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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Permasalahan Industri Gula Indonesia 

Industri gula masih menghadapi masalah rendahnya tingkat produktivitas karena 

inefisiensi ditingkat usaha tani dan pabrik gula (Mubyarto, 1984). Susila (2002) 

mengemukakan rendahnya produktivitas disebabkan oleh: ketidaksesuaian lahan, 

teknik budidaya yang belum optimal, kesulitan modal, biasnya kebijakan pemerintah 

dan instabilitas harga gula di pasar. Sehingga belum mampu mengimbangi besarnya 

permintaan masyarakat yang terus meningkat karena adanya pertambahan penduduk, 

peningkatan pendapatan penduduk dan bertambahnya industri yang memerlukan bahan 

baku gula (Anonim, 1992). 

Dalam mengatasi permasalahan gula, pada awalnya pemerintah mengeluarkan 

Inpres No.9 Tahun 1975 tentang pedoman umum pelaksanaan program Tebu Rakyat 

Intensifikasi (TRI) dengan tindakan utama perluasan areal tebu dan intensifikasi 

penanaman tebu. Intensifikasi yang dimaksud salah satunya dengan penyediaan dana 

pinjaman untuk menanggulangi permasalahan modal usaha tani tebu yang terbatas 

(Nor, 1985; Jasila, 2009). 

Pada periode tahun 1990-an, berdasar Inpres Nomor 5 Tahun 1997 pemerintah 

menyediakan dana pinjaman untuk memperkuat modal usaha petani tebu melalui 

program Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat (KKPTR) untuk lebih 

mengoptimalkan produksi gula dan pendapatan petani, dengan memberikan peranan 

yang lebih besar kepada perusahaan perkebunan di bidang industri gula, petani tebu dan 

koperasi melalui kemitraan usaha (Wati, 2011; Fadilah dan Sumardjo, 2011). 

2.2. Karakteristik Usahatani Tebu 

Usahatani tebu di Jawa terdapat karakteristik unik dan padat tenaga kerja. 

Lestyani (2012) mengemukakan, dalam teknis budidaya tebu ada banyak sekali 

garapan. Garapan tersebut meliputi: pembukaan lahan (land clearing), pembuatan got, 

pembuatan laci, pembuatan complong, persiapan bibit, penanaman, penyulaman, 

penyiraman, pemeliharaan got, pemupukan, pembumbunan, penyiangan, pengendalian 

hama dan penyakit, klenthek, serta penanganan panen yakni tebang angkut, dan semua 

pekerjaan tersebut harus dilakukan tepat waktu. Jika terlambat akan mengakibatkan 

penurunan kualitas tebu. Sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. 
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Pada masa pemerintahan Hindia Belanda sistem pola tanam tebu yaitu dengan 

cultuurstelsel dan sistem glebagan. Sistem glebagan merupakan sistem pola tanam yang 

menerapkan perguliran komoditas tanaman meliputi padi, palawija dan tebu. Namun 

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). Pola tanam awal merupakan pola tanam tebu yang dimulai dari 

penanaman bibit sedangkan pola keprasan yaitu suatu pola tanam di mana panen dapat 

dilakukan beberapa kali dalam masa sekali tanam. Pola tanam keprasan biasa dilakukan 

maksimal sampai 3 kali (Saskia, 2012). 

Terdapat dua cara penanaman tebu, yaitu di lahan sawah dengan sistem Reynoso 

(cara pengolahan tanah sawah untuk tanaman tebu) dan di lahan tegalan dengan sistem 

tebu lahan kering. Perbedaan antara dua cara ini terletak pada tersedia tidaknya fasilitas 

pengairan dan lamanya penggenangan air di musim hujan. 

2.3. Karakteristik Petani Tebu Kemitraan 

Rochmatika (2006), mengemukakan bahwa peran keanggotaan dalam 

kelembagaan yang progresif dan proaktif dipengaruhi oleh karakteristik petani sehingga 

mempengaruhi keragaan petani dalam melakukan kerjasama kemitraan. 

