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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

hidup di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani. Karena didukung 

kondisi tanah serta iklim di indonesia para petani banyak sekali menghasilkan 

tanaman-tanaman yang diperlukan oleh masyarakat, contohnya dalam pertanian 

karet. Produk tersebut biasanya di ekspor untuk memenuhi kebutuhan negara-

negara lain kegiatan ekspor ini akan menghasilkan devisa bagi negara. Pada 

umumnya, petani memiliki keinginan untuk meningkatkan produksi pertaniannya 

tetapi karena banyak masalah yang dihadapinya sehingga sulit untuk mencapai 

apa yang diinginkan. 

Tanaman Karet merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting 

untuk Indonesia dan lingkup internasional. Di Indonesia karet merupakan salah 

satu hasil pertanian yang banyak menunjang perekonomian negara. Hasil devisa 

yang diperoleh dari karet cukup besar, bahkan Indonesia pernah menguasai 

produksi karet dunia dengan mengungguli hasil dari negara-negara lain dan 

negara asal tanaman karet sendiri yaitu di daratan Amerika Selatan. 

Tanaman karet juga merupakan komoditi perkebunan yang penting dalam 

industri otomotif. Karet (Hevea brasiliensis) merupakan salah satu komoditi 

perkebunan yang memberikan sumbangan besar bagi perekonomian Indonesia. 

Diperkirakan ada lebih dari 3,4 juta hektar perkebunan karet di Indonesia, 85% di 
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antaranya (2,9 juta hektar) merupakan perkebunan karet yang dikelola oleh rakyat 

atau petani skala kecil, dan sisanya dikelola oleh perkebunan besar milik negara 

atau swasta. Sumatra dan Kalimantan adalah daerah penghasil karet terbesar di 

Indonesia dengan sentra produksi tersebar di Sumatra Selatan (668 ribu hektar), 

Sumatra Utara (465 ribu hektar), Jambi (444 ribu hektar), Riau (390 ribu hektar), 

dan Kalimantan Barat (388 ribu hektar). Sementara Sulawesi Selatan adalah 

provinsi yang memiliki luas perkebunan karet terbesar di Sulawesi yaitu sekitar 

19 ribu hektar. (https://indonesia-investments.com) 

Dinas perkebunan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai 

peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Di Kabupaten Kampar  

karet merupakan salah satu komoditas  unggulan dan banyak masyarakat yang 

menggantungkan mata pencaharian sebagai petani karet. 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada pasal 1 Ayat (1) 

Menyatakan bahwa Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu 

Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan 

sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi 

biaya tinggi, dan perubahan iklim. Dan Pada Pasal 13 Menjelaskan bahwa 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung 

jawab atas Perlindungan Petani. Dengan adanya peraturan perundang-undangan 

ini, harusnya petani lebih bisa terlindungi dari kerugian dan di perkirakan mampu 

untuk meningkatkan kesejahteraan petani agar kehidupan petani menjadi semakin 

baik lagi. 
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Akan tetapi hal ini seakan-akan tidak dirasakan oleh para petani karet di 

Kabupaten Kampar khususnya bagi petani karet di kecamatan Rumbio Jaya. 

Faktor produksi karet yang tergolong rendah di anggap sebagai penyebab 

kurangnya pendapatan petani karet di kecamatan rumbio jaya. Petani sering 

mengeluhkan bahwa hasil yang mereka terima tidak sesuai dengan luasnya kebun 

karet yang mereka sadap. Menurut mereka hasil yang mereka peroleh dari kebun 

karet mereka semakin lama semakin sedikit, bahkan ada dari beberapa batang 

karet dari kebun mereka yang benar-benar tidak bisa lagi di sadap di karenakan 

tidak adanya getahnya lagi. 
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Tabel  1.1 

Luas dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi Karet Menurut 

Kecamatan, 2015 

Sumber: https://Kamparkab.bps.go.id>2017/06/08 

 

Keterangan: 

