m x 7m atau dengan populasi tanaman 476 batang per 

hektar. Kemudian dibuat lubang tanam dengan ukuran 40cmx40cmx40cm. 

Lubang tanam ditaburi dengan belerang sirus untuk mencegah berkembangnya 

cendawan akar putih. Penanaman dan pemeliharaan selanjutnya dibimbing dan 

didampingi oleh Tim Teknis Kabupaten. 

Pengadaan dan penyaluran bibit karet unggul dilakukan oleh rekanan 

yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Syarat teknis bibit karet sebagai 

berikut: 

a. benih karet haruslah benih  yang berasal dari sumber benih yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah (rekomendasi dari Dinas Perkebunan Provinsi 

Jambi). 
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b. mutu bahan tanaman harus terjamin baik dan sesuai dengan spesifikasi 

teknis: genetik, fisiologis maupun fisik bibit. 

c. varitas atau klon yang digunakan adalah klon anjuran yaitu: BPM 24, BPM 

107, BPM 109, IRR 104, PB 217, PB 260, BPM 1, PB 330, RRIC 100, 

AVROS 2037, IRR 5, IRR 32, IRR 39, IRR 42, IRR 112 dan IRR 118. 

d. Sumber benih/bibit diupayakan dari provinsi Jambi, dan dalam kondisi tidak 

mencukupi, diusahakan dari daerah lain dengan rekomendasi Dinas 

Perkebunan Provinsi Jambi. 

e. Bibit yang disalurkan sudah disertifikasi oleh BP2MB/IP2MB di lokasi 

pembibitan 

Pengadaan bibit karet dilaksanakan dengan sistem kontrak dengan rekanan 

termasuk pengangkutan dari pembibitan sampai ke titik bagi (kelompok tani) 

yang terjangkau oleh kenderaan roda empat. Proses pembibitan hingga bibit siap 

salur, menjadi tanggung jawab rekanan dengan pengawasan dari Dinas 

Perkebunan Karet Provinsi Jambi (IP2MB). 

 

d.  Pembinaan 

 Dari pola peremajaan yang dilakukan di atas, diketahui bahwa terdapat 

peran dari pemerintah daerah, swasta sebagai rekanan, kelompok tani dan 

petani peserta peremajaan. Peran pemerintah provinsi yang secara teknis oleh 

Dinas Perkebunan Karet Provinsi. Tugas dan fungsinya terdiri atas: menyusun 

pedoman, perencanaan, pelaksanaan pengadaan fisik, koordinasi, monitoring 

dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas ini, dibentuk Kelompok Kerja Internal 

Provinsi yang terdiri atas (a) kelompok kerja Bidang Khusus Ketersediaan dan 

Pengawasan Mutu Bibit dan (b) kelompok kerja Bidang Ketersediaan Pestisida 

dan Pengawasan Mutu. Masing-masing bidang ini mempunyai tugas yang telah 

ditetapkan (lihat petunjuk pelaksanaan Pengambangan karet Rakyat Provinsi 

Jambi, tahun 2008). Selain itu untuk membantu Kepala Dinas Perkebunan 

Provinsi, dibentuk Koordinator Wilayah Operasional.  

 Di tingkat kabupaten, sebagaimana kaitannya dengan otonomi daerah, 

diberntuk Tim Teknis Kabupaten. Tim ini mempunyai tugas: (a) menyusun 
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petunjuk teknis sesuai kondisi sosial budaya kabupaten mengacu pada petunjuk 

pelaksanaan pengembangan tanaman karet yang dikeluarkan oleh provinsi, (b) 

melakukan sosialisasi khususnya tentang rencana  kegiatan, (c) menetapkan 

kriteria calon petani dan calon lokasi, (d) melaksanakan penetapan calon petani 

dan calon lokasi, (e) melaksanakan bimbingan, pendampingan dan pengawalan 

dalam pembukaan lahan , penanaman dan pemeliharaan tanaman, (f) menyusun 

laporan kepada Bupati dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi serta (g) 

melakukan monitoring dan evaluasi. 

 Kelompok tani sebagai lembaga kesatuan petani memegang peranan 

penting dalam pelaksanaan peremajaan. Selain sebagai wadah konsultasi 

sesama petani, juga berperan dalam mengajukan permohonan selain 

mengkoordinir petani anggota.  Kelompok tani disini berfungsi sebagai (a) wadah 

kerjasama antar petani, (b) forum musyawarah dan (c) kelas belajar diantara 

sesama anggota dan (d) menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya dalam 

pelaksanaan peremajaan. Karena fungsi demikian maka sebelum pelaksanaan 

peremajaan, dilakukan pelatihan sistem kebersamaan ekonomi berdasarkan 

manajemen kemitraan (SKE-BMK). 

 Perusahaan swasta sebagai rekanan juga memegang peranan penting. 

Selain pengadaan dan menyediakan bibit klon unggul sertifikasi juga menjamin 

mutu bibit tersebut sampai dan diterima petani (kelompok tani). Menjamin 

pengangkutan sedemikian rupa sehingga bibit tiba di tangan petani dengan 

terjamin. Persyaratan pengangkutan bibit sangat tergantung dari tata cara 

pengangkutan yang dilaksanakan. 

 Petani sebagai pelaksana peremajaan memiliki peran yang sangat 

penting. Sebagai pelaksana dan pemilik kebun, keberhasilan sangat ditentukan 

oleh perilaku petani melaksanakan budidaya sesuai petunjuk teknis. Selain 

perilaku, juga keberhasilan ditentukan oleh kondisi ekonomi rumah tangga, 

karena pelaksanaan penyiapan lahan (land clearing), penaman dan 

pemeliharaan termasuk pemupukan dan pemberantasan hama penyakit 

tanaman menjadi tanggung jawab petani peserta. 
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 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaan peremajaan. Bimbingan dan penyuluhan kepada 

petani dalam kelompok tani sangat tergantung dari kinerja PPL yang 

bersangkutan. Dengan demikian peranan PPL ini tidak dapat diabaikan, tetapi 

menjadi ujung tombak keberhasilan peremajaan 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

   Peremajaan karet yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, 

menempatkan petani sebagai sasaran utama   pelaksanaan untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga (subject) yang difasilitasi oleh pemerintah. Dari strategi 

yang dilaksanakan diharapkan petani   berperan aktif dan dikoordinasi dalam 

kelompok tani, dengan demikian pola pengembangan melalui peremajaan karet 

ini dapat disebut pola ”partisipatif”. Pemerintah sebagai fasilitator  menyediakan 

sarana produksi bibit bermutu yang ditunjukkan dengan ”label biru”, pupuk dan 

fungsisida dan bimbingan teknologi sebagai masukan (input). Pemerintah 

sebagai fasilitator dan pelaksana bimbingan teknis, juga merupakan masukan 

dalam mencapai tujuan. Perangkat peraturan yang mesti dipedomani bersama 

untuk terwujudnya suatu peremajaan karet yang berhasil, merupakan rambu-

rambu dalam pelaksanaan yang dikategorikan sebagai unsur masukan.  

 Partisipasi dalam kehidupan masyarakat terkait dengan sistem sosial yang 

berlaku dalam suatu masyarakat (Koentjaraningrat, 1984). Oleh karena itu 

kegiatan pengembangan karet rakyat melalui peremajaan dapat dipandang 

sebagai suatu sistem sosio-teknis. Sistem adalah elemen-elemen yang secara 

keseluruhan saling berkait melalui struktur-struktur dan hubungan timbl balik, 

dimana subsistem itu dapat secara relatif merupakan unit yang bersifat bebas 

atau otonom (Dent dkk, 1979, Huppert  and Walter, 1989 dalam Sudira, 1999). 

Lebih lanjut disebutkan dan juga oleh Gaspersz (1992) bahwa  suatu sistem 

memiliki karakteristik tertentu, yang secara umum sebagai berikut: (i) terdiri dari 

berbagai komponen yang saling berinteraksi dalam suatu himpunan, (ii) 

merupakan suatu struktur hirarki yang menyusun sejumlah subsistem dan 

memiliki batasan tertentu, (iii) mempertimbangkan waktu dan laju perubahan 
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yang mempengaruhi keluaran yang diharapkan dan (iv) sistem peka terhadap 

lingkungan dan secara umum sukar diprediksi. Jika dikaji lebih lanjut, suatu 

sistem pasti terdiri atas beberapa subsistem. Untuk menganalisis lebih lanjut 

keluaran dari sistem ini tergantung dari titik pandang melihatnya dan tujuan 

keluaran yang diharapkan. Ini berarti bahwa suatu sistem adalah satu set 

komponen yang saling berinteraksi dan keluaran dari sistem tersebut dipengaruhi 

bahkan peka terhadap lingkungan.  

Pusposutardjo (1995) yang mengutip pernyataan Weileman (1994) 

menyatakan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosio-teknis terdiri atas 

beberapa subsistem. Empat subsistem yang dikenal dalam sistem sosio-teknis 

ini yaitu: (i) pola pikir atau budaya.   (ii) sosio-ekonomi khususnya kelembagaan,   

(iii)  kebendaan termasuk teknologi dan (iv) komponen non manusia (non human 

sub-system).   Dalam peremajaan karet rakyat yang dilaksanakan, petani 

sebagai unsur yang penting peranannya adalah unsur dari sub sistem  budaya. 

Subsistem budaya ini dilihat dari pola pikir   petani  yang bersangkutan dalam 

merespon upaya pemerintah. Pola pikir ini sangat menentukan   kesiapan petani 

menerima inovasi, baik kesiapan pengetahuan teknik budidaya, ekonomi rumah 

tangga dan fisik khususnya tenaga kerja dalam keluarga. Subsistem sosio-

ekonomi secara nyata adalah perubahan dalam institusi petani khususnya 

kelembagaan kelompok tani, institusi pemasaran dan lainnya. Demikian juga 

subsistem kebendaan termasuk teknologi khususnya budidaya tanaman karet. 

Subsistem non manusia termasuk luas lahan, ternak yang dimiliki dan sumber-

sumber ekonomi rumah tangga lainnya.  

Sistem pertanian berbasis subsisten menuju pertanian berbasis agrobisnis 

dan agroindustri, merupakan suatu transformasi pola pikir yang selanjutnya akan 

mengimbas pada transformasi subsistem kebendaan/teknologi. Dalam kasus 

peremajaan karet pola pikir juga mengimbas terhadap perubahan rancang 

bangun, teknik budidaya dan pemeliharaan tanaman dan lainnya yang  erat 

berkaitan dengan aspek teknis budidaya.  Sedangkan subsistem non manusia, 

adalah perubahan tanaman (kebun) yang diusahakan terkait dengan budaya dan 

subsistem sosio-ekonomi masyarakat petani.  
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 Sistem sosio-kultural masyarakat, tidak terlepas dari lingkungan tertentu 

yaitu lingkungan alam, sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Suatu sistem, 

pada awalnya berada dalam keseimbangan dan akan responsif terhadap faktor 

luarnya. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pengembangan perkebunan 

rakyat melalui peremajaan, dianggap sebagai suatu stimuli yang menyebabkan 

pengaruh terhadap sosio-kultural. Respon terhadap kebijakan pemerintah ini 

tergantung dari kerentanan sistem sosio-kultural yang terdiri atas subsistem yang 

disebutkan di atas.  Sampai seberapa jauh kebijakan pemerintah ini berkasil, 

sangat tergantung dari respon masyarakat dalam suatu sistem sosial. Sebagai 

suatu sistem dan faktor lingkungan yang mempengaruhi dilihat pada Gambar 1 

dibawah ini 

Lingkungan 

 
 
 
        Sosial 
             Ekonomi 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       Alam     
      Kebijakan        
             pemerintah         
            
   
 
            
    Lingkungan 

Petani 
dengan 

pola pikir 
(budaya) 

Sosio-ekonomi 
(kelembagaan) 
 

  teknologi 
 

Non manusia 
(Non human) 
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       Gambar1: Interaksi sistem sosio-kultural peremajaan karet dengan  sistem  

lingkungan (diacu dari Pusposutardjo, 1995) 
 

 Dari kerangka pemikiran diatas, studi pelaksanaan pengembangan karet rakyat 

melalui peremajaan tanaman, dihampiri dengan analisis sistem. Asumsi yang ada 

dibelakang kerangka pemikiran di atas, bahwa sistem berada dalam keseimbangan. 

Apabila satu sub sistem berubah maka akan berpengaruh pada sub sistem yang lain. 

Artinya menganalisis keberhasilan pelaksanaan peremajaan dilakukan secara simultan 

terhadap unsur-unsur yang ada dalam sub sistem. 

 Keberhasilan pelaksanaan peremajaan merupakan keluaran (output/ 

outcome)   ditentukan oleh variabel-variabel dalam sub sistem. Untuk komoditi 

tanaman tahunan, apalagi belum menghasilkan, keluaran dalam hal ini bukan 

dalam bentuk produk  (lateks) per hektar. Tetapi sebagai pengukur daya hasil 

peremajaan digunakan banyaknya tanaman yang berhasil tumbuh hingga saat 

pencatatan data   atau pada saat tanaman berumur 3 tahun, 2 tahun, bahkan 1 

tahun sesuai dengan waktu tanam. Ukuran yang digunakan adalan persentase 

tanaman hidup terhadap bibit yang diterima petani. Selain persentase tumbuh 

tanaman, juga perlu mengetahui keadaan penampilan kebuh petani, yang dinilai 

secara agronomis, walaupun diukur secara kualitatif. 

 Dari kerangka pikir di atas, disusun kerangka analisis sebagai berikut: 
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Gambar 2:  Hubungan antar variabel pelaksanaan peremajaan karet rakyat. 

 
 

III. METODE PENELITIAN 
 

3.1. Ruang Lingkup  
 
 Penelitian  ini mengkaji pelaksanaan peremajaan karet rakyat yang 

ditanam pada tahun 2006, 2007 dan 2008. Obyek studi adalah rumah tangga 

petani, kelembagaan kelompok tani, pelaksana teknis tingkat kabupaten 

termasuk PPL. Pengkajian dimulai dari hasil yang diperoleh petani berupa   

keberhasilan.   Keluaran ini merupakan resultan dari berbagai aspek yang 

menguntungkan dan menghambat. Aspek yang menghambat disebut sebagai 

masalah dalam kegiatan peremajaan.   Bidang masalah ini dipisah-pisahkan satu 

dengan yang lain, untuk mencari alternatif penyelesaian (solusi). Berdasarkan 

kerangka pikir sebelumnya, aspek yang menentukan berhasilnya suatu kegiatan 

sangat ditentukan oleh aspek-aspek dalam empat subsistem. Oleh karena itu 

ruang lingkup studi dibatasi pada keluaran (output) yang dicapai saat ini, 

dikaitkan dengan masukan (input) peremajaan kemudian menemukan 

permasalahan yang dihadapi, baik oleh petani maupun lembaga/institusi petani, 

mutu bibit, lokasi dan pembinaan yang dilakukan  dalam peremajaan. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian/studi yang dimaksud adalah pengukur dari masing-

masing subsistem yang berkaitan erat dengan pelaksanaan peremajaan dan 

mempunyai nilai, baik kuantitatif maupun kualitatif. Variabel-variabel tersebut dan 

definisi operasionalnya sebagai berikut: 

 

Keluaran (outcomes) 

Keluaran dalam studi ini dikelompokkan menjadi dua  yaitu keluaran (outcomes)   

yaitu   pengaruh langsung dari peremajaan karet dan dampak (impacts)  

(1).  Keluaran peremajaan adalah pencapaian target dalam operasi pelaksanaan 

peremajaan (ha) termasuk bibit yang tersalur dan diterima kelompok tani. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



(2). Keberhasilan petani, yang ditunjukkan oleh persentase tanaman yang 

tumbuh terhadap jumlah bibit yang diterima petani.   

Masukan (inputs) 

1.  Kesiapan petani:  

    (1)  kemampuan petani, dengan indikator 

     a.  Ketersediaan tenaga kerja keluarga 

     b.  biaya peremajaan 

    (2) kesiapan petani menghadapi peremajaan termasuk sosialisasi yang di-

lakukan. 

    (3). Persiapan lahan dan penanaman 

a. Penyiapan lahan petani 

b. Tenggang waktu antara menerima bibit dan penanaman  

2.  Kesiapan organisasi kelompoktani, dengan indikator 

a. Organisasi petani sebagai sarana konsultasi 

b. Pembentukan, dipilih atau ditunjuk    

3.  Teknologi dengan indikator: 

     a.   Teknik budidaya yang dilaksanakan petani 

     b. Mutu bibit yang diterima petani dari distributor, sebagaimana 

dipersyaratkan dalam petunjuk teknis. 

4.  Pupuk yang digunakan beserta jumlah    

5.  Fungsida yang digunakan beserta jumlah   

6. Umur tanaman, sejalan dengan lama pelaksanaan proyek yang dibagi menjadi 

tiga yaitu tahun 2006, 2007 dan 2008. 

7.  Kesiapan Instansi pemerintah kabupaten sebagai pembina dan pembimbing 

petani, diukur secara kualitatif dari kesiapan perangkat untuk melaksanakan 

peremajaan meliputi 

a.  Organisasi pelaksana peremajaan, diukur secara kualitatif dari sosialisasi 

program, pembinaan kelompok tani termasuk petani dalam hal teknis 

pelaksanaan peremajaan dan   
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b. Pedoman pelaksanaan, yaitu acuan teknis yang dikeluarkan oleh   

pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan peremajaan, termasuk 

kejelasan dan tahap-tahap pelaksanaan dilapangan. 

c.  Sosialisasinya. 

 8.  Lokasi kebun, sebagaimana yang dipersyaratkan, dapat dijangkau dengan 

mudah, dipinggir jalan atau sungai sebagai prasarana transportasi, diukur 

secara kualitatif. 

3.3. Penarikan Sampel 

 Populasi petani dalam penelitian ini adalah 18.054 petani peserta program 

pengembangan karet yang tersebar di 552 desa dan  dalam 1.042 kelompok tani 

(Lampiran 1). Dalam pelaksanaan pengembangan, petani diorganisir dalam 

kelompok tani, memiliki jumlah anggota yang bervariasi, namun sebagian besar  

desa-desa hanya memiliki 1 kelompok tani. Pembinaan petani dalam konsep 

peremajaan ada pada kelompok tani dibawah bimbingan PPL, sedangkan 

seorang PPL membina beberapa desa dalam wilayah Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP). Dari pengalaman, kelompok tani usaha perkebunan berbeda 

dengan kelompok tani tanaman pangan ditinjau dari aspek intensitas. Dibidang  

perkebunan,  aktivitas kelompok tani belum seperti aktivitas kelompok dalam 

pengembangan tanaman pangan. Pertimbangan ini membuat sampel wilayah 

dalam penelitian ini ditetapkan desa–desa yang ikut serta dalam peremajaan 

karet, kemudian dari tiap desa diambil 1 kelompok tani dengan 5 petani 

pelaksana peremajaan. 

 Bertitik tolak dari pedoman teknis yang disusun oleh Dinas Perkebunan/ 

Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten, yang disusun menurut 

budaya lokal, maka langkah awal penarikan sampel dalam studi ini adalah 

sampel kabupaten. Dari 9 Kabupaten dalam provinsi Jambi saat ini, berasal dari 

5 kabupaten induk kecuali kabupaten Kerinci yang tidak mengalami pemekaran. 

Dengan pertimbangan kesamaan latar belakang sosial budaya kabupaten 

sampel dibatasi 3 kabupaten, dan dipilih (a) kabupaten kabupaten Bungo; (b) 

kabupaten Sarolangun; dan (c) kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
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 Populasi sampling kabupaten dibagi kedalam desa-desa untuk 

selanjutnya ditarik sampel dari padanya secara random. Dari sampel desa ini, 

kemudian diambil satu sampel kelompok tani dan 5 orang petani yang akan 

diwawancarai (responden). Dari survai pendahuluan dalam studi ini melalui 

wawancara dengan pejabat yang membidangi perkebunan di kabupaten dan 

hasil wawancara dengan beberapa petani dan PPL diperoleh gambaran bahwa  

variasi pelaksanaan peremajaan antar desa-desa variasinya cukup besar, 

sedangkan antar  petani dalam satu desa, lebih homogen. Oleh karena itu 

sampel desa diperbesar sedangkan sampel petani dari tiap desa diperkecil. 

