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KATA PENGANTAR

K

ALIMANTAN FORESTS AND CLIMATE PARTNERSHIP (KFCP) merupakan salah satu program kerjasama antara
pemerintah Indonesia dan Australia di bidang perubahan iklim. KFCP bekerja untuk mengujicoba cara
pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Kalimantan Tengah.
Selain merehabilitasi lahan gambut, salah satu tujuan dari KFCP adalah membuka beberapa pilihan mata pencaharian
alternatif bagi warga desa yang tinggal di wilayah program KFCP yang dapat menambah pendapatan mereka, sekaligus
mencegah laju deforestasi dan degradasi hutan. Dengan adanya program mata pencaharian (livelihood) alternatif
tersebut, perluasan kegiatan pertanian warga ke hutan gambut dapat dikurangi, sehingga dapat menjaga rehabilitasi
hutan gambut dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).
Pengusahaan karet merupakan salah satu jenis mata pencaharian alternatif yang dikembangkan di desa-desa di
wilayah KFCP. Penetapan jenis komoditi karet dilakukan melalui serangkaian studi dan konsultasi dengan para pelaku
pasar karet. Hasil konsultasi menyatakan bahwa untuk mengembangkan budidaya karet di Kalimantan Tengah, maka
diperlukan pendekatan value chain management (manajemen rantai nilai karet). Berdasarkan hal tersebut, diadakan
lokakarya pengembangan budidaya karet di Banjarmasin dengan melibatkan berbagai pihak seperti pelaku pasar,
Pemerintah Daerah, GAPKINDO dan sebagainya. Hasil dari lokakarya merekomendasikan untuk membentuk Sekolah
Lapangan Budidaya dan Pemasaran Karet yang selanjutnya disebut sebagai Sekolah Lapangan Karet (SLK), sebagai
media peningkatan keterampilan petani dalam budidaya karet, serta membuka akses pasar karet bagi setiap pelaku
pasar, sehingga masing-masing memiliki kesempatan untuk memperoleh harga karet terbaik.
Pendirian SLK diprakarsai oleh KFCP bersama-sama dengan warga desa. Hal tersebut dilakukan agar isi dan metode
penyampaian materi SLK sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan pemahaman warga desa. Awalnya, tidak
mudah untuk mengajak warga desa mengikuti pelatihan dalam SLK. Sebagian dari mereka meragukan bahwa SLK
dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi karet mereka. Namun, setelah dilakukan uji coba SLK di dua desa,
semakin banyak warga desa yang tertarik untuk mengikuti SLK. Selain itu, tahap uji coba SLK juga dilakukan untuk
mengetahui metode maupun materi SLK yang harus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan desa.
Dari beberapa pembelajaran yang dipaparkan dalam laporan ini, ada dua jenis pembelajaran yang cukup penting, yang
pertama mengenai proses kajian dan asesmen, dan yang kedua mengenai pelibatan masyarakat. Kajian dan asesmen
merupakan pendekatan akademis yang diperlukan untuk mengetahui tantangan, potensi, dan sumber-sumber yang
diperlukan untuk budidaya karet. Pelibatan masyarakat menunjukkan perlunya mengikutsertakan mereka dari sejak
awal penyusunan, agar rancangan SLK sesuai dengan pengetahuan dan kebutuhan lokal.
Akhir kata, semoga pembelajaran dari penyusunan dan pelaksanaan SLK yang tertuang dalam buku ini dapat menjadi
bahan pengembangan pengetahuan tentang mata pencaharian alternatif dalam program REDD+ maupun program
pengelolaan hutan lainnya.
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SINGKATAN DAN ISTILAH

GAPKINDO		

: Gabungan Pengusaha Karet Indonesia

GRK			

: Gas Rumah Kaca

Disbunhut

: Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Disperindag

: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

IAFCP		 : Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership
K3			

: Kadar Karet Kering

KFCP			

: Kalimantan Forests and Climate Partnership

KUM			

: Kredit Usaha Mikro

Musdes		

: Musyawarah Desa

Pemdes		

: Pemerintah Desa

Permentan

: Peraturan Menteri Pertanian

Permenperindag

: Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

PRA 		: Participatory Rural Approach
PLG 		: Pengembangan Lahan Gambut
REDD+		 : Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (Pengurangan Emisi
			

dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). The ‘+’ includes the role of conservation,

			

sustainable management of forests and the enhancement of forest carbon stocks

			

(tanda ‘+’ mencakup peranan konservasi, pengelolaan hutan lestari dan

			

peningkatan stok karbon).

RPJM-Desa		

6

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
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LEMBAR PENGAKUAN

Laporan ini disusun oleh Agung Wibowo, Suhada, Jamil Gunawan dan Lis Nurhayati, dengan masukan dari Yuliana
Nona dan Tim Livelihood KFCP khususnya dalam penyediaan data dan informasi lainnya. Panduan teknis diberikan oleh
Timothy Jessup dan Rachael Diprose, sedangkan penyuntingan laporan dilakukan oleh Sulistyo A. Siran. Desain dan
gambar dilakukan oleh unit Communications IAFCP, yaitu Nanda Aprilia, Stella Pongsitanan dan James Maiden.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia. Namun
demikian, temuan dan analisa yang tercantum di dalam laporan mewakili pandangan dari para penulis dan tidak
mencerminkan pandangan dari kedua pemerintah tersebut. Laporan ini merupakan laporan kerja mengenai
pembelajaran praktis dari pelaksanaan kegiatan KFCP di lapangan, sehingga kedepannya, dimungkinkan perbaikanperbaikan untuk mengakomodir masukan, umpan balik, serta bukti dan pengalaman baru untuk menyempurnakan
isi laporan.
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PADA PERTENGAHAN TAHUN 2009, Kalimantan Forests and Climate Partnership
(KFCP) diluncurkan sebagai sebuah program uji coba REDD+ di Indonesia, dan yang
pertama untuk areal hutan dan lahan gambut. KFCP dibentuk atas dasar kerjasama
antara Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang perubahan iklim yang dinamakan
Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP).

M

itra utama KFCP adalah Kementerian Kehutanan
(Kemenhut), Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS), Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten
Kapuas, dan Pemerintah Australia.
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Tujuan utama KFCP adalah
mengadakan uji coba berbagai
pendekatan untuk mengetahui
metode pengurangan emisi melalui
investasi REDD+. Secara bersamaan,
KFCP mendukung penyediaan
sumber mata pencaharian yang
lebih baik dengan menerapkan
prinsip pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan, khususnya
bagi masyarakat yang sebagian
besar sumber mata pencahariannya
bergantung dari hutan. Selain
itu, KFCP juga membantu
mengintegrasikan REDD+ ke dalam
perencanaan dan pengelolaan
di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten dan masyarakat, melalui
pengembangan kapasitas lokal dan
pengujian model untuk kelembagaan,
kebijakan dan kerangka hukum
REDD+.

Dalam
mengembangkan
budidaya karet,
KFCP dan desa
menggunakan
pendekatan
manajemen rantai
nilai karet, agar
pengembangan ini
dapat memberikan
kesempatan bagi para
pelaku pasar karet
untuk memperoleh
kualitas dan harga
karet terbaik.

Laporan ini bertujuan untuk
menjelaskan pembelajaran yang
diperoleh KFCP dari penyelenggaraan

Sekolah Lapangan Budidaya dan
Pemasaran Karet, yang selanjutnya
disebut sebagai SLK (Sekolah Lapang
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Karet), sebagai bagian dari tahap
awal program mata pencaharian
alternatif. Jenis mata pencaharian
alternatif yang diselenggarakan oleh
desa dan KFCP terdiri dari karet,
beje dan agroforestri. Pelaksanaan
program tersebut merupakan upaya
KFCP untuk memastikan peningkatan
kualitas hidup dan keamanan mata
pencaharian masyarakat yang terlibat
di kegiatan REDD+, khususnya dalam
rehabilitasi lahan gambut. Mata
pencaharian alternatif diharapkan
dapat mengembangkan mata
pencaharian yang berkelanjutan bagi
keluarga di desa di wilayah kerja
KFCP, sehingga perluasan kegiatan
pertanian ke area lahan gambut
dapat dihindari.
Dalam mengembangkan budidaya
karet, KFCP dan desa menggunakan
pendekatan manajemen rantai
nilai karet, agar pengembangan ini
dapat memberikan kesempatan
bagi para pelaku pasar karet untuk
memperoleh kualitas dan harga
karet terbaik. Melalui serangkaian
studi dan konsultasi, pendekatan
manajemen rantai nilai karet yang
dimaksud kemudian direalisasikan
dengan membentuk SLK sebagai
media pelatihan dan pembelajaran

bagi warga desa mengenai teknik
budidaya dan pemasaran karet.
Pengetahuan dan keterampilan yang
diperoleh warga dari SLK digunakan
sebagai persiapan bagi mereka
untuk memasuki tahap berikutnya
dari mata pencaharian alternatif,
diantaranya penanaman karet.
Pembelajaran yang dijelaskan dalam
laporan ini dapat digunakan oleh
program REDD+ dan pengelolaan
hutan desa untuk membantu
membangun pengetahuan dan
praktik masyarakat dalam mengakses

manfaat REDD+, serta meningkatkan
pengetahuan mengenai pilihan dan
perbaikan mata pencaharian yang
tidak meningkatkan emisi.
Laporan pembelajaran SLK ini
terbagi ke dalam empat bagian: 1)
Pendahuluan, menjelaskan latar
belakang KFCP dan pengembangan
program mata pencaharian alternatif,
2) Pembentukan SLK, menjelaskan
proses pendirian SLK, 3) Sesi-sesi
dalam SLK, menerangkan materimateri yang dilatihkan dalam SLK,

4) Rangkuman pembelajaran
dan rekomendasi, meringkaskan
pembelajaran dan rekomendasi
yang diperoleh selama proses
pembentukan dan pelaksanaan
SLK. Seluruh informasi dan data
yang tercantum di dalam laporan
diperoleh dari dokumen internal
KFCP seperti laporan studi dan
analisa, laporan lapangan, database
partisipan KFCP, dan wawancara
dengan staf KFCP.

Wilayah Kerja dan Kegiatan

Kegiatan KFCP
ditujukan sebagai
upaya uji coba
“REDD+ dalam
skala kecil” yang
memungkinkan
untuk dilakukannya
perbaikan pendekatan
dan metode
pelaksanaan secara
terus menerus.

Kegiatan KFCP ditujukan sebagai
upaya uji coba “REDD+ dalam
skala kecil” yang memungkinkan
dilakukannya perbaikan pendekatan
dan metode pelaksanaan secara
terus menerus. Pembelajaran yang
diperoleh dari uji coba ini merupakan

Program KFCP mencakup wilayah kerja seluas kurang lebih 120.000
hektar pada kawasan eks proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di
Kalimantan Tengah. Kegiatan KFCP diantaranya adalah sekolah lapang petani,
dukungan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa, reforestasi dan rehabilitasi hutan skala kecil, peningkatan kapasitas
desa agar dapat mengelola kegiatan KFCP secara mandiri, pengelolaan dan
pengawasan kebakaran, serta pengembangan mata pencaharian alternatif.
KFCP juga menghimpun banyak data seperti vegetasi lahan gambut, hidrologi,
serta kebakaran lahan dan hutan. Data tersebut digunakan untuk analisa,
dan sebagai kontribusi KFCP terhadap pengembangan ilmu pengetahuan
terkait hutan rawa gambut dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sebagian
dari kegiatan KFCP dilakukan di lahan gambut yang umumnya berstatus
Hutan Lindung. Sebagian kegiatan lainnya, misalnya pengembangan mata
pencaharian alternatif dan sekolah lapang petani diselenggarakan di lahan
mineral dan di gambut tipis milik penduduk atau milik masyarakat setempat.
Manfaat kegiatan KFCP bagi desa, diantaranya adalah untuk pembelajaran,
pengembangan dan peningkatan pendapatan yang dapat digunakan oleh
masyarakat untuk kepentingan lain di luar program.
kontribusi terhadap pengembangan
REDD+ baik di tingkat lokal, nasional,
maupun internasional. Selain itu,
pembelajaran tersebut juga dapat
membantu dalam melakukan uji
coba mengenai seberapa jauh
kontribusi REDD+ terhadap kerangka

mitigasi perubahan iklim di tingkat
global melalui upaya-upaya yang
dilakukan di tingkat lokal dengan
melibatkan masyarakat (yang
tinggal di dalam dan di sekitar
hutan) dan mempertimbangkan
pengetahuan dan kearifan lokal.

