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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik perkebunan karet rakyat di Kabupaten Musi Rawas, 

Propinsi Sumatera Selatan. Penelitian dilakukan dengan metode survei selama bulan Juli 2015. Analisis deskriptif 

digunakan dalam penelitian ini antara lain ukuran pemusatan, penyebaran dan proporsi data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa karakteristik petani dengan tingkat pendidikan menengah pertama, usia kerja produktif, 

berpengalaman, dan kepemilikan lahan diatas satu hektar. Karakteristik usaha dengan produktifitas rendah, produksi 

bahan mentah, teknologi pengolahan dan sistem pemasaran tradisional. Karakteristik lembaga tani dengan tingkat 

keaktifan anggota dikelompok tani tinggi. Sebaliknya tingkat keanggotaan petani dalam koperasi rendah, namun 

keaktifan dalam keanggotaan koperasi relatif tinggi. 

Kata kunci : karakteristik, perkebunan karet rakyat. 

Abstract 

This research is aimed to identify characteristics of small holder rubber plantation in Musi Rawas District, South 

Sumatera Province. This research was conducted on along July 2015 by survey approach. The descriptive analysis of 

mean and percentage were used. The research showed that the farmer characteristics were primary education level, 

productive age, land-holding up to one hectare and twelve years‟ experience in rubber plantation. The business 

characteristic was low productivity, middle to high production technology (fertilizer, seed), low processing technology, 

raw material production and traditional market transaction. The farmer institution characteristic was the farmer 

member of group and they were active, contrast, less of them were a member of cooperative. 

Key words: characteristics, small holder rubber plantation. 

 

I. PENDAHULUAN 

Sifat khas produksi perkebunan (misal karet, kelapa 

sawit, coklat, kelapa) merupakan komoditi [1]. 

Pengusahaan komoditi perkebunan menurut Ref. [2] 

berskala ekonomi besar dan pengelolaan terkontrol. 

Femonena berbeda terjadi pada komoditi perkebunan 

karet di Provinsi Sumatera Selatan. Perkebunan karet di 

Kabupaten Musi Rawas (Mura) merupakan subsektor 

penyumbang pendapatan daerah terbesar. Saat ini 

sebagian besar dikelola oleh rakyat [3]. Persoalan 

dihadapi antara lain produktivitas kebun amat rendah, 

bokar kotor dan ulah perpanjangan tangan pabrik crumb 

rubber, rantai usaha agribisnis danagroindustri dan 

kelembagaan sebagai faktor percepatan usaha [4] serta 

sumber permodalan mandiri [5]. Untuk mengatasi 

persoalan ini, pembuat kebijakan meluncurkan program 

bantuan produksi, penguatan kelembagaan kelompok tani 

karet rakyat serta pelatihan teknologi panen dan pasca 

panen. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat 

ditentukan oleh sejumlah faktor antara lain kelengkapan 

dan keakuratan data serta informasi terkait sasaran 

implementasi kebijakan misal petani, kelompok tani dan 

lain-lain [6].  Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus 

memperoleh secara komprehensif data dan informasi 

tentang karakteristik perkebunan karet rakyat di 

Kabupaten Musi Rawas.  Data dan informasi ini menjadi 

dasar mendesain bentuk intervensi kebijakan (teknis, 

manajemen dan permodalan) sehingga kebijakan tersebut 

terukur, tepat sasaran, berdaya guna selaras kebutuhan 

pengembangan perkebunan karet rakyat.  Atas dasar 

argumentasi ini, maka studi karakteristik perkebunan 

karet rakyat di Kabupaten Musi Rawas perlu dilakukan. 

Penelitian eksploratif ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

karakteristik petani, karakteristik usaha, serta 

kelembagaan tani (kelompok tani dan koperasi desa) di 

sentra produksi karet rakyat di Kabupaten Mura Propinsi 

Sumatera Selatan. 

II. BAHAN DAN METODE  

Lokasi penelitian ditentukan dengan kriteria luas 

perkebunan karet rakyat, produksi, kelembagaan tani 

aktif.  Desa-desa terpilih berjumlah 10 desa dengan10 

kelompok tani.Tiap kelompok tani dipilih 6 petani karet, 

sehingga total responden 60 orang. Data sekunder berupa 

peta lokasi, daftar petani karet, dan kelompok 

tanidiperoleh melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Mura. 