Jumlah desa dari masing-masing kabupaten dan petani dari masing-masing desa 

serta tahun peremajaan ditetapkan secara proporsional.  Secara skematis, 

penarikan contoh dilakukan seperti Gambar 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

            
            
            
            
            
             

Gambar3: Skema penarikan sampel 
 

Dengan teknik penarikan contoh yang diuraikan di atas, maka metode yang 

digunakan adalah stratified cluster sampling. Tahun peremajaan dijadikan 

sebagai strata dan desa sebagai cluster. Kerangka sampel desa disajikan pada 

lampiran 2. Pengambilan sampel desa dilakukan sengaja dengan pertimbangan 

(a) tersebar dalam kecamatan yang berbeda, (b) desa dapat dijangkau dengan 

mudah. 
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 Jumlah desa yang diambil sebagai sampel dalam studi ini sebanyak 25% 

dari  desa yang ada di kabupaten sampel dan ditetapkan proporsional dari tiap 

kabupaten dengan formula: 

               Ni 
  ni =  --- n 

               N 
dimana: 

ni = jumlah desa contoh stratum ke-i 
n = jumlah keseluruhan desa contoh 
Ni = jumlah populasi desa dari kabupaten ke-i 
N  = jumlah keseluruhan desa kabupaten contoh 
 

Setelah dilakukan  penetapan jumlah secara proporsional, ter-dapat sampel desa 

dari kabupaten dengan hanya satu desa, sehingga jumlah desa ditingkatkan 

menjadi 27% atau 53 desa. Dengan jumlah ini setiap kabupaten minimal dengan 

dua contoh desa. Jumlah petani yang dijadikan responden ada sebanyak 265 

petani atau 4% dari petani dalam kabupaten contoh. Pengambilan contoh petani 

dilakukan dengan mencari contoh pertama melalui kepala Desa atau siapa saja 

yang mengetahui petani tersebut sebagai peserta pada tahun peremajaan 2006, 

2007 dan 2008. Dari petani pertama ini kemudian didapat sampel lainnya hingga 

5 orang dari kelompok tani yang sama. Jumlah petani, desa contoh dari 

kabupaten contoh menurut strata tahun dalam studi  seperti tabel dibawah ini. 

Tabel 1: Jumlah sampel  petani dan desa menurut kabupaten  sampel 

 
Keterangan: Angka dalam ( ) menunjukkan jumlah sampel 

  
3.4. Analisis Data 

 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008  Jumlah  sampel 

Kabupaten 
sampel 

Desa Petani Desa Petani Desa Petani Desa Petani 

Bungo 16 
(4) 

540 
(20) 

69 (17) 2160 
(85) 

44 
(11) 

600 
(55) 

123 
(32) 

3300  (160) 

Sarolangun 4 (2) 250 
(10) 

38 (10) 2000 
(50) 

14 
(4) 

300 
(20) 

56 (16) 2550  (80) 

Tanajab 
Barat 

- - 7 (3) 507 
(15) 

4 (2) 200 
(10) 

11 (5) 707   (50) 

Jumlah 
20 
(6) 

790 
(30) 

114 
(30) 

 4667 
(150) 

62 
(17) 

1100 
(85) 196 (53) 6557 (265) 
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 Data yang dikumpulkan dalam studi ini dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif dan kuantitatif. Keberhasilan dilihat dari total tegakan tanaman karet 

yang berhasil tumbuh terhadap total bibit yang diterima masing-masing petani. 

Rata-rata proporsi tanaman yang tumbuh menurut tahun peremajaan dihitung 

dengan : 

            
            
          
dimana, 
p =  rata-rata persentase tanaman yang tumbuh pada peremajaan tahun ke-i 
bi = persentase tanaman yang tumbuh tiap petani strata tahun ke-i 
ni = jumlah petani sampel tiap strata tahun ke-i 
i   = 1,2,3; 1 untuk tahun 2006, 2 untuk tahun 2007 dan 3 untuk tahun 2008. 
 

Menghitung  interval persentase tanaman yang berhasil, jika p jauh dari 

0.5 maka digunakan formula distribusi yang mendekati Poisson, sehingga perlu 

diadakan ajustment melalui Yate's correction for continuity (Mandenhall and Oot, 

1988) sehingga formulanya  sebagai berikut: 

 
            
            
           
N      =  Jumlah populasi sampel 
n      =  jumlah sampel  
p      =  rata-rata proporsi (persentase tanaman tumbuh) 
1/2n = koreksi kontinuitas Yate  
α       = 0.05  
 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variasi variable input terhadap 

variable output, didekati dengan model hubungan regresi linear berganda: 

   Y = f( X1, X2, X3, X2X3, X4, X5, D1, D2, D1D2, Z1, Z2,  ε) 

 dimana: 
X1 = jumlah tenaga kerja keluarga yang tersedia (HOK) 
X2 = biaya penyiapan lahan dan menanam (Rp) 
X3 = tenggang waktu menerima bibit dan menanam di kebun (minggu) 
X2X3 = interaksi biaya penyiapan lahan dan tenggang waktu menanam setelah 

menerima bibit tanaman. 
X4 = jumlah pupuk yang digunakan (Kg) 
X5 = jumlah belerang sirrus yang digunakan (Kg) 
 

  ∑pi 

p =  ------- 
           ni 

 

  p  ±   t(α/2)  √ N-n     p(1 – p)   +    1    
                       N          n – 1          2n                            
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              1, petani dikategorikan "siap" melaksanakan peremajaan 
D1  =  
              0, selainnya 
  
              1, jika kelompok tani dinilai oleh angggota "siap" melayani anggota  
D2  =  
              0, selainnya 
 
D1D2  = interaksi kesiapan anggota kelompok tani dengan kesiapan kelompok  
   
                1, peremajaan 2008            
Z1  =        0, peremajaan 2007 
               -1, perermajaan 2006 
 
                0, peremajaan 2008 
Z2  =        1, peremajaan 2007 
               -1, peremajaan 2006 
 
ε  =   error 
 
Kesiapan petani diukur dari indikator: 
 
a. Keikutsertaan dalam pelatihan SKE-BMK, dengan skor  

1 = ikut pelatihan 
0 = tidak ikut 
 

b. Menerima sosialisasi peremajaan, skor: 
1 = sosialisasi dari dinas kabupaten/ PPL 
0 = dari kepala desa/sesama petani 

 
c. Respon/tanggapan petani atas informasi peremajaan paket bantuan, skor: 

1  = sangat respon/senang 
     0  = kurang/tidak respon 
 
d. Mengetahui ada SK Bupati tentang peserta peremajaan, skor: 

1 = tahu 
0 = tidak tahu 
 

e. Menyadari/tahu bahwa pelaksanaan peremajaan adalah tanggung 
jawab/swadaya petani dengan bantuan bibit, pupuk dan belerang sirrus dari 
pemerintah, skor   1 = tahu 

0 = tidak tahu 
 
 

f.  Pengetahuan bahwa bibit unggul harus dipupuk dan dipelihara dengan baik,  
    skor    1 = memahami 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



     0 = tidak memahami 
 
Dari skor diatas, seorang petani dapat memperoleh total skor sebesar 6 dan 

terendah sebesar 0. Apabila skor petani 4-6, dikategorukan siap dan jika skornya 

0-3 dikategorikan kurang/tidak siap melaksanakan peremajaan.  

Masing-masing variabel dideskripsikan sedemikian rupa termasuk cara 

penggunaan input yang dilakukan petani sampel. Demikian juga kesiapan petani 

dan kelompok tani dideskripsikan secara kualitatif. Jika terdapat pengaruh dari 

variabel-variabel diatas terhadap dependent variable , maka hal tersebut 

menunjukkan variasi yang besar diantara sesama petani responden, sebaliknya 

jika tidak memberi pengaruh. Tingkat pengaruh dilihat untuk tingkat kepercayaan 

95% dan 99%. Data diolah dengan data analysis program exel. 

 Untuk memahami masalah dalam pelaksanaan peremajaan, dipilah 

menurut konteksnya (context) kemudian tiap konteks dibagi menurut masalah-

masalah tertentu. Masalah ini dianalisa sebagai input pada pelaksana lapangan 

atau pelaksana kabupaten dalam penyelesaiannya. Kemudian diteliti proses 

pencarian solusinya (strategi) dan bagaimana pelaksanaannya (process). 

Penyelesaian persoalan tersebut (solusi) akan menghasilkan suatu rekomendasi 

yang diharapkan oleh stakeholder dalam pelaksanaan peremajaan. Kesiapan 

pelaksana dari semua lini termasuk pelaksana dilapangan menjadi fokus dalam 

hal tersebut. 
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3.5. Jadwal Pelaksanaan 

 Studi pengkajian sejak persiapan dilakukan selama 6 bulan sejak 

persiapan hingga penyelesaian laporan akhir dengan tahapan sebagai berikut: 

Tabel 2: Jadwal waktu pelaksanaan studi/penelitian 

Juli Agustus  September Oktober Nopember Des Kegiatan 
 (dl mgu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   20 21  22 23 

Penyusunan  
dan bahas 
proposal                                              
Penyusunan  
dan bahas 
kuesioner                                               
Survey 
Pendahuluan                                              
Coaching 
Enumerator                                               
Pengumpula
n data 
lapang                                              
Tabulasi data                                               
Analisis data 
lapang                                               
Penulisan 
laporan                                               
Pembahasan 
dan formulasi 
rekomendasi                                                
Seminar 
hasil                                               
Penyerahan 
laporan                                               
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 4.1. Realisasi Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Karet 

 Sejak dicanangkannya program peremajaan tanaman karet di Provinsi 

Jambi tahun 2006, dalam waktu yang relatif singkat telah dilaksanakan oleh 

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Dengan skala prioritas yang direncanakan 

oleh instansi teknis ini, pelaksanaannya dimulai akhir tahun 2006.  Realisasi 

petani penerima bantuan paket peremajaan seperti Tabel 3. 

 

Tabel 3: Realisasi petani yang menerima bantuan paket peremajaan 

            
 Tahun Provinsi 

Kabupaten 2006 2007 2008  
Bt hari 2.22   1.77 2.77   6.75 
Bungo 2.99 11.96 3.32 18.28 
Tanjab Tim 0.55  2.22 1.11   3.88 
Sarlngun 1.38 11.08 1.66 14.12 
Merangin 0.34 13.31 4.49 18.15 
Tebo 0.01 16.94 2.77 19.72 
Muaro Jambi - 11.08 2.78 13.85 
Tanajab Bar -  2.81 1.11   3.92 
Kerinci -  1.33 0.00   1.33 

Jumlah 
 

7.50 (1.354) 
 

72.49   (13.088) 
 

20.01    (3.612) 
 

100.00   (18.054) 
 

   Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2006-2007 dan 2008 (data diolah) 
                 Angka dalam (  ) jumlah kepala keluarga petani 
 

Dari Tabel di atas, tercatat 18.054 KK petani penerima bantuan paket 

peremajaan. Diantaranya sebanyak 7.50% menerima pada tahun 2006, 72.49% 

menerima pada tahun 2007 dan 20.01% menerima pada tahun 2008. Kemudian 

jika dibandingkan antar kabupaten, petani penerima paket bantuan terbanyak 

selama tiga tahun peremajaan terdapat di kabupaten Tebo, kemudian kabupaten 
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Bungo, Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Batang hari, Tanjung Jabung Barat, 

Tanjung Jabung Timur dan terkecil adalah kabupaten Kerici. Untuk lebih jelas 

ditunjukkan pada Gambar 4 berikut ini. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 
 
 
Keterangan: BH = Batanghari; BG = Bungo; TT = Tanjung Jabung Timur; SL = Sarolangun;  
     MR = Merangin;   TO = Tebo;   MJ = Muaro Jambi TB = Tanjung Jabung Barat; KR = Kerinci. 

 

Gbr 4a: Histogram persentase petani penerima 

paket bantuan menurut kabupaten th 2006
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Gbr 4b: Histogram persentase petani penerima 

paket bantuan menurut kabupaten th 2007
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Gbr 4c: Histogram persentase petani penerima paket 

bantuan menurut kabupaten th 2008
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 Luas lahan yang diremajakan keseluruhan mencapai 18.854 hektar 

diantaranya 1354 hektar (7,18%) tahun 2006, 14.000 hektar (74,25) pada tahun 

2007 dan 3.500 hektar (18,56) pada tahun 2008. Lengkapnya seperti Tabel 4 

Tabel tersebut menunjukkan peremajaan terbesar terdapat di kabupaten Bungo 

dan Merangin, sedangkan terkecil di kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Barat 

dan Tanjung Jabung Timur. Apabila lahan tanaman karet yang diremajakan ini 

termasuk dalam luas 136.000 hektar yang perlu diremajakan seperti data yang 

dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi pada tahun 2005, maka dari luas ini, 

telah diremajakan sebesar 13,86%, dengan sumber dana APBD Tingkat I.Tabell 

4: Luas lahan peremajaan karet tahun 2006, 2007 dan 2008 (Ha) 

 

Kabupaten 2006 2007 2008 Jumlah Persen 
1. Batanghari 400 2000 500 2900 15,38 
2. Bungo 540 2160 600 3300 17,50 
3. Tanjab Tim 100 400 200 700 3,71 
4. Sarolangun 250 2000 300 2550 13,52 
5. Merangin 62,24 2400 800 3262,24 17,30 
6. Tebo 2 2400 400 2802 14,86 
7. Ma Jambi 0 2000 500 2500 13,26 
8. Tanjab Bar 0 400 200 600 3,18 
9. Kerinci 0 240 0 240 1,27 
Jumlah 13.542,24 14.000 3500 18.854,24 100,00 
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2006-2007 dan 2008 (data diolah) 

                 Paket bantuan peremajaan per hektar petani, terdapat dua pola. Pola 
pertama pada peremajaan tahun 2006 dan 2007 serta pola kedua pada 
peremajan tahun 2008. Pada tahun 2006 dan 2007, bantuan paket peremajaan 
terdiri atas: bibit karet, pupuk N, P dan K, belerang sirus, fungisida dan herbisida. 
Tahun 2008 hanya terdiri atas bibit, belerang sirrus dan pupuk  lengkap.seperti 
Tabel 5. 
Tabel 5: Bantuan paket peremajaan per hektar 

 
No Paket Tahun 2006  Tahun 2007 Tahun 2008 

1 Bibit karet (btg) 500 500                  500 

2 Pupuk N (kg)   50   50   0 

3 Pupuk P (kg)   35   35     0 

4 Pupuk K (kg)   35   35     0 

5 Pupuk lengkap (kg)*     0     0          95 
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6 Belerang sirrus (kg)   50    50    35 

7 Fungisida (kg)   1.5      1.5      0 

8 Herbisida (lt)   2     2      0 

* Terbatas untuk kabupaten  Tanjab Timur dan Merangin 
        Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2006-2007 dan 2008 (data diolah) 

 
Terdapat perbedaan bantuan paket peremajaan antara tahun 2006 dan 2007 

dengan tahun 2008. Walaupun pupuk N, P dan K diganti dengan pupuk NPK 

namun belerang sirrus semakin dikurangi tahun 2008, bahkan tanpa fungisida 

dan herbisida. 

4.2. Keberhasilan Petani dalam Pelaksanaan Peremajaan. 

 Sebagaimana disebutkan dalam metode studi, bahwa keberhasian petani 

yang merupakan keluaran dari peremajaan ditunjukkan oleh persentase tanaman 

yang berhasil tumbuh dari bibit yang diterima. Semakin besar persentase 

tanaman yang tumbuh, maka petani semakin berhasil dalam peremajaan. Dari 

hasil survai diketahui rata-rata bibit tanaman yang diterima petani pada 

peremajaan tahun 2006, 2007 dan 2008 seperti tabel dibawah ini. 

 
Tabel 6: Jumlah bibit tanaman yang diterima petani contoh (batang) 
 

Tahun Rata-rata Minimum Maksimum 

2006 500 500 500 

2007 477 300 500 

2008 475 300 500 

Dari angka-angka pada tabel, diketahui bahwa tidak semua petani mendapat 

jumlah bibit yang sama. Hal ini dapat dimengerti karena luas lahan yang tidak 

sama antar petani.   
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Tanaman yang berhasil tumbuh cukup bervariasi antar tahun peremajaan dan 

antar kabupaten contoh. Secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini.Tabel 

7. Tanaman yang tumbuh menurut tahun pelaksanaan  peremajaan (% terhadap 

jumlah bibit yang diterima) 

 
Uraian Th 2006 Th 2007 Th 2008 

Rata-rata  82.13 85.59 86.84 

Median 84 88 91 

Modus 80 80 80 

Standard deviasi  11.27 8.00 10.09 

Kisaran 60-96 60-96 60-98 

Jumlah contoh 30 150 85 

Dari tabel di atas,  ternyata kondisi yang dicapai pada tahun terakhir semakin 

besar. Artinya ada peningkatan capaian petani dalam melaksanakan peremajaan 

ini. Selain rata-rata, median (angka tengah) persentase tanaman yang tumbuh 

juga semakin besar, walaupun dengan modus (petani terbanyak) dengan 

persentase yang sama. 

 Selain itu dari deskripsi di atas, kisaran tanaman yang tumbuh dengan 

batas terendah sama, tetapi batas tertinggi semakin besar pada tahun terakhir. 

Artinya untuk tahun terakhir, terdapat petani yang mencapai persentase tanaman 

tumbuh yang semakin tinggi. Dari tabel juga dapat diketahui bahwa standar 

deviasi tanaman yang tumbuh pada tahun 2006, lebih besar dari tahun 2007 dan 

tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal peremajaan, keberhasilan 

petani lebih rendah dan dengan variasi yang lebih besar, dibandingkan dengan 

capaian petani pada tahun 2007 dan 2008. Ini memberi indikasi bahwa 

pelaksanaan peremajaan semakin baik pada tahun-tahun terakhir. Perlu 

diketahui menurut informasi yang dicatat, risiko tanaman hilang   ketika sudah 

diterima di desanya dapat terjadi, seperti diungkapkan oleh kepala Desa Sungai 
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Mengkuang Kabupaten Bungo dan Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

kabupaten Sarolangun, sehingga persentasenya semakin rendah. 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang peningkatan 

keberhasilan petani ini, ditampilkan histogram frekuensi rata-rata tanaman yang 

tumbuh seperti pada Gambar 5. 

                               

Gbr 5: Histogram rata-rata  tanaman yang tumbuh dari 

bibit yang diterima petani (%)
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Interval perentase tanaman yang berhasil tumbuh pada tingkat kepercayaan 95% 

berbeda antar tahun peremajaan. Tahun 2006 ternyata lebih besar dibandingkan 

dengan tahun 2007 dan tahun 2008.   

  Tabel 8: Interval persentase tanaman yang tumbuh diantara petani contoh 

Tahun peremajaan                                                      Interval       

2006 77.92 < p < 86.34 

2007 84.30 < p < 86.88 

2008 84.66 < p < 90.02 

           p = rata-rata persentase (proporsi) tanaman yang tumbuh 

 

Dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi tanaman yang tumbuh terdapat 

diantara interval di atas.  

Walaupun tujuan studi ini tidak membandingkan keberhasilan petani antar 

kabupaten,  namun hal tersebut diduga memberi arti positip untuk 

pengembangan pelaksanaan peremajaan pada tahun-tahun berikutnya. Dilatar 
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belakangi oleh pemikiran demikian, ditunjukkan keberhasilan petani pada 

masing-masing kabupaten sampel.  Ternyata terdapat perbedaan keberhasilan 

yang cukup berarti antara  petani di tiga kabupaten contoh dilihat dari rata-rata 

proporsi tanaman karet yang tumbuh terhadap jumlah bibit yang diterima. 

Proporsi tanaman yang tumbuh lebih tinggi terdapat di kabupaten Sarolangun, 

kemudian kabupaten Bungo dan proporsi terkecil terdapat pada petani di 

kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lebih jelasnya dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 9: Proporsi tanaman yang tumbuh menurut kabupaten (%) 
 
Kabupaten                                        Tahun 2006                  Tahun 2007           Tahun 2008 

  RTT Std Interval RTT Std Interval RTT Std Interval 

              

1.Bungo 80.55 12.79 74.57<p<86.53 85.24 8.79 83.34<p<87.14 87.38 10.04 84.66<p<90.10 

              

2.Srolngn 85.3 6.9 80.37<p<90.43 87.05 5.67 85.44<p<88.66 87.44 8.68 83.38<p<91.50 

              
3.Tj Bar. 0 0 0 82.71 9.35 77.53<p<87.89 82.56 13.26 73.09<p<92.05 

RTT = Rata-rata, Std = standar deviasi;  p = proporsi rata-rata  

 

Untuk menunjukkan perbedaan rata-rata proporsi tanaman yang tumbuh antar  

kabupaten, dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Keadaan kemajuan pelaksanaan peremajaan karet  menurut kabupaten, tampak 

menunjukkan kecenderungan yang semakin baik selama tiga tahun pelaksanaan 

peremajaan. Untuk kabupaten Bungo dan Sarolangun pelaksanaannya tampak 

secara jelas dari rata-rata proporsi tanaman yang tumbuh. Sedangkan untuk 

kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan keadaan tidak terdapat 

peningkatan yang berarti atau hampir sama antara tahun 2007 dan 2008. 

Keadaan tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

 

Gbr 6a: Histogram rata-rata tanaman tumbuh 

menurut kabupaten th 2006 (%)
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Gbr 6c: Histogram rata-rata tanaman tumbuh menurut 

kabupaten th 2008 (%)
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Gbr 6b: Histogram rata-rata tanaman tumbuh 

menurut kabupaten th 2007 (%)
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Kondisi ideal yang diharapkan adalah proporsi tanaman tumbuh yang 

tinggi dan standar deviasi yang kecil, atau disebut homogen. Jika diperhatikan 

angka-angka dalam tabel ternyata untuk kabupaten Sarolangun keadaannya 

relatif lebih baik dibandingkan dengan keadaan di kabupaten Bungo dan Tanjung 

Jabung Barat. 