Sekolah Lapangan Budidaya dan Pemasaran Karet | KFCP

9

Lebih lanjut, pembelajaran ini juga
dapat dikembangkan atau direplikasi
di tempat lain, baik di Indonesia
maupun di negara lain.
Kegiatan KFCP mencakup sembilan
desa dengan total 14 permukiman
yang berada di sepanjang Sungai
Kapuas, di Kabupaten Kapuas.
Berdasarkan data dari socio-economic
baseline 2009, 91% penduduk yang
mendiami permukiman tersebut
adalah Dayak Ngaju. Di desa,
masyarakat adat Dayak memiliki
tokoh adat yang disebut sebagai
Mantir Adat (kepala adat dayak di
desa). Di beberapa desa, saat KFCP
baru memulai programnya (200910), Mantir Adat belum terpilih.
Permukiman penduduk tersebar di
dua areal utama PLG, yaitu bagian
utara (Blok E) dan bagian selatan
(Blok A). Kedua areal tersebut
memiliki ekosistem yang berbeda;
Blok A merupakan area yang telah
banyak kehilangan tutupan lahan
dan hutan, sedangkan Blok E masih
memiliki banyak tutupan lahan
dan hutan. Perbedaan keragaman
ekosistem di kedua areal tersebut
menimbulkan perbedaan kegiatan
pengelolaan lahan (misalnya
pertanian) yang signifikan, antara
lain: dalam penyusunan strategi
pengembangan sumber mata
pencaharian, dimana kegiatan REDD+
harus disesuaikan dengan ekosistem
yang dimaksud.
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Selama tahun 2009-10, fokus
kegiatan KFCP adalah merancang
dan menetapkan program dengan
Pemerintah Indonesia, membentuk
kelompok dan unit kerja lain yang
diperlukan, sistem pengadaan serta
mekanisme pelaksanaan program.
Selain itu, upaya penting yang juga
dilakukan adalah kajian awal dan
kajian kebutuhan, misalnya kajian
kesesuaian dan kebutuhan mata
pencaharian masyarakat. Di akhir
tahun 2010 dan di tahun 2011,
berbagai kegiatan dilakukan di
desa untuk mengujicoba REDD+,
diantaranya mencakup: perencanaan
dengan warga desa, pelatihan,
konsultasi, pemetaan sosial dan
lingkungan yang partisipatif, kajian
kesesuaian, serta fasilitasi desa untuk
menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Pada tahun tersebut, KFCP
juga melakukan upaya-upaya
untuk merumuskan cara yang
paling sesuai untuk merencanakan
dan mengelola kegiatan, serta
melakukan pembayaran kolektif
kepada desa yang melakukan uji
coba REDD+. Melalui skema REDD+,
manfaat dari pencegahan emisi
GRK dan rehabilitasi lahan gambut
didistribusikan kepada masyarakat
secara kolektif. Oleh karena itu,
sebagai bentuk uji coba REDD+,
KFCP berusaha mencari berbagai
pendekatan guna membantu
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masyarakat agar memiliki kesiapan
dalam menerima manfaat secara
kolektif dibandingkan secara
individual. Manfaat yang dimaksud
berasal dari keterlibatan warga dalam
kegiatan untuk menghindari emisi
atau yang berkontribusi terhadap
rehabilitasi lahan gambut di wilayah
KFCP.
Lebih lanjut, di tahun 2010-11, KFCP
melakukan beberapa kegiatan yang
skalanya kecil sebagai percontohan
agar masyarakat mengetahui
mengenai bagaimana kegiatan
tersebut dijalankan. Selain itu,
percontohan tersebut juga dilakukan
untuk mengujicoba metode-metode,
karena beberapa diantaranya masih
baru, baik bagi staf KFCP maupun
warga desa. Kegiatan percontohan
ini diantaranya berupa penanaman
kembali hutan dengan spesies hutan
rawa gambut. Kebutuhan bibit
untuk penanaman ini disediakan
melalui pembangunan persemaian
desa. Bersamaan dengan kegiatan
tersebut, KFCP juga melakukan
diskusi dan negosiasi dengan warga
desa untuk menyusun perjanjian
kerjasama untuk melakukan
kegiatan dalam skala besar setelah
percontohan selesai. Perjanjian
tersebut dinamakan Perjanjian Desa,
yang menjelaskan prinsip dan proses
pelaksanaan kerjasama antara desa
dan KFCP.

1.2 Latar Belakang Program Mata Pencaharian

Sebagaimana tercantum di dalam KFCP Design Document, program mata pencaharian merupakan bagian yang
terintegrasi dengan keseluruhan rancangan kegiatan REDD+:

Pilihan mata pencaharian (livelihood) yang diperkenalkan oleh KFCP harus membuat
kegiatan pertanian yang dilakukan di lahan mineral lebih produktif dan menarik secara
finansial. Secara bersamaan, program ini juga menyediakan insentif untuk menghindari
penanaman tanaman musiman dan tanaman produksi/crop, sehingga dapat mengurangi
kemungkinan penyebaran api. KFCP juga perlu memperbaiki rantai pasar produk pertanian
dan produk hasil hutan non-kayu. Pendekatan ini harus dikombinasikan dengan penyediaan
pilihan mata pencaharian non-pertanian, insentif finansial untuk tidak melakukan praktik
“tanam-bakar” dan meningkatkan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelarangan
penggunaan api selama musim kering.
(IAFCP 2009)

Kutipan di atas menjelaskan
bahwa program mata pencaharian
dimaksudkan sebagai sebuah pilihan
mata pencaharian alternatif bagi
warga desa, untuk mengembangkan
mata pencaharian yang tidak
semakin merusak lahan gambut.
Pilihan-pilihan tersebut dapat berupa
pengembangan kegiatan pertanian di
lahan mineral atau mata pencaharian
non-pertanian.
Di dalam dokumen yang sama,
dijelaskan juga mengenai prinsipprinsip yang diterapkan untuk
mengembangkan program mata
pencaharian, diantaranya (IAFCP
2009):
Berkelanjutan, dari aspek
ekonomis, ekologis/lingkungan,
dan sosial serta mempromosikan
penggunaan lahan hutan dan
lahan gambut tropis yang
berkelanjutan.

Bersifat inklusif secara sosial
dan melibatkan kelompok
rentan atau yang memiliki akses
terbatas dalam pembuatan
keputusan. Dalam proses
pengambilan keputusan,
prinsip ini diterapkan dengan
mengadakan musyawarah
desa, pertemuan khusus
dengan kelompok perempuan
dan marjinal, sebelum suatu
keputusan dibuat.
Mempertimbangkan kepekaan
gender.
Tidak menciptakan atau
memperburuk konflik.
Mendukung upaya untuk
mendapatkan akses yang adil
dan merata dalam kepemilikan
tanah.
Melalui penerapan prinsip-prinsip
tersebut, program mata pencaharian

memberikan berbagai pilihan mata
pencaharian yang berkelanjutan
bagi warga desa. Mata pencaharian
tersebut juga mendukung
penggunaan lahan yang baik, serta
tidak menimbulkan dampak negatif
pada lahan gambut yang dapat
berkontribusi pada peningkatan emisi
GRK. Kedepannya, program ini juga
diharapkan berkelanjutan, sehingga
dapat memberikan kontribusi
terhadap pendapatan keluargakeluarga yang ada di desa dan
terhadap pengurangan GRK dalam
jangka panjang.
Dalam mengembangan program
mata pencaharian, KFCP melakukan
serangkaian kegiatan yang terdiri
dari kajian dan studi terkait mata
pencaharian, serta diskusi dengan
para pemangku kepentingan dan
penerima manfaat. Proses ini
dilakukan agar mata pencaharian
yang dikembangkan oleh desa dan

Sekolah Lapangan Budidaya dan Pemasaran Karet | KFCP
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KFCP sesuai dengan potensi mata
pencaharian desa dan kebutuhan
warga desa.
Sebelum kegiatan KFCP dilaksanakan,
dilakukan survei socio economic
baseline dan pemetaan desa yang
partisipatif di desa di wilayah kerja
KFCP. Survei dan pemetaan dilakukan

agar KFCP dapat merancang program
sesuai dengan kebutuhan desa
dan sejalan dengan kondisi sosial
ekonomi desa. Data baseline survey
KFCP menunjukkan bahwa karet
adalah mata pencaharian utama bagi
sekitar 50% penduduk di blok A dan
21% di blok E, disusul dengan gemor

9% di blok A dan 21% di blok E. Lalu,
perikanan (beje) merupakan yang
utama bagi sekitar 45% penduduk di
blok E dan 17% di blok A (Care 2009).
Setelah itu, KFCP menindak lanjuti
temuan-temuan tersebut dengan
melakukan:

Kajian mata pencaharian lokal
Asesmen ini dilakukan untuk melihat kecenderungan jenis mata pencaharian di desa pada periode sebelum, pada
saat, dan sesudah PLG, di Blok A dan Blok B. Hasil kajian menunjukkan bahwa selama periode-periode tersebut mata
pencaharian yang cenderung meningkat adalah perkebunan kecil (seperti karet dan gemor) dan sebagian lainnya
perikanan (seperti beje) (Suyanto et al. 2009).

Studi value chain (rantai nilai)
Berdasarkan hasil asesmen yang dijelaskan pada poin 1, KFCP melakukan studi rantai nilai karet dan gemor guna
memperoleh rekomendasi komoditas yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan, berkelanjutan, serta mendorong
masyarakat untuk menghindari kegiatan mata pencaharian yang dapat meningkatkan emisi GRK. Studi value chain
karet menjelaskan bahwa karet merupakan komoditas yang dapat dengan cepat meningkatkan mata penghidupan
sebagian besar keluarga (GRM 2010b). Sedangkan studi value chain gemor menyimpulkan bahwa dalam jangka
panjang dan pendek, penawaran gemor cenderung menurun karena hutan telah dikonversi, dan stok yang ada
dieksploitasi tanpa ada upaya penyelamatan (GRM 2010a). Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan budidaya
karet sebagai salah satu jenis mata pencaharian yang dapat dikembangkan dalam program mata pencaharian.

Konsultasi dengan Warga
Keterlibatan desa dalam program mata pencaharian diputuskan oleh desa, bukan oleh staf KFCP. Sebelum desa
memutuskan keterlibatannya, staf KFCP mengadakan konsultasi dengan desa melalui berbagai pertemuan
(Musyawarah Desa/Musdes, pertemuan kelompok) baik dengan warga desa, kelembagaan adat maupun pemerintahan
desa. Di dalam pertemuan tersebut, KFCP berupaya untuk menjelaskan tujuan program, manfaat dan resiko, serta
informasi dan rekomendasi dari hasil studi/kajian di atas. Warga desa memiliki kesempatan untuk menyampaikan
pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan sanggahan dan sebagainya agar mereka memahami manfaat dan
resiko program sehingga dapat menjadi masukan bagi mereka dalam mengambil keputusan.

Keterlibatan desa
dalam program
mata pencaharian
diputuskan oleh desa,
bukan oleh staf KFCP.
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Setelah proses konsultasi dilakukan,
desa memutuskan untuk terlibat
dalam program pengembangan mata
pencaharian. Jenis mata pencaharian
yang ditentukan oleh desa adalah
karet, beje dan agroforestri. Sebagian
besar warga, sekitar 1327 warga,
memilih karet sebagai salah satu
jenis mata pencaharian yang akan
dikembangkan (KFCP 2013b).
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Lebih lanjut, KFCP membantu desa
dengan menyediakan bibit karet
dan agroforestri. Jumlah bibit yang
disediakan setara dengan jumlah
bibit untuk penanaman di lahan
seluas satu hektar. Demikian pula
untuk beje, KFCP menyediakan
bantuan untuk membangun beje
dengan besaran biaya yang sama
seperti untuk karet dan agroforestri.

KFCP tidak menentukan lahan
yang akan digunakan untuk
pengembangan mata pencaharian,
melainkan desa. Desa menentukan
bahwa lahan yang digunakan
untuk kegiatan adalah lahan milik
warga. Desa juga membantu warga
untuk mencari lahan yang sesuai
dengan jenis mata pencaharian
dan memastikannya bebas dari
konflik kepemilikan. Sementara itu,

KFCP hanya memberikan kriteria
jenis lahan yang sesuai dengan
jenis mata pencaharian yang akan
dikembangkan dan bersamasama dengan desa melakukan
uji kesesuaian lahan (antara lain
mengenai kedalaman gambut,
pH, resiko banjir dan kebakaran,
tutupan lahan, membantu warga
desa menentukan sendiri mengenai
kejelasan status lahan, dan

sebagainya). Jika lahan tersebut
tidak lolos uji kriteria, maka desa
akan mencari lahan yang lain. Proses
persiapan lahan ini memakan waktu
yang cukup lama. Namun, proses
ini penting dan perlu dilakukan
agar lahan yang tersedia sesuai
dengan jenis komoditas yang
akan dikembangkan, serta tidak
menimbulkan konflik kepemilikan
lahan1.

Tahapan Pelaksanaan
Pelaksanaan program mata pencaharian dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, kegiatan diarahkan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya dan pemasaran karet. Tahap kedua, fokus pada
uji coba budidaya karet di lahan milik warga (lihat tabel 1). Kedua tahapan ini dilakukan agar sebelum warga desa
mengembangkan mata pencahariannya, mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Tahapan
kegiatan ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak, antara lain: desa, pemerintahan terkait seperti Dinas
Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Kapuas, pelaku pasar karet (petani, pengepul, pabrik), yang
dihimpun melalui forum diskusi misalnya Musdes dan lokakarya.
Tabel 1. Tahapan Kegiatan Program Mata Pencaharian

Tahapan
Tahap 1: Meningkatkan
kualitas dan rantai nilai karet
Tahun

A. Pelatihan dan Sekolah
Lapang – Persiapan lahan dan
demonstrasi

2010

Fase 1: Uji coba SLK (dua
desa). Fokus dalam: kualitas
dan rantai nilai karet.

2011-12

Fase 2: SLK (tujuh desa). Fokus
dalam: kualitas dan rantai
nilai karet.

Akhir 2012

Tahap 2: Pelaksanaan Mata Pencaharian

Fase 1: SL – Praktik lapangan
(tujuh desa). Fokus dalam:
persiapan lahan, pelatihan
penanaman karet, agroforestri
dan beje.
Fase 1: Uji coba (1/3 dari total paket). 1/3
ha untuk karet, serta agroforestri dan beje
dalam jumlah yang setara.

Januari-Juli
2013

SeptemberOktober 2013

B. Pelaksanaan

Fase 2: Sekolah Lapang –
Praktik lapangan (tujuh desa).
Fokus dalam: persiapan lahan,
pelatihan penanaman karet,
agroforestri dan beje.
Fase 2: Implementasi yang lebih luas
(2/3 dari total paket). 2/3 ha karet, serta
agroforestri dan beje dalam jumlah setara.
Paket penuh bagi partisipan yang belum
bergabung pada tahap 2-fase 1, dan ingin
bergabung pada tahap dan fase ini.

Desember
2013- Juni
2014
Sumber: KFCP 2013g.

Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.

1

Sekolah Lapangan Budidaya dan Pemasaran Karet | KFCP

13

Berdasarkan tabel 1, tahap pertama
dilakukan sepanjang tahun 2010-12,
program difokuskan pada peningkatan
kualitas dan rantai nilai karet,
melalui penyelenggaraan SLK. SLK
dilakukan dalam dua fase: 1) fase
pertama (2010) dimaksudkan untuk
mengujicoba pendekatan dan
metode SLK di dua desa, 2) fase
kedua (2011-12) mengadakan SLK di
tujuh desa. Tahap dua dilakukan pada
tahun 2013-14. Pada tahap tersebut,
penyelenggaraan Sekolah Lapangan
meliputi budidaya karet, beje dan

agroforestri. Pada tahap dua ini KFCP
membantu penyediaan bibit, dana
operasional, peningkatan kapasitas,
bantuan teknis dan sebagainya, untuk
budidaya karet, beje dan argoforestri.
Tahap dua diselenggarakan dalam
dua fase: 1) fase pertama (201213) untuk pengalokasian 1/3 dana
program mata pencaharian, dan
2) fase ke dua (2013-14) untuk
menyalurkan sisa dana (3/4). Fase
pertama dilakukan sebagai uji
coba, untuk melihat penerimaan
warga, mengukur kapasitas, dan

melihat keberhasilan metode dan
pendekatan yang diterapkan untuk
mengembangkan mata pencaharian.
Harapannya, pada fase dua,
penyelenggaraan program mata
pencaharian dapat dilakukan dengan
lebih baik, berdasarkan pembelajaran
dari fase pertama. Pada fase dua,
warga yang sebelumnya belum
mengikuti program mata pencaharian
dapat mendaftar dan akan
memperoleh 100% dana bantuan.

