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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gula merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia, 

khususnya pada kelompok bahan pangan. Dengan luas areal tebu yang tidak kurang 

dari 400.000 ha, industri gula nasional pada saat ini merupakan salah satu sumber 

pendapatan bagi sekitar 195.5 ribu RTUT (Rumah Tangga Usahatani Tebu) (BPS, 

2009). Santoso et al. dalam Jasila (2009) menyatakan industri gula berbasis tebu 

memiliki keterkaitan tertinggi dari seluruh industri bahan pangan. Namun demikian, 

industri gula masih memiliki permasalahan, yaitu tingkat produksi belum mampu 

mengimbangi besarnya permintaan masyarakat yang terus meningkat karena adanya 

inefisiensi ditingkat usahatani karena rendahnya produktivitas dan rendemen 

(Mubyarto, 1984). Susila (2002) mengemukakan, rendahnya produktivitas tersebut 

disebabkan antara lain oleh: ketidaksesuaian lahan, teknik budidaya belum optimal, 

kesulitan modal, biasnya kebijakan pemerintah dan instabilitas harga. Sedangkan 

rendahnya rendemen menurut Mubyarto (1994) dipengaruhi oleh: kondisi tanaman di 

kebun, penanganan tebang angkut, serta perlakuan dalam pabrik gula yang dipengaruhi 

kelayakan mesin pabrik. 

Usahatani tebu terdapat karakteristik unik dan padat tenaga kerja sehingga 

pemberdayaan tenaga kerja dalam keluarga sangat dianjurkan untuk peningkatan 

efisiensi usaha tani (Susilowati dan Tinaprilla, 2012). Sistem pola tanam pada masa 

pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan cultuurstelsel dan sistem glebagan. Sistem 

glebagan merupakan sistem pola tanam yang menerapkan perguliran komoditas 

tanaman. Komoditas tanaman yang digulir adalah padi, palawija dan tebu. Pada saat ini 

pola tanam yang dilakukan petani dalam budidaya tebu adalah pola tanam tetap 

(seterusnya ditanami tebu), yang terdiri dari pola tanam awal dan pola tanam keprasan 

(ratoon) (Saskia, 2012). 

Pada masa awal kemerdekaan terdapat ketidakstabilan perekonomian dalam negeri 

yang berimbas pada industri gula. Produksi gula terus mengalami penurunan selama 

beberapa tahun berikutnya. Keterpurukan industri gula yang terjadi di Indonesia 

mendorong pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian. Sistem pengusahaan 

tebu diubah oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1975, mengganti 

sistem pola tanam yang semula menganut sistem glebagan menjadi sistem Tebu Rakyat 
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Intensif (TRI) (Mardianto dkk, 2005 dalam Saskia, 2012). Inpres tersebut dicabut dan 

diganti dengan Inpres No.5 Tahun 1998 yang berlaku hingga kini tentang tindakan 

pemerintah dalam mendukung intensifikasi penanaman tebu, perluasan areal tebu, 

rehabilitasi pabrik gula dan pembangunan pabrik gula baru (Jasila, 2009). Dalam hal 

peningkatan intensifikasi, sangat dibutuhkan penyediaan dana, manajemen dan 

penyediaan sarana produksi guna mengatasi adanya permasalahan modal usahatani tebu 

yang terbatas (Jasila, 2009). 

Melalui program Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat (KKPTR) untuk 

pengembangan tebu rakyat melalui kemitraan usaha, pemerintah berusaha membantu 

dari sisi permodalan dan aspek teknis usahatani lainnya. Kemitraan usaha yang 

dilakukan ini dilandasi adanya hubungan saling membutuhkan antara petani tebu, 

pabrik gula, serta pihak terkait lainnya (Fadilah dan Sumardjo, 2011). 

PT. Industri Gula Nusantara (PT. IGN) selaku pemilik dan pengelola Pabrik Gula 

Cepiring Kabupaten Kendal, telah berhasil menjalankan program Kemitraan KKPTR 

dengan petani tebu mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan tebu untuk produksi. 

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka disusun rumusan permasalahan: (1) 

Bagaimanakah karakteristik usahatani dan petani tebu kemitraan di PT. IGN? (2) 

Bagaimanakah pola dan tingkat keberhasilan dari kemitraan KKPTR antara petani tebu 

dengan PT. IGN? 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik usahatani dan petani tebu 

kemitraan PT. IGN. 

2. Mendiskripsikan pola dan keberhasilan dari pelaksanaan kemitraan KKPTR 

antara petani tebu kemitraan dengan PT. IGN. 

1.3 Signifikansi Penelitian 

Dari segi ilmiah diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan pengetahuan dalam bidang sosial ekonomi pertanian mengenai kemitraan 

antara petani tebu dan pabrik gula. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi informasi bagi instansi terkait untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan 

kerjasama dengan petani mitra dalam kemitraan KKPTR sehingga memberikan 

keuntungan bagi kedua belah pihak. Sedangkan dari segi pemerintah, diharapkan dapat 

menjadi acuan dalam memberikan suatu kebijakan yang mendukung program 
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kemitraan KKPTR guna keberhasilan program kemitraan, sehingga mampu 

meningkatkan produktivitas tebu dan gula.  

