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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1  Kesimpulan 

International Tripartite Rubber Council (ITRC) adalah kerja sama tiga 

negara produsen karet alam terbesar di dunia. Beranggotakan 3 Negara yaitu 

Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Tujuan yang di lakukan ITRC adalah untuk 

meningkatkan hagra karet alam supaya harga karet alam di pasar dunia tidak 

berlebih di pasar global dan mensejahterakan petani karet alam, karna, jika jumlah 

karet alam berlebih di pasar global otomatis harga akan mengalami penurunan 

sebaliknnya, jika supplay dan demand seimbang maka harga karet alam akan 

mengalami peningkatan, upaya-upaya ini lah yang sedang di lakukan oleh tiga 

negara produsen karet alam Thailand, Indonesia, dan Malaysia untuk 

meningkatkan lagi harga karet alam di pasar dunia. Dengan di bentuknnya ITRC, 

harga karet alam mengalami peningkatan harga mulai dari tahun 2001 saat ITRC 

didirikan.Bahkan dengan instrumen Agreead Eksport Tonnage Scheme (AETS), 

ITRC mampu meningkatkan harga karet alam hingga menyentuh angkan 461.32. 

setiap kali harga karet alam dunia mengalami penurunan harga, ITRC langsung 

menerapkan instrumen AETS yaitu pengetatan/ pengurangan pasokan karet alam 

di pasar dunia, saat terjadi kelebihan di banding permintaan dalam hal ini di 

lakukan pengendalian ekspor dan berhasil membuat harga karet alam mengalami 

peningkatan, namun pada tahun 2012 ketika harga karet alam mengalami 

penurunan yang sangat drastis, penerapan AETS ke-3 oleh ITRC tidak membantu 

meningkatkan harga karet alam dunia. Nyatannya penurunan harga karet pada 

tahun tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor seperti pasokan karet alam dunia 

yang berlebih atau over supply, yang di sebabkan oleh negara-negara asia yang 

memproduksi karet alam secara terus menerus, kini Vietnam juga sudah mulai 

campur tangan. Alasannya, Vietnam kini menjadi salah satu produsen karet 

terbesar ketiga mengeser Malaysia. Tidak hanya Vietnam, negara lain seperti 

Laos, Kamboja, India, dan Tiongkok juga melakukan hal yang sama 

memproduksi karet dengan jumlah cukup besar, yang mengakibatkan pasokan 
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berlebih dan permintaan berkurang yang membuat harga karet mengalami 

penurunan. Faktor lain penyebab penurunan harga karet alam adalah turunnya 

harga minyak dunia, tingkat perminyakan karet alam seiring dengan penyerapan 

harga minyak dunia. Sehingga saat minyak dunia anjlok, maka harga karet alam 

juga turut anjlok.Harga minyak yang turun dari 100US$ per barel sekarang 

sampai 60US$ per barel.Kemudian permintaan karet alam dunia menurun akibat 

melemahnnya ekonomi China sebagai eksportir terbesar komonditi karet 

alam.Penyebab lain anjloknnya harga karet alam dunia adalah kekhawatiran akan 

parlemahan pertumbuhan industri Tiongkok yang mengakibatkan menurunnya 

permintaan karet. Kemudian adannya proses anti- pemerintah di Thailand yang 

berpotensi menurunkan produksi sebesar 10-20%. 

Krisis di Negara Eropa mulai berdampak terhadap produsen pertanian 

Indonesia.Harga karet misalnnya, turun akibat permintaan sejumlah negara di 

Eropa maupun Negara lainnya turun.Demikian juga permintaan minyak sawit 

mentah (CPO-Crude Plam Oil), meski hargannya belum turun. Akibat permintaan 

tidak ada atau drastis, harga karet alam di pasar dunia saat ini turun menjadi 

kisaran 3,3 – 3,4 US$ per kilogram, dari sebelumnnya rata-rata 3,5 US$ per 

kilogram. Akibatnnya, banyak petani atau bandar karet yang menahan karetnnya, 

mengharap hargannya naik kembali, sehingga di tingkat petani menjadi Rp 20.000 

per kilogram. Tetapi, harga tidak akan naik selama krisis Eropa berlangsung, 

meskipun mungkin harganya tidak akan anjlok hingga di bawah 3,0 US$ per 

kilogram. Permintaan karet yang turun drastis itu, pihaknnya mengusulkan agar di 

lakukan moraturium (penghentian) ekspor karet.Harga karet di tingkat petani 

sempat mencapai Rp 6.000 – Rp 8.000 per kilogram akibat krisis Eropa.Bahkan 

sempat Rp 5.000 per kilogram, tetapi saat ini berangsur naik lagi hingga mencapai 

harga Rp 10.000 – 11.000 per kilogram.Harga karet alam terpuruk sejak lima 

tahun terakhir dari tahun 2011, nasib petani karet pun semakin mengenaskan. 