1.3 Budidaya dan Pemasaran Karet di
Tujuh2 Desa Sebelum SLK

Saat itu, para
petani menganggap
berat karet lebih
penting daripada
kebersihannya
(GRM 2010b).

Namun demikian, berdasarkan
studi value chain karet yang telah
dilaksanakan, maka sebagian besar
bokar yang dihasilkan petani karet
yang ada di wilayah kerja KFCP
belum berkualitas baik, sehingga
karet dihargai rendah (GRM 2010b).
Berdasarkan laporan baseline
survey KFCP tahun 2009, di tingkat
petani, harga karet ditentukan
oleh berat, sedangkan kualitas
dan Kandungan Karet Kering (K3)

Menurut Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Angka Tetap 2010,
produksi karet menunjukkan tingkat perkembangan yang cukup signifikan
khususnya antara tahun 2009 dan tahun 2010 yang mencapai 3.785 ton atau
naik sebesar 132,36%. Dari segi kebijakan, Pemerintah Indonesia memiliki
standar dan peraturan pengolahan bahan olah karet (bokar) yang diatur
dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.38/2008 dan Peraturan
Menteri Perdagangan (Permendag) No.53/2009 tentang pengawasan
mutu bahan olah komoditi ekspor SIR (Standard Indonesian Rubber) yang
diperdagangkan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga mengeluarkan
Standar Nasional Indonesia atau SNI 06-2047-2002 untuk bokar.

kurang diperhatikan. Kandungan
Karet Kering tidak dihitung di
tingkat petani, dan karet tidak
disortir berdasarkan kandungan
kontaminan. Hal ini menunjukkan
bahwa karet dengan kualitas yang
berbeda akan dihargai dengan nilai
yang sama. Saat itu, para petani
menganggap berat karet lebih
penting daripada kebersihannya
(GRM 2010b).

Sesudah terjadi pemekaran pada tahun 2013, jumlahnya menjadi 9 desa.

2
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Dalam hal pemasaran, menurut
GAPKINDO (Gabungan Petani Karet
Indonesia), permintaan ekspor
karet masih tinggi dan cenderung
meningkat setelah krisis dunia di tahun
2009 teratasi. Begitupun juga ditingkat
lokal, permintaan karet terlihat tinggi.
GAPKINDO juga menyatakan bahwa
tiga pabrik yang membeli karet
dari Kecamatan Mantangai, masih
beroperasi di bawah kapasitas seperti
ditunjukkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kapasitas Produksi Karet di Tiga Pabrik

Pabrik

Kapasitas

Produksi (2009)

PT. Karya Sejati

18.000 ton

14.400 ton

PT. Insan Bonafide

36.000 ton

25.180 ton

PT. Hoktong

20.000 ton

17.357 ton

Sumber: GRM 2010b.

Tabel 2 menunjukkan kekurangan
pasokan karet berkisar antara
10.000 – 2.600 ton di ketiga pabrik.
Berdasarkan wawancara dengan para
pemilik pabrik, salah satu penyebab

tidak terpenuhinya kebutuhan bahan
baku adalah sulitnya memperoleh
karet kualitas prima (GRM 2010b).
Hasil studi value chain karet juga
menunjukkan bahwa salah satu

lemahnya rantai nilai karet adalah
teknik dan pengelolaan karet
yang masih belum baik sehingga
menghasilkan karet berkualitas
rendah, diantaranya (Care 2009):

Petani menggunakan koagulan yang tidak direkomendasikan seperti sari buah, kaolin, alum dan asam sulfur dari
batere. Mereka juga merendam karet dalam air sungai dan pada beberapa kasus menambahkan serpihan/potongan
kayu atau pasir ke dalam karet untuk menambah berat karet.

Petani karet masih melakukan teknik penyadapan dengan cara yang tidak direkomendasikan. Padahal, dengan
menerapkan teknik penyadapan yang direkomendasikan, berpotensi meningkatkan produksi karet sekitar 25% hingga
lebih dari 100%. Selain itu, mereka juga tidak menyadap karet secara simultan sepanjang tahun. Mereka berhenti
menyadap pada saat banjir melanda kebun karet, biasanya terjadi di antara bulan Oktober – November, dan Maret –
April. Lebih lanjut, hasil getah karet perpanen tergantung dari cuaca dan kondisi pohon serta kebun karet, dan produksi
karet berkurang seiring dengan bertambahnya umur pohon karet.

Merendam Karet

Dari segi pemasaran, harga bokar ditingkat petani di desa terbilang
rendah. Sekitar tahun 2009, di desa, bokar dihargai sekitar Rp.
4.000 – Rp. 6.000 per kilogram. Harga tersebut ditentukan dari
negosiasi harga dengan pengepul di desa3, dan petani tidak
memiliki akses ke informasi pasar karet. Padahal, informasi
karet dapat diperoleh melalui SMS kepada GAPKINDO (yang
memberikan informasi harga karet dari harga rata-rata 11 pabrik
karet di bawah GAPKINDO) (GRM 2010b). Setelah pengepul
memperoleh bokar dari petani, mereka tidak menjual karet langsung
ke pabrik, tetapi melalui pengepul lain di kecamatan atau kabupaten
yang akan menjualnya ke pabrik di Kapuas atau Banjarmasin. Dalam
kondisi tata niaga semacam ini terjadi perbedaan harga pabrik
antara Kapuas dan Banjarmasan yaitu sekitar Rp. 10004.

Hubungan antara petani dan pengepul tidak hanya sekedar jual beli bokar, sebagian petani karet biasanya memperoleh
pinjaman uang dari pengepul untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai gantinya, petani harus menjual
karet kepada pengepul. Selain itu, umumnya, mereka adalah petani miskin yang memiliki keterbatasan akses ke
lembaga perkreditan. Kondisi ini semakin mempersulit petani untuk mengembangkan budidaya karet miliknya.
Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
4
Ibid.

3
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Sistem pinjam-modal biasa terjadi
antara pengepul desa dan pengepul
kecamatan/kabupaten (yang mungkin
memperoleh modal dari pabrik),
sehingga pengepul desa harus
menjual bokar ke satu pengepul
kecamatan/kabupaten atau ke satu
pabrik. Tata niaga semacam ini, baik
ditingkat petani maupun di tingkat
pengepul, telah mengakibatkan
kerugian dikedua belah pihak, karena
harga terbaik tidak tersalurkan dalam
rantai pasar. Sedangkan, bagi pabrik,
sistem ini lebih menyulitkan karena

karet yang diterima kualitasnya tidak
bagus, sehingga pabrik tidak dapat
menawarkan harga tinggi (Care 2009).
Dari penjelasan diatas dapat
disimpulkan bahwa untuk
meningkatkan harga karet, para
petani karet perlu meningkatkan
kualitas produksi karet . Selain itu,
perlu adanya kesamaan informasi di
antara pelaku pasar karet mengenai
kualitas dan harga karet yang diminta
oleh pasar sehingga tiap-tiap pelaku
mendapatkan kesempatan untuk

memperoleh harga karet terbaik.
Oleh karena itu, program mata
pencaharian KFCP dirancang untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan
tersebut. Untuk menemukan
rancangan pengembangan budidaya
karet yang dapat memenuhi
kebutuhan-kebutuhan tersebut,
KFCP mengadakan lokakarya dengan
berbagai pemangku kepentingan
budidaya dan pemasaran karet, yang
akan dijelaskan pada bagian berikut.

1.4 Lokakarya Pengembangan Karet

Lokakarya ini dilakukan untuk
mendiskusikan hasil kajian dan
memperoleh masukan dari para
pelaku pasar untuk menyusun
strategi pengembangan karet. Pihakpihak yang hadir dalam lokakarya
ini diantaranya adalah petani dan
pengepul di desa, pabrik, Disbunhut
Kabupaten Kapuas, GAPKINDO, serta

pemerintahan dan kelembagaan
desa. Pelibatan para pihak tersebut
dilakukan agar lebih banyak masukan
yang dapat dihimpun. Keterlibatan
mereka juga menunjukkan bahwa
pengembangan mata pencaharian
karet KFCP dilakukan untuk
mendorong penyebaran informasi
pasar yang seimbang di antara para

pelaku sehingga mereka memiliki
kesempatan yang sama untuk
memperoleh harga karet terbaik.
Lokakarya dilakukan dua kali yang
bertempat di Kota Banjarmasin.
Berikut adalah hasil dari kedua
lokakarya tersebut:

a. Lokakarya value chain
Lokakarya ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai rantai nilai karet dari mulai petani hingga pabrik
dan mengembangkan kesepakatan intervensi peningkatan manfaat rantai nilai karet kepada seluruh pelaku pasar,
tanpa merugikan pelaku pasar lainnya (GRM 2010b). Hasilnya, peserta merumuskan visi pengembangan karet yang
ingin dicapai di Kalimantan seperti digambarkan pada gambar 1:
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Gambar 1. Visi Pengembangan Karet untuk Kalimantan

Petani menyediakan
karet berkualitas yang
diklasifikasikan berdasarkan
kualitasnya kepada pabrik

Kelompok petani memiliki
kemampuan untuk menjual
langsung kepada pabrik dan
pabrik mengumumkan jadwal
rutinnya

Para petani menerima
bantuan dan pelatihan dalam
produksi karet

Harga cukup tinggi untuk para
petani berdasarkan kualitas
karet

Area tanam pohon karet
tua ditanami ulang dengan
pohon karet baru

Semua pihak yang terlibat
dalam suplai bekerja-sama
untuk menetapkan suatu
rantai suplai yang efisien dan
transparan

Hingga kini harga pasar dari
pabrik disediakan bagi para
petani dan pengumpul

Permendag 53 dan
Permentan 38 dilaksanakan

Sumber: GRM 2010b

Gambar 1 menunjukkan bahwa
visi utama para peserta lokakarya
dalam mengembangkan karet adalah
petani dapat menyediakan karet
yang berkualitas, yang telah diseleksi
dengan baik dan dapat diterima oleh
pabrik sehingga dapat memenuhi
kebutuhan pasar. Diharapkan petani
dapat menjual langsung karet ke
pabrik, dan pabrik dapat membeli

harga karet petani dengan cukup
tinggi sesuai dengan kualitasnya.
Guna mewujudkan visi tersebut,
peserta lokakarya menyepakati
rencana tindak lanjut, diantaranya:
Menyelenggarakan SLK untuk
meningkatkan kualitas, pasar
dan budidaya karet.

Mengadakan pelatihan untuk
pengepul lokal mengenai
penetapan kualitas karet di
antara pelaku pasar karet.
Mengadakan lokakarya untuk
penetapan kualitas karet.

b. Lokakarya penetapan kualitas karet
Sesuai dengan rekomendasi lokakarya value chain, lokakarya lanjutan perlu diadakan untuk membahas mengenai
penetapan kualitas karet. Sumber penetapan kualitas yang dimaksud berasal dari informasi yang dihimpun dalam studi
yang dilakukan oleh KFCP, pengalaman dan pengetahuan petani/pengepul/pabrik dalam produksi dan penjualan karet,
dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan komoditas karet. Lokakarya ini dihadiri oleh peserta yang juga hadir
dalam lokakarya value chain (rantai nilai). Hasilnya, peserta menyepakati kerangka pengukuran kualitas karet yang
didasarkan pada peraturan tentang pengolahan bokar yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, diantaranya (GRM
2010b):
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Kemurnian/kebersihan; karet bebas dari benda asing dan atau kontaminan,
Pembekuan; proses pembekuan harus dilakukan dengan tepat,
Elastisitas,
Kadar Karet Kering (K3).
Adanya kriteria tersebut memberikan kejelasan baik bagi petani, pengumpul dan pabrik mengenai standar karet
yang dipahami bersama. Kesepahaman kriteria ini juga merupakan bagian dari upaya transparansi atau keterbukaan
informasi pasar karet bagi seluruh pelaku pasar. Berdasarkan hasil lokakarya, KFCP menindaklanjuti melalui
pengembangan SLK. Pengembangan ini dilakukan melalui beberapa tahapan dan melibatkan berbagai pihak termasuk
petani karet di desa. Penjelasan mengenai pengembangan SLK akan dibahas pada bab selanjutnya.

Pembelajaran Kunci:

18

1.

Pelibatan para pemangku kepentingan, seperti petani karet, pabrik karet, pengepul dan pemerintahan
daerah dalam merancang sekolah lapang karet diperlukan agar rancangan dibangun dari pengetahuan
dan kebutuhan lokal.

2.

Konsultasi dengan warga desa dilakukan agar warga dapat melakukan verifikasi informasi yang
diperoleh dari kajian maupun dari pihak luar lainnya, sehingga informasi yang digunakan untuk
mengembangkan program sesuai dengan kondisi di desa.

3.

Pemilik pabrik karet juga memiliki ketertarikan untuk meningkatkan kualitas karet dan bersedia
memberikan harga terbaik. Hal ini dapat membantu untuk menciptakan kesempatan ‘win-win solution’.
Tetapi, guna menciptakan kondisi tersebut perlu membangun dan menguatkan kepercayaan di antara
para pemangku kepentingan kunci.
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PENGEMBANGAN
SLK
Sebelum KFCP hadir, sebagian warga punya pengalaman yang
kurang baik dengan program yang masuk ke desa. Mereka
khawatir KFCP akan sama dengan program itu.
– Wawancara dengan warga desa, di desa A. 2013. Kapuas –

KUTIPAN DI ATAS DAPAT MENJELASKAN KONDISI DI DESA
SEBELUM KFCP DIJALANKAN. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di salah
satu desa saja, melainkan di sebagian besar desa di wilayah kerja KFCP.
Di beberapa desa, pernah dijalankan program pengembangan desa,
baik yang didanai oleh pemerintah maupun oleh pihak lain.