       

4.3. Biaya Peremajaan oleh Petani 

Gbr 7a: Histogram rata-rata tanaman tumbuh di 

kabupaten Bungo (%)
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Gbr 7c: Histogram rata-rata  tanaman tumbuh di 

kabupaten Tanjung Jabung Barat (%)
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Gbr 7b: Histogram rata-rata tanaman 

tumbuh di kabupaten Sarolangun (%)
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 Biaya yang dikeluarkan petani dalam pelaksanaan peremajaan terbagi 

dalam biaya menyiapkan lahan yang terdiri atas menebang dan membersihkan 

lahan (land clearing) serta membuat lubang tanam hingga menanam. Tidak 

semua petani mengeluarkan biaya penyiapan lahan ini. Jumlah petani yang 

mengeluarkan biaya penyiapan lahan, tahun 2006 sebanyak 86.67%, tahun 2007 

sebanyak 70.66% dan tahun 2008 sebanyak  68.24%. Ini berarti partisipasi 

petani dalam pelaksanaan peremajaan pada tahun terakhir ditinjau dari segi 

biaya yang dikeluarkan semakin berkurang walaupun tidak signifikan  

 Besarnya biaya yang dikeluarkan petani menunjukkan jumlah yang 

bervariasi. Pada tahun 2006 rata-rata sebesar Rp 1.013.000, tahun 2007 

sebesar RP 662.107 dan tahun 2008 sebesar Rp 632.235. Ternyata dari 

besarnya biaya yang dikeluarkan petani juga semakin kecil pada tahun terakhir 

selain persentase mereka yang semakin kecil. Indikator selengkapnya mengenai 

rata-rata biaya ini dilihat pada Tabel 10. 

 
Tabel 10. Rata-rata biaya yang dikeluarkan petani untuk penyiapan lahan 

membuat lubang tanam dan menanam tanaman (Rp) 
 
No Keterangan Tahun 
  2006 2007 2008 
1 Rata-rata  1.013.000 662.107 632.235 

2 Median 950.000 550.000 600.000 

3 Standar deviasi 684.861,67 577.419,57 533.310,92 

4 Minimum 0 0 0 

5 Maksimum 2.800.000 2.500.000 2.100.000 

 
Tabel di atas juga menunjukkan terdapat variasi yang sangat besar antara petani 

dalam membiayai pelaksanaan peremajaan. Ada yang sangat mampu dan ada 

yang sangat tidak mampu dengan tanpa mengeluarkan biaya penyiapan lahan 

hingga menanam. Hal ini membuat pengambil kebijakan peremajaan perlu 

mempertimbangkan kemampuan petani ini, dalam arti tidak hanya menyangkut 

teknologi (bibit unggul) tetapi juga biaya penyiapan lahan. Rata-rata biaya yang 

dikeluarkan petani dilihat pada Gambar 7. 
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 Apabila dilihat rata-rata biaya peremajaan yang dikeluarkan petani 

menurut kabupaten contoh, pada tahun 2006 juga lebih besar dan tahun terakhir 

semakin kecil. Disamping itu diketahui pula bahwa secara rata-rata petani di 

kabupaten Bungo tahun 2006 mengeluarkan biaya yang lebih besar, tetapi juga 

dengan standar deviasi yang besar. Artinya pengeluaran petani sampel di 

kabupaten ini sangat bervariasi antara tanpa pengeluaran (ditunjukkan oleh 

ukuran minimum) hingga pengeluaran Rp 2.800.000 (ditunjuk- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kan oleh ukuran maksimum). Sedangkan di kabupaten lain (Sarolangun), 

variasinya lebih kecil. Pada tahun 2007, rata-rata pengeluaran terbesar terdapat 

di kabupaten Sarolangun, dan variasinya lebih kecil dari variasi pengeluaran 

petani di kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan untuk kabupaten Bungo 

dengan rata-rata pengeluaran lebih kecil dari kabupaten Sarolangun dan dengan 

variasi yang lebih kecil seperti Tabel 11. 

 

Tabel 11  Rata-rata pengeluaran petani dalam penyiapan lahan dan pena-naman 
menurut kabupaten 

     
                     2006 2007 2008  

Ukuran  
Bungo 

 
Sarolangiun 

 
Bungo 

 
Sarolangun 

Tanjab 
Tim 

 
Bungo 

 
Sarolangun 

Tanjab 
Tim 

 
Rata-rata  

 
1.019.500 1.000.000 

 
634.235.29 

 
722.000 

 
620.400 

 
681.090.91 

 
566.500 

 
495.000 

 
Median 
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Gbr 8: Histogram rata-rata biaya penyiapan 

lahan dan tanam (Rp)
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Standar 
deviasi 

 
844626.83 

 
70.710.68 

 
541684.71 

 
585.031 755401.20 

 

 
546991.52 

 
524.467.4 

 
483304.60 

 
Minimum 

 
0 

 
900.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Maksimum 

 
2.800.000 

 
1.050.000 

 
2.500.000 

 
1.950.000 

 
2.250.000 

 
2.100.000 

 
1.300.000 

 
1.250.000 

 

 
Pada tahun 2008, kondisinya mirip dengan kondisi tahun 2006 dimana rata-rata 

pengeluaran terbesar untuk petani sampel di kabupaten Bungo dengan variasi 

yang lebih besar. Dari deskripsi di atas tampak bahwa, kemampuan biaya 

peremajaan (dalam hal ini penyiapan lahan hingga penanaman) lebih tinggi di 

kabupaten Sarolangun, kemudian Bungo dan paling kecil adalah kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. 

4.4. Ketersediaan Tenaga Kerja Keluarga Peremajaan 

Tenaga kerja sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan 

peremajaan mulai dari pembukaan lahan hingga pemeliharaan tanaman. Melihat 

situasi diantara petani contoh ternyata tenaga kerja ini merupakan sumberdaya 

yang dapat dikatakan langka. Sebagian besar petani memiliki tenaga kerja 2 

orang pada tahun 2006 dan 2007 termasuk untuk mencari nafkah kebutuhan 

hidup sehari-hari sambil melaksanakan peremajaan tanaman. Sedangkan tahun 

2008, sebagian besar petani memiliki tenaga kerja hanya 1 orang. 

 
Tabel 12  Petani menurut ketersediaan tenaga kerja keluarga (%) 
Jl TK tersedia (HOK)  Tahun 2006  Tahun 2007 Tahun 2008 

1 20,00 28,67 34,12 

2 40,00 42,66 18,67 

3 30,00 18,67 16,47 

4 10,00 8,67 7,06 

5 0,00 1,33 1,18 

 

Histogram frekuansi tenaga kerja keluarga yang tersedia pada 2006, 2007 dan  
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2008 seperti gambar dibawah ini. 

 

                             

Gbr 9c: Histogram persentase petani 
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Dari keadaan di atas, tampak bahwa tenaga kerja merupakan salah satu variabel 

kendala dalam pelaksanaan peremajaan. Karena itu tidak mengherankan jika 

sebagian besar petani mengeluarkan biaya untuk penyiapan lahan, membuat 

lubang tanam dan menanam.  

 Kebutuhan tenaga kerja peremajaan karet per hektar sangat tergantung 

dari prestasi kerja dan kondisi tegakan pohon yang terdapat pada sebidang 

lahan. Sebagai gambaran tentang kebutuhan tenaga kerja ini, dengan prestasi 

kerja "tinggi" diberikan sebagai berikut: 

Gbr 9a: Histogram persentase petani 

menurut jumlah tenaga kerja tersedia 
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Gbr 9b: Histogram persentase petani 

menurut jumlah tenaga kerja tersedia 

(HOK) th 2007
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Tabel 13. Kebutuhan tenaga kerja peremajaan karet per hektar dengan prestasi 
kerja "tinggi". 

 

Kegiatan Jumlah TK (HOK) 

1. Menebas 25 

2. Menebang pohon (476 tegakan) 80 

3. Meracun pohon (476 tegakan) 3,5 

4. Membersihkan lahan (merencek ?) 28 

5.  Mengajir (476 tegakan) 5 

6.  Membuat lubang tanam (50x50x50 cm) 12,5 

7.  Menanam dan memupuk (476 pohon) 45 

Jumlah 199 

Sumber:  Anonim, (1997). 

 

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa kurang lebih 200 HOK tenaga kerja 

pria yang dibutuhkan untuk penyiapan satu hektar lahan peremajaan pada tahun 

awal.  

  

4.5. Kesiapan  petani peserta peremajaan 

Kesiapan petani merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam 

pelaksanaan peremajaan karet. Bahkan penyiapan petani untuk melaksanakan 

peremajaan ini merupakan faktor yang sangat penting, karena berbeda dengan 

pola peremajaan lainnya seperti pola PIR dan pola lainnya. Dari hasil wawancara 

dengan petani, program ini disambut baik oleh mereka. Dari semua responden 

pada peremajaan tahun 2006 setelah mengetahui adanya program peremajaan   

dengan bantuan paket, sebanyak 30% menyambut dengan "sangat" senang dan 

70% menyambut dengan kategori "senang". Peserta peremajaan tahun 2007, 

sebanyak  41,33% menyatakan "sangat senang", 56% menyatakan "senang", 

1,33% menyambut dengan "kurang" dan 1,33% "tanpa memberi jawaban".. 

Untuk peserta tahun 2008, sebanyak 37,65% menyambut dengan "sangat 

senang", 50,59% menyambut dengan kategori "senang" dan 3,36%  menyambut 

dengan "kurang senang"  serta selebihnya sebanyak 8,24% dengan "tanpa 
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jawaban". Dengan demikian untuk masing-masing periode tahun peremajaan, 

sebagian besar menyatakan menyambut dengan "senang". Mengutip pendapat 

Rogers dan Shoemaker, (1987) bahwa suatu ide baru belum tentu serta-merta 

disambut dengan sangat baik, tetapi petani memerlukan pengujian  dengan 

melihat respons dari petani lain. Walaupun demikian, dapat disimpulkan 

sambutan petani terhadap peremajaan ini setelah mengetahui adanya paket 

bantuan dapat dikategorikan dengan "baik".  

Sumber pengetahuan akan adanya paket peremajaan karet ternyata 

diperoleh petani dari berbagai sumber, yaitu Kepala Desa, PPL, Dinas 

Perkebunan Kabupaten atau yang membidangi perkebunan, petani tetangga 

serta petani bukan tetangganya. Untuk petani responden peremajaan tahun 

2006, sebanyak 70% mengetahui adanya paket bantuan peremajaan bersumber 

dari PPL, 16,67% bersumber dari Kepala Desa dan 13,33% bersumber dari 

Dinas Perkebunan Kabupaten. Peserta peremajaan tahun 2007, sebanyak 

55,34% mengetahui informasi paket bantuan peremajaan dari PPL, 33,33% dari 

kepala Desa, 4,67% bersumber dari Dinas Perkebunan kabupaten dan 6,66% 

bersumber dari petani lain.  Sedangkan petani peserta peremajaan tahun 2008 

sebanyak 40% mengetahui adanya paket bantuan peremajaan dari kepada 

Desa, 43,53% mengetahui informasi dari PPL, sebanyak 3,53% dari Dinas 

perkebunan kabupaten dan 12,94% dari petani lainnya. Dari keadaan di atas, 

dipahami bahwa pada tahun terakhir, petani sebagai sumber informasi bagi 

petani lainnya semakin banyak. Kemudian PPL sebagai penggerak 

pembangunan pertanian di pedesaan, merupakan sumber utama informasi 

teknologi. 

Kesiapan mental dan teknis juga dilakukan melalui pelatihan sistem 

kebersamaan ekonomi berdasarkan manajemen kemitraan (SKE-BMK)  Namun 

pada tahun 2006, tidak seorangpun petani sampel terpilih sebagai peserta. Pada 

tahun 2007, sebanyak 33,56 % petani ikut pelatihan ini. Untuk petani peserta 

peremajaan tahun 2008, ada sebanyak 46,91% menyatakan pernah mengikuti 

pelatihan dimaksud. Dengan demikian petani yang mengikuti pelatihan sebelum 

melaksanakan peremajaan relatif sedikit. 
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Surat Keputusan Bupati sebagai peserta peremajaan secara psikologis 

dapat mendorong kesiapan petani dalam peremajaan. Dengan diketahui atau 

diterimanya surat keputusan tersebut membuat petani mendapat kepastian 

menerima paket bantuan dan merupakan daya dorong bagi kesiapan petani. Dari 

data yang diperoleh, untuk peremajaan tahun 2006 hanya 60,00% yang 

mengetahui atau menerima surat keputusan Bupati tersebut, selebihnya tidak 

pernah tahu. Pada peremajaan tahun 2007 sebanyak 59,33% mengetahui atau 

menerima dan tahun 2008 sebanyak  70,59%. 

 Demikian juga dengan pengetahuan tentang ketentuan bahwa peremajaan 

ini adalah swadaya petani yang difasilitasi pemerintah dengan paket bantuan, 

akan mendorong kesiapan petani dalam melaksanakan peremajaan tersebut.  

Pada peremajaan tahun 2006, sebanyak 80% petani mengetahui bahwa 

peremajaan tersebut swadaya petani selain bibit dan sarana produksi secara 

terbatas dibantu pemerintah. Peremajaan tahun 2007, 56,67% tahu dan 

selebihnya tidak tahu, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 67,06% tahu dan 

selebihnya tidak tahu. 

Sama halnya dengan pengetahuan akan "penggunaan bibit unggul harus 

dipupuk dan dipelihara dengan baik", seharusnya membentuk kesiapan petani 

dalam pelaksanaan peremajaan. Ternyata dari data yang dikumpulkan, tidak 

semua petani mengetahui syarat dimaksud. Lengkapnya sebagai berikut: tahun 

2006, sebanyak 63,33% tahu dan 36,67% tidak tahu, pada tahun 2007 sebanyak 

66,67% tahu dan selebihnya 33,33% tidak tahu serta pada tahun 2008 sebanyak 

58,82% tahu dan 41,17% tidak tahu. Dari pengetahuan petani atas tiga hal 

tersebut ternyata persentase petani yang "tahu" lebih besar dari persentase 

petani yang "tidak tahu". 

   

4.6. Kesiapan  Lahan Petani Peserta Peremajaan 

Lahan yang diremajakan sebagian besar adalah lahan tanaman karet tua 

atau semak belukar atau lahan tidur yang belum dimanfaatkan oleh petani. Dari 

investigasi lapangan, semak belukar yang dimaksud sebenarnya adalah juga 

lahan karet tua, tetapi telah ditinggalkan oleh petani karena hanya berisi 
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beberapa pohon karet yang sudah sangat tua, petani menyebutnya sebagai 

belukar. Hasil pengumpulan data yang diperoleh menunjukkan untuk peremajaan 

tahun 2006, sebanyak 50% responden meremajakan karet tua, 46,67% semak 

belukar, dan hanya 3,33% lahan lainnya (lahan yang belum termanfaatkan). 

Pada peremajaan tahun 2007, sebanyak 55,33% meremajakan tanaman karet 

tua, 42% semak belukar dan 2,67% lahan tidur. Pada peremajaan tahun 2008 

ada sebanyak 45,88% dari lahan tanaman karet tua, 47,06 semak belukar dan 

7,06% lahan tidur. Kondisi lahan peremajaan ini ternyata memerlukan tenaga 

kerja yang cukup besar dalam penyiapannya (land clearing).  

Tentang status lahan yang diremajakan, terdapat 3,33% dari peserta 

peremajaan tahun 2006 dengah status lahan bukan miliik sendiri tetapi milik 

orang lain dengan bagi kebun dengan pemilik lahan. Untuk peserta peremajaan 

tahun 2007 ada sebanyak 1,33% meremajakan lahan bukan milik sendiri dan 

pada peserta tahun 2008  terdapat 5,88%.  Keadaan ini didukung oleh data yang 

diberikan oleh PPL dimana tidak semua petani peserta yang meremajakan lahan 

milik sendiri melainkan lahan milik petani lain sekitar 3 – 5% petani. 

Tidak semua petani meremajakan lahan dalam satu lokasi, melainkan ada 

pada lokasi yang berbeda (2 lokasi). Petani demikian terdapat sebanyak 6,67% 

pada responden peremajaan tahun 2006,  sebanyak 12,67% pada peremajaan 

tahun 2007 dan 12,94% pada peremajaan tahun 2008. Hal demikian mudah 

dipahami mengingat keterbatasan lahan pada satu lokasi. Kelemahannya adalah 

pemeliharaan semakin sulit karena terbagi dalam lokasi yang berbeda  

Jarak lokasi kebun dari pemukiman (desa) juga sangat bervariasi dari < 

0,5 km hingga > 2,5 km. Sebagai gambaran, dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel  14: Persentase petani menurut jarak kebun peremajaan dari desa 

 
 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 

< 1 km 33,33 33,33 58,82 

1 – 2 kn 43,33 36,67 35,29 

> 2 km 23,34 30,00 29,41 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa lokasi kebun ada disekitar desa dan dapat 

dijangkau dengan perjalanan tidak lebih dari 1 – 2 jam.  

 Mengenai hamparan kebun diantara petani, tidak dapat disamakan 

dengan kelompok hamparan petani padi sawah, dimana petani dapat bergabung 

dalam hamparan yang luas. Untuk perkebunan karet ini, walaupun terdapat 

kebun sehamparan, namun terbatas pada beberapa hektar. Peserta peremajaan 

tahun 2006, sebanyak 36,67% petani mengatakan kebun yang diremajakan tidak 

sehamparan dengan petani lain dan 63,33% menyatakan sehamparan dengan 

petani lainnya. Jumlah petani  sehamparan bervariasi antara 10 – 15 orang. Bagi 

peserta tahun 2007, 26,67% mengatakan kebun mereka tidak sehamparan 

dengan petani lainnya dan selebihnya 73,33% dengan kebun sehamparan 

dengan petani lain. Jumlah petani sehamparan  berkisar antara 2 – 25 orang 

petani. Peserta peremajaan tahun 2008, sebanyak 23,53% petani mengatakan 

bahwa kebun mereka tidak sehamparan dengan petani lain sedangkan 76,47% 

lainnya terletak sehamparan dengan petani lainnya. Jumlah petani berkisar 

antara 2 – 11 orang petani.  

 Kesiapan lahan paling menentukan dalam peremajaan. Untuk mengetahui 

penyiapan lahan ini pertanyaan yang diajukan dalam survei adalah ”saat 

menerima bibit apakah" (a) lubang tanam siap tanam, (b) lahan sudah ditebang 

tetapi lubang belum siap, (c) lahan belum ditebang. Dari hasil wawancara, tidak 

semua petani telah selesai membuat lubang tanam saat menerima bibit 

walaupun sebagian besar diantara mereka telah siap untuk itu. Selengkapnya 

disajikan dibawah ini. 

Tabel  15: Persentase petani menurut kesiapan lahan tanaman 
 
No Kondisi Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 

1 Lahan belum siap tebang 16.67 10.67 25.88 

2 Lahan sudah ditebang tetapi 
lubang tanam belum siap 

 

23.33 

 

32.00 

 

35.29 

3 Lubang tanam siap tanam 60.00 57.33 38.82 

 Jumlah 100.00 100.00 100.00 
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Dikawatirkan, terlalu lama bibit belum ditanam, risiko kegagalan dapat semakin 

besar. Selain itu ternyata banyak diantara petani yang mengeluh karena bibit 

yang mereka terima hilang dari penyimpanan sebelum ditanam. Dengan 

demikian walaupun persentase tumbuh cukup tinggi, namun jumlah bibit yang 

mereka tanam telah berkurang. 

 Ketika wawancara menyangkut masalah "berapa hari setelah menerima 

bibit, baru dilaksanakan penanaman di kebun"  jawaban petanipun cukup 

beragam mulai dari 1 minggu hingga 8 minggu. Hal ini dapat dimaklumi 

mengingat tenaga kerja yang tersedia dalam keluarga. 

 
Tabel 16:  Persentase petani menurut tenggang waktu menerima bibit dan 

menanam  
 
Tenggang waktu Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 

1 minggu 10.00 17.33 21.18 

2 minggu 26.67 24.00 28.24 

3 minggu 20.00 26.67 17.65 

4 minggu 43.40 24.67 21.18 

> 4 minggu 0.00 7.33 11.76 

Jumlah 100.00 100.00 100.00 

 

Dari tabel di atas, tampak bahwa modus tenggang waktu menerima bibit dengan 

menanam pada peserta peremajaan tahun 2006 selama 4 minggu, pada tahun 

2007 modusnya selama 3 minggu dan taghun 2008 pada modus 2 minggu. 

Artinya pada tahun terakhir tenggang waktu dimaksud semakin kecil. Akan tetapi 

persentase petani pada modus tahun 2007 relatif kecil (26.67%). Kecuali itu jika 

dibandingkan antara tahun 2006, 2007 dan 2008 persentase petani dengan 

tenggang waktu 1 minggu semakin besar (menggembirakan) tetapi persentase 

petani dengan tenggang waktu di atas 4 minggu, juga semakin besar. Disini perlu 

mendapat perhatian, sebab harapannya adalah semakin sedikit petani dengan 

tenggang waktu menerima bibit dan menanam yang semakin lama (> 4 minggu). 

Gambar berikut menunjukkan hal tersebut. 
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Gbr 10: Histogram persentase petani menurut tenggang waktu 

menerima bibit dan menanam (mg)
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4.7. Kelompok Tani Peremajaan 

Sebagaimana diketahui kelompok tani merupakan sarana dalam 

pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam arti luas. Oleh karena itu kehadiran 

kelompok tani merupakan ujung tombak dalam inovasi teknologi pertanian tidak 

perlu diragukan. Untuk peremajaan tanaman karet, kehadiran kelompok tani ini 

belum direspon dengan baik seperti pada kelompok tani petani tanaman pangan. 