1.4 Batasan Masalah 

Karakteristik usahatani tebu merupakan identitas khusus dari pengelolaan usahatani 

tebu yang diamati dari tehnik budidaya dan kebutuhan tenaga kerja di wilayah Kendal. 

Petani tebu kemitraan adalah petani yang melakukan usaha tani komoditi tebu di 

mana telah mengajukan kerjasama kemitraan KKPTR dengan PT.IGN. 

Karakteristik petani tebu kemitraan merupakan identitas ciri petani tebu mitra dari 

usia, tingkat pendidikan, lamanya pengalaman usahatani tebu, luas kepemilikan lahan 

dan bargaining power and position petani tebu mitra kaitanya dengan kemitraan. 

Kemitraan KKPTR adalah suatu program untuk membantu dalam permodalan, 

pembinaan hingga pengadaan sarana produksi dan penampungan hasil tebu produksi 

petani tebu kemitraan yang dilaksanakan dengan pola kerjasama budidaya tebu antara 

PT. IGN dengan petani tebu, serta melibatkan Koperasi Petani Tebu Rakyat “Mekar 

Manis” Kendal yang juga disepakati sebagai mitra PT. IGN. 

Pola pelaksanaan kemitraan merupakan gambaran model dari hubungan kontrak 

perjanjian kerjasama antara petani tebu kemitraan dengan PT. IGN., dilihat dari aspek 

sosial, teknis, dan ekonomis. 

Aspek sosial meliputi motivasi bermitra serta keputusan bermitra. Motivasi bermitra 

merupakan hal yang mendorong PT. IGN dan petani tebu untuk melakukan kerjasama 

kemitraan. Keputusan bermitra merupakan hal yang melatarbelakangi petani tebu 

memutuskan untuk mengikuti kemitraan. 

Aspek teknis adalah proses pelaksanaan kegiatan kerjasama kemitraan KKPTR yang 

dilihat dari prosedur pengajuan kontrak perjanjian kemitraan, hak-kewajiban kemitraan 

KKPTR serta pelaksanaan kemitraan. Prosedur pengajuan kontrak perjanjian kemitraan 

merupakan tahapan atau alur dalam pengajuan kontrak perjanjian kerjasama kemitraan 

KKPTR. Hak-kewajiban kemitraan KKPTR adalah rincian dari hak dan kewajiban 

masing-masing pihak mitra. Pelaksanaan kemitraan merupakan peran pihak mitra 

dalam menjalankan kerjasama kemitraan. 

Aspek ekonomis berkaitan dengan perencanaan dan penggunaan kredit dalam 

pelaksanaan kegiatan kerjasama KKPTR meliputi pencairan dan penggunan dana 

pinjaman serta pembayaran hasil tebu. Pencairan dan penggunaan dana pinjaman 

adalah tahapan penyaluran dana pinjaman dan penggunaannya kepada petani mitra. 
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Pembayaran hasil tebu yang dimaksud adalah mekanisme pembayaran hasil tebu yang 

tergiling oleh PT.IGN kepada petani mitra. 

Keberhasilan kemitraan merupakan hasil positif dari program kemitraan yang 

dilihat dari pertambahan jumlah anggota petani tebu bermitra, peningkatan areal dan 

produktivitas tebu dari lahan kemitraan, serta peningkatan bahan baku tebu yang 

digiling di PT. IGN. 

Adapun variabel yang berperan dalam keberhasilan kemitraan meliputi: 

Penyaluran dana modal pinjaman yang merupakan akses petani tebu kemitraan 

dalam memperoleh pinjaman dana secara sistematis, transparan, terlaksana dengan 

mudah, cepat dan jumlahnya sesuai kebutuhan modal usahatani tebu di mana telah 

disepakati antara PT. IGN, petani tebu kemitraan dan Koperasi Petani Tebu Rakyat 

“Mekar Manis” Kendal. 

Bantuan dalam usahatani dan penanganan panen yaitu bentuk usaha tindakan dan 

kegiatan bantuan dari pihak PG kepada petani tebu mitra berupa peralatan, saprodi, 

uang, waktu, metode dan sistem usahatani tebu, serta fasilitas untuk kelancaran proses 

tebang angkut dan penggilingan pasokan tebu. 

Produktivitas tebu adalah jumlah produksi tebu dalam satuan kuintal per luasan areal 

lahan tanam dalam hektar dari hasil kerjasama kemitraan. 

Jaminan kualitas dan harga produk tebu adalah kualitas produksi tebu dari petani 

tebu kemitraan seminimal mungkin sesuai standar mutu MBS (Manis Bersih Segar) dan 

standar tingkat rendemen yang diberikan oleh PT. IGN, dan sebaliknya harga beli 

produk tebu seminimal mungkin masih memberi keuntungan bagi petani tebu 

kemitraan. 

Konsistensi petani kemitraan adalah bentuk usaha dilakukan oleh petani kemitraan 

secara berlanjut terus menerus dalam berusahatani tebu yang menunjukan bahwa 

keikutsertaan dalam program kegiatan kemitraan KKPTR usahatani tebu dapat 

memberikan keuntungan lebih. 