Data primer mencakup karakteristik petani karet, 

karaktersitik usaha, kelembagaan tani. Data inidiperoleh 

melalui wawancara berkuesioner terstruktur serta 

observasi.Data dianalisa secara tabulasi berdasarkan 

ukuran pemusatan, penyebaran dan proporsi data untuk 

menggambarkan kondisi perkebunan karet rakyat di 

Kabupaten Mura.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mura secara 

umum dicirikan oleh luas lahan milik rata-rata diatas 1 
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hektar, namun produktifitas relatif rendahyaitu 137 kg/ha. 

Rendahnya produktifitas ini disebabkan olehpopulasi dan 

jarak tanam per hektar rapat sehingga kondisi kebun 

menyerupai hutan, penggunaan bibit non-klon atau bibit 

karet asalan. Kelembagaan kelompok tani berjalan secara 

optimal meskipun kelembagaan koperasi desa belum 

berjalan optimal. Uraian berikut menjelaskan karakteristik 

perkebunan karet rakyat yaitu karakteristik petani, 

karakteristik usaha dan karakteristik lembaga tani. 

A. Karakterisik Petani Karet 

Profesi petani karet telah ditekuni selama 12 tahun 

oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Mura. Rata-

rata petani karet memulai profesinya diusia 29 tahun. Saat 

ini, petani karet berada di usia kerja produktif. 

Kepemilikan lahan rata-rata seluas 3,89 hektar terdiri dari 

lahan tanaman karet dan peruntukkan lainnya.  Tingkat 

pendidikan petani karet sekolah menengah pertama 

dengan lama menempuh pendidikan formal 8 tahun. 

Secara rinci karakteristik petani karet di Kabupaten Mura 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel I. Karakteristik Petani Karet di Kabupaten Musi Rawas 

No Uraian Rerata 

1 Umur (tahun) 43 

2 Pendidikan (tahun) 8 

3 Jumlah Anggota Keluarga (orang) 4 

4 Pengalaman Usaha (tahun) 12 

5 Status Lahan Milik 

6 Luas Lahan (hektar) 

 

 

a.Karet 3.4 

 

b. Lainnya 0.49 

 Sumber : data primer diolah, 2013 

B. Karakteristik Usaha 

Karakteristik usaha perkebunan karet rakyat 

mencakup produksi, harga jual,sistem budidaya, hasil 

olahan, system pemasaran serta permodalan. Secara rinci 

karakteristik tersebut disajikan pada Tabel 2. 

Tabel II. Karaketristik Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten 

Mura 

No Karakteristik Keterangan 

1 Produksi (kg/ha)  

 a Harian (n=8) 14 

 b Mingguan (n=13) 98 

 c Bulanan (n=23) 137 

2 Bibit  

 1. Klon 44 

 2. Seedling/seling 9 

 3. Tidak Tahu 5 

3 Jarak Tanam (meter)  

 a 3x4, 3 x4 dan 3 x 5 37 

 b 4x4 dan 4 x5  21 

4 Populasi Karet (pohon/hektar)   

 a. <500 7 

 b. 500-600 47 

 c. >600 4 

5 Olahan   

 a Sleb Tebal 43 

 b Sleb Tipis 3 

 c Belum Produksi 12 

6 Pembeli   

 a Tengkulak/tauke 40 

 b Koperasi 1 

 c Pabrik Pengolahan 3 

 d Belum Produksi 14 

7 Frekuensi Jual   

 a. Hari 8 

 b. Minggu 13 

 c. Bulan 23 

 d. Belum Produksi 14 

8 Sumber Dana   

 a Sendiri 22 

 b Pinjaman 8 

 c Tidak Menjawab 28 

9 Alokasi Keuntungan   

 A. Konsumsi + tabungan + 

peremajaan 
10 

 d Konsumsi + tabungan 17 

 e Konsumsi 10 

 f Tidak Menjawab 21 

Sumber : data primer diolah, 2013 

Produksi dan Harga Jual Bokar 

Perkebunan karet di Kabupaten Mura didominasi oleh 

kebun karet rakyat, kemajuan perkebunan karet sangat 

ditentukan oleh produktifitas karet rakyat. Produktifitas 

per hektar karet rakyat rendah rata-rata di bawah satu ton. 