Dari data yang diperoleh, ternyata terdapat petani yang tidak pernah mengetahui 

nama kelompok tani mereka. Kemudian juga diketahui bahwa kegiatan kelompok 

hanya ada pada saat awal peremajaan. Setelah selesai melaksanakan 

penanaman, kegiatan kelompokpun hampir tidak ada. Kemungkinan hal ini erat 

kaitannya dengan hamparan kebun petani yang sulit mencari lahan sehamparan. 

Berbeda dengan tanaman pangan dimana lahan petani umumnya mengelompok 

pada hamparan yang luas. Kemudian,  pengusahaan tanaman perkebunan juga 

diketahui tidak seintensif pengelolaan tanaman pangan. Walupun demikian 

ketentuan yang diberikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi, telah menjadi inovasi 

baru bagi petani yaitu dengan syarat bahwa petani harus tergabung dalam 

kelompok tani.  
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Berkaitan dengan pembentukan kelompok tani, peran Kepala Desa dan 

PPL sangat penting. Dari data yang diperoleh  pada peremajaan tahun 2006, 

semua kelompok tani yang ada terbentuk atas prakarsa PPL. Namun pada 

peremajaan tahun 2007, 43,33% dari sampel kelompok tani terbentuk  atas 

prakarsa Kepala Desa dan selebihnya oleh PPL. Demikian juga untuk 

peremajaan tahun 2008, 47.06%  kelompok tani terbentuk atas prakarsa Kepala 

Desa dan selebihnya oleh PPL. 

Mengenai kepengurusan kelompok tani, ada yang ditunjuk dan ada pula 

yang dipilih oleh anggota kelompok. Hal inipun dapat dimaklumi mengingat 

kelompok tani ini baru ada setelah adanya program peremajaan melalui paket 

bantuan. Dari seluruh kelompok tani sampel peremajaan tahun 2006, 

keseluruhan pengurus kelompok tani dipilih diantara anggota. Namun pada 

peremajaan tahun 2007, sebanyak 42,86% pengurus kelompok tani  ditunjuk 

oleh Kepala Desa atau PPL dan selebihnya dipilih oleh masing-masing anggota. 

Sedangkan pada peremajaan tahun 2008, 35,29% kelompok dengan pengurus 

yang ditunjuk dan selebihnya melalui pemilihan para anggotanya. 

 Mengenai kesiapan kelompok tani membina petani dalam pelaksanaan 

peremajaan, dinilai petani secara subyektif menurut layanan yang diberikan. Dari 

keseluruhan responden petani peremajaan tahun 2006, sebanyak 20% 

mengatakan belum berperan aktif dalam peremajaan dan 80% mengatakan ada 

peran yang cukup berarti. Namun dari keseluruhan petani yang menyatakan ada 

peranan kelompok tani, kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan 

masih belum memberikan kepuasan seperti yang diharapkan petani. Demikian 

juga bagi petani peremajaan tahun 2007, sebanyak 20% mengatakan belum 

berperan sedangkan 80% lainnya mengatakan ada peran.Tingkat kepuasan 

petani atas layanan kelompok tani sebagai berikut: 18,67% mengatakan "sangat 

puas", 46% mengatakan "puas", 3,33% dengan tingkat "tidak puas" dan 32% 

dengan tingkat "sangat tidak puas". Untuk peserta peremajaan tahun 2008, 

21,18% mengatakan belum berperan dan 78,82% mengatakan berperan. Tingkat 

kepuasan mereka atas layanan yang diberikan, 20% pada tingkat "sangat tidak 

puas", 5,88% pada tingkat "tidak puas", 56,47% pada tingkat "puas" dan 17,65% 
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pada tingkat "sangat puas". Dari data di atas, para petani sebenarnya 

mengharapkan kelompok tani berperan aktif dalam melayani peserta, dan 

harapan tersebut memberikan tingkat kepuasan yang tinggi. 

Mengenai pelatihan yang pernah diikuti oleh Ketua Kelompok Tani, 

sebagian besar mengatakan pernah mengikuti, namun 27,45% mengatakan tidak 

pernah mengikuti pelatihan. Berkaitan dengan ini, ketika ditanya apakah fungsi 

kelompok tani diketahui oleh ketua kelompok, terdapat jawaban yang beragam 

seperti Tabel dibawah ini. 

Tabel  17: Ketua kelompok tani yang mengetahui  fungsi kelompok tani (%) 

Kelompok tani di Kabupaten Fungsi KT yang diketahui 
ketua kelompok tani 

Bungo Sarolangun Tanjab Bar Total 

1. Wadah kerjasama  anggota 58,33 90,00 20,00 60,78 

2. Forum komunikasi 22,22 0,00 20,00 17,65 

3. Kelas belajar 0,00 0,00 40,00   3,92 

4. Kombinasi (1), (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Kombinasi (1), (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Kombinasi (2), (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Kombinansi (1), (2), (3) 5,56 0,00 0,00 3,92 

8.Tidak tahu 13,89 10,00 20,00 13,73 

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Dari tabel di atas, tidak semua ketua kelompok tani mengetahui tiga fungsi 

kelompok seperti yang disebutkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan perema-

jaan, walaupun terdapat 3,92% mengetahui fungsi dimaksud. Ini mengindikasi-

kan materi pembinaan kelompok tani yang dilakukan belum kearah 

pemberdayaan kelompok tani, menyentuh kepentingan petani atau ketua 

kelompok tani belum memahami benar fungsi pembentukan kelompok tani 

tersebut. 

 

4.8. Kesiapan PPL Membina Petani dalam Peremajaan 

Aparat dinas perkebunan kabupaten yang membina petani dalam 

peremajaan terutama adalah PPL. Sedangkan PPL dalam melaksanakan 
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tugasnya mencakup beberapa desa, bahkan dengan jarak yang cukup jauh. 

Adanya peremajaan ini menuntut PPL memiliki kinerja, selain mobilitas yang 

tinggi. Dalam hal ini kebijakan pemerintah Kabupaten sangat mendukung 

keberhasilan peremajaan ini. Tidak diketahui secara pasti jumlah anggaran yang 

disediakan oleh APBD kabupaten dalam pelaksanaannya. Namun monitoring 

dari PPL diketahui bahwa mereka diikut sertakan dalam struktur organisasi 

peremajaan dan memperoleh insentif sebagai berikut: PPL kabupaten Bungo 

berkisar antara Rp 200.000 – Rp 350.000, PPL kabupaten Sarolangun Rp 

150.000 – Rp 200.000 dan kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp 

200.000.   

Tugas PPL dalam pelaksanaan peremajaan terdiri atas sosialisasi 

peremajaan,  pendampingan dan pembimbingan petani. Sebagian PPL 

menyebutkan turut untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi. Pendampingan 

dan pembimbingan yang dilakukan PPL terdiri atas penyiapan lahan dengan 

metode tanpa bakar, pembuatah lubang tanam termasuk ukuran lubang tanam. 

Namun demikian, ukuran lubang tanam yang dianjurkan PPL ternyata berbeda 

antar kabupaten. PPL di kabupaten Bungo menganjurkan ukuran 60x60x60 cm, 

sedangkan untuk kabupaten Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat bervariasi 

antara 40x40x40 cm hingga 50x50x50 cm. Dari data yang diperoleh dari PPL 

juga dinyatakan bahwa petani dibimbing dalam penanaman, penunasan, 

pemupukan dan pemberantasan jamur akar putih. Dengan demikian dari aspek 

bimbingan PPL tentang teknologi tidak diragukan, tingggal kesadaran petani 

melaksanakan teknologi dimaksud. 

Mengenai pengawasan pelaksanaan penanaman, pemupukan, 

pemberantasan gulma yang dilaksanakan PPL dalam peremajaan tampak 

dengan metode yang berbeda. Sebagian besar PPL melaksanakannya melalui 

kunjungan tetapi ada juga melakukannya lewat pertemuan anggota kelompok.  

Kesiapan PPL tidak terlepas dari kesiapan Dinas Perkebunan kabupaten 

atau yang membidanginya diantaranya organisasi pelaksana yang jelas, 

pedoman teknis pelaksanaan peremajaan dan perangkat hukum. Dalam survei 

pendahuluan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun telah 
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menunjukkan kesiapannya dengan struktur organisasi pembina peremajaan 

dengan jelas dan dengan adanya pedoman teknis. Selain itu pemahaman aparat 

tentang peremajaan serta sosialisasinya merupakan hal yang penting. 

 
 

4.9. Teknis Budidaya Peremajaan  

(a) Bibit Tanaman 

  Untuk menjamin mutu bibit dalam dalam program pengembangan karet 

rakyat Provinsi Jambi, bibit yang sudah lolos pengawasan IP2MB diberi label 

berwarna biru. Berdasarkan informasi dari petani label bibit yang diterima ada 

yang berwarna biru dan ada pula yang berwarna merah dan sebagian lagi petani 

tidak begitu memperhatikan warna label sehingga lupa warna label bibit yang 

diterima. Persentase petani yang menerima bibit menurut warna label dari tahun 

2006 sampai dengan 2008, dilihat pada Tabel 18 

 
Tabel  18. Jumlah petani yang menerima bibit menurut warna label (%) 

2006 2007 2008 Warna 
label BG SL BG SL TB BG SL TB 

Merah 
45 50 28 48 100 25,5 40 80 

Biru 
20 50 28 52 0 23,6 50 20 

N N 
35 0 44 0 0 50,9 10 0 

BG = Bungo;   SL = Sarolangun;   TB = Tanjung Jabung Barat;  NN = lupa 

 

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2006,  45 % petani 

Bungo menerima bibit berwarna merah, 20 % berwarna biru dan 35 % lupa 

warna label bibit yang diterima. Petani Sarolangun menerima bibit berlabel 

merah dan biru masing-masing 50 %. Pada tahun 2007, petani Bungo menerima 

bibit berlabel merah dan biru masing-masing sebesar 28 % , sedangkan 44 % 

petani lupa warna label bibit. Petani Sarolangun menerima bibit berwarna mera 

dan biru sebesar 48 % dan 52 %, sedangkan petani Tanjung Jabung Barat 

(Tanjabbar) seluruhnya menerima bibit berwarna merah. Pada tahun 2008, 

sebagian besar (50, %) petani Bungo lupa akan warna label bibit yang diterima, 

sedang yang menerima bibit berwarna merah dan biru berjumlah 25,5 % dan 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



23,6 %. Sebagian besar petani Tanjabbar (80 %) mendapatkan bibit berwarna 

merah dan sebagian kecil (20 %) mendapatkan bibit bewarna biru. 

Data pada Tabel 18 menunjukkan terdapat dua macam label bibit yang 

diterima petani, tidak semuanya berwarna biru sebagaimana yang 

direkomendasikan pada program pengembangan karet rakyat provinsi Jambi 

seperti pada pedoman teknis tahun 2008. Bibit yang berlabel merah jumlahnya 

jauh lebih besar daripada yang berwarna biru. Selain itu masih cukup banyak 

petani yang tidak begitu peduli dengan label bibit sehingga tidak memperhatikan 

dengan baik label yang ada pada bibit. Hal ini menunjukkan bahwa aspek mutu 

bibit yang ditunjukkan dengan label biru belum sepenuhnya terpenuhi seperti 

ketentuan tentang persyaratan mutu yang ditentukan. 

Mengingat bibit yang diberikan kepada petani diangkut dari tempat yang 

jauh maka kemungkinan terdapat jumlah yang rusak dalam proses 

pengangkutan. Banyaknya petani yang mengatakan terdapat bibit yang rusak 

dari yang diterima seperti dilihat pada Tabel 19. 

 
Tabel 19: Jumlah petani yang ada menerima  bibit rusak (%) 

2006 2007 2008 Kondisi 
 bibit BG SL BG SL TB BG SL TB 

Ada bbt yang  
Rusak 55 

10 40 52 67 42 60 50 

 
Tidak ada 
yang rusak 

45 90 60 48 33 58 40 50 

BG = Bungo;   SL = Sarolangun;   TB = Tanjung Jabung Barat. 

 

Pada Tabel 19 dapat dilihat bahwa pada tahun 2006, 55 % petani Bungo  

menyatakan bibit yang diterima ada yang rusak sedang pada petani Sarolangun 

hanya 10 %. Pada tahun 2007 petani yang mendapat bibit "ada" dalam kondisi 

rusak di kabupaten Bungo, Sarolangun dan Tanjabbar masing-masing 40 %, 52 

% dan 67 %. Pada tahun 2008 kerusakan di tiga kabupaten tersebut masing-

masing 42 %, 60 % dan 50 %. 

Data pada Tabel 19 menunjukkan bahwa masih cukup besar jumlah petani 

yang menyatakan menerima bibit dalam kondisi rusak. Jumlah petani yang 
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menyatakan menerima bibit dalam kondisi rusak relatif tidak berkurang dari tiga 

tahun penyaluran bibit yang dilakukan.  

Bibit yang diterima petani memiliki ketinggian tertentu yang sudah dianggap 

berada dalam kondisi siap tanam. Jumlah petani yang menerima bibit menurut 

ukuran tinggi dapat dilihat pada Tabel 20. Pada Tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa pada tahun 2006, 30 % petani Bungo menerima bibit dengan  tinggi 15 

cm - 20 cm dan 70 % petani menerima bibit dengan tinggi 50 cm -60 cm 

sedangkan petani Sarolangun menerima bibit dengan tinggi 15 cm - 20 cm 

Tabel 20. Jumlah petani yang menerima bibit menurut ukuran tinggi (%) 

2006 2007 2008 
Tinggi  bibit          

(cm) BG SL BG SL TB BG SL TB 

      15-20 30 50 44,7 0 0 58,2 10 0 

30-40 0 50 16,5 84 26,7 5,4 90 10 

50-60 70 0 25,9 16 41 12,7 0 70 

> 60 0 0 12,9 0 33,3 21,8 0 20 

BG = Bungo;   SL = Sarolangun;   TB = Tanjung Jabung Barat. 

 

dan 30 cm - 40 cm masing-masing berjumlah 50%. Pada tahun 2007 sebagian 

besar petani Bungo (44,7 %) mendapatkan benih dengan tinggi 15 cm - 20 cm, 

25,9 % petani menerima bibit dengan tinggi 50 cm - 60 cm, 16,5 % petani 

menerima bibit 30 cm -40 cm dan 12,9 % petani mendapatkan bibit dengan tinggi 

lebih dari 60 %. Sebagian besar (84 %) petani Sarolangun mendapatkan bibit 

dengan tinggi 30 cm - 40 cm dan sisanya menerima bibit dengan tinggi 50 cm - 

60 cm. Petani Tanjabbar mendapatkan bibit dengan 30 cm - 40 cm, 50 cm - 60 

cm dan > 60 cm masing-masing sebanyak 26,7 %, 41 % dan 33,3 %. Pada tahun 

2008 sebagian besar petani Bungo (58,2 %) mendapatkan bibit dengan tinggi 15 

cm - 20 cm, sebagian besar petani Sarolangun (90 %) mendapatkan bibit dengan 

tinggi 30 cm - 40 cm dan sebagian besar petani Tanjabbar (70 %) mendapatkan 

bibit dengan tinggi 50 cm -60 cm. 

Data pada Tabel 20  menunjukkan bahwa masih cukup besar jumlah petani 

yang menerima bibit yang masih kecil dengan tinggi 15 cm - 20 cm. Bibit yang 
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masih kecil mempunyai kemampuan survival yang relatif rendah di lapangan. 

Dengan tinggi awal 15 cm -20 cm, tanaman mempunyai kemampuan bersaing 

yang rendah dengan gulma sehingga pertumbuhannya akan tertekan dan dapat 

dengan mudah mengalami kematian. Bibit yang baru ditanam di lapangan 

memerlukan waktu beradaptasi dari kondisi pembibitan yang intensitas 

cahayanya relative rendah ke kondisi lapangan dengan intensitas cahaya penuh. 

Untuk memperbesar peluang keberhasilan program pengembangan tanaman 

karet rakyat ini diperlukan bibit yang lebih tinggi sehingga mempunyai daya 

adaptasi yang cukup baik pada awal pertumbuhannya di lapangan. 

Bibit yang diberikan kepada petani merupakan bibit yang sudah pada 

kondisi siap tanam. Oleh karena itu bibit tersebut perlu segera ditanam setelah 

diterima petani. Lamanya jarak (hari) antara waktu penerimaan bibit dengan 

waktu penanaman bibit yang dilakukan petani dapat dilihat pada Tabel  21. 

 
Tabel 21: Jumlah petani menurut  jarak waktu (hari)  penerimaan bibit dengan   

waktu penanaman (%) 

2006 2007 2008  Jarak 
waktu 
(hari) 

Bungo 
Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

1-5 0 12 3 1,6 40 10,9 15 10 

6-10 30 24 16 21,4 26,7 3,6 45 40 

11-15 15 37 12 34,6 33,3 0 0 50 

16-20 15 17 2 18,8 0 3,6 15 0 

21-25 15 10 1 2,4 0 0 0 0 

26-30 20 0 43 20 0 43,5 15 0 

40 5 0 1 1,2 0 0 15 0 

60 0 0 8 0 0 23,6 0 0 

> 60 0 0 1 0 0 1,8 0 0 

 

Pada Tabel 21 dapat dilihat bahwa terdapat variasi yang besar pada jarak 

waktu penerima dan waktu penanaman bibit. Pada tahun 2007 petani Bungo 

menanam bibit 6 – 40 hari setelah penerimaan bibit dengan persentase terbesar 

(30 %) pada jarak waktu 6 – 10 hari sementara petani Sarolangun melakukan 
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penanaman 1 – 25 hari setelah penerimaan bibit dengan persentase terbesar (37 

%) pada waktu 11 – 15 hari setelah penerimaan bibit. Pada tahun 2007 petani 

Bungo sebagian besar (43 %) melakukan penanaman 25 – 30 hari setelah 

penerimaan bibit, petani Sarolangun dan Tanjabbar sebagian besar petani 

(masing-masing 34,6 % dan 33,3 %) menanam 11-15 hari setelah menerima 

bibit. Pada tahun 2008 sebagian besar petani Bungo (43,5 %) menanam bibit 26-

30 hari setela menerima bibit, petani Sarolangun sebagian besar (45 %) 6-10 

hari dan sebagian besar (50 %) petani Tanjabbar 11-15 hari setelah menerima 

bibit.  

Variasi jarak waktu antara penerimaan bibit dan penanaman ini  diantaranya 

disebabkan oleh kesiapan lahan petani. Petani yang lahannya sudah siap dan 

curah hujan yang cukup cenderung melakukan penanaman lebih cepat, 

sementara petani yang lahannya belum siap memerlukan waktu yang lama untuk 

menanam setelah menerima bibit. Diperkirakan pula masih ada petani yang 

memulihkan dahulu kondisi bibitnya setelah diterima mangingat banyak petani 

yang menyatakan sejumlah bibit yang diterima, ada dalam keadaan rusak atau 

lemah (Tabel 19). Selain itu sebagian petani memelihara dahulu bibitnya agar 

bertambah tinggi dan besar agar kondisinya lebih kuat untuk dipindahkan ke 

lapangan. Hal ini didasarkan atas masih banyaknya petani yang menerima bibit 

yang kecil dengan tinggi hanya 15 – 20 cm (Tabel 20).   

Bibit diterima petani pada titik penerimaan tertentu pada lahan kelompok 

tani. Titik penerimaan umumnya di pinggir jalan pada beberapa tempat yang 

dapat dicapai truk pengangkut bibit. Dari titik penerimaan tersebut bibit diangkut 

masing-masing petani ke lahannya. Jumlah petani menurut cara pengangkutan 

bibit ke lahan usahataninya dapat dilihat pada Tabel 22 

 
 Tabel 22: Junlah petani menurut cara pengangkutan bibit ke lahan (%) 

2006 2007 2008 Cara 
angkut 
bibit 

Bungo 
Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Dipikul 20 0 10,6 55 13,3 0 5 30 

Sepeda 
Motor 

80 100 83,6 45 73,3 90,1 95 70 
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Mobil 0 0 5,8 0 13,3 9,9 0 0 

 

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa petani mengangkut bibit ke lahan 

dengan cara dipikul dengan menggunakan keranjang, dengan sepeda motor 

(menggunakan kotak kayu) dan dengan mobil ukuran kecil (Suzuki Carry atau L 

300). Pada tahun 2006 sebagian besar petani Bungo mengangkut bibit dengan 

sepeda motor dan seluruh petani Sarolangun mengangkut bibit dengan sepeda 

motor. Pada tahun 2007 sebagaian besar petani Bungo (83,6 %)  dan Tanjabbar 

(73,3 %) mengangkut bibit dengan menggunakan sepeda motor sedangkan 

sebagian besar petani Sarolangun (55 %) mengangkut bibit dengan dipikul. Pada 

tahun 2008 sebagain besar petani di tiga kabupaten tersebut mengangkut bibit 

menggunakan sepeda motor. 