Usia petani yang sudah lanjut sangat mempengaruhi dalam keputusan 

berusahatani tebu. Hal ini karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan dalam 

berusahatani tebu. Dengan usia yang sudah lanjut, maka tidak memungkinkan untuk 

mengelola usahatani tebu (Marliati dkk, 2008; Lestyani, 2012). Tingkat umur seseorang 

juga mencerminkan keadaan fisik yang berbeda. Semakin tua seseorang secara relatif 

semakin berkurang kemampuan fisiknya, dan hal ini mengurangi kegiatan partisipasi 

sosial. Dengan demikian orang yang berumur lebih lanjut, lebih tertarik pada kegiatan-

kegiatan yang bersifat pribadi daripada kegiatan yang bersifat kelompok (Nor, 1985). 

Tingkat pendidikan seseorang mencerminkan kemampuan, kadar pengetahuan 

dan kualifikasi teknisnya. Tingkatan pendidikan akan berpengaruh terhadap 

perkembangan pribadi secara utuh, dan partisipasi dalam perkembangan sosial, 

ekonomi dan budaya. Selain itu, tingkat pendidikan akan berpengaruh pada kesiapan 

seseorang untuk menerima dan memanfaatkan inovasi dari luar. Petani yang 

berpendidikan lebih baik mempunyai kekuatan motivasi untuk beralih dari kehidupan 

pertanian tradisional ke pertanian komersial (Nor, 1985). Anwarul Karim (1976) dalam 

Nor (1985), mengatakan bahwa tingkat pendidikan yang rendah tidak hanya membuat 
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kesulitan dalam mengajarkan cara berusahatani yang lebih baik, tetapi juga dalam cara 

penggunaan kredit yang tepat. 

Pengalaman berusahatani tebu adalah keseluruhan pelajaran yang diperoleh 

seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami yang berhubungan dengan 

keikutsertaannya dalam berusahatani tebu selama dalam perjalanan hidupnya. 

Pengalaman petani dalam berusahatani tebu mempunyai peranan yang penting dalam 

mencapai keberhasilan usahatani tebu. Pada umumnya semakin lama pengalaman 

petani dalam usahatani maka kemampuan mengelola dalam usahatani akan semakin 

baik (Kartikaningsih, 2009). 

Jumlah rumah tangga pertanian di Indonesia didominasi oleh petani yang 

mempunyai luas tanah kurang dari 0,5 ha. Tebu adalah jenis tanaman perkebunan yang 

efisiensi usahanya dapat dicapai dengan cara pengelolaan satu hamparan luas oleh satu 

pengelola. Tebu jika diusahakan dalam lahan-lahan yang kecil dan dikelola oleh 

masing-masing pemilik lahan cenderung tidak efisien. Dalam sebuah usahatani kalau 

lahan yang diusahakan dibawah 0,5 ha, usaha ini tidak akan memberikan keuntungan 

yang tinggi pada petani (Lestyani, 2012). 

Bargaining power and position adalah negosiasi atau kemampuan posisi tawar 

menawar, kapasitas satu pihak untuk mendominasi yang lain karena pengaruhnya, 

kekuatan, ukuran, atau status, atau melalui kombinasi dari taktik persuasi yang berbeda 

(Rosalia, 2012). 

2.4. Kemitraan 

Kemitraan didefinisikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan dengan 

persetujuan antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai 

kebutuhan saling mengisi dan bekerjasama bagi kepentingan kedua belah pihak atas 

prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan saling 

membesarkan (Harjono dalam Fadloli, 2005; Hafsah, 2000). 