Hal ini disebabkan oleh kuantitas dan kualitas pemupukan 

rendah, populasi karet per hektar tinggi (jarak tanam rapat 

dan umur tanaman memasuki periode produksi menurun).  

Rendahnya produktifitas dan kualitas karet menyebabkan 

tingkat harga diterima petani karet lebih rendah dari harga 

pasar.  Faktor lain juga berkontribusi atas rendahnya 

harga karet di tingkat petani, karena sistem pemasaran 

karet melalui tauke karet akibat kealpaan lembaga 

ekonomi seperti koperasi desa.Produktifitas per hektar 

karet rakyat rendah rata-rata di bawah satu ton. 

Rendahnya produktifitas dan kualitas karet menyebabkan 

tingkat harga diterima petani karet lebih rendah dari harga 

pasar.  Harga karet diterima petani saat survei berkisar 

antara Rp.6000 (non-fermentasi) – Rp.9700 (fermentasi) 

per kilogram, dengan harga jual rata-rata Rp.7100 per 

kilogram.  Faktor lain juga berkontribusi atas rendahnya 

harga karet di tingkat petani, karena sistem pemasaran 

karet melalui tauke karet akibat lembaga ekonomi seperti 

koperasi desa belum optimal.  

1) Sistem Budidaya Karet Rakyat 

Praktek budidaya karet mencakup penggunaan jenis 

bibit, jarak tanam, populasi, umur serta penggunaan 

pupuk dan pestisida/herbisida.  Persentase petani karet 
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menggunakan bibit berklon mencapai 75,86 persen. Klon 

– klon karet yang banyak digunakan antara lain 

PB/PB260, GT,IR/IRR da PR.  Persentase petani karet 

menggunakan bibit seedling (biji asalan) mencapai 15,52 

persen. Sebagian kecil petani tidak mengetahui jenis bibit 

karet yang digunakan.  Bibit karet berklon diperoleh 

petani dari berbagai sumber antara lain petani penangkar, 

pemerintah dan pedagang bibit karet di pasar. Meskipun 

petani telah menggunakan bibit karet berklon, namun 

perlakuan bibit sebelum dan setelah penanaman di lahan 

perlu mendapat asistensi instansi terkait agar bibit dapat 

tumbuh lebih baik.   

Tingkat penggunaan pupuk urea, TSP dan KCl atau 

pupuk lain yang memiliki kandungan zat aktif sama rata-

rata 2 kali per tahun. Tingkat penggunaan pupuk per 

hektar urea sebesar 166 kg, TSP sebesar 98 kg dan KCl 

sebesar 51 kg. Pengunaan pestisida/herbisida jenis 

gramoxon dan round up rata-rata 1- 2 kali per tahun 

dengan tingkat pemakaian rata-rata 2-3 liter per hektar 

sesuai kebutuhan (intensitas gulma).  

Jarak tanam bibit beragam antar petani, sebagian besar 

berjarak tanam 3 x 5 mencapai 39,96 persen.  Populasi 

karet berkisar antara 500 – 550 batang per hektar.  Jarak 

tanam ini hanya memungkinkan petani karet 

memanfaatkan gawangan untuk tanaman sela pada awal 

tanam sampai karet berumur 3 tahun.  Tahun-tahun 

berikut gawangan tidak bisa dimanfaatkan akibat 

penutupan tajuk sehingga kurangnya penyinaran matahari 

bagi pertumbuhan tanaman sela. Akibatnya pertumbuhan 

dan produksi tanaman sela kurang optimal.  

Optimalisasi pemanfaatan gawangan bagi produksi 

tanaman sela seperti tanaman pangan, hortikultura dan 

tanaman obat-obatan perlu melalui rekayasa jarak tanam 

saat ini.  Hal ini bertujuan agar pemanfaatan gawangan 

antar pohon karet lebih optimal dan berkelanjutan 

sepanjang musim tanam. Upaya ini ditujukkan untuk 

meningkatkan produksi pangan dan sekaligus pendapatan 

petani terutama disaat karet belum menghasilkan.   