Pengangkutan dilakukan petani tergantung fasilitas yang dimiliki petani dan 

aksesibilitas ke lahan petani. Petani yang lahannya tidak dapat diakses dengan 

sepeda motor atau tidak memiliki sepeda motor akan mengangkut dengan cara 

dipikul. Petani yang memiliki sepeda motor   akan menggunakan sepeda motor 

karena kendaraan ini mempunyai aksesibilitas yang tinggi. Petani yang lahannya 

dapat dijanggkau dengan mobil akan mengangkut bibit dengan mobil karena 

akan lebih ekonomis dan resiko kerusakan bibit yang rendah. Kondisi petani 

yang sebagian besar mengangkut bibit dengan menggunakan sepeda motor ke 

lahan menunjukkan bahwa lahan petani sebagian besar tidak dapat dijangkau 

dengan truk pengangkut bibit sehingga bibit  tidak bisa secara langsung 

diturunkan di lahan. 

Di lahannya petani mengumpulkan bibit di suatu tempat yang biasanya 

dekat dengan pondok kerja dan sumber air. Pengumpulan di suatu tempat 

tersebut untuk memudahkan pekerjaan pemeliharaan bibit sebelum dilakukan 

penanaman. Bibit tersebut selanjutnya diangkut ke setiap lubang tanam dengan 

cara dipikul menggunakan keranjang.  

(b)   Jarak tanam 
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Sebelum melakukan penanaman, petani terlebih dahulu menentukan titik 

tanam di lahannnya dengan cara memberi tanda (ajir) pada setiap titik tanam. 

Titik tanam ditetapkan atas jarak tanam (antar barisan dan dalam barisan) yang 

digunakan. Jumlah petani yang menggunakan jarak tanam tertentu dapat  dilihat 

pada Tabel 23 dibawah ini. 

Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 sebagian besar 

petani Bungo (50 %) dan Sarolangun (90 %) menanam karet dengan jarak tanam 

6m x 3m. Pada tahun 2007 terdapat variasi yang besar pada jarak tanam yang 

digunakan petani kabupaten Bungo dan Sarolangun sedangkan jarak tanam 

petani Tanjabbar variasinya lebih kecil. Modus jarak tanam yang digunakan 

petani di tiga kabupaten tersebut adalah 6m x 4m masing-masing 25,9 %, 28 % 

dan 30 %. Pada tahun 2007 ini petani Tanjabbar memiliki dua modus jarak 

tanam, dimana modus jarak tanam lainnya adalah 4m x 3 m. Pada tahun 2008 

terdapat variasi yang besar jarak tanam yang digunakan petani Bungo,  

 

 

Tabel 23: Jumlah petani menurut jarak tanam yang digunakan (%) 

2006  2007  2008 Jarak 
tanam 
(mxm) 

Bungo 
Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

3 x 3 0 0 0 2 0 0 0 0 

4 x 3 0 0 10,6 20 30 12,7 0 0 

4 x 4 10 0 8,2 0 0 9,1 40 0 

4 x 5 15 0 0 16 0 18,2 10 30 

5 x 3 0 0 14,1 6 20 20 0 30 

6 x 3 50 90 12,9 18 20  0 30 40 

6 x 4 25 10 25,9 28 30 3,6 20 0 

6 x 6  0 0 10,6 0 0 3,6 0 0 

6 x 7  0 0 3,5 0 0 7,3 0 0 

7 x 3 0 0 1,2 10 0  5,5 0 0 

>7 x 3 0 0 12 0 0  20 0 0 
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sedangkan variasi jarak tanam petani Sarolangun dan petani Tanjabbar lebih 

kecil. Modus jarak tanam petani Bungo 7m x 3 m, sedangkan modus jarak tanam 

petani Sarolangun dan Tanjabbar masing-masing 4m x 4m dan 6m x 3m. 

Data pada Tabel di atas juga menunjukkan bahwa petani di tiga kabupetan 

tersebut ada yang menanam lebih rapat dan ada pula yang menanam lebih lebar 

dari jarak tanam yang direkomendasikan. Pada program pengembangan karet 

rakyat provinsi Jambi jarak tanam yang dianjurkan yaitu 7m x 3 m (Disbun Jambi, 

2008). Pada jarak tanam yang lebih rapat seperti 6m x 3m, 5m x 3m dan 

seterusnya populasi tanaman persatuan luas akan menjadi lebih besar. Hal ini 

berpengaruh kepada kebutuhan bibit, dimana bibit yang diperlukan melebih jatah 

yang ditetapkan yaitu sebanyak 500 batang. Kemungkinan sebagian petani 

lahannya kurang dari satu hektar sehingga jarak tanam perlu diperkecil.  

Petani yang menggunakan jarak tanam lebih besar daripada 7m x 3m, 

seperti 6m x 4m, 6m x 6m dan seterusnya kemungkinan memiliki lahan lebih dari 

satu hektar. Agar seluruh lahan dapat ditanam dengan bibit unggul maka jarak 

tanam diperlebar. Akan tetapi persentase petani yang menggunakan jarak tanam 

lebih lebar relatif lebih sedikit. Bedasarkan informasi dari penyuluh pertanian 

lapangan petani cenderung menanam dengan jarak tanam lebih rapat daripada 

jarak tanam anjuran.  

Setelah menentukan jarak tanam, maka kegiatan petani selanjutnya adalah 

membuat lubang tanam. Ukuran lubang tanam yang dibuat oleh petani di tiga 

kabupaten yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 24. 

Pada Tabel tersebut dapat dilihat pada tahun 2006 petani Bungo sebagian 

besar membuat lubang tanam dengan ukuran 40 cm x 40 c m x 40 cm dan 

antara  40 cm x 40 cm x 40 cm - 50 cm x 50 c m x 50 cm sedangkan petani 

Sarolangun sebagian besar membuat lubang tanam 30 cm x 30 cm x 30 cm dan 

40 cm x 40 cm x 40 cm. Pada tahun 2007 dan tahun 2008, petani Bungo 

membuat lubang tanam variasi ukuran yang besar, petani Sarolangun sebagian 

besar membuat lubang tanam 40 cm x 40 cm x 40 cm dan petani Tanjabbar 

sebagian besar membuat lubang tanam 20 cm x 20 cm x 20 cm.  
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Data pada Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa petani Sarolangun 

pada tiga tahun program ini sebagian besar membuat lubang tanam dengan 

ukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm. Petani Bungo juga membuat lubang tanam 

dengan ukuran 40cm x 40cm x 40cm dan lebih besar dengan sejumlah variasi. 

 
Tabel 24: Ukuran lubang tanam bibit karet 

2006  2007  2008   Ukuran lu- 
bang tanam 
(cmxcmxcm) 

Bungo 
Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

<20x20x20 
10 0 6 0 60 18,1 0 60 

20x20x20 
5 0 2,4 0 6,7 0 5 0 

>20x20x20- 
<30x30x30 
 

20 0 21,2 0 33,4 12,7 0 30 

30X30X30 
10 50 1,2 28 0 7,2 25 0 

40X30X30 
5 0 16,5 2 0 0 0 0 

40X40X40 
25 50 0 68 0 1,8 70 0 

>40X40X40- 
<50x50x50 
 

25 0 22,5 0 0 7,2 0 0 

50x50x50 
0 0 18,8 2 0 7,3 0 0 

60x60x60 
0 0 1,2 0 0 45,5 0 0 

 

 

 Petani Tanjabbar sebagian besar membuat lubang tanam lebih kecil dengan 

ukuran 20 cm x 20 c m x 20.  

Berdasar rekomendasi pada program pengembangan karet rakyat Jambi, 

lubang tanam yang dianjurkan adalan 40 cm x 40 c m x 40 cm atau lebih besar 

(Disbun Jambi, 2008). Berdasarkan rekomendasi ini sebagian besar petani 

Sarolangun telah membuat lubang tanam sesuai dengan anjuran demikian pula 

halnya dengan petani Bungo. Sebagian petani Bungo membuat lubang tanam 

lebih besar juga sesuai dengan rekomendasi, hanya saja rekomendasi tidak 

menyebutkan lubang tanam mencapai ukuran 60 cm x 60 c m x 60 cm. Petani 

Tanjabbar membuat lubang tanam lebih kecil dari rekomendasi padahal 
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kemungkinan besar kondisi tanah di Tanjabbar relatif sama dengan tanah di  

Bungo dan Sarolangun.  

(c)   Pemeliharaan tanaman 

Setelah melakukan penanaman, kegiatan petani karet selanjutnya adalah 

melakukan pemeliharaan tanaman. Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi 

pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan dan 

pemangkasan tanaman. Pengendalian gulma merupakan pekerjaan 

pemeliharaan yang berat. Jenis gulma yang paling besar gangguannya pada 

tanaman karet petani dapat dilihat pada Tabel 25. 

Tabel 25: Jumlah petani menurut gulma yang paling besar gangguannya (%) 

2006 2007  2008 
Jenis 
Gulma 

Bungo 
Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Alang2 45 70 43,5 80 93 16,4 85 80 

Anak 
kayu 
 

45 30 4,8 2 0 27,3 5 10 

Akar liar 25 0 27 0 0 49,1 5 0 

Rumput 0 0 16,5 16 0 1,8 5 10 

Menarung  0 0  4,7 0 0 5,5 0 0 

Sungkai 0 0 2,4 0 0 0 0 0 

Bambu 0 0 1,2 0 0 0 0 0 

Jolidang 0 0 0 0 7 0 0 0 

 

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa alang-alang merupakan gulma yang 

paling besar gangguannya pada pertanaman karet petani, baik di Bungo, 

Sarolangun maupun di Tanjung Jabung Barat selama tiga tahun program 

pengembangan tanaman karet rakyat. Anak kayu dan akar liar (gulma yang 

merambat) seperti sembung rambat merupakan gulma lainnya yang 

pengaruhnya besar. 

Alang-alang (Imperata cylindrical) merupakan gulma yang sangat mudah 

dan cepat berkembang biak. Alat perkembang biakannya yang ringan mudah 

diterbangkan angin dan berkecambah serta tumbuh dengan cepat pada tempat 
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terbuka seperti pada pertanaman karet muda umur 1 – 3 tahun. Gulma ini 

dengan cepat menutup permukaan tanah melalui penyebaran rhizome-nya yang 

cepat dan dari rhizome tersebut tumbuh individu baru. Alang-alang bersifat 

invasif dan dengan cepat mendominasi ruang terbuka pada pertanaman karet. 

Sifat ini pada alang-alang didukung adanya alelopati yang dikeluarkan akar 

sehingga tumbuhan lain kalah bersaing (Barus, 2003). Anak kayu juga dengan 

cepat tumbuh di antara tanaman karet karena merupakan habitat alaminya dan 

tidak banyak pesaing dalam tumbuhnya. Sembung rambat (Mikania micrantha) 

merupakan gulma yang juga cepat merampat ke segala arah menutupi 

permukaan tanah bahkan dapat membelit dan menyelimuti tanaman karet. 

Gulma ini bersifat dominan pada areal yang cukup luas. Oleh karena massanya 

yang besar, tanaman karet yang diselimutinya dapat patah dan mati. 

Gulma alang-alang, sembung rambat serta gulma-gulma lainnya biasanya 

akan tertekan pertumbuhannya bila dalam kondisi ternaung. Oleh karena itu bila 

tajuk tanaman karet sudah saling menutup gulma alang-alang, sembung rambat 

dan gulma-gulma lainnya akan tertekan pertumbuhannya. Pada kondisi demikian 

pengaruh negatif gulma terhadap tanaman karet sudah sangat menurun.  

Gulma perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan pengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan dan kesehatan tanaman karet. Untuk itu petani 

telah melaksanakan kegiatan pengendalian gulma pada pertanaman karetnya. 

Cara petani mengendalikan gulma dapat dilihat pada Tabel  26.  

Tabel 26. Jumlah petani menurut cara pengedalian gulma (%) 

 2006  2007  2008  Cara pe- 
ngendalian 
gulma 

Bungo Saro-
langun 

Bungo Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

 

Dibabat 60 30 51,8 2 0  32,7 45 20 

Herbisida 40 60 16,5 82 100 20 45 60 

Babat/Herb. 
 

0 0  31,8 10 0  32,8 10 10 
Dicabut  0 10 0 6 0  14,5  0 0  
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Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar petani di ketiga 

kabupaten mengendalikan gulma pada pertanaman karet dengan cara dibabat 

dan penyemprotan herbisida. Selain itu ada petani yang mengombinasikan 

pembabatan dan penyemprotan herbisida serta ada pula yang mengendalikan 

gulma dengan cara mencabut. 

Pengendalian dengan cara dibabat merupakan cara yang umum dilakukan 

petani karena pelaksanaannya mudah dan tidak merusak lingkungan. Akan 

tetapi cara ini membutuhkan tenaga yang banyak sehingga biayanya relatif 

mahal. Di samping itu mengendalikan gulma dengan cara membabat tidak 

sesuai untuk pengedalian gulma alang-alang karena rhizome (organ penyebaran 

vegetatif) alang-alang berada di bawah permukaan tanah sehingga segera 

setelah dibabat alang-alang akan segera tumbuh kembali.  

Alang-alang sebaiknya dikendalikan dengan penyemprotan herbisida 

sistemik karena mematikan alang-alang sampai ke rhizome-nya. Dengan 

demikian cara pengendalian ini cukup efektif dan dapat menekan pertumbuhan 

gulma dalam waktu lama. Hanya saja cara ini memerlukan biaya yang tinggi dan 

bersifat merusak lingkungan serta dapat mengganggu kesehatan pekerja. Untuk 

itu cara ini perlu dibatasi pada pengendalian alang-alang dan sembung rambat 

saja sedangkan gulma lain dikendalikan dengan cara pembabatan.  

Frekuensi pengendalian gulma biasanya ditentukan opleh kondisi gulma 

yang tumbuh pada pertanaman karet. Banyaknya petani mengendalikan gulma 

sejak tanam sampai bulan Agustus 2009 dapat dilhat pada Tabel berikut.Tabel 

27. Jumlah petani menurut jumlah kali mengedalikan gulma (%) 

 2006  2007  2008 Freku- 
ensi 
weeding 

Bungo 
Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

1-2 35  0 25,9 24 0 25,4 0  0 

3-4 65 60 29,4 50 33,3 34,5 80 50 

5-6  0 40 8,2 16 6,7 10,9 10  0 

7-8 0 0 1,2 0 26,7 3,6 0 30 

9-10  0  0 30,6 8 27 25,5 10 20 

11-12 0 0 3,6 2 6,7 0 0 0 
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       Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tanaman karet yang ditanam 

tahun 2006, sebanyak 35 % petani Bungo baru mengendalikan gulma 1 – 2 kali 

saja dan 65 % mengendalikan gulma 3-4 kali. Pada tanaman karet yang ditanam 

tahun 2007, sebanyak 25,9 % petani Bungo dan 24 % petani Sarolangun baru 

mengendalikan gulma 1-2 kali. Sebagian besar petani karet tahun 2007 di tiga 

kabupaten yang diteliti mengendalikan gulma 3-4 kali. Petani yang menanam 

karet tahun 2008 sebagian besar telah mengendalikan gulma 3-4 kali, hanya saja 

masih cukup banyak petani Bungo (25,4 %) yang baru mengendalikan gulma 1-2 

kali.  

Berdasarkan atas data pada Tabel di atas dapat dikatakan bahwa petani 

yang menanam karet pada tahun 2006 jarang melakukan pengendalian gulma. 

Dengan asumsi dalam setahun perlu dilakukan 3 kali pengendalian gulma maka 

tanaman karet yang telah berumur 3 tahun tersebut perlu dilakukan 

pengendalian gulma sebanyak 9 kali. Hal ini menyebabkan pertanaman karet 

dalam kondisi semak karena banyak ditumbuhi gulma. Kondisi pertanaman yang 

banyak ditumbuhi gulma mengakibatkan pertumbuhan tanaman tertekan 

sehingga memperlama tercapainya umur matang sadap. Gulma pada tanaman 

karet dapat menjadi inang hama dan penyakit sehingga intensitas serangan 

hama terhadap karet menjadi tinggi. Lebih jauh hal ini dapat menyebabkan 

matinya tanaman karet. Data tentang survival tanaman karet (Gambar 10) 

menujukkan bahwa tanaman yang ditanam tahun 2006 tingkat survivalnya lebih 

rendah dibandingkan dengan tanaman karet yang ditanam pada tahun 2007 dan 

tahun 2008.  
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 Gambar. 11: Pertanaman karet yang semak (kiri) dan yang bersih (kanan)  

Petani yang menanam karet pada tahun 2007 (umur 2,5 tahun) 

mengendalikan gulma dengan frekuensi lebih tinggi dibanding petani yang 

menanan karet tahun 2007. Akan tetapi sebagian besar petani baru 

mengendalikan gulma 3-4 kali, padahal seharusnya gulma sudah dikendalikan 6-

7 kali. Bahkan petani Bungo dan Sarolangun masih cukup banyak yang baru 

mengendalikan gulma 1-2 kali. Petani Tanjabbar dan sebagian petani Bungo 

terlihat lebih sering mengendalikan gulma karena 26,7 % petani sudah 

mengendalikan gulma 7-8 kali bahkan 27 % petani sudah mengendalikan gulma 

9-10 kali.  

Petani yang menanam karet tahun 2008 (umur 1,5 tahun) mengendalikan 

gulma dengan cukup baik. Berdasarkan asumsi di atas, pengendalian gulma 

seharusnya sudah 4-5 kali. Kenyataannya sebagian besar petani di tiga 

kabupaten sudah mengendalikan gulma 3-4 kali, sebagian kecil telah 

mengandalikan gulma sesuai asumsi yaitu 5-6 kali. Petani untuk tahun tanam 

2008 ini telah cukup banyak yang mengendalikan gulma 7-8 kali bahkan banyak 

pula yang sudah mengendalikan gulma 9-10 kali. Pengaruh frekuensi 

pengendalian gulma yang tinggi cukup baik seperti ditujukkan oleh Gambar 10 di 

atas dimana terjadi peningkatan survival tanaman.  

Untuk dapat mendukung tanaman pada awal pertumbuhannya tanaman 

perlu dipupuk agar dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena petani tidak mampu 

  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



membeli pupuk maka pemerintah kabupaten memberikan bantuan pupuk. 

Banyaknya petani yang mendapatkan bantuan pupuk  dilihat pada Tabel 28.. 

Tabel 28. Petani yang mendapat bantuan pupuk (%) 

 2006  2007  2008  Dapat 
bantuan 
pupuk 

Bungo 
Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

 

Ya 75 100 96,5 96 100 92,7 95 100 

Tidak 25 0 3,5 4 0 7,3 5 0 

 

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar petani mendapatkan 

bantuan pupuk pada kegiatan pengembangan karetnya. Di kabupaten Bungo 

terdapat 25 % petani peserta tahun 2006 yang menyatakan tidak mendapatkan 

bantuan pupuk. Dalam jumlah kecil masih ada petani peserta di Bungo dan 

Sarolangun tahun 2007 dan 2008 yang tidak mendapatkan bantuan pupuk. 

Pupuk yang diberikan kepada tanaman haruslah dengan dosis yang sesuai. 

Oleh karena itu bantuan pupuk yang diberikan kepada petani jumlahnya harus 

cukup. Banyaknya bantuan pupuk yang diterima petani dapat dilihat pada Tabel 

29. 

 
Tabel 29. Petani yang mandapat bantuan pupuk menurut jumlahnya (%) 

2006  2007  2008  Jumlah 
bantuan 
pupuk 

Bungo 
Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

<50 5 50 0 6 0 6,7 20 0 

50-100 45 50 25,9 20 0 22 45 30 

>100 25 0 70,6 70 100 64 30 70 

 

Pada Tabel 29 dapat dilihat bahwa sebagian besar mendapatkan bantuan 

pupuk dengan jumlah di atas 100 kg. Namun demikian masih terdapat pula 

petani yang menerima pupuk lebih kecil dari 50 kg. Petani Sarolangun peserta 
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program tahun 2006, 50 % menyatakan mendaptakan bantuan pupuk kurang 

dari 50 kg. 

Pupuk yang diterima perlu diberikan pada tanaman dengan sesuai dengan 

waktu kebutuhan tanaman. Petani yang melakukan pemberian pupuk kepada 

tanaman baik berupa pupuk dasar maupun  pupuk ke dua dan ke tiga dapat 

dilihat pada Tabel 30.  

 
Tabel 30. Jumlah petani yang memberikan pupuk dasar, pupuk kedua dan pupuk  

ketiga (%) 
 

 2006  2007  2008 
Pupuk 
Dasar Bungo 

Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Ya 25 100 57,6 66 40 40 85 50 

Tidak 75 0 42,4 34 60 60 15 50 

Pupuk ke dua        

Ya 25 100 44,7 60 26,7 61,8 100 40 

Tidak 75 0 55,3 40 73,3 38,2 0 60 

Pupuk ke tiga        

Ya 25 100 27,1 68 20 10 65 40 

Tidak 75 0 72,9 32 80 90 35 60 

 

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa petani peserta tahun 2006 di Bungo 

hanya 25 % yang memberikan pupuk dasar (pemupukan pertama) kepada 

tanaman karet, tetapi petani Sarolangun seluruhnya memberikan pupuk dasar. 

Pada tahun 2007 sebagian besar petani Bungo dan Sarolangun memberikan 

pupuk dasar, namun demikian sebagian besar petani Tanjabbar tidak 

memberikan pupuk dasar.  

