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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karet alam 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 (Tim penulis PS, 2008).

Tanaman karet merupakan tanaman tahunan. Satu siklus tanam yang

dihitung dari saat menanam dilapangan sampai dengan peremajaan memakan

waktu lebih kurang 25 tahun. Hal ini berarti bahwa pemilihan bahan tanam harus

dipertimbangkan secara cermat karena adanya kekeliruaan dalam pemilihan bahan

tanam akan berdampak negatif terhadap perkebunan dan terhadap usaha karet

alam nasional (Siagian, 2006).

Untuk luas areal karet di Indonesia, merupakan areal terbesar di dunia

dengan luas 3,4 juta hektar, diikuti Thailand seluas 2,6 juta hektar dan Malaysia

1,02 juta hektar. Meski memiliki lahan terluas, produksi karet Indonesia tercatat

sebesar 2,4 juta ton atau di bawah produksi Thailand yang mencapai 3,1 juta ton,

sedangkan produksi karet Malaysia mencapai 951 ribu ton. Untuk mutu bahan

olah karet rakyat (bokar) sangat menentukan daya saing karet alam Indonesia di

pasar Internasional. Dengan mutu bokar yang baik akan terjamin permintaan pasar

jangka panjang. Mutu bokar yang baik dicerminkan oleh tingkat kebersihan yang

tinggi. Upaya perbaikan mutu bokar harus dimulai sejak penanganan lateks di
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kebun sampai dengan tahap pengolahan akhir dan tidak terlepas dari penggunaan

bahan tanam yang mempunyai kualitas baik dan produksi yang tinggi. (Dinas

Perkebunan Provinsi Riau, 2010).

Produksi Karet Riau pada tahun  2010 berkisar antara 365.119 ton dengan

jumlah lahan perkebunan Karet yang sudah digunakan sebesar 389.407 Hektar

(Ha). Wilayah potensi pengembangan perkebunan karet  di Riau tersebar ke

seluruh kabupaten seperti: Kabupaten Kuantan Singingi lahan yang sudah

digunakan 105.056 (Ha), Kabupaten Kampar dengan lahan yang sudah Digunakan

91.745 (Ha), kabupaten Bengkalis lahan yang sudah digunakan 59.938 (Ha),

Kabupaten Rokan Hulu lahan yang sudah digunakan 48.513 (Ha), kabupaten

Rokan Hilir lahan yang sudah digunakan 30.793 (Ha), kabupaten Pelelawan lahan

yang sudah digunakan 18.847 (Ha), kabupaten Siak lahan yang sudah digunakan

11.695 (Ha), Kota Dumai lahan yang sudah digunakan 11.695 (Ha) dan kabupaten

Indragiri Hilir lahan yang sudah digunakan 1.952 (Ha) (Departemen Pertanian

Direktorat Jenderal Perkebunan, 2010).

Kabupaten Kampar pada tahun 2010 memiliki luas perkebunan karet

sebesar 91.745 (Ha) dengan jumlah produksi sebasar 50.110 (Ton). Perkebunan

tersebut terdapat pada tiap-tiap kecamatan (Tabel 1.1).

Tabel 1.1. Luas dan Produksi Karet Menurut Kecamatan Tahun 2010

No Kecamatan Luas perkebunan  (Ha) Produksi (Ton)

1 Kampar Kiri Hulu 8.618 8.261

2 Kampar Kiri Hilir 2.334 1.128

3 Kampar Kiri Tengah 2.501 2.483

4 Kampar Kiri 9.255 12.211

5 Gunung Sahilan 2.550 2.630

6 XIII Koto Kampar 20.289 11.149
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7 Bangkinang Barat 7.172 2.193

8 Salo 2.885 2.002

9 Tapung 1.430 1.123

10 Tapung Hulu 1.419 888

11 Tapung Hilir 169 11

12 Bangkinang 1.386 1.290

13 Bangkinang Seberang. 2.184 1.529

14 Kampar 3.731 1.589

15 Kampar Timur 1.666 1.590

16 Rumbio Jaya 1.616 1.125

17 Kampar Utara 3.852 2.502

18 Tambang 4.951 2.313

19 Siak Hulu 5.368 3.182

20 Perhentian Raja 1.369 911

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar (2010)