Umur karet rakyat pada rentang umur Tanaman karet 

belum menghasilkan (TBM) yaitu 0 – 5 tahun mencapai 

34,48 persen.  Tanaman karet menghasilkan (TM) yang 

memasuki  periode produksi menurun. Persentase petani 

dengan umur TM mencapai 48,28 persen. Tanaman karet 

diumur produktif menghasilkan kadar lateks cair volume 

optimal disamping faktor penentu lainnya seperti kondisi 

cuaca, waktu dan cara penyadapan serta perawatan 

lainnya seperti pemupukan. Sisanya, tanaman karet tidak 

produktif dengan umur tanama berkisar 20-25 tahun. 

Peremajaan karet (replanting) harus dilakukan oleh petani 

dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan.  Kebutuhan bibit 

karet berklon saat ini belum menjadi kendala utama bagi 

petani karet karena ketersediaan mencukupi, namun hal 

penting perlu dicermati adalah kebutuhan bibit karet 

berklon secara bersamaan menyebabkan deficit pasokan 

bibit karet berkualitas. Persoalan lain bagi petani karet 

dalam melakukan replanting adalah ketersediaan modal 

yang relatif  besar mengingat sumber modal petani 

sebagian besar modal sendiri.  Saat ini replanting kebun 

karet membutuhkan dana berkisar antara 20 – 25 juta per 

hektar.   

2) Hasil Olahan Karet Rakyat  

Jadwal penyadapan karet antar petani bervariasi mulai 

dari paling awal pukul 04.00 wib sampai paling akhir 

pukul 06.00 wib.  Pola penyadapan relatif seragam yaitu 

pola ½ lingkaran.  Hasil olahan karet rakyat saat ini 

didominasi oleh jenis olahan sleb tebal. Persentase petani 

karet menghasilkan sleb tebal mencapai 74,14 persen 

dibandingkan petani karet menghasilkan sleb tipis hanya 

5,17 persen.Umumnya kualitas bokar dihasilkan relatif 

rendah, karena petani karet masih berorientasi kepada 

volume. Hal ini menyebabkan timbulnya perilaku curang 

(moral hazard) di tingkat pelaku tataniaga karet [7]. Ada 

kecenderungan petani mencampur hasil olahan karet 

dengan bahan-bahan lain seperti batu, pasir, sandal dan 

sebagainya. Disisi lain insentif petani karet untuk 

menghasilkan karet berkualitas lebih baik juga belum ada 

karena para pedagang karet alam (tengkulak) 

memperlakukan harga sama untuk bokar berkualitas 

tinggi maupun bokar berkualitas rendah. 

3) Sistem Pemasaran Karet Rakyat  

Sistem pemasaran karet di Kabupaten Murabersifat 

tradisional melalui tengkulak/tauke karet antar desa.   

Relatif kecil petani karet memasarkan hasil olahannya 

melalui mekanisme modern misal pasar lelang karet, 

koperasi maupun langsung ke pabrik pengolahan karet 

bersih.  Mayoritas petani karet menjual bokar kepada 

tengkulak mencapai 69 persen, sebagian kecil petani 

menjual bokar ke lembaga koperasi/pabrik berkisar 1-5 

persen dari total petani.  Pertimbangan sosial, ekonomi 

dan budaya mendorong petani karet menjual bokar 

kepada para tengkulak/tauke meskipun berkonsekuensi 

menerima harga relatif lebih rendah. Petani menerima 

pinjaman dimuka untuk kebutuhan harian, iuran sekolah 

anak, atau untuk kebutuhan kenduri dan lain-lain. Alasan 

sosial misalnya para tengkulak/tauke berasal dari desa 

yang sama atau masih memiliki hubungan kekerabatan.  

Alasan lainnya ketiadaan lembaga ekonomi yang bersedia 

membeli bokar atau keberadaan lembaga ekonomi tadi 

misal KUD yang relatif jauh dari lokasi kebun karet atau 

lokasi penampungan karet sehingga dibutuhkan ongkos 

tambahan untuk mengangkut bokar ke lokasi penjualan. 

Kondisi ini dialami petani karet melakukan transaksi 

penjualan harian dan mingguan, bahkan petani 

bertransaksi bokar bulanan pun hal ini dengan alasan 

sama yaitu menekan ongkos angkut.  