Kemitraan merupakan suatu konsep yang memadukan kelebihan yang dimiliki 

oleh masing-masing pelaku ekonomi sehingga akan menutupi kekurangan-kekurangan 

yang dimiliki oleh pelaku ekonomi. Pemahaman etika bisnis sebagai landasan moral 

dalam melaksanakan kemitraan merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang 

berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Pemahaman dan penerapan etika bisnis 

yang kuat akan menperkuat fondasi kemitraan yang akan memudahkan pelaksanaan 

kemitraan itu sendiri. Tujuan dari kemitraan menurut Hafsah (2000), adalah “win-win 
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solution partnership”, di mana kedua pihak yang bermitra tidak ada yang dirugikan, 

keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan melalui praktik kemitraan. 

Kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula bermula sejak terdapat 

hubungan saling membutuhkan antara pabrik gula dan petani tebu rakyat di mana pihak 

pabrik gula kekurangan pasokan bahan baku tebu dan menggiling tebu di bawah 

kapasitas giling, sedangkan petani tidak memiliki jaminan pasar dan butuh pengolahan 

lebih lanjut agar tebu lebih bernilai. Kemitraan tersebut dilandasi adanya Instruksi 

Presiden Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu kebijaksanaan baru dalam bidang 

industri gula. Inpres tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi dan peran tebu 

rakyat, perusahaan perkebunan, dan koperasi dalam pengembangan industri gula. 

Kemitraan tersebut terus berlanjut hingga Inpres tersebut digantikan Inpres Nomor 5 

Tahun 1997 dan Inpres Nomor 5 Tahun 1998. 

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil pasal 27 

dalam Rochmatika (2006), pola kemitraan dapat dilaksanakan dalam enam pola, yaitu : 

(1) Inti-plasma; (2) Subkontrak; (3) Dagang umum; (4) Waralaba; (5) Keagenan; (6) 

Bentuk lain, seperti pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). 

Menurut penelitian sebelumnya oleh Maulidiah (2012), bentuk kemitraan yang 

diterapkan Pabrik Gula dengan petani tebu yaitu pola kemitraan Inti Plasma, di mana 

Pabrik Gula bertindak sebagai inti dan petani tebu sebagai plasma. Pabrik Gula sebagai 

pihak inti berperan dalam memberikan bantuan kepada pihak petani sebagai plasma. 

Bantuan yang diberikan berupa peminjaman traktor, pengadaan bibit, bantuan biaya 

garap, bantuan biaya tebang angkut serta pengadaan pupuk. Petani berkewajiban untuk 

menggilingkan hasil panennya kepada Pabrik Gula. Gambaran tentang pola inti plasma 

dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Pola Kemitraan Inti Plasma 

Menurut Zaelani (2008), syarat untuk PG mitra, yaitu: (1) berperan sebagai 

perusahaan inti, (2) menampung hasil produksi, (3) membeli hasil produksi, (4) 

memberi bimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra, (5) 
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memberi pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, saprodi, dan 

teknologi, (6) mempunyai usaha budidaya pertanian, dan (7) menyediakan lahan. 

Sedangkan syarat untuk kelompok tani mitra: (1) berperan sebagai plasma, (2) 

mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen, (3) menjual hasil produksi 

kepada perusahaan mitra, dan (4) memenuhi kebutuhan perusahan sesuai dengan 

persyaratan yang telah disepakati. 

2.4.1. Aspek Sosial 

Motivasi merujuk pada suatu proses dalam diri manusia yang menyebabkannya 

bergerak menuju tujuan. Sasaran motivasi bermitra usahatani tebu adalah mempelajari 

penyebab atau alasan yang membuat petani tebu atau kelompok tani tebu akan  

kemitraan dalam usahatani tebu (Sriati, et al. 2008). 

Pada program kemitraan yang berhasil, akan memberikan manfaat kepada kedua 

belah pihak, petani dan perusahaan mitranya. Manfaat yang dapat diperoleh justru 

merupakan daya tarik utama bagi setiap pihak untuk melakukan kemitraan. Pada 

umumnya, kontinuitas pasokan petani kepada perusahaan mitra merupakan manfaat 

yang diinginkan oleh perusahaan mitra, sedangkan jaminan pasar baik dalam kuantitas 

maupun harga merupakan manfaat utama yang diinginkan petani dalam melakukan 

kemitraan (Hastuti dan Bambang, 2004). 