Rendahnya tingkat produktivitas karet rakyat antara lain disebabkan

tanaman karet rakyat relatif tidak terpelihara, sebagian besar kebun menggunakan

bibit semaian yang tidak terseleksi, dan luasnya areal perkebunan yang masih

mempertahankan pohon yang sudah tua. Mengingat keterbatasan dana peremajaan

di tingkat petani maupun pemerintah maka perlu penggalian modal peremajaan

melalui peningkatan nilai tambah dan pemanfaatan kayu karet tua hasil

peremajaan. Jika kayu karet tua dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri,

akan diperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi yang dapat digunakan sebagai

modal dalam peremajaan karet tua (Siagian, 2006).

Berdasarkan kebijakan pengembangan karet nasional bahwa target untuk

produksi pada tahun 2025 adalah 3-4 juta ton karet kering dengan tingkat

produktivitas 1.200 kg karet kering/ha/th. Dari target produksi tersebut, upaya

peningkatan produktivitas harus terus dapat dilakukan yaitu dengan penggunaan

bahan tanam yang mempunyai kualitas lebih baik dan produksi yang tinggi.

Produksi tinggi hanya dapat dicapai dengan penggunaan klon-klon unggul

(Woelan, 2012).
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Kegiatan pemuliaan tanaman karet yang dilakukan secara terus menerus

telah mampu menghasilkan klon-klon baru yang memiliki produksi nyata lebih

tinggi dari klon-klon sebelumnya. Sampai dengan seleksi siklus kedua,

peningkatan produksi dari 400-500 kg/ha/th menjadi 2.000-2.500 kg/ha/th. Klon-

klon dari hasil seleksi generasi keempat dilaporkan telah memiliki potensi

produksi 2.500-4.000 kg/ha/th. Hasil ini memberi petunjuk  agar klon-klon terbaru

tersebut sebaiknya segera dipergunakan dalam setiap kesempatan penanaman

baru, sehingga secara bertahap klon-klon lama dapat digantikan (Suhendry, 2002).

Seleksi klon berkembang setelah ditemukan teknik okulasi pada tahun

1916. Klon-klon primer yang diturunkan dari pohon induk (ortet) terpilih mampu

mencapai produksi karet 55% lebih tinggi dari produksi tanaman semaian terpilih.

Selama empat generasi pemuliaan karet di Indonesia, telah memperlihatkan

kemajuan genetik yang besar. Pada saat ini, klon-klon generasi keempat mampu

berproduksi enam kali lebih baik dari produksi semaian terpilih, dan masa

tanaman belum menghasilkan dapat dipersingkat dari lebih dari 6 tahun menjadi 4

tahun (Daslin, 2005).

Deskripsi suatu klon karet sangat diperlukan dalam mempermudah

identifikasi (pemurnian) klon. Setiap klon memiliki karakter yang berbeda dengan

klon lain, ciri-ciri yang spesifik dari masing-masing klon merupakan tampilan

genetik yang dimilikinya, yaitu dengan melihat secara morfologi baik dari

tanaman muda, tanaman belum menghasilkan, dan tanaman menghasilkan.

Dengan mengetahui penanda spesifik suatu klon, seseorang akan lebih mudah

mengenal klon baik secara visual maupun dengan latihan secara intensif di

lapangan (Woelan, 2011).
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Dari uraian yang telah dituliskan, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul ”Identifikasi Klon Karet Unggul Tingkat Petani

Secara Konvensional Pada Tanaman Muda Di Kecamatan Kampar Kiri”.

1.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian adalah :

1. Untuk identifikasi bentuk morfologi tanaman karet unggul tingkat petani

secara konvensional pada tanaman muda.

2. Untuk mengetahui tanaman karet yang digunakan petani merupakan klon

unggul atau klon perkebunan rakyat

1.2. Manfaat Penelitian

1. Dapat mengetahui morfologi dari tanaman karet di tingkat petani

2. Dapat mengetahui klon tanaman karet yang digunakan oleh petani

1.3. Hipotesis

1. Setiap klon memiliki karakter yang berbeda.

2. Petani atau masyarakat akan lebih banyak menggunakan klon karet unggul