4) Sistem Permodalan Kebun Karet Rakyat 

Sumber modal investasi dan operasional kebun karet 

merupakan modal sendiri dan pinjaman [5]. Modal sendiri 

bersumber dari penjualan bokar, padahal sebagian besar 

pendapatan digunakan untuk konsumsi. Persentase petani 

karet menyisihkan pendapatan untuk peremajaan karet tua 

sebesar 10 persen, dimana kisaran tabungan Rp.200 ribu - 

Rp.1 juta per bulan.  Artinya petani karet membutuhkan 

dana untuk peremajaan karet tua yang diharapkan 

bersumber dari program bantuan pemerintah daerah. 

Modal pinjaman dari perbankan relatif sulit diakses petani 

karet, karea ketiadaan jaminan.  Oleh karenanya skema 

program bantuan modal dari pemerintah daerah untuk 

peremajaan karet menjadi penting. Pemerintah daerah 

dapat bertindak sebagai penjamin pinjaman (avalist) 

melalui lembaga ekonomi seperti koperasi desa atau 
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lembaga seperti Badan Usaha Kemitraan Desa (BUKD) 

[4]. 

Perencanaan usaha yang diobservasi mencakup tiga 

aspek yaitu menyusun kelayakan sederhana tentang usaha 

yang dilakukan, dan melakukan persiapan usaha sebelum 

mulai.  Sebagai besar petani karet tidak pernah melakukan 

penyusunan kelayakan usaha khususnya petani belum 

memperoleh bimbingan. Persentase petani ini mencapai 

36 persen dari total responden. Sedangkan petani yang 

melaksanakan persiapan usaha terutama aspek teknis dan 

administrasi cukup besar mencapai 48 persen.  Hal ini 

dilakukan bilamana petani yang bersangkutan tergabung 

dalam kelompok tani dan memperoleh bantuan dari 

program pemerintah sebagai suatu syarat bagi penerima 

program.  

Demikian pula aspek pelaksanaan usaha, sebesar 38 

persen petani karet melakukan pemantauan pelaksanaan 

usaha terutama pada fase-fase awal tanam sampai dengan 

produksi khususnya bagi petani-petani pemilik. Hal ini 

dimungkinkan karena tanaman karet disadap setiap dua 

hari sekali saat telah berproduksi, sehingga pengecekan 

usaha dalam dilakukan petani penyadap dan pemilik 

secara berkesinambungan. Pengendalian usaha mencakup 

aspek pencatatan kegiatan usaha, serta pencatatan buku 

kas usaha. Sebagian besar petani karet tidak melakukan 

administrasi usaha dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh 

persentase petani yang tidak pernah melakukan 

pencatatan usaha berkisar antara 50 – 66 persen petani 

responden. 

C. Karakteristik Kelembagaan 

Kelembagaan tani yang berkembang  di tingkat petani 

karet yaitu kelompok petani karet dan koperasi desa.  

Keterlibatan petani karet dalam kelembagaan tani 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel III.  Persentase petani karet dalam kelompok tani 

No  Uraian Keterangan 

1 Lama jadi anggota  5 tahun 

2 Anggota ya (88%) 

3 Bimbingan (ya/tidak) ya (71%) 

4 Bantuan (ya/tidak) ya (59%) 

5 Partisipasi (aktif/tidak) aktif (64%) 

6 Kepengurusan (aktif/tidak) aktif (78%) 

Sumber : data primer diolah, 2013 

Umumnya pengurus dan anggota kelompak tani 

penghasil karet akitf dalam kepengurusan kelompok tani.  