S

ebagian dari warga desa
merasa bahwa beberapa
program tersebut telah
menimbulkan ketegangan
khususnya mengenai kepemilikan
dan status lahan. Oleh karena itu,
pada saat KFCP memperkenalkan

programnya di desa, muncul
kekhawatiran serupa dari warga desa.
Mempertimbangkan hal tersebut,
maka membangun kepercayaan
warga terhadap manfaat KFCP,
termasuk SLK, menjadi perhatian

dalam pengembangan SLK.
Berdasarkan kondisi ini, rekomendasi
lokakarya pengembangan karet,
serta masukan dari berbagai pihak
seperti desa dan mitra lokal, KFCP
mengembangkan SLK melalui strategi
berikut:

Mengintegrasikan program pengembangan mata pencaharian KFCP dengan RPJM-Desa. Integrasi ini dilakukan KFCP
pada awal pengenalan program KFCP di ketujuh desa, sebelum program dilaksanakan. Tujuannya adalah agar KFCP
bersinergi dan berkesinambungan dengan program desa.

Melakukan koordinasi kepada berbagai tingkat pemerintahan daerah (desa, kabupaten dan provinsi). Koordinasi
bertujuan untuk memperoleh dukungan dari pemerintahan daerah terhadap program KFCP. Koordinasi dilakukan
dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan agar SLK dapat
dilanjutkan sebagai salah satu program pemerintah. Hasilnya, pemerintah Kabupaten Kapuas akan menginformasikan
SLK kepada Pemerintah Provinsi agar dapat dikoordinasikan dengan baik.

Sekolah Lapangan Budidaya dan Pemasaran Karet | KFCP

19

Melakukan uji coba SLK sebagai salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap manfaat SLK, dan
secara umum terhadap program pengembangan mata pencaharian. Uji coba ini penting dilakukan untuk mengetahui
metode, strategi dan materi yang berhasil diterapkan, dan yang perlu diperbaiki.

Pada SLK fase satu dan dua (2010-12), KFCP tidak memberikan kompensasi uang kepada peserta SLK. Hal ini dilakukan
agar tujuan warga mengikuti SLK murni karena keinginan mereka untuk mendapatkan manfaat yang dapat diperoleh
dari SLK.

Selain untuk membangun
kepercayaan dari warga, strategi
tersebut juga diterapkan agar SLK
dapat menjadi bagian dari program
desa. Berdasarkan strategi tersebut,

KFCP menyusun SLK melalui
beberapa tahapan: 1) Penyusunan
kurikulum, 2) Training of Trainer/ToT
(pelatihan untuk pelatih), 3) Jadwal
pelaksanaan, 4) Peserta, 5) Metode

pelatihan dan 6) Evaluasi. Proses
penyusunan SLK pada tiap-tiap tahap
tersebut dijelaskan pada bagian
berikut.

2.1 Penyusunan Kurikulum

Rekomendasi dari studi dan lokakarya rantai nilai karet dijadikan acuan untuk menyusun kurikulum SLK, yang kemudian
dilanjutkan dengan (GRM 2010):

Melakukan analisa kebutuhan dan peluang
Analisa ini dimaksudkan untuk menilai kebutuhan akan pengembangan SLK, beserta kesempatan yang dapat digunakan
untuk mengembangkannya. Salah satu hasil dari analisa tersebut adalah rekomendasi materi yang akan dilatihkan
dalam SLK, diantaranya (GRM 2010c):
Praktik penanaman dan pengolahan karet.
Rantai nilai karet.
Pengelolaan air dan lingkungan untuk lahan gambut.

Menyusun draf kurikulum
KFCP mengundang konsultan untuk menyusun draf kurikulum SLK. Salah satu sumber penyusunan kurikulum tersebut
diperoleh dari analisa kebutuhan dan peluang. Draf kurikulum yang tersusun membahas tiga materi utama, yaitu:
Penanaman kebun karet (termasuk pengelolaan air dan lingkungan lahan gambut).
Teknik penyadapan dan pengolahan.
Rantai nilai.
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Diskusi dengan warga desa
Setelah draf kurikulum disusun, KFCP mendiskusikan draf tersebut dengan warga desa dalam pertemuan yang
dikoordinasikan oleh pemerintah desa dan tokoh adat. Di dalam pertemuan tersebut, KFCP menggali informasi dan
masukan dari warga tentang budidaya dan pemasaran karet. Lalu, informasi dan masukan dari warga dibandingkan
dengan draf kurikulum, dan hasilnya, isi kurikulum sesuai dengan kebutuhan warga. Lebih lanjut, di dalam diskusi,
warga menyarankan untuk mendahulukan penyampaian materi mengenai rantai nilai, teknik penyadapan dan
pengolahan karet. Menurut mereka, materi tersebut sangat penting, sementara itu, materi mengenai teknik budidaya
karet lebih tepat disampaikan pada saat warga memasuki masa pembersihan lahan pertanian, sehingga mereka dapat
belajar sambil mempraktikkannya.

Finalisasi kurikulum
Setelah diskusi dengan warga desa, KFCP memfinalisasikan kurikulum SLK sesuai dengan hasil diskusi. Hasilnya, SLK
akan diadakan dalam dua tahap, yaitu:
Tahap 1: Rantai nilai, teknik penyadapan dan pengolahan karet, dan uji coba penjualan karet ke pabrik.
Tahap 2: Penanaman kebun karet, yang diantaranya mencakup penataan kebun dan penanaman bibit.

Berdasarkan penjelasan di atas,
terlihat bahwa meskipun penyusunan
kurikulum dilakukan melalui
studi oleh pihak luar (konsultan),

warga desa tetap dilibatkan dalam
penyusunannya. Hal ini dilakukan
agar warga dapat memberikan
masukan dan pandangannya

mengenai isi kurikulum SLK sesuai
dengan pemahaman dan pengalaman
mereka dalam budidaya dan
pemasaran karet.

Pembelajaran Kunci:
Perlu untuk menyusun kurikulum bersama-sama dengan warga, agar materi dan metode pelatihan sesuai
dengan kebutuhan dan kapasitas warga. Tetapi, bantuan teknis dari para ahli dari luar desa juga diperlukan
untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan para petani di desa. Oleh karena itu, PRA (Participatory
Rural Approach) semata tidak menjamin keberhasilan.

2.2 Petani Pemandu
Setelah kurikulum tersusun, KFCP
menghimpun para pelatih untuk
menyampaikan materi-materi SLK
kepada warga. Di awal pelaksanaan
SLK (uji coba di tahun 2010), para

pelatih berasal dari staf internal
KFCP. Pada tahun berikutnya (201112) KFCP menyeleksi beberapa
petani karet di desa sebagai pelatih.
Para pelatih ini disebut sebagai

Petani Pemandu (PP). Seluruh PP
dilatih untuk menjadi pelatih yang
handal melalui ToT (Training of
Trainers/Pelatihan untuk Pelatih),
dan kandidat yang terpilih akan
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menjadi pelatih dalam SLK. Warga
desa diikutsertakan sebagai pelatih.
Ini merupakan upaya KFCP untuk
membentuk agen perubahan
di desa dalam hal budidaya dan
pemasaran karet yang lebih baik. Jika
dibandingkan dengan menggunakan
tenaga ahli dari luar, pemilihan
petani pemandu yang berasal
dari warga setempat memberikan
kesempatan bagi desa untuk memiliki
tenaga ahli sendiri, sehingga desa
tidak tergantung dari pihak luar.
Kedepannya, pengetahuan dan
keterampilan baru dalam budidaya
karet yang dimiliki oleh desa

Jika dibandingkan
dengan menggunakan
tenaga ahli dari luar,
pemilihan petani
pemandu yang
berasal dari warga
setempat memberikan
kesempatan bagi desa
untuk memiliki tenaga
ahli sendiri, sehingga
desa tidak tergantung
dari pihak luar.
Pembentukan petani pemandu
merupakan upaya KFCP dalam
transfer atau alih pengetahuan dan

dapat digunakan oleh desa untuk
mengembangkan program mata
pencaharian warga secara mandiri.
Namun demikian, diperlukan waktu
yang tidak sedikit untuk petani
pemandu belajar. Mereka tidak
dapat secara cepat menguasai
seluruh materi dan menjawab
seluruh permasalahan yang diajukan
oleh warga desa. Oleh karena itu,
diperlukan dukungan teknis dari
KFCP untuk meningkatkan kapasitas
mereka. Peningkatan kapasitas
tersebut merupakan investasi besar
yang sudah direncanakan oleh
program.

Pada uji coba SLK, ToT dilakukan oleh
konsultan dari luar yang diundang
oleh KFCP dan desa. Rencananya,
setelah ToT dapat diselesaikan, para
pelatih yang terpilih akan diujicoba
terlebih dahulu sebelum memberikan
pelatihan kepada peserta SLK.
Namun demikian, karena adanya
keterbatasan waktu dari pihak
konsultan, uji coba pelatih belum
dapat dilakukan (GRM 2010d). Oleh
karena itu, para pelatih terpilih
tersebut menjadikan uji coba SLK
sebagai sarana berlatih menjadi
pelatih.

Pada tahun 2011, dilakukan penambahan pelatih (petani pemandu) yang
diambil dari warga desa. KFCP kembali menggunakan ToT sebagai metode
pelatihan. Para pelatih yang berasal dari warga desa ini bersama-sama dengan
pelatih dari staf KFCP memfasilitasi SLK, baik untuk pengorganisasian pelatihan
maupun menyampaikan materi pelatihan.
Pada akhir tahun 2012, ketika SLK sudah mulai pada penyampaian materi
persiapan lahan dan penanaman karet, KFCP merekrut lebih banyak pelatih.
Hal ini dilakukan karena materi tersebut akan disampaikan melalui praktik
di kebun karet milik warga yang tersebar di tujuh desa, sehingga diperlukan
pelatih dalam jumlah banyak. Sebelum menjadi fasilitator, mereka dilatih
oleh KFCP mengenai teknik fasilitasi, pengorganisasian kelompok, dan desain
kebun/penanaman karet. Di tujuh desa, terdapat sekitar 60 orang petani
pemandu, dan 36,7% diantaranya adalah perempuan (KFCP 2013f). Cukup
banyaknya jumlah perempuan menunjukkan bahwa perempuan, yang sebagian
besar terlibat dalam penyadapan (mamantat), mempunyai kesempatan untuk
memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan SLK.
keterampilan. Kedepannya, mereka
diharapkan dapat menjadi agen
perubahan untuk meningkatkan

budidaya dan pemasaran karet di
desa masing-masing.

Pembelajaran Kunci:
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1.

Pembentukan petani pemandu dapat menjadi salah satu cara untuk membentuk agen perubahan yang
dapat menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya karet.

2.

Penggunaan petani pemandu memungkinkan desa untuk memiliki tenaga ahli sendiri dibidang
budidaya karet. Hal ini dapat membantu desa untuk tidak tergantung pada pihak luar, sehingga
kedepannya, desa dapat mengembangkan program mata pencaharian yang lebih luas bagi
penduduknya secara mandiri. Untuk meningkatkan kapasitas desa dan para petani pemandu tersebut
memerlukan investasi yang cukup besar dari program, karena kapasitas mereka tidak dapat meningkat
dengan sendirinya, tetapi memerlukan pendampingan dan masukan dari program.
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2.3 Jadwal Pelaksanaan

Kotak 1
Tahun

Kotak 1 menunjukkan tiga fase pelaksanaan SLK,
2010-13. Materi desain kebun dan penanaman
diberikan terakhir karena desa dan KFCP
membentuk dan mempersiapkan petani pemandu
yang akan memfasilitasi penyampaian materi
ini, dan juga karena harus menunggu proses
persiapan lahan tanam yang memakan waktu yang
cukup lama.

Materi

2010 – uji
coba

Rantai nilai karet, teknik penyadapan
dan pengolahan

2011

Rantai nilai karet, teknik penyadapan
dan pengolahan

2012-13

Persiapan lahan dan penanaman

Selain itu, melalui uji coba, KFCP
dan desa memperoleh kesempatan
untuk belajar diantaranya mengenai

penyesuaian materi, metode
pelatihan, serta strategi untuk
meningkatkan jumlah peserta. Secara

ringkas, pembelajaran tersebut
dijelaskan lebih lanjut pada bagian di
bawah ini.

2.4 Peserta

Seperti telah dijelaskan di muka, bahwa baik pada fase uji coba maupun fase SLK skala besar, kepesertaan SLK
terbuka luas bagi siapa saja, termasuk pengepul. Keterbukaan ini menunjukkan bahwa SLK tidak dirancang untuk
menghilangkan salah satu pelaku pasar karet seperti pengepul. Lebih lanjut, berdasarkan laporan analisa kebutuhan
dan peluang, perempuan merupakan pihak yang banyak terlibat dalam penyadapan karet (GRM 2010c).

Oleh karena itu, KFCP mendorong
keterlibatan perempuan sebagai
peserta SLK, khususnya dalam sesi
penyadapan karet. Perekrutan
peserta dilakukan melalui sosialisasi
yang dikoordinasikan oleh
pemerintah desa, TPK/TP dan tokoh
adat bersama-sama dengan KFCP.
Untuk menyebarkan informasi lebih

luas, SLK diumumkan melalui papan
informasi desa dan di tempat ibadah.
Selain itu, dengan berjalannya SLK
yang dilakukan dalam beberapa
fase, warga desa telah melihat
bukti manfaat SLK. Oleh karena
itu, terbangun kepercayaan di
antara warga terhadap keuntungan
mengikuti SLK yang memotivasi

mereka untuk mendaftar sebagai
peserta SLK.
Berdasarkan database peserta yang
dihimpun oleh KFCP, jumlah peserta
SLK dimulai dari tahap uji coba
hingga SLK di tahun 2012 semakin
meningkat seperti yang ditunjukkan
pada tabel 3:

Tabel 3. Peserta SLK 2010-12

SLK – uji coba di dua desa
2010

SLK di tujuh desa
2011-12

SLK di tujuh desa
2013

L

P

Total

L

P

Total

L

P

Total

26

8

34

188

73

261

492

178

670

Sumber: Dokumen dan data internal KFCP.
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Tabel 3 menunjukkan peningkatan
jumlah SLK yang terjadi setiap tahun.
Penyelenggaraan SLK tahun 2010
yang diadakan di dua desa, dihadiri
oleh peserta yang terdiri dari sekitar
17 orang per desa. SLK 2011 yang
diikuti oleh tujuh desa, rata-rata
dihadiri oleh 43 orang perdesa.