Pada peserta program tahun 2006, hanya 25 % petani Bungo yang 

melakukan pemupukan ke dua dan ke tiga sedangkan semua petani Sarolangun 

melakukan pemupukan kedua dan ketiga. Pada peserta program tahun 2007, 

hanya petani Sarolangun yang sebagian besar melakukan pemupukan kedua 

dan ketiga sedangkan petani petani Bungo dan Tanjabbar sebagian kecil yang 
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melakukan pemupukan kedua dan ketiga. Pada petani peserta tahun 2008 

sebagian besar petani Bungo dan seluruh petani Sarolangun yang melakukan 

pemupukan kedua, sedangkan pemupukan ke tiga hanya sebagian besar petani 

Sarolangun yang melakukannya.  

Jumlah pupuk yang diterima sebagian besar petani petani antara 50 – 100 

kg per hektar. Pupuk yang disediakan ini digunakan tanaman sampai tanaman 

berumur satu tahun. Jumlah ini lebih kecil daripada jumlah menurut dosis 

rekomendasi pupuk dasar tanaman karet sampai umur satu tahun yaitu 120 kg 

ha-1urea, 70 kg ha-1 SP-36 dan 50 kg ha-1 KCl (Puslit Karet Sembawa, 2009). 

Pupuk dengan dosis tersebut diberikan dalam waktu enam kali setahun. 

Pada pemupukan kedua dan ketiga ada petani yang membeli pupuk sendiri. 

Hal ini didasarkan atas bertambahnya jumlah petani yang melakukan 

pemupukan dibanding jumlah petani yang mendapatkan bantuan pupuk dan 

petani yang melakukan pemupukan dasar. Pemupukan yang diberikan kurang 

dapat mendukung pertumbuhan tanaman karet dengan baik mengingat jumlah 

yang tersedia lebih kecil daripada keperluan sesuai dosis rekomendasi. 

Pemupukan akan dapat berpangaruh baik bila diberikan dengan dosis dan cara 

serta pada waktu yang tepat.  

Kegiatan pemeliharaan tanaman yang cukup penting lainnya adalah 

pemagaran. Pemagaran bertujuan untuk mencegah tanaman dari gangguan 

hama utama yang merusak tanaman karet. Jumlah petani yang melakukan 

pemagaran dapat dilihat pada Tabel 31.. 

 

Tabel 31. Petani yang melakukan pemagaran (%) 

 2006  2007 2008 
Pema- 
garan Bungo 

Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

 

Ya 25 90 34,1 32 46,7 43,6 90 50 

Tidak 75 10 63,9 68 53,7 56,4 10 50 
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Pada Tabel 31 di atas dapat dilihat bahwa hanya sebagian besar petani 

Sarolangun peserta program tahun 2006 dan 2008 saja yang sebagian besar 

melakukan pemagaran tanaman karet serta setengah dari petani Tanjabbar 

peserta program tahun 2008. Selain itu sebagian besar petani tidak melakukan 

pemagaran.  

Pagar yang dibuat petani dapat berupa pagar yang terbuat dari kayu, kawat 

berduri atau gabungan pagar kayu dan kawat berduri. Jumlah petani yang 

memagar tanaman karet menurut jenis pagar dapat dilihat pada Tabel 32. 

 

 

Tabel  32. Petani yang memagar tanaman karet menurut jenis pagar (%) 

 2006  2007  2008  
Jenis 
pagar Bungo 

Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Kayu 25 60 12,9 20 46,7 43,6 45 50 

Kawat 0 30 9,4 9,1 0 0 35 0 

Kawat/
kayu 

0 0 18,2 0 0 0 10 0 

 

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar petani yang 

melakukan pemagaran pertanaman karetnya dengan pagar kayu. Sebagian kecil 

petani memagar pertanaman karetnya dengan kawat berduri dan gabungan 

pagar kayu ditambah kawat berduri. 

Pagar sangat penting fungsinya dalam memelihara tanaman terutama dari 

serangan hama babi dan ternak. Pentingnya fungsi pagar sangat dimaklumi 

petani. Namun oleh karena biaya dan tenaga pembuatan pagar serta waktu 

pembuatan yang lama membuat tidak semua petani mampu memagar tanaman 

karetnya. Jika tidak sehamparan dengan petani lainnya, untuk luas satu hektar 

petani harus memagar sepanjang 400 m sampai tanaman terpagar semuanya 

(temu gelang). Sebagian besar petani membuat pagar dari kayu karena kayu 

tersedia di lokasi. Pada pemagaran dengan kayu selain  paku bahan pembuat 

pagar tidak perlu dibeli dan tidak memerlukan biaya pengangkutan ke lokasi 
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pemagaran. Dengan demikian pemagaran dengan kayu memerlukan biaya yang 

relatif murah. 

Pada pertanaman karet rakyat terdapat sejumlah hama yang menimbulkan 

kerusakan yang besar. Banyaknya petani yang menyatakan hama tertentu yang 

paling merusak tanaman karet dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 33. Petani yang menyatakan jenis hama paling merusak (%) 

2006  2007  2008 
Jenis 
hama Bungo 

Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Babi 55 90 61,2 85,5 26,7 67,3 100 10 

Kera 40 10 20 1,8 60 9,1 0 10 

Simpai 5 0 0 0 13,3 5,5 0 60 

Keong 0 0 5,9 0 0 1,8 0 0 

Rayap 0 0 4,7 0 0 0 0 20 

Anai2 0 0 1,2 0 0 3,6 0 0 

Babi & 
rayap 

0 0 5,9 3,6 0 1,8 0 0 

Semut 0 0 1,2 0 0 5,4 0 0 

Landak 0 0 0 0 0 5,5 0 0 

 

Pada Tabel di atas terlihat bahwa selain petani Tanjabbar peserta program 

tahun 2007, sebagian besar petani menyatakan bahwa babi merupakan hama 

yang menyebabkan kerusakan paling besar pada tanaman karet. Petani 

Tanjabbar peserta program tahun 2007 menyatakan bawa kera merupakan 
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hama yang paling merusak tanaman karet. Hama-hama yang menimbulkan 

kerusakan lainnya adalah simpai, anai-anai, rayap, keong dan landak. 

Babi merupakan hama yang menimbulkan kerusakan paling besar pada 

pertanaman karet rakyat. Hama babi mencabut tanaman yang baru ditanam dan 

mematahkan tanaman karet yang telah berumur 1,5 tahun. Babi mencabut 

tanaman karet didorong rasa ingin tahu apakah terdapat umbi yang bisa dimakan 

dan mematahkan tanaman karet yang sudah agak besar berharap ada bagian 

atas tanaman karet yang bisa dijadikan makanan. Setelah diketahui tidak umbi 

atau tidak bagian atas tanaman karet yang bias dimakan, sisa tanaman karet 

ditinggalkan begitu saja. Tanaman yang telah diserang hama babi umumnya 

mati. 

Berbeda dengan babi, kera dan simpai memetik daun muda tanaman karet 

untuk dimakan. Tanaman karet yang telah diserang patah bagian atasnya tetapi 

tidak mati. Tanaman selanjutnya membentuk 1-3 tunas baru yang tumbuh 

bersama. Tunas-tunas baru ini kembali menggoda kedua jenis hama ini sehingga 

terjadi serangan yang berulang-ulang. Akibatnya tanaman karet tidak sempat 

tumbuh besar bahkan dalam waktu lama tanaman dapat mengalami kematian.  

Rayap atau anai-anai menyerang perakaran dan bagian pangkal batang 

tanaman karet. Hama ini bersarang pada dua bagian tanaman tersebut, 

berdampak terutama merusak akar yang berakibat matinya tanaman karet. 

Semut biasanya bersarang pada daun dengan cara menggulung daun sehingga 

daun tidak dapat melaksanakan proses fotosintesis dengan baik. Akibatnya 

pertumbuhan tanaman karet menjadi terganggu. Keong dan landak selama ini 

tidak diketahui menjadi hama tanama karet dan pada penelitian ini hanya sedikit 

petani yang menyatakan tanaman diserang kedua hama ini. Pada tanaman padi 

keong memakan daun tanaman sampai gundul dan mati, kemungkinan keong 

sudah mulai menyerang tanaman karet. Landak biasanya menyerang tanaman 

kelapa sawit dengan memakan umbut batang yang menyebabkan kematian 

tanaman. Diduga karena menderita kekurangan makanan landak telah mulai 

menyerang tanaman karet. 
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Oleh karena hama yang menyerang dapat menimbulkan kerusakan yang 

besar pada tanaman karet, maka hama-hama tersebut perlu dikendalikan. 

Banyaknya petani mengendalikan hama dengan cara tertentu dapat dilihat 

dibawah ini 

Tabel 34.  Jumlah petani yang mengendalikan hama menurut caran 
pengendalian (%) 

 2006 2007  2008 Cara 
kendali 
hama 

Bungo 
Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Diracun 10 50 2,4 10 26,7 21,8 15 10 

Diburu 15 50 2,1 10 26,7 14,5 25 0 

Perangk
ap 

0 0 0 10 13,3 0 0 30 

Dijaga 20 0 0 20 13,3 5,5 10 50 

Dipagar 25 0 7,1 18 20 16,4 50 10 

Mmbuang 
0 0 5,9 0 0 0 0 0 

Ditembak 0 0 0 0 0 5,5 0 0 

Orang2an 0 0 0 0 0 5,5 0 0 

Tidak 
dikontrol 

30 0 63,5 32 0 30,9 0 0 

Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa petani mengendalikan serangan 

hama dengan cara diracun, diburu, diperangkap, dijaga, dipagar, ditembak, 

dibuang dan membuat orang-orangan. Masih cukup banyak petani yang tidak 

mengendalikan hama sama sekali seperti petani Bungo pada ketiga tahun 

program dan petani Sarolangun pada program tahun 2007.   

Hama babi umumnya efektif dikendalikan dengan cara pemagaran. Akan 

tetapi babi mempunyai kemampuan besar menembus paga termasuk pagar 

kawat. Oleh karena itu hama ini dikendalikan dengan cara diburu. Cara 

pengendalian dengan diburu ini cukup efektif menekan populasi dan serangan 

hama babi. Oleh karena petani tidak dapat dapat melakukan perburuan secara 

kontinyu dan babi berkembang biak dalam waktu cepat, serangan hama ini tetap 

menimbulkan kerusakan paling besar. Selain itu dalam waktu tertentu hama babi 
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juga efektif dikendalikan dengan cara diracun. Namun demikian hama ini cepat 

jera umpan sehingga dalam waktu lama cara ini tidak selalu efektif. 

Hama kera dan simpai paling efektif dikendalikan dengan cara dijaga 

ditambah dengan bunyi-bunyian yang menakutkan seperti bunyi senapan. 

Pemburuan dengan cara ditembak juga cukup efektif dalam mengendalikan kera 

dan simpai. Selain itu peracunan juga dapat dilakukan untuk mengendalikan 

kedua jenis hama ini serta hama landak. Keong dan semut dapat dikendalikan 

secara manual dengan cara mengambil hama yang menyerang dan 

mematikannya. Hama keong perlu dikendalikan segera karena mempunyai 

kemampuan berkembiak dengan cepat sehingga kerusakan yang terjadi cukup 

besar bila populasinnya banyak.  

Untuk dapat mengendalikan hama dengan baik, organisasi dan kerjasama 

petani yang baik dalam wadah kelompok tani sangatlah penting. Pengendalian 

hama dengan cara yang baik dalam waktu serentak akan sangat efektif. Oleh 

karena itu penguatan kelembagaan kelompok tani perlu dilakukan secara terus 

menerus demi keberhasilan program pengembangan karet rakyat.  

Selain hama, penyakit juga dapat menimbulkan kerusakan besar pada 

tanaman karet. Jumlah petani yang menyatakan penyakit-penyakit tertentu yang 

paling merusak tanaman karet dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 

 

 

Tabel  35: Petani yang menyatakan jenis penyakit yang  paling merusak (%) 

 2006  2007  2008  Jenis 
penyakit 
  

Bungo 
Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

JAP 90 90 61,2 98 100 50,9 95 90 

Bercak 
daun  

0 0 1,2 0 0 1,8 0  0 

Bintik 
daun 

0 0 1,2 0 0 1,8 0  0 

Rontok 
dahan 

0 0 0 0 0 5,5 0  0 

Tdk 
diserang 

10 10 36,5 2 0 30,9 5 10 
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Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar petani peserta  

pada ketiga tahun penanaman menyatakan penyakit yang paling merusak 

adalah penyakit jamur akar putih (JAP) yang disebabkan opleh jamur 

Rigidophorus lignosus. Dalam jumlah kecil ada petani yang menyatakan penyakit 

yang paling merusak adalah bercak daun,  bintik daun dan rontok dahan. 

Oleh karena penyakit JAP menimbulkan kerusakan paling besar pada 

tanaman karet petani maka penyakit ini perlu dikendalikan dengan baik. Penyakit 

menyerang tanaman mulai dari tanaman masih kecil (tahun pertama setelah 

tanam) sampai tanaman karet berumur tua (sampai akhir umur ekonomis). Untuk 

dapat mengendalikannya dengan baik pengendalian harus dilaksanakan 

terencana dan dengan cara yang tepat. Pemberian belerang sirus sebelum 

melakukan penanaman merupakan cara pencegahan paling baik dalam kegiatan 

pengendalian penyakit JAP ini. Untuk itu pada program pengembangan tanaman 

karet rakyat ini pemerintah provinsi Jambi memberikan bantuan belerang sirus 

kepada petani. Banyaknya petani yang menerima belerang sirus menurut 

beratnya dapat dilihat pada table 36. 

Pada Tabel 36 dapat dilihat bahwa pada petani peserta tahun 2006, petani 

Bungo sebagian besar menyatakan tidak mendapatkan bantuan belerang sirus 

sedangkan petani Sarolangun sebagain besar menyakatan mendapatkan 

bantuan belerang sirus sebanyak 35 kg. Pada program tahun 2007 dan 2008  

sudah  terjadi  peningkatan  jumlah  petani  yang  mendapat  bantuan   belerang 

Tabel 36. Jumlah petani yang menerima belerang sirus menurut beratnya (%) 

2006  2007  2008  Jumlah 
 Belerang 
(kg) 

Bungo 
Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

10-20 15 0 8,2 0 20 9,1 20 10 

25-30 0 0 0 46 6,7 25,5 20 20 

35 0 70 3,5 0 0 0 10 30 

40 0 20 0 0 13,3 9,1 20 0 

50 30 10 17,6 44 33,3 21,8 20 10 

Tdk dpt 55 0 63,5 10 25,7 34,5 10 30 
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sirus, namun demikian  masih cukup banyak petani terutama dari Bungo dan 

Tanjabbar yang menyatakan tidak menerima bantuan belerang sirus.  

Mengingat besarnya serangan penyakit JAP pemberian bantuan belerang 

sirus menjadi sangat penting. Oleh karena penyakit ini menyerang perakaran 

tanaman dan pengobatan cukup sulit maka pengendalian  dengan cara 

mencegah serangan melalui penaburan belerang sirus pada saat tanam sangat 

diperlukan. Upaya pencegahan ini sangat penting karena dalam penyiapan lahan 

petani umumnya tidak membongkar habis tunggul tanaman karet tua maupun 

tunggul kayu lainnya. Tunggul-tunggul tersebut merupakan inang JAP sebelum 

menginokulasi tanaman karet. 

Penyakit JAP baru dapat terdeteksi petani setelah daun tanaman layu 

(kuning). Padahal JAP sebenarnya sudah sejak lama telah menyerang akar 

tanaman karet. Pada tanaman muda pengendalian dapat dilakukan dengan 

melakukan pemusnahan tanaman yang terserang (eradikasi) agar tidak menular 

kepada tanaman lain. Pada tanaman yang sudah besar pengendalian sulit 

dilaksanakan mengingat harus menggali tanah untuk proses pengobatan dan 

perakaran tanaman sudah saling bertemu sehingga penularan penyakit cepat 

terjadi.   

Teknologi pengendalian secara biologis untuk penyakit ini sudah tersedia. 

Pengendalian dengan memanfaatkan jamur Trichoderma sp. yang bersifat 

antagonis (musuh alami)  terhadap JAP (Rigidopphours lignosus) ini cukup 

sederhana dan petani akan mampu melaksnakannya dengan sedikit pelatihan 

dari penyuluh pertanian. Oleh karena itu kerjasama yang baik dari petani melalui 

wadah kelompok tani untuk menerima transfer juga sangat penting dalam 

pengendalian penyakit JAP. 

Kegiatan pemeliharaan lainnya yang diperlukan pada tanaman karet yang 

berumur muda adalah pemangkasan batang. Jumlah petani yang melaksanakan 

pemangkasan batang dapat dilihat pada Tabel 37. 

  

Tabel 37. Jumlah petani yang melaksanakan pemangkasan batang (%) 
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 2006  2007  2008 Pemang- 
kasan 

 
Bungo 

Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

 

Ya 95 100 58,9 90 100 47,3 65 90 

Tidak 5 0 41,1 10 0 52,7 35 10 

        Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar petani peserta 

program pengembangan karet rakyat melaksanakan pemangkasan batang. Akan 

tetapi 41,1 % petani Bungo peserta program tahun 2007 dan 52,7 % petani 

Bungo peserta program 2008 yang tidak melaksanakan pemangkasan batang. 

Selain itu 35 % petani Sarolangun peserta program tahun 2008 juga tidak 

melakukan pemangkasan batang.  

Pemangkasan batang yang dilakukan petani ternyata dilakukan pada 

ketinggian yang bervariasi. Jumlah petani yang melaksanakan pemangaksan 

dengan ketinggian dapat dilihat pada Tabel 38. 

Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa petani melakukan pemangkasan 

pada tanaman karet mudanya. Ketinggian pemangkasan bervariasi mulai dari 1,5 

sampai dengan 4 m. Namun demikian masih cukup banyak petani yang tidak 

melaksanakan pemangkasan petani Bungo pada ke ketiga tahun program serta 

petani Sarolangun peserta program tahun 2008.Tabel 38. Jumlah petani yang 

melaksanakan pemangkasanan menurut ketinggian (%) 

 2006  2007  2008  Tinggi 
pemang- 
kasan 
(m) 

Bungo Saro-
langun 

Bungo Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

1,5  0  0 0 0 6,7 1,8 0 30 

2  0 90 2,4 38 60 5,5 25 0 

2,5 25  0 5,9 14 33,3 9,1 10 60 

3 50  0 47,1 38 0 29,1 25 0 

3,5  0  0 0 20 0   5 0 

4  0 0  0 0 0 1,8 0 0 

Tidak di- 
pangkas 

25 10 44,7 0 0 54,5 35 10 
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Setelah dipangkas tunas yang tumbuh perlu dipelihara. Tunas yang tumbuh pada 

batang setelah dipangkas biasanya cukup banyak sehingga perlu dibatasi. 

Jumlah petani yang memelihara tunas menurut jumlahnya dapat dilihat pada 

Tabel 39 berikut.  

 

Tabel 39. Jumlah petani menurut jumlah tunas dipelihara (%) 

 2006  2007  2008 Jumlah 
tunas 

 
Bungo 

Saro-
langun 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

Bungo 
Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

2 5 0 1,2 0 33,3 21,8 0 0 

2\3 0 0 0 20 46,7 0 10 0 

3 55 50 45,9 52 0 14,5 45 80 

3\4 0 40 0 6 0 0 10 0 

4 15 0 10,6 10 20 9,1 0 0 

5 0 0 2,4  0 0 0 0 10 

Tidak 
diatur  

25 0 40 12 0 54,5 35 10 

 

Pada Tabel tersebut di atas dapat dilihat terdapat variasi pada jumlah tunas 

yang dipelihara pada batang setelah pemangkasan. Secara umum sebagian 

besar petani meninggalkan tiga tunas untuk dipelihara menjadi cabang utama 

batang. Petani Bungo peserta program tahun 2008 sebagian tidak mengatur 

jumlah tunas yang tumbuh setelah pemangkasan. Selain itu petani Bungo 

peserta program tahun 2006 dan 2007 serta petani Sarolangun peserta program 

tahun 2008 juga cukup banyak yang tidak mengatur jumlah tunas yang 

dipelihara.  

Pemangkasan batang merupakan tindakan pemeliharaan yang cukup 

penting. Kegiatan ini bertujuan agar tajuk tanaman cukup rindang dan cepat 

saling menutup antar tajuk tanaman. Tajuk tanaman yang rindang berarti 

terdapat jumlah daun yang besar dan tersebar merata ke segala arak. Kondisi 

seperti demikian akan membuat banyak jumlah daun yang dapat menerima 

cahaya matahari sehingga aktivitas fotosintesis tanaman menjadi besar. Dengan 
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adanya aktivitas fotosintesis yang besar tanaman akan tumbuh dengan baik, 

cepat mencapai usia/diameter matang sadap serta dapat memberikan hasil 

lateks yang tinggi. 

Tajuk tanaman yang cepat saling menutup diperlukan agar kondisi 

permukaan tanah cepat menjadi ternaung. Pada kondisi permukaan tanah 

ternaung pertumbuhan gulma akan tertekan sehingga tidak lagi terlalu menyaingi 

tanaman serta tidak menjadi inang bagi hama dan penyakit. Dengan 

pertumbuhan tanaman akan menjadi lebih baik dan biaya pengendalian gulma 

dapat ditekan dengan baik.  