Keputusan bermitra dengan implementasinya akan mampu memecahkan atau 

menyelesaikan masalah serta memberikan hasil manfaat dengan konsep yang 

memadukan kelebihan dan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing pelaku 

ekonomi sehingga akan menutupi kekurangan yang dimiliki oleh pelaku ekonomi 

(Firdaus, 2008). 

2.4.2. Aspek Teknis 

Prosedur pengajuan kontrak perjanjian kemitraan merupakan tahap-tahap 

pembentukan kesepakatan dan perjanjian kemitraan berisi identitas kedua belah pihak 

yang bermitra, rancangan definitif kelompok, hak-kewajiban hingga kesepakatan jalan 

yang akan diambil jika timbul perselisihan diantara kedua belah pihak (Fadilah dan 

Sumardjo, 2011).  

Dalam suatu kontrak perjanjian akan selalu terdapat aturan yang mengikat antara 

pihak-pihak yang melakukan kontrak perjanjian tersebut. Bentuk aturan yang tertera 

dalam kontrak perjanjian adalah hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. 

Hak-Kewajiban dalam Kemitraan KKPTR mengatur dan mengikat pihak-pihak yang 
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terikat kemitraan KKPTR dalam kerjasama kemitraan melalui kesepakatan dan tertulis 

dalam surat kontrak perjanjian kemitraan KKPTR (Rochmatika, 2006). 

Pelaksanaan kemitraan ditopang oleh kelembagaan yang terdiri atas petani tebu, 

koperasi dan PG di mana didasarkan pada prinsip saling membutuhkan. Fungsi dan 

peran masing-masing lembaga diatur secara transparan, baik itu kesepakatan atau 

mekanisme, prosedur, serta sistem penghargaan dan sanksi dari setiap mekanisme 

tersebut (Susila, 2002). 

2.4.3. Aspek Ekonomis 

 Pencairan dan penggunaan dana pinjaman kemitraan KKPTR merupakan tahap 

yang dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur untuk keperluan pembiayaan 

budidaya tebu kelompok tani. Apabila pencairan dan penggunaan dana pinjaman tidak 

tepat waktu dapat mengakibatkan pengelolaan tebu tidak maksimal sehingga hasil 

produksi tebu rendah (Fadilah dan Sumardjo, 2011). 

 Pembayaran hasil tebu merupakan kewajiban PG kepada petani setelah 

dikurangi dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman kelompok tani. Pembayaran 

hasil dilakukan dengan sistem bagi hasil yang sebelumnya telah diatur dalam kontrak 

perjanjian. Besaran bagi hasil tergantung dari kesepakatan tingkat rendemen yang 

diberikan oleh PG, kemudian terdapat potongan guna pengembalian pinjaman pokok 

dan bunga pinjaman. PG wajib menyetorkan pembayaran pokok dan bunga pinjaman 

ke rekening pinjaman kelompok tani di bank untuk bukti pelunasan (Susila, 2002). 

2.5. Keberhasilan Kemitraan 

Keberhasilan kemitraan menurut Hafsah (2000), merupakan hasil positif dari 

terlaksananya unsur kemitraan dan tercapainya tujuan kemitraan yang sangat 

ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika 

bisnis. Adapun menurut Susila (2002) dan Jasila (2009), indikator keberhasilan 

kemitraan ditentukan pada: (1) secara teknis plafon KKPTR sudah tersedia bagi 

kelompok tani, (2) pemanfaatan KKPTR oleh petani atau kelompok tani tebu 

menghasilkan produktifitas hasil di atas rata-rata, (3) produktivitas lahan tegalan relatif 