Lalu, SLK 2013 yang diikuti oleh
enam desa, rata-rata diikuti oleh
sekitar 111 orang per desa. Pada
tahun 2013, kegiatan KFCP di salah
satu desa untuk sementara ditunda
karena adanya permasalahan internal
desa. Demikian pula dengan peserta
perempuan, pada saat uji coba, rata-

rata dihadiri oleh empat perempuan
per desa, SLK tahun 2011-12 rata-rata
tujuh orang per desa, dan SLK tahun
2013 sekitar 29 orang per desa.
Peningkatan jumlah peserta dan
keterwakilan perempuan diantaranya
disebabkan oleh:

Meningkatnya kepercayaan warga terhadap manfaat SLK
Selama SLK berjalan, KFCP tidak memberikan insentif apapun kecuali pengetahuan dan keterampilan yang diberikan
dalam SLK. Tetapi, informasi manfaat SLK yang disampaikan dari warga desa yang pernah mengikuti SLK dipercayai oleh
warga lainnya, sehingga banyak warga yang ingin terlibat dalam SLK.

Penyesuaian jadwal pelatihan
Jadwal kegiatan SLK disesuaikan dengan ketersediaan waktu luang warga, seperti dengan cara memindahkan sesi
materi dari siang hari menjadi malam hari. Pada malam hari, peserta sudah tidak lagi disibukkan dengan kegiatan yang
berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Begitupun juga dengan para perempuan, sudah tidak lagi disibukkan
dengan kegiatan rumah tangga dan mata pencaharian.

Mendorong kehadiran kelompok marjinal
Guna menjangkau lebih banyak kelompok warga untuk ikut dalam SLK, desa dan KFCP berupaya untuk mendatangi
beberapa kelompok marjinal di tempat-tempat mereka biasa berkumpul, bahkan mendatangi rumah-rumah mereka.
Melalui cara ini, mereka lebih leluasa untuk menyampaikan pendapat dan menanyakan kejelasan program, daripada
melalui pertemuan besar dan formal.

Jadwal perekrutan
Pada saat uji coba SLK, perekrutan dilakukan kepada warga yang sedang melakukan kegiatan penanaman, sehingga
perekrutan perlu dilakukan beberapa kali agar lebih banyak warga yang mendaftar sebagai peserta SLK. Pada saat SLK
dilakukan di tahun berikutnya, jadwal perekrutan disesuaikan dengan waktu luang warga.

Pembelajaran Kunci:
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1.

SLK bertujuan untuk membuka informasi seluruh pelaku pasar. Oleh karena itu, kepesertaan SLK
terbuka, dan tidak diperlukan pemberian insentif tambahan untuk menarik minat peserta.

2.

Perekrutan peserta perlu disesuaikan dengan ketersediaan waktu luang warga dan jadwal kegiatan
mereka yang berkaitan dengan mata pencaharian, agar mereka dapat menghadiri sesi-sesi SLK secara
berkesinambungan.

3.

Guna menjangkau lebih banyak kelompok warga untuk ikut SLK, seperti kelompok marjinal, diperlukan
pendekatan khusus. Berdasarkan pengalaman KFCP, pendekatan informal melalui pertemuan di tempat
mereka biasa berkumpul dan kunjungan rumah, lebih tepat dilakukan.
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2.5 Metode dan Materi Pelatihan
Materi-materi dalam SLK disusun
berdasarkan kurikulum SLK yang
kemudian ditambahkan materi

lain sesuai dengan masukan
dari tahap uji coba SLK. Materimateri yang disampaikan dan cara

penyampaiannya dijelaskan di bawah
ini5:

Pengenalan kredit usaha mikro
Materi ini disampaikan melalui presentasi dan diskusi, yang disampaikan oleh narasumber dari lembaga kredit mikro
yaitu Credit Union Batang Asi. Perwakilan dari lembaga kredit dihadirkan agar peserta memperoleh informasi yang
terpercaya langsung dari sumbernya.

Rantai nilai
Materi ini disampaikan melalui diskusi kelas, kunjungan lapangan, dan wawancara. Kunjungan lapangan dan
wawancara dilakukan oleh perwakilan peserta SLK ke pabrik, dinas pemerintahan terkait dan GAPKINDO. Kunjungan
tersebut diadakan agar peserta mendengar sendiri informasi pasar dari sumbernya dan melihat sendiri proses
pembelian karet oleh pabrik. Kemudian, hasil kunjungan dipresentasikan oleh peserta yang ikut kunjungan lapangan,
dan dibahas dalam diskusi kelompok. Lalu, di dalam kelompok, dirumuskan tantangan dan peluang untuk peningkatan
harga karet.

Teknik penyadapan dan pengolahan getah karet
Sebagian besar dari materi ini dilakukan melalui praktik langsung di kebun karet milik beberapa peserta. KFCP
menghadirkan staf Disbunhut sebagai narasumber utama, karena mereka adalah pihak yang memahami standar
penyadapan dan pengolahan getah karet sesuai dengan peraturan pemerintah.

Uji coba penjualan karet ke pabrik
Dalam sesi ini, KFCP memfasilitasi peserta untuk melakukan penjualan karet ke pabrik pengolahan karet. Peserta
yang tertarik melakukan penjualan karet ke pabrik mengumpulkan bokar dan menjualnya langsung ke pabrik dengan
didampingi oleh staf KFCP.

Penanaman karet
Di dalam materi ini, peserta berlatih teknik menanam karet di lahan yang dimiliki peserta. Penyampaian materi ini
dilakukan dengan cara:
• Menggunakan petani pemandu dan staf KFCP sebagai fasilitator.
• Pelatihan dilakukan per unit pemukiman untuk mempermudah akses warga ke tempat pelatihan.
Selama uji coba SLK berlangsung,
metode praktik lapangan seperti
kunjungan lapangan (ke pabrik dan

GAPKINDO), praktik penyadapan/
pengolahan karet, dan penjualan
karet ke pabrik6 merupakan sesi yang

paling diminati oleh warga. Beberapa
peserta berpendapat bahwa melihat
dan mengalami langsung bagaimana
Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
6
Ibid.

5
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memperoleh informasi pasar karet,
proses penerimaan karet dipabrik,

serta cara penjualan karet ke pabrik.
Oleh karena itu, metode tersebut

kembali digunakan dalam SLK di
tahun 2011-13.

Pembelajaran Kunci:
Pelatihan yang dilakukan dengan cara praktik dan kunjungan ke lapangan lebih menarik untuk peserta
karena mereka dapat memahami materi SLK melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Cara
ini berkaitan dengan proses perancangan SLK yang partisipatif, dimana petani yang menentukan prioritas
mereka.

2.6 Evaluasi SLK

Pada setiap akhir sesi SLK, fasilitator
meminta peserta untuk memberikan
peringkat kepuasan terhadap
berjalannya pelatihan. Sebagian
besar peserta merasa puas dengan
sesi-sesi SLK, khususnya pada saat

mereka melakukan kunjungan
lapangan dan penjualan bokar.
Peserta menyatakan bahwa melalui
praktik dan kunjungan lapangan
mempermudah penyerapan
informasi, karena peserta dapat

melihat langsung proses penjualan
karet, dan mempraktikkannya secara
langsung. Beberapa peserta juga
memberikan pendapat mengenai
pelaksanaan SLK, diantaranya:

SLK tahun 2010: peserta meminta agar KFCP memfasilitasi pemberian materi lembaga kredit. Sedangkan menurut
peserta, metode pelatihan dan materi pelatihan dirasakan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka.
SLK tahun 2011: seperti pada SLK 2010, metode dan materi pelatihan dirasakan bermanfaat bagi peserta. Namun,
sesi yang paling mereka minati adalah penjualan karet ke pabrik.
SLK tahun 2013: materi pada SLK 2013 juga sebagian besar diberikan melalui praktik di lapangan, sehingga materi
mudah dipahami oleh peserta.

Pembelajaran Kunci:
Evaluasi pada setiap sesi dilakukan untuk memperoleh masukan dari peserta agar metode dapat
disesuaikan dengan kondisi peserta dan materi pelatihan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
peserta.

26

KFCP | Sekolah Lapangan Budidaya dan Pemasaran Karet

SESI-SESI
DALAM SLK
Melalui Sekolah Lapangan, saya bisa saling berbagi pengalaman, bertukar
pikiran dengan petani yang lain dan para staf KFCP. Sekolah Lapang bukan
sekedar kegiatan pelatihan, di Sekolah Lapangan (budidaya dan pemasaran
karet) saya belajar bersama dengan warga masyarakat dan staf KFCP.
– (KFCP 2013a) –

BERDASARKAN KUTIPAN DIATAS, bagi sebagian petani, SLK merupakan
tempat bertemu petani karet dengan sesama petani karet lainnya untuk
berbagi pengalaman dalam membudidayakan dan memasarkan karet.

S

elain itu, mereka juga bisa
berdiskusi dan belajar
bersama dengan petani
pemandu, narasumber
dan fasilitator dari KFCP untuk
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam kedua bidang
tersebut.
Di dalam SLK tahap ini (2010-awal
2013), para petani belajar mengenai
berbagai materi seperti (lihat bagian:
Pengembangan SLK): 1) rantai

nilai karet, 2) teknik penyadapan
dan pengolahan getah karet, 3)
penanaman karet. Materi pertama
dan kedua diberikan dalam dua
tahap sepanjang tahun 2010-11.
Tahap pertama, 2010, merupakan
uji coba, sedangkan pada tahap dua
(2011-12) dilakukan dalam skala
lebih besar. Uji coba dilakukan agar
KFCP dan desa mengetahui materi,
metode dan pendekatan yang sesuai
untuk SLK, sebelum dilakukan SLK
dalam skala lebih besar. Secara

umum, perbedaan antara SLK tahap
pertama dan tahap ke dua mencakup
penambahan materi pelatihan dan
perbaikan dalam metode pelatihan,
jadwal dan cara meningkatkan
partisipasi perempuan. Materi ke
tiga (penanaman karet) diberikan
pada tahun 2013, dikarenakan untuk
menyampaikan materi ini, desa
perlu menyiapkan lahan tanam bagi
peserta dan petani pemandu, dengan
dibantu oleh KFCP.

3.1 Pengenalan Lembaga Kredit Usaha Mikro

Sesi ini bertujuan untuk mengenalkan lembaga kredit usaha mikro (KUM) yang dapat diakses oleh warga desa guna
memperoleh bantuan modal untuk mengembangkan usaha karetnya. Sesi ini muncul sebagai masukan dari peserta
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dan fasilitator KFCP dalam SLK uji coba di tahun 2010. Mereka berpendapat bahwa setelah terbukanya informasi
pasar dan nilai karet melalui SLK, para petani perlu bergabung dalam satu kelompok, agar penjualan ke pabrik dapat
dilakukan secara kolektif, agar dapat menekan biaya transportasi sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar.
Lebih lanjut, untuk membiayai kelompok ini, diperlukan bantuan modal. Sebagian besar petani tidak mengetahui akses
ke lembaga kredit. Untuk itulah pengenalan lembaga kredit mikro diadakan7.
Sesi pengenalan lembaga KUM
diadakan di dua desa, dan diikuti oleh
sekitar 45 peserta (30 laki-laki dan
15 perempuan). Sesi ini diadakan di
dua desa karena hanya kedua desa
tersebut yang meminta diadakannya
pengenalan lembaga kredit mikro.
Oleh karena itu, jumlah pesertanya
tidak sebanyak peserta pada sesi
SLK yang lain. Dalam sesi ini, peserta
bertemu langsung dengan pengelola
lembaga kredit mikro yang beroperasi

di salah satu desa, yaitu Credit
Union Batang Asi. Di dalam sesi,
peserta belajar mengenai bagaimana
memperoleh pinjaman modal untuk
peningkatan budidaya karet mereka.
Selain pinjaman, peserta juga
belajar mengenai manfaat dan caracara menabung di lembaga kredit
tersebut. Fasilitator menganjurkan
peserta agar menyisihkan sebagian
dari penghasilannya untuk ditabung.
Tabungan akan bermanfaat bagi

warga dalam memenuhi kebutuhan
finansial yang tak terduga.
Penjelasan narasumber tentang
manfaat dan fungsi lembaga kredit
mikro telah membuat beberapa
peserta tertarik untuk memanfaatkan
lembaga tersebut8. Setelah sesi
berakhir, sebagian dari mereka
mendaftarkan diri untuk membuka
rekening di lembaga keuangan
setempat.

Pembelajaran Kunci:
Modal usaha merupakan salah satu kendala untuk mengembangkan produksi karet. Pemberian informasi
mengenai lembaga kredit mikro merupakan salah satu upaya untuk membuka akses petani karet dalam
memperoleh bantuan modal usaha.

3.2 Analisa Rantai Nilai Karet

Sesi pelatihan ini bertujuan untuk
menjelaskan rantai nilai komoditas
karet, mulai dari rantai pasar,
peraturan yang mendukung budidaya
karet, dan sebagainya. Materi rantai

nilai diberikan melalui beberapa
metode, yaitu kunjungan lapangan,
wawancara, diskusi kelompok dan
presentasi. Variasi metode tersebut
diterapkan agar peserta dapat lebih

banyak memperoleh informasi
yang dibutukan, dan menghindari
kebosanan selama pelatihan
berlangsung. Pada sesi ini, staf KFCP
menjadi fasilitator pelatihan.

Menggali Informasi dari Pengalaman Petani
Sebelum dilakukan kunjungan dan wawancara, terlebih dahulu fasilitator menggali pengetahuan peserta mengenai
rantai nilai karet, dengan meminta mereka menceritakan pengalaman masing-masing dalam memproduksi dan
menjual karet. Hal ini penting untuk memetakan pengetahuan awal peserta mengenai rantai nilai karet. Penggalian
dilakukan dengan membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil dan meminta kelompok untuk membahas
informasi yang mereka ketahui tentang rantai pasar karet dan perannya. Berikut adalah informasi yang terkumpul dari
diskusi kelompok9:

Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
Ibid.
9
Ibid.
7
8
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Sebagian peserta sudah mengetahui para pelaku rantai pasar karet, yaitu petani (produsen), pengepul (perantara
antara petani dan pabrik), pabrik pengolah karet, dan industri karet.

Beberapa peserta dari salah satu desa mengetahui bahwa petani dapat menjual karet langsung ke pabrik. Mereka
juga tahu bahwa informasi harga karet dapat diperoleh melalui pesan pendek atau short messages service (sms) atau
telepon ke pabrik di Kapuas. Namun, mereka belum mengetahui bahwa pabrik di Banjarmasin memberikan penawaran
harga yang lebih tinggi. Sebagian besar peserta lainnya dari desa yang berbeda malah tidak mengetahui informasi ini
sama sekali.

Banyak peserta yang tidak mengetahui bahwa pabrik pengolahan karet di Banjarmasin memberikan penawaran harga
yang lebih tinggi daripada pabrik di Kapuas, perbedaan harga tersebut mencapai kira-kira Rp.1000/kg10.