TBM: Tanah Belum Menghasilkan  

TM  : Tanah Menghasilkan 

TTR: Tanah Tua Rusak 

No Kecamatan Petani TBM TM TTR Total Produksi 

1 Kampar Kiri 5.465 1.387 2.219 6.301 9.907 2.661 

2 Kampar Kiri 

Hulu 

3.491 738 12.402 2.278 15.418 13.273 

3 Kampar Kiri 

Hilir 

1.623 505 1.330 631 2.466 1.225 

4 Gunung Sahilan 1.523 296 2.101 308 2.705 2.603 

5 Kampar Kiri 

Tengah 

2.377 138 1.949 455 2.542 2.519 

6 XIII Koto 

Kampar 

7.406 3.024 8.959 2.268 14.251 9.347 

7 Koto Kampar 

Hulu 

2.751 1.370 4.141 659 6.170 3.882 

8 Kuok 2.526 1.359 2.532 3.228 7.119 2.327 

9 Salo  2.046 764 1.475 617 2.856 1.791 

10 Tapung 2.056 318 1.039 186 1.543 976 

11 Tapung Hulu 874 98 1.160 155 1.413 1.129 

12 Tapung Hilir 173 _ 25 144 169 16 

13 Bangkinang Kota 884 233 811 331 1.375 820 

14 Bangkinang 1.627 136 1.737 359 2.232 1.584 

15 Kampar 3.687 993 2.149 581 3.723 1.455 

16 Kampar Timur 2.995 153 1.178 153 1.484 813 

17 Rumbio Jaya 1.155 319 1.099 208 1.626 1.034 

18 Kampar Utara 3.316 856 2.067 1.169 4.092 1.863 

19 Tambang 2.721 613 3.738 698 5.048 3.102 

20 Siak Hulu  3.006 509 4.555 377 5.441 3.740 

21 Perhentian Raja 415 10 1.324 52 1.386 1.238 

JUMLAH 52.117 13.819 57.990 21.158 92.966 57.430 
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Dari tabel di atas dapat kita lihat dengan luas lahan berkisar 1.626 hektar, 

kecamatan rumbio jaya hanya dapat menghasilkan 1.034 ton pertahunnya. Hal ini 

berbanding terbalik dengan kecamatan yang lain di kabupaten kampar, contohnya 

saja kecamatan Perhentian Raja, yang luas lahan perkebunan karetnya di bawah 

kecamatan Rumbio Jaya yaitu 1.386 hektar dan memiliki hasil produksi sebesar 

1.238 ton pertahun. Hal ini di perparah lagi dengan harga jual karet yang 

tergolong rendah, sehingga pendapatan petani semakin sedikit, bahkan petani 

karet mengaku hasil dari kebun karet mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan 

nya sehari-hari. 

TABEL 1.2 

HARGA KARET 2013-2016 

NO. TAHUN HARGA KARET (RP) 

1. 2013 7000-12.000/kg 

2. 2014 5200-6000/kg 

3. 2015 5000-2000/kg 

4. 2016 5000-7000/kg 
 

  

 Sumber : Data olahan 2017 

 

Berdasarkan pandangan ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Peran Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Mensejahterakan 

Petani Karet (Studi Kasus Petani Karet Di Kecamatan Rumbio Jaya)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka yang menjadi perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Peran Dinas Perkebunan dalam mensejahterakan petani karet di Kecamatan 

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 
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2. Kendala-kendala dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet di 

Kecamatan Rumbio Jaya 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Sejauh Mana Peran Dinas Perkebunan Dalam 

mensejahterakan petani karet di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar. 

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala dalam meningkatkan kesejahteraan 

petani karet di Kecamatan Rumbio Jaya 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat secara ilmiah 

 Untuk menambah pengetahuan penulis atas pengembangan teori Ilmu 

Administrasi Negara. 

2. Manfaat secara praktis 

 Bagi Dinas Perkebunan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

yang berharga dan berguna dalam mensejahterakan petani karet di Kecamatan 

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 
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3. Manfaat secara akademis 

 Sebagai tahap dalam mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan 

sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu departemen Ilmu 

Admnistrasi Negara. 

1.5 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas maka di buatlah 

batasan-batasan atau pun fokus penelitian yang ada di dalam permasalahan ini. 

Adapun penelitian ini akan di fokuskan kepada sejauh mana peran dinas perkebunan 

dalam mensejahterakan Petani Karet dan kendala-kendala dalam meningkatkan 

kesejahteraan petani karet di kecamatan rumbio jaya Kabupaten Kampar. Untuk 

mengetahuinya peneliti mencoba menyesuaikan antara Undang-Undang yang 

berkaitan dengan permasalahan ini danakan di pertegas oleh teori-teori yang peneliti 

anggap cocok dengan permasalahan ini. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam pembuatan tulisan ini mencakup enam bab yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, Fokus Penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini di uraikan tentang deskripsi teori yang dapat di gunakan 

sebagai dalam pembahasan, penelitian terdahulu, pandangan islam 

terhadap pertanian, Definisi konsep, Konsep operasional, dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, 

dan sumber Data. Metode pengumpulan Data, informasi penelitian, 

Validasi Data, dan Metode Analisis Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi  

sejarah singkat tempat melakukan penelitian.  

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian 

yang penulis lakukan. 

BAB VI : KESIMPULAN 

 Dari berbagai penjelasan di atas maka di bab ini penulis menyajikan 

kesimpulan data dan saran yang di anggap perlu. 

 