Rata-rata petani telah tergabung dalam kelompok tani 

selama 5 tahun.  Petani karet tergabung dalamkelompok 

tani berbagai alasan antara lain kemudahan memperoleh 

pembinaan teknis,bantuan modaldan bantuan saprodi dari 

pemerintah. Keterlibatan petani karet dalam kelompok 

tani tani relatif baik. Umumnya anggota kelompok tani 

penghasil karet akitf dalam kelompok terutama petani 

karet yang berperan sebagai pengurus kelompok tani.  Hal 

ini ditunjukkan oleh persentase anggota kelompok yang 

aktif mencapai 68 persen, sedangkan sisanya anggota 

kelompok yang tidak aktif mencapai 32 persen. Anggota 

kelompok tani ini biasanya mulai aktif bilamana ada 

informasi memperoleh pembinaan teknis,bantuan modal 

dan bantuan saprodi dari pemerintah. Kelompok-

kelompok tani yang aktif secara telah memenuhi 

persyaratan administrasi.  Hal ini diindikasikan oleh 40-

60 persen kelompok tani telah memiliki kelengkapan 

alamat, sekretariat kelompok, rencana kelompok, dan 

telah ada pertemuan rutin kelompok. Sayangnya, sebagian 

besar kelompok tani justru belum memiliki aturan main 

organisasi yang tertuang dalam bentuk AD/ART 

kelompok tani. Persentase kelompok tani yang belum 

memiliki AD/ART mencapai 40 persen. Ada kelompok 

tani yang telah memiliki AD/ART namun tidak tertulis, 

dan hanya 10 persen saja yang memiliki AD/ART tertulis 

dan dijalankan sebagai aturan main organisasi bagi 

anggota secara taat azas.  

Aturan main yang belum jelas mengindikasikan 

bahwa ada kesepakatan bersama antar anggota kelompok 

apa yang menjadi tujuan membangun kelompok tersebut.  

Hal ini berimplikasi dari belum adanya usaha bersama 

milik kelompok, yang ditunjukkan oleh tingginya 

persentase kelompok yang belum memiliki usaha bersama 

mencapai 70 persen.  Bahkan usaha bersama yang ada 

terindikasi merupakan berawal dari usaha individu 

anggota kelompok yang selanjutnya direplikasi menjadi 

usaha kelompok.  

Kondisi berbeda dijumpai pada kelembagaan ekonomi 

(koperasi desa) petani karet.  Petani karet yang menjadi 

anggota koperasi kurang dari 30 persen.  Persentase 

petani karet tergabung dalam koperasi disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel  IV.  Persentase petani karet dalam KUD 

No Uraian Keterangan 

1 Lama jadi anggota 4 tahun 

2 Anggota ya (29%) 

3 Layanan koperasi (ada/tidak) ada (48%) 

4 Partisipasi (aktif/tidak) aktif (64%) 

 Sumber : data primer diolah, 2013 

Rendahnya keterlibatan petani dalam koperasi 

antara lain layanan koperasi belum optimal terhadap 

anggota terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional 

produksi karet. Saat ini, layanan koperasi terbatas 

pemenuhan kebutuhan pokok untuk konsumsi harian.  

Partisipasi petani karet sebagai anggota koperasi aktif 

berperan serta dalam pengelolaan koperasi desa. 

IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil atas dasar hasil 

penelitian bahwa karakteristik petani dengan tingkat 

pendidikan menengah pertama, usia kerja produktif, 

berpengalaman, dan kepemilikan lahan diatas satu hektar. 

Karakteristik usaha dengan produktifitas rendah, produksi 

bahan mentah, teknologi pengolahan dan sistem 

pemasaran tradisional. Karakteristik lembaga tani dengan 

tingkat keaktifan anggota dikelompok tani tinggi. 

Sebaliknya tingkat keanggotaan petani dalam koperasi 

rendah, namun keaktifan dalam keanggotaan koperasi 

relatif tinggi. 

Implikasinya bagi pemerintah daerah 

karaketristik petani sangat mendukung untuk melakukan 

intervensi kebijakan program bantuan. Namun 

karakteristik usaha dan karakteristik kelembagaan tani 

belum sepenuhnya mendukung untuk implementasi 
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kebijakan program bantuan oleh pemerintah daerah.  

Upaya revitalisasi kelembagaan tani khususnya koperasi  

secara komprehensif sebelum kebijakan tersebut 

diimplementasikan perlu dilakukan oleh pemerintah 

daerah melalui dinas perkebunan bekerjasama 

stakeholders lainnya (kelompok masyarakat, swasta dan 

perguruan tinggi). Upaya yang perlu dilakukan antara lain 

program pendampingan teknis dan pendampingan 

manajemen koperasi untuk mendorong partisipasi aktif 

petani karet.  
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