Pengepul yang hadir dalam SLK tidak langsung menjual karet ke pabrik, melainkan melalui agen lain yang biasanya
bertempat di kecamatan dan di kabupaten.

Hasil diskusi kelompok tersebut
dipresentasikan secara panel dan
dibahas oleh seluruh peserta. Hal
lain yang berkaitan dengan rantai
nilai karet yang belum jelas dan

belum diketahui oleh peserta dicatat
untuk ditanyakan kepada pihak-pihak
yang akan ditemui saat kunjungan
lapangan. Setelah presentasi, para
peserta berdiskusi untuk menentukan

perwakilan peserta yang akan
melakukan kunjungan lapangan.
Untuk lebih jelasnya, kunjungan
lapangan dan hasilnya diterangkan
pada bagian di bawah ini.

Kunjungan Lapangan
Kunjungan lapangan dilakukan dengan mengunjungi pabrik karet dan mengadakan wawancara dengan pemilik
pabrik, GAPKINDO, Disbunhut, dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Kunjungan ke pabrik
dimaksudkan agar peserta memperoleh pengetahuan langsung dari sumbernya, sehingga informasi yang diperoleh
dapat dipercaya dan peserta dapat melihat sendiri proses penentuan harga karet oleh pabrik. Diskusi dilakukan agar
peserta memperoleh informasi pasar karet dari berbagai pihak yang berbeda (pemerintah dan swasta), dan juga untuk
membuka dan memperluas jaringan pasar petani.
Kunjungan lapangan dan wawancara
dengan para pihak yang disebutkan
di atas dilakukan oleh beberapa
perwakilan peserta SLK, dengan
ditemani oleh fasilitator dari
KFCP. Dalam kunjungan lapangan,
peserta bertanya langsung kepada
narasumber (GAPKINDO, Pabrik
pengolahan karet, Disbunhut dan

Disperindag) mengenai penentuan
harga, proses penjualan ke pabrik,
dan standar kualitas karet. Mereka
juga melihat langsung bagaimana
karet yang ditawarkan ke pabrik
dites melalui uji laboratorium, lalu
ditimbang baru ditentukan harganya
berdasarkan K3 dan kebersihan karet.
Melalui kunjungan ini, peserta lebih

diyakinkan mengenai informasi rantai
nilai karet dan proses penjualan ke
pabrik, karena mereka memperoleh
langsung informasi dari pelaku pasar.
Informasi yang diperoleh peserta dari
kunjungan lapangan dijelaskan dalam
kotak 2 (GRM 2010b).

Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
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Kotak 2: Ringkasan Temuan dari Kunjungan Lapangan SLK
1.

Standar teknik produksi dan kualitas karet terdapat pada Permentan No.38/2008, Permendag No.53/2009 dan SNI
No.06-2047-2002 (tentang bokar).

2.

Petani dapat mengakses informasi harga karet melalui SMS atau telpon ke GAPKINDO dan pabrik pengolahan karet
yang ada di Kuala Kapuas maupun Banjarmasin.

3.

Peserta mengetahui penentuan harga karet berdasarkan kualitasnya. Mereka juga mengamati sendiri jenis-jenis
karet kualitas rendah yang tidak diterima oleh pabrik, sehingga mereka mengetahui jenis karet yang baik dan buruk.

4.

Peserta mengetahui bahwa upaya-upaya penambahan berat bokar dengan kontaminan dan dengan menjual bokar
dalam keadaan basah hanya akan menurunkan kualitas dan harga karet, karena pabrik diharuskan mengeluarkan
biaya tambahan untuk membersihkan bokar tersebut.

5.

Peserta memahami cara penghitungan yang sesuai dengan permentan No.38/2008, yaitu:
• Di tingkat petani, minimal harga: FOB x K3 x 75%.
• Di tingkat pabrik, minimal harga: FOB x K3 x 85%.
Free on Board (FOB) adalah harga karet yang diberikan oleh penjual kepada pembeli di pelabuhan atau di atas
kapal.

6.

Peserta memahami biaya, syarat dan proses penjualan ke pabrik.

7.

Peserta mengetahui bahan-bahan pembeku karet dapat diperoleh dengan mudah di Banjarmasin.
Ketidaktersediaan bahan ini menjadi halangan petani untuk membekukan karet dengan teknik yang benar sehingga
dapat diperoleh bokar dengan kualitas bagus.

Namun demikian,
beberapa peserta
cukup kesulitan untuk
mengumpulkan
karet dalam jumlah
besar, karena mereka
terbiasa langsung
menjual getah karet
yang disadap untuk
memperoleh uang
tunai guna menutupi
kebutuhan hidup
sehari-hari.
Setelah kunjungan dan wawancara
selesai, peserta membuat ringkasan
informasi yang mereka peroleh

dan mempresentasikannya kepada
peserta SLK lainnya. Dari informasi
yang diperoleh ini, sebagian besar
peserta menyatakan ingin mencoba
penjualan karet langsung ke pabrik.
Namun, penjualan ke pabrik
memerlukan biaya yang cukup tinggi
yang dapat tertutupi dari marjin
penjualan karet dalam jumlah besar.
Biaya yang dimaksud diantaranya
adalah biaya transportasi, resiko
kerusakan, dan pajak. Oleh karena
itu, para petani perlu mengumpulkan
karet dalam jumlah cukup banyak,
sehingga biaya-biaya tersebut dapat
tertutupi oleh keuntungan dari
penjualan karet.
Namun demikian, beberapa
peserta cukup kesulitan untuk
mengumpulkan karet dalam jumlah
besar, karena mereka terbiasa
langsung menjual getah karet yang

Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
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disadap untuk memperoleh uang
tunai guna menutupi kebutuhan
hidup sehari-hari. Menyikapi
hal tersebut, beberapa peserta
menyarankan untuk menghidupkan
kembali koperasi karet yang pernah
ada, atau membentuk kelompok
petani karet, sehingga koperasi atau
kelompok ini dapat mengumpulkan
karet dari banyak petani, sehingga
karet terkumpul dalam jumlah
besar untuk kemudian dijual ke
pabrik. Selain itu, mereka juga
menginginkan untuk dijelaskan lebih
lanjut mengenai sumber-sumber
dana potenisal yang dapat diakses
untuk membiayai kelompok tani atau
koperasi tersebut. Menanggapi hal
ini, KFCP mengadakan sesi pelatihan
tambahan mengenai pengenalan
lembaga kredit mikro (lihat: 4.1)11.

Sepanjang sesi analisa rantai nilai karet dilakukan, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara SLK uji coba
dan SLK skala besar, diantaranya12:

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pada tahap uji coba (2010), peserta yang mengikuti sesi ini masih
sedikit, baru pada SLK 2011-12 jumlahnya meningkat (lihat: Bab 2).

Metode kunjungan lapangan dirasakan tepat oleh peserta untuk menggali informasi rantai nilai karet, sehingga metode
ini kembali diterapkan dalam SLK 2011-12 (lihat bagian: proses pembentukan SLK).

Baik pada SLK 2011-12 maupun SLK tahap uji coba, informasi yang tergali dalam sesi ini cenderung sama.

Baik pada tahap uji coba maupun SLK 2011, kondisi cuaca dapat mempengaruhi tingkat kehadiran peserta. Seperti
yang terjadi di salah satu desa, kegiatan SLK harus dijadwal ulang karena hujan telah menghalangi akses peserta ke
tempat pelatihan. Oleh karena itu, faktor cuaca harus dipertimbangkan agar jadwal pelatihan tidak perlu terlalu sering
berubah dan kehadiran peserta tidak menurun.

Di beberapa desa, peserta (termasuk perempuan) cenderung tidak memberikan banyak informasi, pendapat atau
pertanyaan. Menurut observasi tim lapangan KFCP, beberapa dari mereka menyatakan belum terbiasa berbicara di
depan banyak orang. Untuk mengatasinya, fasilitator harus terus menerus menggali informasi dari mereka. Hal ini
masih terjadi pada SLK uji coba dan SLK skala besar (2011-12), karena meningkatkan keaktifan peserta bukanlah hal
yang dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dari fasilitator dan latihan
yang terus menerus dari peserta.

Berdasarkan SLK uji coba, penting untuk mempertimbangkan pengaruh cuaca. Selain itu, meskipun perlu waktu dan
tenaga untuk meningkatkan keaktifan peserta, hal ini tetap harus diperhatikan untuk meningkatkan partisipasi peserta
dalam pelatihan. Penjelasan lebih lanjut mengenai peningkatan jumlah peserta dan penerapan metode pelatihan
dapat dilihat pada Bab 2.

Pembelajaran Kunci:
1.

Hanya sebagian kecil dari peserta SLK mengetahui cara mengakses informasi harga karet. Kunjungan
lapangan peserta ke pabrik dan GAPKINDO telah meningkatkan pengetahuan mereka dan mendorong
mereka untuk melakukan penjualan karet langsung ke pabrik untuk memperoleh harga karet terbaik.

2.

Perlu untuk menyesuaikan jadwal kegiatan dengan kondisi cuaca yang dapat menghambat akses
peserta ke lokasi pelatihan.

3.

Upaya peningkatan keaktifan peserta dalam SLK memerlukan cukup banyak tenaga dan waktu. Namun,
upaya ini harus terus dilakukan secara intensif.

Ibid
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3.3 Teknik Penyadapan dan Pengolahan Karet

Tujuan dari sesi ini adalah untuk
melatih keterampilan petani karet
agar cara menyadap dan mengolah
getah karet menjadi lebih baik.
Meningkatnya keterampilan petani
tersebut dapat meningkatkan
produksi dan kualitas bokar sehingga
harga karet yang diterima petani pun
naik. Seluruh materi yang berkaitan
dengan teknik penyadapan dan
pengolahan karet diberikan melalui
diskusi di dalam kelas dan praktik
di kebun karet. Lokasi diskusi kelas
diadakan di tempat yang berbedabeda tergantung ketersediaan tempat
dari warga desa, seperti di Desa

A, teori teknik pengolahan getah
karet diadakan di rumah sekretaris
dusun. Untuk narasumber, KFCP
mengundang staf dari Disbunhut
Kabupaten Kuala Kapuas. Pada
dasarnya, narasumber memberikan
materi berdasarkan Permentan
No.38/2008 dan Permenperindag
No.53/2009. Mereka sengaja
dihadirkan karena mereka yang
memahami peraturan-peraturan
tersebut, dan juga, agar mereka
dapat melihat proses berjalannya SLK
dan manfaatnya bagi warga, sehingga
mereka dapat menjadikan SLK
sebagai bagian dari program kerja.

Dalam diskusi kelas, peserta
dikelompokkan untuk membahas
teknik penyadapan dan pengolahan
karet yang biasa mereka lakukan.
Kemudian, dibandingkan dengan
teknik yang berasal dari narasumber.
Setelah itu, teknik-teknik penyadapan
dan pengolahan tersebut
dipraktikkan di kebun milik salah
satu warga. Secara ringkas, berikut
adalah kesimpulan dari teknik yang
biasa dilakukan peserta dibandingkan
dengan teknik yang diperkenalkan
oleh narasumber, diantaranya
mengenai13:

Teknik penyadapan
Teknik penyadapan tradisional yang mereka jalankan selama ini dapat mengurangi usia sadap pohon karet yang
ditandai dengan kerusakan pada kulit pohon karet, sedangkan teknik penyadapan baru dapat memperlambat
kerusakan tersebut.

Teknik pengolahan getah karet
Kebersihan karet:
•

Sebelum mengikuti SLK, para peserta pada umumnya menambahkan kontaminan seperti serpihan kayu (lihat:
1.3) untuk menambah berat bokar. Dalam sesi rantai nilai karet, peserta sudah mengetahui bahwa berat
timbangan bokar bukan penentu harga bokar, melainkan kebersihannya. Pada sesi ini, peserta belajar untuk
tidak menambahkan kontaminan apapun ke dalam bokar, dan membersihkan bokar yang terkena kontaminan
seperti yang tersebut di atas.

Pembekuan
•

Pembekuan getah karet disarankan menggunakan asam semut dan deorab. Sebagian peserta belum pernah
menggunakan kedua bahan ini, dan biasanya mereka menggunakan tawas. Sedangkan peserta yang pernah
menggunakan asam semut belum menggunakannya dengan takaran yang tepat, hanya dengan mengira-ngira
saja.

•

Sebagian besar peserta mengatakan sulit mendapatkan bahan-bahan pembeku yang direkomendasikan.
Bahan tersebut terdapat di Kabupaten Kapuas, harganya mencapai dua kali lipat jika dibandingkan dengan
harga di Banjarmasin. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa peserta menyarankan agar petani yang akan
menjual bokar ke pabrik di Banjarmasin dapat membelikan bahan-bahan pembeku tersebut bagi petani yang
lain.

Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
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Pembelajaran yang diperoleh pada
sesi ini, baik pada SLK uji coba
(2010) maupun SLK tahun 201112, sama dengan pada sesi Analisa
Rantai Nilai Karet, yaitu keaktifan
peserta, pengaruh kondisi cuaca
yang menjadikan jadwal pelatihan
harus diulang. Selain itu, perlu upaya
yang lebih untuk membuat para
perempuan berpartisipasi dalam SLK.

Berdasarkan observasi oleh staf KFCP,
selama sesi pelatihan ini diadakan,
sepanjang tahun 2010-11, telah
terjadi peningkatan kualitas karet
di antara petani karet. Sebelum
mengikuti SLK, kualitas karet milik
peserta umumnya memiliki kadar K3
antara 38%-40%. Setelah mengikuti
SLK, kadar K3 karet yang dihasilkan
petani tidak pernah di bawah 50%.

Menurut pengamatan staf lapangan
KFCP, beberapa peserta telah dapat
melakukan teknik penyadapan dan
pengolahan karet sesuai dengan yang
diajarkan dalam SLK dan mampu
menghasilkan karet dengan nilai
K3 yang meningkat dibandingkan
dengan sebelum SLK.

Pembelajaran Kunci:
1.

Berdasarkan pengalaman KFCP, peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani dalam teknik
penyadapan dan pembekuan bokar penting untuk dilakukan. Hal tersebut dapat memperbaiki K3 karet.

2.

Masih perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih kreatif agar lebih banyak perempuan menjadi peserta
SLK. Pelibatan perempuan diperlukan karena mereka banyak terlibat dalam penyadapan karet. Selain
itu, hal ini juga menjadi salah satu upaya guna mendorong terbukanya akses yang lebih luas bagi
perempuan untuk memperoleh manfaat program.