tinggi, sekitar 70-80 ton tebu/ha, (4) konsistensi petani dalam menanam tebu dan 

bermitra, (5) pabrik gula tidak kekurangan bahan baku, (6) pabrik gula tetap 

menghasilkan keuntungan, dan (7) pengembalian KKPTR sesuai dengan jadwal yang 

dibuat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani atau petani tebu. 
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Melalui kegiatan kemitraan yang didalamnya melibatkan pembinaan melalui 

pendekatan metode dan sistem budidaya tebu yang efisien serta efektif maka 

produktivitas lahan tebu dapat ditingkatkan. Hal ini terbukti adanya peningkatan 

produktivitas lahan tebu tegalan yaitu sekitar 70-80 ton tebu/ha dibandingkan rata-rata 

produktivitas nasional di lahan tegalan sekitar 60-65 ton tebu/ha. Areal tebu rakyat 

yang pada tahun 1997 sekitar 8.627 ha, meningkat menjadi 12.673 ha pada tahun 2001. 

Dengan peningkatan areal tebu sebesar 46,9% seperti itu secara stabil, maka Pabrik 

Gula tidak akan mengalami kekurangan bahan baku dalam produksi gula. Produksi 

gula yang stabil dan meningkat akan mempengaruhi dari hasil keuntungan yang 

diperoleh PG (Susila, 2002). 

2.6. Variabel yang Berperan dalam Keberhasilan Kemitraan KKPTR 

2.6.1. Penyaluran Dana Modal Pinjaman 

Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang kompleks terjadi dalam 

usahatani karena: persyaratan untuk memperoleh kredit formal sulit dipenuhi oleh 

petani, risiko usahatani yang tinggi dan adanya tenggang waktu lama untuk menunggu 

hasil (Sriati et al., 2008). Pada dasarnya usahatani tebu merupakan usahatani yang 

memerlukan modal besar sehingga usahatani tebu memerlukan bantuan modal dalam 

bentuk kredit  

Sebagian besar petani menyatakan penyaluran kredit dana pinjaman tidak tepat 

waktu dan jumlah. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit yang selama ini 

dilaksanakan tidak efektif atau tidak sesuai dengan harapan, baik pemerintah maupun 

petani (Mubyarto, 1994). Kredit dana pinjaman prosedurnya yang dianggap terlalu 

berbelit-belit. Hubungan yang tidak langsung antara petani dan bank menyebabkan 

pengembalian tidak lancar, sehingga menyebabkan keterlambatan kredit yang 

seharusnya diterima petani pada waktu dibutuhkan. Keterlambatan ini mengakibatkan 

penundaan tanam, pemupukan dan pemeliharaan yang tidak sesuai dengan anjuran dan 

panen muda yang menyebabkan produktifitas dan kualitas tidak mencapai apa yang 

diharapkan (Wahyudi dan Wulandari, 2000). Dari segi teknis kemudahan dalam 

penyaluran kredit dana pinjaman program kemitraan merupakan salah satu “hak” yang 

diperoleh petani mitra dalam memperoleh paket kredit dari bank terkait melalui PG dan 

koperasi mitra yang dilakukan secara sistematis, transparan dan sesuai kebutuhan 

bergantung pada persetujuan yang telah disepakati berdasar pada RDK dan RDKK 

untuk satu periode musim tanam (Sriati et al., 2008). 
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2.6.2. Bantuan Usahatani dan Penanganan Panen Tebu 

PG memiliki sinder kebun yang memiliki wilayah kerja masing-masing 

menangani masalah tebu rakyat. Sinder ini memiliki tanggung jawab untuk membantu 

petani dan menjadi penghubung antara PG dengan petani tebu rakyat. Segala keluhan 

dan permintaan dari petani disampaikan melalui sinder, kemudian sinder 

menyampaikan pada pihak PG. Petani yang ingin mendapatkan bantuan biaya garap, 

permintaan pupuk, peminjaman traktor dan segala bantuan lainnya terlebih dahulu 

mendaftar pada sinder kebun. Sinder akan menilai dan menentukan jumlah bantuan 

modal yang tepat untuk petani sesuai dengan luas lahan yang didaftarkan petani (Susila, 

2002). Pada saat usahatani tebu pembinaan dilakukan oleh pihak PG berfungsi sebagai 

arahan metode teknis budidaya tebu secara efektif dan efisien sehingga mutu tebu 

menjadi baik, dan keharusan bagi petani tebu mitra untuk mengikuti pengarahan 

bimbingan yang dilakukan oleh pihak PG (Rochmatika, 2006). 