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas pemangkasan dilakukan pada 

ketinggian 3 m dan dipelihara 3 tunas untuk menjadi cabang utama tanaman. 

Pemangkasan pada ketinggian 3 m membuat tanaman masih cukup kuat 

menopang tunas yang tumbuh dan mencegah banyaknya cabang yang bernilai 

negatif pada bagian bawah (Harjadi, 1982) jika dipangkas lebih rendah. 

Pemeliharaan 3 tunas untuk menjadi cabang utama akan membentuk 

pertanaman yang tumbuh anak cabang dan ranting yang terdistribusi ke segala 

arah dengan baik keseimbangan tajuk dan efisien dalam meneyrap cahaya 

matahari.   

Kegiatan pemangkasan biasanya dilakukan pada umur tanaman 1,5 sampai 

2 tahun. Pada kisaran umur tersebut tanaman karet sudah mencapau tinggi 4 m 

atau lebih dan diameter sekitar 4 cm pada ketinggian 130 cm di atas permukaan 

tanah. Petani Bungo dan Sarolangun peserta program tahun 2008 banyak belum 

melakukan pemangkasan disebabkan oleh kriteria untuk pemangkasan ini belum 

tercapai. 

Pertumbuhan tanaman karet dapat dilihat pada dimensi tinggi dan diameter 

batang. Jumlah persentasepetani menurut ketinggian tanaman karet dapat dilihat 

pada Tabel 40.  
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Tabel 40: Jumlah petani menurut ketinggian tanaman (%) 

 2006  2007  2008  Tinggi 
tanaman 
(m)  Bungo 

Saro-
langun Bungo 

Saro-
langun 

Tanjab 
Barat Bungo 

Saro-
langun 

Tanjab 
Barat 

1-3 25 10 7,1 38 0 31 ,9 55 0 

4-6 25 40 38,9 58 93,3 18,2 40 40 

7-9 0 50 24,7 4 6,7 1,8 0 60 

10 45 0 0 0 0 5,5 0 0 

>10 0 0 15,3 0 0 9,1   0 

Tidak 
tahu 

5 0 14,1 0  23,7 5 0 

 

Pada Tabel 40 dapat dilihat bahwa sebagain besar petani karet peserta program 

tahun 2006 memiliki tanaman  yang memiliki 7 m – 10 m. Petani peserta program 

tahun 2007 sebagian besar memiliki tanaman dengan tinggi 4m – 6 m. Peserta 

program tahun 2008 memiliki tanaman dengan ketinggian terbesar 1m - 3m pada 

petani Bungo dan 7m – 9m pada petani Tanjabbar. 

Petani peserta program tahun 2006 memiliki tanaman lebih tinggi karena 

memiliki tanaman dengan umur lebih tua (3,5 tahun) dibandingkan dengan  

tanaman petani peserta program tahun 2007 (umur 2,5 tahun). Petani peserta 

program tahun 2008 (umur 1,5 tahun) memiliki yang lebih rendah disbanding 

tanaman petani peserta program tahun 2007. Perbedaan ini secara umum 

dikatakan sebanding dengan umur tanaman. Namun demikian petani Tanjabbar 

peserta program tahun 2008 sebagain memiliki tanaman  7-9 m sudah dapat 

menyamai tanaman petani pesertya program 2007. Diduga hal ini dapat terjadi 

karena tingkat kesuburan tanah yang tinggi dan pemelihraan tanaman yang 

intensif. 

 

 
4.10. Pengaruh Variabel Input terhadap Output 

Dari penjelasan diskriptif variabel output peremajaan dan variabel 

inputnya diketahui terdapat variasi yang cukup berarti. Bahkan variasi tersebut 

bebeda antar tahun pelaksanaan peremajaan. Analisis varian (Lampiran 3) 
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menujukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel Xi  menunjukkan 

pengaruh yang sangat berarti terhadap keberhasilan peremajaan yang dilihat 

dari persentase tanaman yang tumbuh, dengan nilai F = 61.19 > dibandingkan 

dengan nilai F(0.05; 7, 257) = 2.01. Besarnya koefisien determinasi R2 = 0.7268 yang 

berarti sebesar 72.68% variasi variable Y dijelaskan oleh variasi semua variabel 

di atas, sedangkan selebihnya oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model..  

Untuk mengetahui pengaruh variabel input terhadap variabel output, 

dianalisis melalui regresi linear berganda. Hasil analisis ditunjukkan pada Tabel 

dibawah ini.  

Tabel 41: Nilai dugaan parameter yang mempengaruhi keberhasilan peremajaan 
karet tahun 2006, 2007 dan 2008 

 
Variabel  Coefficients Standard Error t Stat 

Intercept 81.2683158 1.362607909 59.6417467 

X1  (TK) 1.23400686 0.334612054 3.6878733*** 

X2  (BY) 0.00045161 0.001189232 0.37975147 

X3 (TW) -0.3977496 0.038894415 -10.226393*** 

X2X3 (BY-TW) 0.00026934 5.2818E-05 5.09938329*** 

X4 (PPK) 0.00236742 0.005454302 0.43404616 

X5 (B-SIR) 0.09578759 0.020212047 4.73913343*** 

D1 3.15942796 0.977504118 3.23213775*** 

D2 1.9787348 0.993119938 1.92442935 

D1 D2 0.36265645 1.331201718 0.27242787 

Z1 1.83591983 0.447455202 4.10302488*** 

X Variable 11(Z2) 2.54542484 0.514218327 4.9500858*** 

R2 = 0.7268 
   

 
 

Dari tabel diatas,  ternyata walaupun secara bersama-sama semua 

variabel menunjukkan pengaruh, tetapi secara individual tidak semua variable 

yang masuk dalam model berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan 

petani. Variabel jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam keluarga (X1) 

berpengaruh positip terhadap keberhasilan petani. Artinya semakin besar jumlah 
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tenaga kerja keluarga yang tersedia, maka keberhasilan petani semakin tinggi. 

Ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga keluarga yang tersedia sebagaimana 

yang diuraikan sebelumnya menjadi salah satu variable yang perlu diperhatikan 

dalam pelaksanaan peremajaan. Rata-rata jumlah tenaga kerja keluarga 2 HOK 

dengan kisaran 1 – 5 HOK. 

Biaya peremajaan (X2)   disini terbatas pada biaya penyiapan lahan dan 

biaya membuat lubang tanam dan menanam dengan membayar tenaga kerja 

upahan, namun pengaruhnya tidak signifikan walaupun bertanda positip. Rata-

rata biaya yang dikeluarkan petani mencapai Rp 692.200 dengan kisaran, tanpa 

mengeluarkan biaya hingga Rp   2.800.000.  

Tenggang waktu antara menerima bibit dengan kegiatan menanam (X3) 

yaitu  lamanya waktu tanaman belum ditanam sementara bibit sudah sampai 

pada petani. Pengaruh negatip dan sangat signifikan yang menunjukkan bahwa 

semakin lama  waktu tunda tanaman setelah bibit diterima petani, maka 

persentase tanaman yang tumbuh semakin kecil dan sebaliknya. Rata-rata lama 

tenggang waktu ini mencapai 3 minggu atau 21 hari (lengkapnya 20.6 hari), yang 

ternyata cukup lama. Lamanya waktu tunda tanam ini, sudah barang tentu 

berhubungan dengan penyiapan lahan dan lubang tanam apalagi jika tenaga 

kerja keluarga yang tersedia kecil atau tidak mempunyai biaya untuk mengupah 

tenaga kerja sehingga persentase tumbuh tanaman semakin rendah 

Interaksi biaya yang dikeluarkan untuk penyiapan lahan membuat lubang 

tanam dan menanam dengan tenggang waktu menerima bibit dan menanam 

(X2X3) ternyata berpengaruh positip dan sangat signifikan terhadap persentase 

tanaman yang tumbuh. Artinya, apabila petani mampu mengeluarkan biaya untuk 

penyiapan lahan, membuat lubang dan menanam maka waktu tunggu bibit 

ditanam dikebun setelah menerima dari penyalur bibit semakin kecil, dan 

persentase tanaman yang tumbuh semakin besar. Jadi walaupun secara individu 

biaya dimaksud tidak berpengaruh, namun  interaksinya dengan variable 

tenggang waktu menerima bibit dan menanam berpengaruh secara nyata. Hal ini 

juga didukung oleh korelasi antara variaberl X2 dengan variabel X3 yang negatip 

(Lampiran 4),  artinya semakin besar biaya penyiapan lahan yang dikeluarkan 
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petani hingga tanam, maka waktu tunggu tanaman ditanam dikebun semakin 

singkat, dan akhirnya membuat persentase tanaman yang tumbuh semakin 

besar. 

Variabel jumlah pupuk yang digunakan petani (X4) tidak menunjukkan 

pengaruh yang signifikan terhadap persentase tanaman yang tumbuh. Hal ini 

dapat dimaklumi karena selain jumlah yang digunakan petani relatif sedikit, juga 

peranan pupuk untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman. Karena itu tidak cukup 

untuk mempengaruhi persentase tanaman yang tumbuh. 

Variabel jumlah belerang sirrus yang digunakan petani (X5) tampak 

berpengaruh sangat signifikan dengan perentase tumbuh tanaman. Ini  berarti 

penyakit tanaman oleh jamur akar putih (JAP) sangat serius di daerah ini. Hal ini 

dapat dimaklumi mengingat lahan lokasi tanam merupakan bekas semak belukar 

atau tunggul-tunggul kayu, bahkan tunggul pohon karet yang sangat beresiko 

menjadi media tumbuhnya jamur akar putih ini. Dengan penggunaan belerang 

sirrus, risiko kematian tanaman semakin kecil dan persentase tumbuh semakin 

besar. 

Variabel kesiapan petani (D1) dengan pengukuran nilai seperti diuraikan 

sebelumnya, menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan. Ini berarti semakin 

tinggi kesiapan petani melaksanakan peremajaan maka tanaman yang berhasil 

tumbuh juga semakin besar. Kesiapan disini terdiri dari upaya yang dilakukan 

oleh PPL atau instansi teknis kabupaten dalam memperiapkan diri petani 

melakukan peremajaan. Jelas pengaruhnya sangat menentukan keberhasilan 

petani. 

Kesiapan kelompok tani untuk melayani petani anggota (D2) tidak ber-

pengaruh terhadap persentase tanaman yang tumbuh. Ini berarti bahwa 

kelompok tani yang ada belum berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu 

melayani kepentingan petani dalam rangka mendukung keberhasilan 

peremajaan. Sehingga dugaan semula bahwa kehadiran kelompok tani hanya 

sebagai syarat menerima paket bantuan semakin nyata, tanpa aktivitas untuk 

melayani kepentingan petani, baik dibidang teknologi maupun untuk mendapat-

kan sarana produksi dan lain-lain.  
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Interaksi antara variabel kesiapan petani dengan kesiapan kelompok tani 

(D1D2) juga menunjukkan pengaruh yang tidak nyata. Artinya pengaruh kesiapan 

petani secara individu, belum didukung oleh kesiapan kelompok tani sehingga 

interaksinya tidak berpengaruh nyata. Dengan kata lain kesiapan petani semata-

mata karena peran PPL dan pelatihan serta motivasi yang dilakukan, sedangkan 

peranan kelompok tani dalam membina petani belum dapat dikatakan bermakna. 

Telah diketahui bahwa pembinaan, pendampingan dan pembimbingan petani 

secara individu oleh PPL sangat sulit dilakukan kecuali melalui kelompok tani. 

Karena itu Dudung Abdul Adjid, (1985) menguji kebersamaan dalam kelompok 

tani khususnya untuk kelompok tani hamparan padi sawah merupakan suatu 

inovasi yang bersifat social engineering dan sangat besar peranannya dalam 

mencapai keberhasilan petani. Karena itu tidak perlu diragukan kehadiran dan 

peranan kelompok tani dalam peremajaan ini.  Dari temuan penelitian ini 

kelompok tani yang ada belum secara signifikan mendukung pelaksanaan 

peremajaan dalam arti memberi pelayanan kepada petani baik layanan teknologi 

maupun layanan ekonomi. 

Variabel dummy Z1 yang merupakan beda antara keberhasilan 

peremajaan tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006, menujukkan 

perbedaan yang sangat signifikan. Artinya persentase tumbuh tanaman yang 

diperoleh petani pada peremajaan tahun 2007 berbeda sangat nyata dibanding-

kan dengan hasil yang diperoleh pada tahun 2006. Demikian juga dengan 

variabel Z2 yang merupakan tingat keberhasilan petani peserta peremajaan 

tahun 2008 dibandingkan dengan keberhasilan petani peserta peremajaan tahun 

2006 berbeda sangat nyata.  
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V.   KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1.  Kesimpulan 

1.  Keberhasilan petani peserta peremajaan yang ditunjukkan oleh persentase 

tanaman yang tumbuh dikebun diatas 80% dan capaian tahun 2007 lebih 

tinggi dari capaian tahun 2006, serta capaian tahun 2008 lebih tinggi dari 

tahun 2007. Perbedaan yang sangat signifikan ini   menunjukkan adanya 

peningkatan keberhasilan yang sangat nyata juga mengindikasikan 

pembinaan yang semakin baik. Variasi keberhasilan petani antar kabupaten 

yang cukup besar menunjukkan kinerja pembinaan yang berbeda antar 

kabupaten. 

2. Sebagai respon terhadap peremajaan, petani telah mengeluarkan biaya untuk 

penyiapan lahan, membuat lubang tanam dan menanam tanaman. Rata-rata 

biaya yang dikeluarkan petani lebih besar pada peremajaan tahun 2006  yang 

mencapai Rp 1.013.000 dan semakin kecil pada peremajaan tahun 2008, 

dengan variasi yang cukup besar. Ini menunjukkan kemampuan pembiayaan 

diantara sesama petani sangat bervariasi. Besarnya biaya yang dikeluarkan 

petani tidak mempengaruhi keberhasilan peremajaan yang diukur dari 

perentase tumbuh tanaman.   

3.  Tenaga kerja   yang tersedia dalam keluarga relatif kecil dan bervari-asi 

diantara sesama petani. Sebagian besar dengan 2 HOK per keluarga.   

4.  Tenggang  waktu  antara  menerima bibit dengan menanam tanaman dikebun 

sangat bervariasi.  Pada peremajaan tahun 2006, sebagian besar (modus) 

pada tenggang waktu 4 minggu, tahun 2007 selama 3 minggu dan tahun 

2008 selama 2 minggu tetapi diikuti dengan petani dengan tenggang waktu 4 

minggu yang semakin besar.    

5.  Kesiapan petani sebagai variabel sosial dalam peremajaan karet sebagiann 

besar menunjukkan keadaan yang "siap" setelah diupayakan melalui usaha 

sosialisasi khususnya oleh Pemerintah Kabupaten dan PPL namun masih 

cukup besar petani dengan tingkat "belum siap" melakukan peremajaan. 

6.  Kesiapan kelompok tani dalam membina petani anggota belum menunjuk-kan 

sumbangan yang cukup berarti terhadap keberhasilan petani. Ini berarti 
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bahwa kesiapan kelompoi tani sebagai wadah kerjasama, forum komunikasi 

dan kelas belajar bagi petani belum terwujud. 

7. Bibit yang diberikan kepada petani sudah memiliki label sebagai jaminan akan 

mutu bibit. Namun demikian tidak semua petani mendapatkan bibit berlabel 

biru sebagaimana direkomendasikan tetapi lebih banyak petani mendapatkan 

bibit berlabel merah.  

8. Sekitar setengah jumlah petani peserta program mulai dari tahun 2006 sampai 

dengan 2008 menyatakan sebagian bibit yang diterima dalam kondisi rusak. 

Bibit yang rusak relatif kecil dengan jumlah bervariasi antar petani. 

9.  Banyak petani menyatakan bibit yang diterima berukuran tinggi 15 cm – 20 

cm. Ukuran ini terlalu kecil untuk langsung ditanam karena mempunyai 

kemampuan adaptasi masih rendah terhadap kondisi lapangan dan memiliki 

daya saing yang masih kecil terhadap gulma.   

10.Jarak tanam yang digunakan petani sangat bervariasi dan hanya sedikit sekali 

yang mengikuti jarak tanaman rekomndasi 7m x 3 m. Jarak tanam tanam 

yang banyak digunakan petani adalah 4m x 3m, 5m x 3m, 6m x 3m dan 6m x 

4m. 

11.Sebagian besar petani telah membuat lubang tanam sesuai anjuran 40 cm x 

40 cm x 40 cm atau lebih besar, namun masih cukup banyak petani yang 

membuat lubang tanam bervariasi dengan ukuran lebih kecil. Ukuran lubang 

tanam yang cukup banyak digunakan petani adalah 15 cm x 15 cm x 15 cm,  

20 cm x 20 cm x 20 cm dan 30 cm x 30 cm x 30 cm. 

12.Alang-alang dan anak kayu merupakan gulma yang paling dominan pada 

pertanaman karet petani. Pengendalian gulma umumnya dilakukan dengan 

cara membabat dan dengan penyemprotan herbisida. Frekuensi 

pengendalian gulma oleh petani berada pada modus  3 – 4 kali pada setiap 

tahun tanam. Hal ini menyebabkan  tanaman karet tahun tanam 2006 dan 

2007 banyak yang berada dalam kondisi semak.   

13.Sebagian besar petani menyatakan mendapat bantuan pupuk dari pemerintah 

kabupaten. Akana tetapi jumlah bantuan pupuk yang diberikan masih di 
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bawah jumlah yang dibutuhkan sehingga dosis dan frekuensi pemupukan 

yang diberikan petani lebih rendah dari yang direkomendasikan. 

14.Sekitar setengah petani peserta pada tiga tahun program pengembangan 

karet rakyat ini menyatakan tidak melakukan pemagaran terhadap tanaman 

karetnya. Kondisi ini membuat tanaman sangat beresiko terhadap serangan 

hama dimana sebagian besar petani menyatakan hama babi merupakan 

hama yang paling merusak tanaman karet mereka.  Selain babi,  kera dan 

simpai juga merupakan hama yang cukup merusak hanya saja kedua jenis 

hama ini tidak bisa diatasi dengan pemagaran tanaman maelainkan dengan 

pengusiran. 

15.Jumlah belerang sirus yang diterima petani untuk mencegah dan 

mengendalikan penyakit jamur akar putih (JAP) jauh lebih rendah dari yang 

dibutuhkan petani (kurang dari 35 kg) dan masih banyak petani yang 

menyatakan tidak mendapat bantuan belerang tersebut. Kondisi ini diduga 

menjadi salah satu penyebab sebagian besar petani menyatakan tanaman 

karetnya diserang penyakit ini.  

16.Sebagian besar petani melakukan pemangkasan batang untuk mengatur 

jumlah cabang utama dan bentuk tajuk tanaman. Akan tetapi masih cukup 

banyak petani yang melakukan pemangkasan di bawah atau di atas 3 m 

sebagai mana direkomendasikan.  Selain itu tunas yang dipelihara untuk 

membentuk cabang utama juga tidak diatur dengan baik sehingga jumlahnya 

kurang atau lebih dari 3 tunas sebagaimana direkomndasikan.   

17 Variabel jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam keluarga, berpengaruh 

positip dan sangat signifikan terhadap proporsi tanaman yang tumbuh dari 

bibit tanaman yang diterima petani, sedangkan biaya pembukaan lahan, 

membuat lubang dan menanam tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

Tenggang waktu antara menerima bibit dengan menanam, berpengaruh 

negatip dan sangat signifikan terhadap keberhasilan petani, yang 

menunjukkan bahwa semakin lama bibit belum ditanam setelah menerima, 

persentase tanaman yang tumbuh semakin kecil. Selain itu antara biaya yang 

dikeluarkan petani untuk membuka lahan, membuat lubang dan menanam, 
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tenggang waktu ini semakin kecil dan berpengaruh sangat signifikan terhadap 

keberhasilan petani. Variabel kesiapan petani yang diukur menurut skala 

ordinal menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan 

petani, tetapi kesiapan kelompok tani dan interaksi kesiapan petani dengan 

kesiapan kelompok tani tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.  

Penggunaan pupuk juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap persentase tanaman yang tumbuh, tetapi penggunaan belerang 

sirrus menunjukkan pengaruh positip dan sangat signifikan. Keberhasilan 

petani yang diukur dari persentase tumbuh dari tanaman yang diterima petani 

ini berbeda sangat signifikan antara tahun 2006 dengan tahun 2007 dan 

2008. 

 

5.2. Rekomendasi 

1.  Luas lahan dan jumlah petani yang akan diikut sertakan dalam peremajaan 

karet ini hendaknya disesuaikan dengan kemampuan membina dari instansi 

teknis kabupaten yang bersangkutan khususnya PPL. Sehingga tidak 

terkesan pembentukan kelompok tani secara terburu-buru dan dipaksakan, 

guna untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. 

2.  Perlu dipertimbangkan untuk menjadikan satu kelompok tani dari satu desa 

ditiap kabupaten sebagai pilot proyek peremajaan dengan pola pembinaan 

partisipatif. Pembinaan yang intensif diharapkan menjadi percontohan bagi 

kelompok tani desa lainnya dan merupakan laboratorium belajar bagi petani 

yang akan melaksanakan peremajaan pada jangka panjang. 