3.4 Uji Coba Penjualan Bokar ke Pabrik
Kotak 3: Uji Coba SLK 2010
Sekitar delapan orang peserta terlibat dalam penjualan karet ke pabrik. Mereka berhasil mengumpulkan
sekitar 100 kg karet. Pada saat pengiriman, bokar menyusut sekitar 13%. Kemudian, pada saat bokar tiba
di pabrik, tawaran harga dari pabrik tidak setinggi yang diharapkan peserta, karena kadar K3 bokar hanya
mencapai 67%. Namun, setelah biaya dan keuntungan dihitung, penjualan bokar ke pabrik masih lebih
menguntungkan dibandingkan menjualnya melalui perantara.

Pada sesi ini, peserta belajar untuk
menjual bokar langsung ke pabrik.
Peserta diharapkan memahami
persiapan, proses, keuntungan dan
tantangan dalam menjual karet
langsung ke pabrik.
Penjualan ke pabrik dilakukan
dengan cara mengumpulkan bokar
dari beberapa petani yang tertarik
mengikuti uji penjualan ke pabrik.
Kemudian, para peserta tersebut

menunjuk beberapa perwakilan
untuk menjual karet ke pabrik
dengan didampingi oleh fasilitator
dari KFCP. Bokar tersebut kemudian
diangkut oleh tim penjualan dengan
menggunakan transportasi darat ke
pabrik di Banjarmasin, dengan jarak
tempuh sekitar 2-3 jam14.
Pada uji coba SLK, hanya sekitar
23,5% peserta yang terlibat dalam
penjualan bokar. Sebagian peserta

menyatakan bahwa mereka masih
ragu mengenai keuntungan yang
dapat diperoleh dari menjual bokar
langsung ke pabrik. Namun, setelah
satu kali dilakukan, semakin banyak
peserta yang tertarik mengikuti
penjualan bokar ke pabrik. Penjualan
bokar pada tahun-tahun berikutnya
semakin meningkat seperti
ditunjukkan dalam tabel 4 berikut:

Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
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Tabel 4. Penjualan Bokar ke Pabrik Tahun 2011-12

Tahun

Peserta (orang)

Jumlah Bokar (Kg)

K3 (%)

2011-12

16

2.295

53

18

3.239

51

22

1.781

52

48

3.600

51

Sumber: Dokumen dan data internal KFCP.

Tabel 4 menunjukkan penjualan
bokar sepanjang tahun 2011-12 terus
meningkat. Kecuali pada penjualan
di awal periode 2011-12, terjadi
penurunan jumlah bokar yang terjual,
karena musim panen karet sudah
terlewati. Peningkatan ini terjadi
karena tumbuhnya minat peserta
untuk menjual bokar langsung ke
pabrik setelah melihat keuntungan
yang diperoleh dari penjualan karet

pada SLK 2010. Begitupun juga
dengan jumlah bokar, semakin besar
volume bokar yang terjual. Kecuali
pada penjualan diawal periode 201112, terjadi penurunan volume bokar
yang terjual. Hal ini terjadi karena
musim panen karet sudah terlewati,
sehingga tidak banyak bokar yang
dapat dikumpulkan. Proses penjualan
SLK 2010, dijelaskan dalam kotak
3. Salah satu alasan meningkatnya

jumlah peserta yang terlibat
dalam penjualan bokar ke pabrik
dikarenakan peserta memperoleh
bukti bahwa penjualan bokar
ke pabrik lebih menguntungkan
daripada menjualnya di desa
(lihat kotak 4). Demikian pula
dengan jumlah bokar yang terjual,
menunjukkan peningkatan yang
cukup berarti.

Kotak 4
Pada SLK tahun 2010, beberapa pengepul yang tidak mengikuti SLK menawar karet yang
hendak dijual ke pabrik dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang biasa mereka tawarkan.
Namun, harga di pabrik masih lebih tinggi dari harga yang ditawarkan pengepul,
sehingga peserta SLK memilih penjualan ke pabrik.

Pada tabel 4 dapat dilihat lebih lanjut
bahwa nilai K3 bokar yang dijual ke
pabrik sekitar 51-53%. Berdasarkan
observasi staf lapangan KFCP, nilai
K3 masih bervariasi karena saat itu
peserta masih dalam tahap belajar
teknik menyadap dan membekukan
bokar. Pada kotak 3, dijelaskan
bahwa nilai K3 pada penjualan karet
di tahun 2010 sebesar kira-kira
67%. Hal ini terjadi karena jumlah
peserta SLK di tahun tersebut masih

sedikit, sehingga pelatih SLK dapat
membimbing peserta dengan lebih
intensif. Di SLK tahun 2011-12,
peserta SLK semakin bertambah
banyak sehingga bimbingan
intensif tidak dapat diberikan
terus menerus. Semakin banyak
peserta yang terlibat, semakin
beragam kemampuan peserta dalam
menyerap materi, sehingga kualitas
bokar yang dihasilkan berbedabeda pula. Namun demikian, nilai

K3 tersebut masih lebih tinggi
dibandingkan dengan sebelum SLK,
yaitu kurang lebih 45%. Selain itu,
peserta menjadi paham mengenai
proses dan biaya yang harus
dikeluarkan untuk menjual karet ke
pabrik15.
Kendala yang ditemui dalam proses
penjualan antara tahun 2010-12,
sebagai berikut16:

Tahun 2010 (uji coba):
beberapa pengepul desa yang belum mengikuti SLK sempat mengkritisi SLK karena dianggap memutus sumber
pendapatan mereka. Menyikapi hal ini, KFCP dan pemerintah desa mengadakan dialog dengan mereka dan
menjelaskan bahwa SLK terbuka bagi siapa saja yang ingin terlibat, termasuk pengepul, karena tujuannya adalah
Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
Ibid.
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membuka informasi pasar kepada seluruh pelaku. Seperti yang dijelaskan pada Bab 1, sebagian dari pengepul desa
juga tidak melakukan penjualan langsung ke pabrik, melainkan melalui agen lain yang biasanya ada di Kapuas atau
Banjarmasin. Oleh karena itu, dengan mengikuti SLK, jaringan pasar akan terbuka lebih luas bagi mereka. Maka dari
itu, setelah diadakan diskusi, pengepul bergabung dengan SLK, dan ikut terlibat pada penjualan bokar.

Tahun 2011-12:
Pada pelaksanaan SLK di tahun-tahun tersebut, terdapat dua catatan penting:
Setelah melakukan beberapa kali penjualan bokar, kesulitan yang ditemui oleh petani adalah modal.
Sebagian besar petani terbiasa menyadap karet untuk langsung dijual guna memenuhi kebutuhan biaya hidup
sehari-hari. Bantuan modal memungkinkan mereka untuk memenuhi biaya hidup tersebut, sehingga mereka
dapat mengumpulkan bokar dalam jumlah cukup untuk dijual ke pabrik. Menyikapi hal ini, beberapa peserta
menyarankan untuk membentuk koperasi petani karet yang dapat menjadi agen penjual karet langsung ke pabrik.
Pada salah satu penjualan ke pabrik, harga karet dunia tengah turun, sehingga harga karet yang ditawarkan
oleh pabrik ikut turun. Menanggapi hal ini, beberapa peserta yang baru ikut SLK merasa kecewa. Kemudian,
fasilitator menjelaskan kepada mereka bahwa harga karet lokal akan dipengaruhi oleh harga karet dunia. Dan
dijelaskan pula, bahwa penting untuk terus menerus memperbaharui informasi harga karet yang dapat dilakukan
melalui SMS (lihat: 4.2).

Tahun 2010 dan 2011-12:
Baik pada SLK uji coba maupun SLK skala besar, ditemui beberapa peserta yang mengharapkan harga karet maksimal
(karet dengan perkiraan K3 80%), sedangkan kualitas K3 karet yang dihasilkannya belum terlalu baik. Dalam hal ini,
peserta perlu memahami bahwa kualitas karet sangat menentukan harga karet. Oleh karena itu, fasilitator menjelaskan
kepada petani bahwa kualitas karet perlu ditingkatkan untuk memperoleh harga karet maksimal. Lebih lanjut, setelah
menghitung hasil penjualan antara menjual karet ke pabrik dan melalui agen, peserta dapat melihat bahwa penjualan
ke pabrik masih lebih menguntungkan, karena pabrik memberikan harga lebih tinggi dari agen.

Sesi pelatihan yang menyangkut
penjualan bokar ke pabrik
merupakan salah satu cara untuk
meyakinkan petani karet mengenai
pengaruh kualitas karet terhadap
harga karet. Selama penjualan,
mereka mengalami proses penilaian
bokar dan penentuan harganya
oleh pabrik. Kecuali itu, mereka
juga mengalami sendiri bagaimana
pada awal-awal penjualan, bokar
yang mereka hasilkan masih belum
memenuhi standar yang diharapkan
pabrik, yaitu K3 yang harus mencapai
60-80%17. Melihat kenyataan ini,
mereka akhirnya menyadari tentang
pentingnya peningkatan teknik

penyadapan dan pengolahan getah
karet hingga hasilnya lebih baik.
Selain itu, baik pengepul maupun
petani, belajar bahwa terbukanya
informasi harga karet membuat
semua pihak memiliki pengetahuan
mengenai kualitas karet yang
diinginkan pasar (lihat contoh pada
kotak 4), dan memiliki kesempatan
untuk memperoleh harga terbaik.
Selain itu, para peserta SLK juga
mengetahui perlunya kerjasama di
antara petani dan pengepul untuk
dapat mengumpulkan karet dalam
jumlah cukup untuk dijual ke pabrik,
sehingga keuntungan yang diperoleh

dapat menutupi biaya pengangkutan
dan meningkatkan pendapatan.
Setelah SLK selesai dilaksanakan,
salah satu desa berinisiatif untuk
membentuk kelompok petani karet.
Kelompok ini bertujuan untuk
mengumpulkan sejumlah petani dan
menampung hasil sadapan karet dari
para petani tersebut untuk dijual
langsung ke pabrik. Di desa lain,
ada salah satu petani karet yang
menjual bokar sadapanya langsung
ke pabrik. Bahkan, dia telah mampu
mengumpulkan bokar dari petani
lainnya untuk kemudian dijual ke
pabrik.

Wawancara dengan staf KFCP, 2013, Kapuas.
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Pembelajaran Kunci:
1.

Tantangan utama petani karet, khususnya yang memiliki lahan kecil, untuk menjual karet langsung
ke pabrik adalah modal. Pembentukan kelompok petani karet dapat menjadi salah satu cara untuk
mengatasinya.

2.

Penjualan langsung ke pabrik memperluas jaringan petani maupun pengepul yang dapat membantu
mereka untuk memperoleh informasi pasar karet dan harga terbaik karet.

3.

Peningkatan kualitas karet tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat, diperlukan latihan yang terus
menerus agar hasilnya dapat sesuai dengan standar yang diinginkan pasar.

4.

Para pemilik pabrik karet juga memperoleh manfaat dari peningkatan kualitas karet, yang pada
akhirnya dapat membantu meningkatkan produksi karet petani di desa.

3.5 Persiapan Lahan dan Penanaman
Setelah materi SLK mengenai kualitas dan rantai nilai karet selesai dilaksanakan, SLK selanjutnya (2013) mempelajari
persiapan lahan dan penanaman karet. Materi SLK tersebut disampaikan sepenuhnya melalui praktik lapangan
yang dilakukan di kebun karet milik warga. Sebelum SLK tahap ini diadakan, KFCP dan desa melakukan pendataan
ulang jumlah warga desa yang ingin ikut budidaya karet. Pendataan ulang dilakukan karena adanya kemungkinan
penambahan peserta. Penambahan ini dimungkinkan karena sudah tumbuhnya kepercayaan di antara warga terhadap
program mata pencaharian, sehingga mereka tertarik untuk bergabung. Di samping itu, beberapa warga yang awalnya
bekerja di luar desa kembali ke desa setelah mengetahui adanya program mata pencaharian yang diprakarsai oleh
KFCP dan ingin terlibat di dalamnya. Lahan yang diperlukan untuk pengembangan mata pencaharian merupakan
lahan milik warga desa. Sementara KFCP hanya membantu memberikan informasi mengenai kriteria lahan yang sesuai
untuk karet (juga beje dan agroforestri). Setelah warga menentukan lokasi lahannya, desa dan KFCP bersama-sama
melakukan pengecekan kesesuaian lahan (lihat: Bab 1).
Materi persiapan lahan dan
penanaman terdiri dari desain
kebun dan teknik penanaman bibit
karet. Kedua materi ini diberikan
oleh Petani Pemandu (PP) yang
sebelumnya telah dilatih oleh KFCP
dan staf KFCP. Petani Pemandu
diminta mendampingi karena
pelatihan dilakukan melalui praktik
langsung di kebun di tiap-tiap
wilayah pandu, yaitu cakupan area
pelatihan (berdasarkan permukiman
dan lokasi kebun peserta SLK) bagi
satu orang PP. Keterlibatan PP bukan
hanya dalam memfasilitasi materi,
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melainkan juga dalam merencanakan
dan menjadwalkan sesi pelatihan SLK.
Petani Pemandu mengkoordinasikan
peserta SLK untuk menyusun jadwal
dan keperluan pelatihan di wilayah
pandunya masing-masing, sedangkan
KFCP berperan sebagai pendamping
untuk memberikan masukan teknis.
Pemberdayaan PP membuka
peluang bagi desa untuk memiliki
tenaga ahli dibidang budidaya karet,
yang dapat digunakan desa untuk
mengembangkan mata pencaharian
dengan lebih luas secara mandiri.
Selain itu, dikarenakan PP berasal
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dari warga sekitar, bahasa, gaya
dan cara penyampaian akan sesuai
dengan kebiasaan warga. Lebih
lanjut, kepercayaan warga akan
manfaat teknik budidaya yang
baru lebih mudah terbangun jika
disampaikan oleh orang yang dikenal
warga. Kedepannya, PP menjadi agen
perubahan di desanya masing-masing
sehingga teknik budidaya warga desa
semakin baik.
Adapun materi yang disampaikan
dalam sesi persiapan penanaman
adalah (KFCP 2010c):

Pembukaan/pembersihan lahan
Untuk membuka/membersihkan lahan kebun, digunakan sistem rintis jalur untuk menghindari penggunaan api dan
mengurangi resiko kebakaran lahan. Sistem ini pernah digunakan oleh warga di beberapa wilayah, seperti Dusun
Tanjung Kalanis dan Dusun Teluk Kajang (sekitar tahun 2005). Melalui sistem ini, lahan dibersihkan dengan cara:
- Menebas pohon berdiameter < 10 cm dan semak belukar di sepanjang jalur tanam (selebar kurang lebih 1,7-2 m).
Pohon besar yang berada di sekitar jalur tersebut dibiarkan tumbuh.
- Sisa-sisa batang pohon, kayu dan semak belukar bekas tebasan dikumpulkan di antara jalur tanam.
- Setelah tanaman karet berumur dua tahun, tanaman lain yang menghalangi yang ada di sekitar lahan tanaman karet
dimatikan dengan cara mamakau (mengupas kulit pohon setinggi kurang lebih 1 m dari atas tanah, panjang kupasan
kurang lebih 20 cm. Lalu, bekas kupasan pada pohon tersebut diolesi dengan cairan aki atau air cuka, sehingga
pohon akan mati secara perlahan tanpa perlu ditebang.