Sayangnya, pemerintah belum juga memiliki solusi untuk memperbaiki nasib 

petani,terpuruknya harga karet menyebabkan banyak petani setempat yang 

meninggalkan lahan karetnya untuk beralih ke profesi lain, perkebunan karet pun 

terbengkalai. Ada pula yang kemudian menebang pohon untuk diganti dengan 

tanaman yang lebih produktif.Harga karet di pasar dunia memang sedang 
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mengalami kehancuran berlarut-larut.Nasibnya, hampir tidak jauh berbeda dengan 

kondisi minyak dunia. Melimpahnya supply di saat permintaan melemah 

menyebabkan harga hancur-hancuran, Indonesia yang merupakan salah satu 

penghasil utama karet dunia sudah pasti menderita. Harga karet dunia mulai 

menunjukkan penurunan harga pada tahun 2011. Saat itu, harga masih di kisaran 

USD 4,7 per kg sebelum akhirnya terus turun. Memasuki Januari tahun 2016, 

harga hanya di kisaran USD 1,3 per kg. Ini artinya, harga sudah turun hingga 72,2 

persen selama sekitar lima tahun terakhir. Pasar global mengalami kelebihan 

suplai karena terjadi kematangan pohon secara bersamaan. 

Penurunan harga karet ini tentu saja membuat negara-negara produsen 

utama kelimpungan, termasuk Indonesia, Thailand dan Malaysia. Ketiga negara 

yang menguasai 87% persen pasar karet dunia ini, sebenarnya telah membentuk 

International Tripartite Rubber Council (ITRC) dan Internasional Rubber 

Consortium (IRCo) untuk secara bersama-sama mengontrol pasokan kebutuhan 

karet dunia demi menjaga agar harga tetap normal. Perlambatan ekonomi inilah 

yang mempengaruhi permintaan karet alam dari anggota ITRC, permintaan yang 

lemah itu membuat harga karet alam terseok  hingga menyentuh harga US$ 

279,52 per kilogram (kg) pada pertengahan Agustus 2012. Harga tersebut 

menurun jauh dibanding harga tertinggi yang pernah di capai selama tahun 2012, 

yaitu pada 12 Maret senilai US$ 387,93 per kg, Hal ini mengakibatkan tiga negara 

produsen karet alam dunia yang tergabung dalam kerja sama International 

Tripartite Rubber Council (ITRC), yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand telah 

melakukan pertemuan di Bangkok, Thailand beberapa waktu lalu untuk 

membahas upaya pengembalian harga karet alam di pasar internasional yang 

dikhawatirkan akan terus menurun, karena melihat indikasi dari penurunan harga 

sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Menteri Perdagangan RI Gita 

Wirjawan menyatakan dukungannya terhadap hasil pertemuan ITRC untuk 

adanya kebijakan mengimplementasikan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) 

danSupply Management Scheme (SMS). Harga karet alam saat ini sudah pada 

tingkat yang sangat mengkhawatirkan dimana pada 14 Agustus 2012 telah 

menyentuh US$ 279,52 per kg. Harga tersebut menurun jauh dibandingkan harga 

tertinggi yang pernah dicapai selama tahun 2012, yaitu pada 12 Maret 2012 
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sebesar US$ 387,93 per kg. SMS merupakan pengendalian produksi karet di hulu 

atau di tingkat perkebunan untuk jangka panjang melalui peremajaan, diversifikasi 

kebun, peningkatan konsumsi di dalam negeri dan tidak membuka lahan 

perkebunan baru. Sementara, AETS adalah mekanisme pengetatan pengurangan 

pasokan karet alam di pasar dunia pada saat terjadi kelebihan pasokan, sementara 

permintaan sedikit dengan menyepakati pelaksanaan AETS dan SMS secara 

bersama, Indonesia, Malaysia dan Thailand berharap harga karet alam akan 

membaik. Ketiga negara tersebut juga sepakat untuk mendukung upaya-upaya 

pengendalian harga agar komoditas karet mampu memberikan imbalan yang wajar 

bagi para petani. Langkah ini diharapkan akan menyeimbangkan kembali suplai 

dan permintaan dunia akan karet alam yang dihasilkan ketiga negara, sehingga 

petani karet mendapatkan remunerasi yang lebih seimbang antara biaya produksi 

dan harga jual karet alam, Implementasi dari AETS dan SMS ini rencananya akan 

dimonitor secara penuh oleh ITRC Monitoring and Surveillance Committee. 

Sekilas mengenai skema stabilisasi harga karet oleh ITRC International Tripartite 

Rubber Council (ITRC). 

 

IV.2 SARAN 

 

a. ITRC diharapkan dapat menerapkan kebijakan lain selain AETS , 

untuk dapat membantu meningkatkan harga karet alam dunia. 

b. ITRC diharapkan untuk tidak menambah anggota di dalam ITRC 

disaat harga karet alam dunia menurun yang mengakibatkan stok 

karet makin mengalami penumpukan. 

c. Diharapkan kebijakan yang diambil ITRC untuk menerapkan 

kembali AETS ke-4 dapat berhasil meningkatkan harga karet alam 

dunia. 
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