3.  Keterlibatan Instansi terkait dalam peremajaan karet. 

     Jika ditelusuri dengan seksama, maka peremajaan karet ini menyangkut 

keterlibatan beberapa instansi pemerintah kabupaten secara terintegrasi. 

Diantara instansi tersebut termasuk Badan Pertanahan Nasional kabupaten 

dan Dinas Kehutanan atau yang membidangi. Sebagaimana diketahui, 

apakah suatu lokasi berada diluar atau didalam areal kawasan yang layak 

diremajakan bahkan kondisi topografi lahan diketahui secara pasti oleh BPN 

kabupaten. Karena itu peranan instansi yang bersangkutan, tidak dapat 
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diabaikan.  Disarankan "pemetaan calon lokasi peremajaan oleh Badan 

Pertanahan Nasional kabupaten atau yang membidangi, melalui survei awal 

guna mengetahui potensi luas lahan yang tersedia untuk diremajakan dan 

mengetahui jumlah calon petani yang termasuk sebagai calon peserta di 

lokasi tersebut. Ini disebut dengan kelompok tani sehamparan.   

     Penentuan kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi 

kewenangan Dinas Kehutanan.  Beberapa kabupaten ternyata Dinas 

kehutanan telah berada dalam satu atap dengan Dinas Perkebunan. 

Pelaksanaan dilapangan secara terintegrasi perlu ditingkatkan dan dijelaskan 

peranannya dalam petunjuk pelaksanaan teknis. Petunjuk Pelaksanaan 

pemanfaatan kayu karet tua dalam mendukung peremajaan seperti yang 

dicatat Dinas Kehutanan dan Kabupaten Sarolangun pada petunjuk 

pelaksanaan peremajaan karet rakyat tahun 2007, dinilai sangat positip, 

sekaligus menunjukkan kesiapan instansi pememrintah kabupaten. 

Keterlibatan instansi teknis Dinas Perindustrian atau yang membidangi dalam 

pengembangan pemanfaatan kayu karet dalam pelaksanaan teknis lapangan 

dinilai juga sangat positip karena mitra perusahaan pengolahan kayu karet 

dengan kelompok tani dibina oleh Dinas Perindustrian kabupaten atau yang 

membidangi. 

4. Kelembagaan Petani 

Sebagaimana diketahui, kelompok tani berfungsi sebagai wadah kerja-sama, 

forum musyawarah dan kelas belajar bagi anggota kelompok. Dari hasil 

penelitian ini, diketahui kesiapan kelompok tani belum mampu melayani 

anggota kelompok yang mendorong semakin tingginya tingkat keberhasilan 

anggota, bahkan ada sebagian anggota tidak mengetahui nama kelompok 

taninya. Selain itu sebagian  petani menanam pada lokasi yang berbeda   

dengan petani lainnya dalam kelompok tani yang sama. Dari aspek teknologi, 

pembuatan lubang tanam juga belum memenuhi syarat teknis, termasuk jarak 

tanam, dan pemakaian pupuk yang masih sangat bervariasi diantara sesama 

petani. PPL di desa Rengkiling kabupaten Sarolangun ketika diwawancarai 

mengungkapkan "masih sangat sulit untuk membina petani dalam hal inovasi 
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teknologi, jangankan jarak tanam dan penggunaan pupuk, menanam  

tanaman  dengan lurus dari satu arah disebutkan telah menjadi suatu 

kemajuan dibandingkan dengan cara sebelumnya". Ini menunjukkan bahwa 

petani peremajaan masih sangat membutuhkan bimbingan.  Kemudian agar 

kelompok tani dapat lebih efektif melayani petani sesuai fungsi "wadah", 

"forum musyawarah" dan "kelas belajar" perlu dianalisa pembentukan 

kelompok tersebut dan hubungannya dengan penetapan calon lokasi/lahan 

(CL) dan calon petani (CP). Untuk itu disarankan agar calon lokasi berimpit 

dengan kelompok tani yang akan dibentuk.  . Alternatif yang dapat 

dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Calon lokasi diantara beberapa lokasi dalam satu wilayah desa ditetapkan 

dengan kriteria yang telah disusun seperti yang disyaratkan secara jelas 

dan terukur dalam penetapan CL/CP. 

b. Pembentukan pengurus kelompok tani hamparan melalui pertemuan calon 

anggota kelompok pada lokasi hamparan yang memenuhi syarat 

bersamaan dengan sosialisasi program secara detail. 

Dengan berimpitnya lokasi hamparan dengan kelompok tani, maka 

anggota kelompok yang dibatasi 20-30 petani, dapat dipertimbangkan 

agar lebih  fleksibel. Seperti temuan penelitian ini dapat untuk 10 hektar, 

karena sulit untuk menemukan hamparan yang lebih luas. 

Pembinaan dan pengembangan kelompok tani untuk mampu menjadi 

sarana penyuluhan, pendampingan bahkan pengawalan petani baik 

dibidang teknologi dan ekonomi, merupakan hal yang sangat strategis. 

Penyiapan kelompok tani yang dilakukan terlalu singkat merupakan 

alasan yang ditemui dilapangan. Akibatnya kelompok tani belum 

mengetahui secara jelas tatacara, proses dan wewenang serta tanggung 

jawab kelompok tani peremajaan.    

Pembinaan kelompok tani kearah pemberdayaan ekonomi anggota perlu 

diupayakan misalnya untuk medapatkan kredit revitalisasi perkebunan. 

Selain itu peningkatan peran penyuluh dalam membina petani/kelompok 
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tani perlu dilakukan mengingat   kelompok tani peremajaan karet terkesan 

dibentuk secara dadakan.  

5. Kesiapan petani 

Kesiapan petani (mental) peserta peremajaan harus diupayakan sedemikian 

rupa sehingga keberhasilan semakin meningkat.  Sosialisasi yang dilakukan 

tidak dengan cara-cara yang tradisional seperti ceramah, tetapi dengan 

teknologi yang lebih baik. Kesiapan petani dimaksudkan adalah tumbuhnya 

mental kosmopolitan, minat ekonomi yang lebih tinggi dan mental wirausaha 

diantara petani diikuti dengan agroteknologi peremajaan tanaman karet yang 

memadai. 

6.  Ukuran tinggi bibit 

Ukuran tinggi bibit yang diberikan kepada petani masih kecil (masih banyak 

memiliki tinggi 15 cm – 20 cm). Bibit dengan ukuran ini belum dapat bersaing 

dengan baik dengan gulma di lapangan. Oleh karena itu ukuran bibit yang 

diberikan kepada petani hendaklah sudah lebih tinggi/besar. 

 

 

7.  Penyakit Tanaman 

     Serangan penyakit JAP sangat tinggi, akan tetapi pemberian belerang sirus 

tidak merata dan jumlahnya sangat sedikit. Untuk itu pemberian belerang 

sirus perlu lebih diperhatikan tentang ketercakupan dan kecukupannya. 

Mengingat penyakit ini sangat mematikan tanaman dan selalu menyerang 

tanaman dari awal tanam sampai dengan akhir umur ekonomis tanaman 

serta menular dari satu tanaman kepada tanaman yang lain, pengendalian 

penyakit ini perlu dilanjutkan untuk semua peserta peremajaan.  Selain itu 

untuk mendapatkan belerang sirrus yang baik, dianjurkan tidak berasal dari 

pasar tetapi langsung dari produsen untuk mendapat belerang sirrus dengan 

kandungan aktif yang tinggi. 

8.  Gulma 

     Alang-alang (Imperata cylindrical) merupakan gulma yang paling dominan 

pada pertanaman muda dan tidak efektif dikendalikan dengan pembabatan. 
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Pengendalian dengan penggunaan herbisidida sitemik merupakan pilihan 

yang tepat untuk gulma ini akan tetapi terkendala oleh harganya yang mahal. 

Untuk itu pemerintah (provinsi dan kabupaten) dapat kiranya memberikan 

bantuan herbisida tersebut.  

9.  Pupuk 

Bantuan pupuk yang diberikan  belum mencukupi kebutuhan pemupukan 

tanaman karet pada tahun pertama sesuai dosis anjuran. Untuk itu 

diharapkan pemerintah kabupaten dapat mengadakan bantuan pupuk sesuai 

dengan dosis dan macam pupuk yang diperlukan. 

10. Pengendalian hama 

Penguatan kelompok tani (organisasi dan kerjasama) terutaman terkait 

kegiatan pengendalian hama (babi dan kera/simpai) dan penyakit perlu 

dilakukan. Hal ini perlu mendapat perhatian karena secara factual 

kekompakan kelompok tani karet tidak sebaik kelompok tani padi. 
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Lampiran 1 : Jumlah Kelompok Tani dan Petani Populasi peremajaan Karet Rakyat menurut Kabupaten  

                 
  Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 

Jumlah 
Kabupaten Kec. Desa KT Petani Kec Desa KT Petani Ke

c 
Desa KT Petani Jl 

Kec 
Jl 

Desa 
Jl 

KT 
Jl Pet 

Bt hari 2 10 32 400 7 51 140 319 7 17 17 500 
16 

78 
189 1219 

Bungo 5 16 32 540 13 69 101 2160 16 46 52 600 34 131 
185 3300 

Tanjab Tim 1 1 4 100 3 4 16 400 1 2 7 200 
5 

7 
27 700 

Sarolangun 2 4 6 250 7 38 66 2000 6 14 14 300 
15 

56 
137 2550 

Merangin 1 2 2 62 7 83 100 2403 10 34 35 811 18 
119 137 3276 

Tebo 1 1 1 2 11 52 92 3059 4 10 20 500 16 
63 113 3561 

Muaro Jambi - - - - 6 38 128 2000 5 21 48 501 11 
59 176 2501 

Tanajab Bar - - - - 3 7 13 507 2 4 7 200 5 
11 20 707 

Kerinci - - - - 4 28 28 240 0 0 0 0 4 
28 

28 
240 

Jumlah 12 34 77 1354 61 370 684 13088 51 148 200 3612 124 552 1042 18054 
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Lampiran 2: Kerangka sampel desa peremajaan karet menurut kabupaten sampel  

        

Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 

Kabupaten Kecamatan Desa Ha Desa Ha Desa Ha 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Bungo 1.Jujuhan Ilir 1. Bukit Sari 66 1..Bukit Sari 48 1.Bukit Sari 5 

    2..Aur Gading 54   2.Sari Mulya 5 

    3..Terian  Danto 30     3.Lubuk Tenam 10 

                

  
2.  Rimbo 

Tengah 4..Sungai Mengk 100     
4.Sungai 
Mngkuang 20 

            5.Sungai Buluh 10 

                

  
3. Batin II 

Pelayang 5. Pulau Kerakap 12     6.Pulau Kerakap 7 

    6.Talang Silungko 25       

    7. Pelayang 38     0 0 

    8..Peninjau 25     7.Peninjau 20 

                

  4.TanahTumbuh 9. Rambah 26 2.Rambah 14 8.Rambah 15 

    10.Lubuk Niur 13 3..Koto Jayo 20 9.Lubuk Niur 36 

    11..Bukit Kemang 10 4..Perenti Luweh 15 10.Panjang 10 

    12. TelukKecibung 17 5.Tanah Tumbuh 40 11.Tanah Tumbuh 9 

        6.Tb Tinggi Uleh 25     

    7.Pedukun 20   

        
 5.Jujuhan    13. Rtu   Panjang 32.5 8..Tanjung Belit 31   

    14..Jumbak 30 9..Pulai Jelmu 45     

    15.Sirih Sekapur 30.5 10.Talang Pamesum 20     

    16.Rantau Ikil 31 11.Ujung Tanjung 30 12.Rantau Ikil 30 

                

  6.Bungo Dani     12.Talang Pantai 50 13.Talang Pantai 10 

        13.Sungai Arang 50 14.Sungai Arang 21 

                

        

  7.Bathin III     14.Lubuk Benteng 20   

        15.Teluk Panjang 30 15.Teluk Panjang 9 

        16.Air Gemuruh 30   

        17.. Manggis 20 16.Manggis 4 

        18. Sungai Binjai 30 17.Sungai Binjai 6 

        19.Purwobakti 20 18.Purwobakti 13 

                

  
8. Bathin II 

Babeko     20. Simp. Babeko 59 19.Simp. Babeko 15 

        21Sepunggur 91 20.Sepunggur 5 

                

  9.Pelepat     22. Sungai Beringin 40   

        23. Baru Pelepat 30     

        24. Sei Gurun 50     

        25. Rant. Keloyang 40     
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        26. Dwi Karya Bakti 35     

        27. Senamat 155 21.Senamat 56 

        

  10.Pelepat Ilir     28. Koto Jayo 40 22.Koto Jayo 24 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        29. Ds Dnau/Pelanga 40     

        30. Lubuk 40     

        31. Muara Kuamang 40     

        32. Tirta Mulya 40     

                

  
11.Muko-muko 

B.VII     33.Mangun Jayo 10 
23.Desa Tebing 
Tinggi 9 

        34.Tanjung Agung 50 24.Dusun Baru 7 

        35.Tebat 37 25.Bedaro 6 

        36.Desa Baru P Jalo 12 0 0 

        37.Desa TebingTinggi 19     

        38.Desa Datar 10 0 0 

        39.Suka Jaya 14     

                

  
12.Rantau 

Pandan     40.Rantau Pandan 75 26.Rantau Pandan 44 

        41.Rantau Duku 25     

        42.Lubuk Mayan 25     

        43.Tl Sungai Bungo 25     

        44.Lubuk Kayu Aro 25     

        45.Leban 25     

                

  
13.Bathin III 

Ulu     46.Muara Buat 29 27.Muara Buat 5 

        47.Timbolasi 15 28.Timbolasi 5 

        48.Buat  20 29.Buat  5 

        49.Laman Panjang 21 30.Laman Panjang 5 

        50.Lubuk Beringin 15 31.Lubuk Beringin 5 

        51.Senamat Ulu 20 32.Senamat Ulu 5 

        52.Karak 15 33.Karak 5 

        53.Sungai Telang 15 34.Sungai Telang 5 

            35.Aur Cino 5 

            36.Maringeh 5 

                

  
14.Tanah 

Sepenggal     54.Ds Teluk Pandak 35 37.Candi 21 

        55.Tanah Bekali 22 38.Teluk Pandah 9 

        56.Ps Lubuk Landai 20     

        57.Sungai Gambir 23     

        58.Ps Rantau Embac 15     

        59.Tanjung   20     

        60.Telentam 15     

                

  
15.T Sepengl 

Lint     61.EmbacangGedang 20   
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        62. Sei Mancur 25   

        63.Tanah Periuk 35 39.Tanah Periuk 20 

        64.Lubuk Landai 35 40.Lubuk Landai 10 

        
65.Pematang 
Panjang 25 41.Sungai Lilin 10 

        66.Rant. Embacang 35     

        67.Paku Aji 30     

        68.Sei Puri 20     

        69.Tebing Tinggi 25     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  
17.Limbur Lb 

Mengk         42.Lb Tanah Terban 37 

            43.Ma Tebo Pandak 9 

            44.Paug Agung 28 

   Jumlah 17  69  44  

                

2.Sarolangun Limun 1. Ranggo 35         

  1. Pel. Singkut 2. Simpang Bukit 50         

    3. Lubuk Sepuh 85         

    
4.. Rantau 
Tenang 80         

                

  2. Pauh     1. Batu Kucing 36     

        2. Karang Mendapo 173     

        3. Pangendaran 70     

        4. Pauh 38     

        5. Suko Besar 59     

                

  3. Plw Singkut     6.Penegah 70     

        7.Sungai Merah 20     

        8.Pematang Kolim 113     

                

  4. Batin VIII     9.Suka Jadi 20     

        10.Tanjung 68     

        11.Lembur Tembesi 18     

                

  5. Mandiangin     12.Gurun Mudo 15 1.Muara Ketalo 30 

        13.Gurun Tuo 20     

        14.Gurun Tuo Simp. 20     

        15.Pemusiran 30     

        16.Rengkling 20     

        17.Rengkling Simp 45     

        18.Mandiangin 30     

        19.Mandiangin Tuo 40     

        20.Taman Dewa 30     

        21.Kertopati 40     

        22.Kertopati Simp. 25     

        23.Bukit Peranginan 40     

                

  6. Sarolangun     24.Sarkam 142 2.Sarkam 20 
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        25.Pematang Kulim 62     

        26.Lubuk Sepuh 30     

        27.Rantau Tenang 37     

        

  7. Limun     28.Teluk Rendah 82   

        29.Temenggung 77     

        30.Ranggo 68 3.Ranggo 32 

        31.Pulau Pandan 160     

                

  8. Air Hitam     32.Lubuk Kepayang 80 4.Lubuk Kepayang 9 

        33.Baru 80   

        34.Semurung 25 5.Semurung 25 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        35.Jernih 36 6.Jernih 16 

        36.Lubuk Jering 32 7.Lubuk Jering 38 

        37.Bukit Suban 24     

        38.Pematang Kabau 25     

                

  9 Batang Asai         8.Kaliman Ulu 20 

            9.Kasiro 15 

            10.Sungai Baung 15 

            11.Muara Cuban 20 

            12.Lubuk Bangkar 15 

            13.Raden Anom 15 

                

  10. Pelawan         14.Muara Danau 30 

         

   Jumlah 4    38   14    

                
3.Tanjab 

Barat Tungkal Ulu     1.Badang 36.5 1.Badang 50 

        2.Tanjung Tayas 64.4 2.Tanjung Tayas 50 

        3.Lubuk Bernai 47.6 3.Lubuk Bernai 50 

                

  Merlung     4.Merlung 77     

        5.Tanjung Paku 49.6     

        6.Pulau Pauh 32.2     

                

  Betara     7.Pematang Lumut 92 4.Pematang Lumut 50 

             

   Jumlah 0  0  7     4 200  
Desa dengan tulisan miring menunjukkan contoh.  

 

 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

Lampiran 3:  Aanalisis varians faktor yang mempengaruhi keberhasilan petani 

SUMMARY OUTPUT      

       

Regression Statistics      

Multiple R 0.85253989      

R Square 0.72682426      

Adjusted R Square 0.71494706      

Standard Error 4.91497768      

Observations 265      

       

ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  

Regression 11 16261.13717 1478.2852 61.19488569 7.4926E-65  

Residual 253 6111.722421 24.1570056    

Total 264 22372.85959        

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 81.2683158 1.362607909 59.6417467 5.2541E-151 78.5848165 83.951815 
X Variable 1(TK) 1.23400686 0.334612054 3.6878733 0.00027677 0.57502698 1.89298673 

X Variable 2(BY) 0.00045161 0.001189232 0.37975147 0.70444848 
-

0.00189044 0.00279367 

X Variable 3(TW) -0.3977496 0.038894415 -10.226393 9.03768E-21 
-

0.47434764 -0.3211515 
X Variable 4(BY-
TW) 0.00026934 5.2818E-05 5.09938329 6.68476E-07 0.00016532 0.00037336 

X Variable 5(PPK) 0.00236742 0.005454302 0.43404616 0.664624829 -0.0083742 0.01310904 
X Variable 6(B-
SIR) 0.09578759 0.020212047 4.73913343 3.58351E-06 0.05598229 0.13559288 
X Variable 7(D1) 3.15942796 0.977504118 3.23213775 0.001391783 1.23434626 5.08450966 

X Variable 8(D2) 1.9787348 0.993119938 1.92442935 0.047397014 0.02289955 3.93457006 
X Variable 9(D1-
D2) 0.36265645 1.331201718 0.27242787 0.785515255 

-
2.25899191 2.98430481 

X Variable 10(Z-1) 1.83591983 0.447455202 4.10302488 5.50319E-05 0.95470838 2.71713128 

X Variable 11(Z2) 2.54542484 0.514218327 4.9500858 1.35579E-06 1.53273111 3.55811857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

 

 

Lampiran 4: Matriks korelasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan peremajaan karet 

 

  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Y TK BY TW 
BY-
TW PPK B-SIR D-1 D-2 D1-D2 Z-1 Z-2 

 1(Y) 1            

 2(TK) 0.39070 1           

 3(BY) 0.63493 0.3769 1          

 4(TW) -0.60318 
-

0.2026 -0.3645 1         

 5(BY-TW) 0.41543 0.2543 0.7783 0.0521 1        

 6(PPK) -0.03209 
-

0.1605 -0.0662 0.0211 
-

0.0209 1       

 7(B-SIR) 0.58285 0.3303 0.5151 
-

0.5026 0.2642 -0.0972 1      

 8(D-1) 0.36988 0.0948 0.3386 
-

0.0746 0.2848 0.07484 
-

0.0017 1     

 9(D2) -0.00689 
-

0.0759 -0.0709 0.2843 0.0081 0.01685 
-

0.2014 0.31321 1    

 10(D1-D2 0.23710 0.0114 0.1240 0.0425 0.1488 0.01431 
-

0.0334 0.68978 0.70558 1   

 11(Z-1) 0.06161 
-

0.0380 -0.1324 
-

0.0033 
-

0.1260 0.05987 
-

0.0608 -0.0523 -0.1032 
-

0.1114 1  

 12(Z-2) 0.13688 
-

0.0534 -0.1519 
-

0.0391 
-

0.2437 -0.0497 0.0634 0.0193 0.13556 0.0692 0.0446 1 
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