Perancangan kebun karet
Peserta disarankan untuk menanam karet dengan pola tumpang sari dengan tanaman tahunan hingga tahun ketiga,
agar kebun memberikan tambahan penghasilan bagi petani, selain dari karet. Sebagai contoh, karet dapat ditumpang
sarikan dengan tanaman seperti nanas, pisang dan cabai.

Pembuatan tukungan atau baluran
Pada umumnya, di wilayah yang bergambut akan ditemui muka air tanah pada kedalaman 30 cm. Oleh karena itu, air
ini akan menyebabkan pembusukan, maka untuk menghindarinya dibuat tukungan atau baluran. Warga dapat memilih
tukungan atau baluran, atau mengkombinasikan keduanya. Bentuk dan ukuran tukungan dan baluran dapat dilihat
pada gambar 2 di bawah ini:
Gambar 2. Tukungan dan Baluran

Tukungan
Bagian Atas:
Panjang: 90 cm
Lebar: 90 cm
Bagian bawah:
Panjang: 1 m
Lebar: 1 m
Tinggi : 1 m

Baluran
Panjang:
disesuaikan dengan panjang
lahan.
Lebar:
2 m atau disesuaikan dengan
lebar rintis jalur.
Jarak:
Jarak antar baluran ditentukan
oleh jarak tanam.

Sumber: Dokumen dan data internal KFCP.

Sekolah Lapangan Budidaya dan Pemasaran Karet | KFCP

37

Pengangkutan, pembuatan lubang dan penanaman bibit
Sebagian besar peserta SLK sudah pernah mendapatkan pelatihan dan praktik pengangkutan bibit, pembuatan lubang,
dan penanaman dalam kegiatan reforestasi18. Untuk itu, kegiatan ini tidak dibahas lebih detil, karena teknik yang
digunakan hampir sama.

Pencegahan kebakaran
Untuk mengurangi resiko kebakaran lahan, dalam SLK diberikan materi mengenai pembuatan sekat bakar. Sekat bakar
adalah jalur atau sekat yang dibuat di sekitar area tanam untuk mengendalikan api dan mencegahnya menjalar ke
area lain jika terjadi kebakaran. Pentingnya dan cara pembuatan sekat bakar juga disosialisasikan oleh KFCP dan desa
melalui flyer atau lembaran informasi yang dibagikan ke peserta dan ditempel di tempat-tempat warga berkumpul
(seperti warung), agar semakin banyak warga desa yang mengetahui pencegahan kebakaran hutan dengan membuat
sekat bakar19.
Untuk membuat sekat bakar, dapat menggunakan cara berikut ini (KFCP 2009d):
a. Memanfaatkan sungai, danau, lapangan luas atau jurang sebagai sekat bakar alami.
b. Membuat sekat bakar dengan membangun jalur hijau dan jalur kuning, seperti ditunjukkan pada gambar 3.
Gambar 3. Jalur Hijau dan Jalur Kuning

10-15 m

Jalur hijau:

Jalur kuning:

Membuat jalur yang
ditumbuhi oleh
tanaman yang lebih
tahan kebakaran untuk
mencegah menjalarnya
api. Tanaman tersebut
diantaranya: pisang,
nanas, dan mahoni.

Jalur yang dibuat dengan
cara membersihkan jalur
lahan dari berbagai jenis
tanaman, sampai akar
tanaman tersebut hilang,
sehingga penjalaran api
dapat dicegah.

10-15
m

dibersihkan sampai
hilang serasahnya.

Sumber: Dokumen dan data internal KFCP.

Selama pelatihan SLK mengenai
materi-materi di atas berlangsung,
tantangan yang umumnya ditemui
adalah penggunaan api untuk
membuka lahan penanaman. Namun,
dengan dibuatnya sekat bakar, api
dapat dikendalikan sehingga tidak
menyebar. Sedangkan, dalam teknik
penanaman, sebagian besar warga

sudah beberapa kali terlibat dalam
penanaman pohon untuk reforestasi
dengan KFCP (2011-13), sehingga
mereka sudah paham mengenai
teknik menanam.
Penjelasan proses pengembangan
budidaya karet, beje dan agroforestri
yang lebih lanjut akan dibahas

pada laporan pembelajaran yang
berbeda. Di dalam laporan ini, hanya
dibahas mengenai pengembangan
dan pelaksanaan materi-materi SLK.
Seperti dijelaskan pada bagian latar
belakang, SLK adalah salah satu
fase dari beberapa fase program
pengembangan mata pencaharian
alternatif. SLK menjadi hal yang

Informasi lebih detil mengenai pengangkutan, pembuatan lubang dan penanaman bibit pada reforestasi dapat dilihat dalam laporan Pembelajaran
Reforestasi – KFCP.
19
Wawancara dengan staf KFCP. 2013. Kapuas.
18
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menarik untuk dibahas secara
terpisah karena karet merupakan
jenis mata pencaharian yang paling
diminati oleh warga, dan pendekatan
yang diterapkan di dalam SLK adalah

rantai nilai (value chain). Lebih lanjut,
SLK juga berupaya untuk membuka
akses dan informasi pasar karet
kepada seluruh pelaku pasar karet,
baik itu petani, pengepul, maupun

pabrik, sehingga tiap-tiap pelaku
pasar memperoleh kesempatan
untuk mendapatkan harga dan
kualitas karet terbaik.

Pembelajaran Kunci
1.

Petani Pemandu merupakan salah satu cara untuk membentuk agen perubahan di desa dalam
peningkatan budidaya karet. Dibandingkan dengan menggunakan tenaga ahli dari luar, warga
akan lebih percaya dan lebih dapat menerima teknik baru dalam budidaya karet, jika disampaikan
oleh orang yang mereka kenal dan memahami kebiasaan mereka. Selain itu, dengan adanya petani
pemandu, desa juga memiliki kesempatan untuk memiliki tenaga ahli dalam budidaya karet, yang
kedepannya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan mata pencaharian dengan lebih luas, secara
mandiri.

2.

Kegiatan yang ada dalam sebuah program dapat saling melengkapi dan menguatkan. Contohnya,
kegiatan reforestasi KFCP telah membantu peningkatan keterampilan warga dalam menanam. Oleh
karena itu, pada saat melakukan penanaman karet, warga sudah memiliki keterampilan menanam
yang lebih baik, sehingga pengalokasian tenaga dan waktu yang diperlukan dalam pendampingan
penanaman karet lebih efisien.

3.

Penggunaan sekat bakar cukup efektif untuk mencegah penyebaran api ketika terjadi kebakaran di
lahan/kebun.
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LAPORAN INI MENGINFORMASIKAN SECARA RINGKAS SEKOLAH LAPANGAN
BUDIDAYA DAN PEMASARAN KARET, YANG DISEBUT JUGA SLK (SEKOLAH
LAPANG KARET), mulai dari latar belakang pembentukan, proses pengembangan
serta pelaksanaannya. SLK dilatarbelakangi oleh program pengembangan mata
pencaharian alternatif yang bertujuan untuk mengenalkan pilihan-pilihan mata
pencaharian bagi warga desa yang tinggal di wilayah program KFCP.

M

ata pencaharian
yang telah ada
tersebut didorong
untuk menjadi mata
pencaharian yang berkelanjutan
dengan menerapkan tata kelola
lahan yang baik, sehingga dapat
memberikan tambahan pendapatan
bagi keluarga sekaligus mengurangi
laju deforestasi. Proses penyusunan
program mata pencaharian alternatif
ini dilakukan melalui serangkaian
kajian, studi, dan konsultasi dengan
berbagai pihak dari pemerintah
daerah, warga desa hingga lembaga
terkait lainnya. Dari proses tersebut,
desa mengembangkan mata
pencaharian karet, agroforestri dan
beje.

Karet menjadi perhatian utama
karena sebagian besar warga desa
memilih budidaya karet sebagai
jenis mata pencaharian yang akan
dikembangkan. Untuk menyiapkan
pengembangan budidaya karet
tersebut, KFCP kembali melakukan
serangkaian kajian dan konsultasi,
guna merumuskan visi, peluang
dan tantangan, pengembangan
budidaya karet di Kalimantan Tengah,
dan khususnya untuk desa-desa di
wilayah KFCP. Konsultasi dilakukan
dengan berbagai pihak seperti
petani karet, Disbunhut, GAPKINDO,
pabrik karet, pengepul, perwakilan
universitas, dan pihak lainnya.
Rekomendasi dari hasil studi dan
konsultasi tersebut adalah perlunya

penerapan pendekatan manajemen
rantai nilai karet untuk meningkatkan
pendapatan para petani karet.
Salah satu langkah utama untuk
mencapai tujuan tersebut, dari hasil
konsultasi, direkomendasikan untuk
mengadakan Sekolah Lapangan
Budidaya Karet (Sekolah Lapang
Karet–SLK), sebagai media pelatihan
bagi petani untuk meningkatkan
keterampilannya dalam budidaya
dan pemasaran karet. Melalui SLK,
diharapkan agar informasi pasar
karet dapat diakses bagi seluruh
pelaku pasar, sehingga mereka
memiliki kesempatan yang sama
untuk memperoleh harga dan
kualitas karet terbaik.

Ringkasan pembelajaran dan rekomendasi SLK dijelaskan dalam butir-butir berikut ini:

Uji coba SLK terbukti efektif untuk meningkatkan kepercayaan warga terhadap manfaat SLK. Uji coba telah memberikan
bukti langsung kepada warga mengenai manfaat SLK, sehingga terbangun kepercayaan di antara warga mengenai
manfaat program KFCP, dan khususnya bagi SLK. Selain itu, uji coba juga memberikan masukan bagi KFCP mengenai
metode mana yang tepat untuk diterapkan selama pelatihan dalam SLK, dan materi mana yang perlu diperbaiki.
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Untuk meningkatkan jumlah peserta, termasuk perempuan, perlu penyesuaian jadwal pelatihan dengan ketersediaan
waktu luang warga, jika tidak, akan banyak peserta yang mengundurkan diri dari pelatihan. Sebagai contoh, sebagian
dari sesi pelatihan SLK dilakukan di malam hari, dimana sebagian besar warga memiliki waktu luang.

KFCP tidak memaksa warga untuk tergabung dalam SLK. Hal ini dilakukan agar warga yang tertarik mengikuti SLK murni
karena ingin memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Mulanya, jumlah peserta yang terlibat dalam SLK tidak
banyak. Namun, setelah warga merasakan manfaat SLK, jumlah peserta pun meningkat.

SLK dirancang untuk membuka informasi rantai nilai karet bagi seluruh pelaku pasar karet, sehingga masing-masing
pihak memiliki kesempatan untuk mendapatkan harga karet terbaik, khususnya bagi petani. Oleh karena itu, sebelum
SLK dimulai, terlebih dahulu dilakukan lokakarya dengan seluruh pelaku pasar karet di wilayah KFCP, untuk bersamasama merumuskan visi dan tujuan pengembangan budidaya dan pemasaran karet.

Dari beberapa sesi, peserta menyatakan bahwa materi pelatihan lebih mudah diserap dengan cara melakukan
kunjungan dan praktik lapangan. Dengan kunjungan lapangan, peserta dapat memperoleh informasi yang mereka
butuhkan dari sumbernya secara langsung sehingga informasi tersebut terpercaya. Sedangkan, melalui praktik
lapangan, peserta lebih mudah memahami materi.

Agar SLK berlanjut, SLK dapat diadopsi oleh pemerintah daerah untuk menjadi program pemerintah. Hal ini dilakukan
oleh KFCP dengan mengintegrasikan program KFCP ke dalam RPJM-Desa guna memastikan program KFCP sejalan
dengan program desa. Setelah integrasi terbentuk, KFCP berkoordinasi dengan pemerintah desa, kabupaten, maupun
provinsi, guna memastikan dukungan pemerintah terhadap integrasi program. Hasilnya, pemerintah Kabupaten Kapuas
menilai SLK sebagai program yang bermanfaat untuk meningkatkan harga bokar di antara petani, dan berencana
mengkoordinasikannya dengan pemerintah provinsi.

Meskipun diperlukan investasi yang besar dari program untuk meningkatkan kapasitas para petani pemandu,
berdasarkan pengalaman KFCP, keberadaan petani pemandu dapat membantu distribusi informasi mengenai teknik
budidaya dan pemasaran karet secara lebih luas. Penggunaan Petani Pemandu juga dapat menjadi strategi yang
cukup efektif untuk membangun kepercayaan warga terhadap KFCP dan juga sebagai upaya transfer pengetahuan dan
keterampilan kepada warga yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan di desanya.

Pembentukan kelompok petani karet dapat menjadi alternatif untuk membantu petani menjual bokar langsung ke
pabrik. Sebagian besar petani tidak dapat langsung menjual bokar ke pabrik, karena jumlah bokar yang dijual masih
sedikit, sehingga tidak dapat menutupi biaya pengiriman karet ke pabrik. Oleh karena itu, jika para petani bergabung
dalam satu kelompok, bokar dapat dikumpulkan dalam jumlah besar.
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Peningkatan produksi dan kualitas, serta rantai nilai karet yang diperoleh melalui SLK dapat meningkatkan pendapatan
petani karet. Daya tarik finansial ini dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan partisipasi warga dalam
penyelenggaraan program REDD+. Selain itu, daya tarik tersebut juga dapat menjadi pilihan alternatif bagi warga desa
untuk melakukan kegiatan pertanian di lahan mineral, dan mencegah mereka melakukan kegiatan pertanian di lahan
gambut dalam. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor dalam menurunkan tingkat kerusakan hutan rawa gambut,
sehingga emisi dari hutan dapat dikurangi.
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