Selain bantuan pembinaan usahatani, PG memberikan fasilitas kepada petani 

untuk proses kelancaran penggilingan pasokan tebu. Fasilitas tersebut adalah bantuan 

tebang angkut (penanganan panen). Petani yang kesulitan dana untuk penebangan dan 

angkutan dapat menggunakan fasilitas ini. Bantuan ini sangat membantu petani karena 

pada awal musim giling belum ada lelang gula sehingga petani pun belum mendapatkan 

penghasilan. Dengan bantuan tersebut, arus perputaran uang petani menjadi lebih 

lancar. Bantuan penanganan panen didasarkan pada keputusan manajemen masing-

masing PG (Rochmatika, 2006). 

2.6.3. Produktivitas Tebu 

Produktivitas tebu merupakan jumlah produksi tebu per hektar, di mana dalam 

usahatani tebu mitra telah ditentukan target hasil dalam satu periode musim tanam 

sehingga dalam pengelolaan usahatani tebu harus mengikuti prosedur dalam pembinaan 

dan pengarahan yang dilakukan. Produktivitas sendiri sangat mempengaruhi 

penerimaan dan pendapatan petani mitra selain dari hasil tebu namun juga dari produksi 

gula dan tetes tebu. Produktivitas tebu yang terus meningkat memberikan jaminan 

secara kuantitas bahan baku tebu yang masuk ke PG, sehingga PG tidak kekurangan 

bahan baku dan tetap dapat menghasilkan keuntungan (Susila, 2002; Sriati et al., 2008). 

2.6.4. Jaminan Kualitas dan Harga Produk Tebu 

Kewajiban bagi petani kemitraan untuk memberikan hasil tebu yang sesuai dengan 

standar dari PG terkait. Syarat batang tebu yang baik agar memiliki rendemen yang 
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optimal adalah tidak mengandung pucuk tebu, bersih dari kotoran seperti tanah atau 

daun kering dan berumur maksimun 48 jam setelah tebang. Tebu yang tidak memenuhi 

standar tingkat kemasakan, akan ditolak oleh PG. Analisa kemasakan tebu dilakukan 

dengan pengambilan sampel yang dapat mewakili keseluruhan tebu yang diangkut 

menuju PG terkait untuk digiling (Rochmatika, 2006). 

Jaminan harga produk tebu diberikan oleh petani mitra dari pihak PG berdasar 

standar tingkat rendemen PG. Jaminan ini dimaksudkan agar petani seminimal 

mungkin masih mendapatkan keuntungan dari harga produk tebu.  Selain keuntungan 

dari hasil tebu, petani juga berhak mendapatkan 66% keuntungan dari hasil gula 

produksi dan 2,5% dari tetes tebu yang mereka giling (Sriati et al., 2008). 

2.6.5. Konsistensi Petani Kemitraan 

Konsistensi dalam bermitra merupakan 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 dan menjadikan perusahaan mitra dan petani kemitraan 

menjadi saling ketergantungan dikarenakan adanya kebutuhan dari masing-masing 

pihak. PG membutuhkan bahan baku tebu yang dibudidayakan petani, sedangkan 

petani membutuhkan modal, saprodi, pembinaan usahatani tebu, serta bantuan 

penanganan panen tebang angkut (Susila, 2002). Adanya sifat saling membutuhkan 

menjadikan kedua belah pihak melakukan kesepakatan kerjasama dengan kontrak 

perjanjian yang di dalamnya juga diatur secara sistematis mengenai hak-kewajiban 

masing-masing pihak. Kontrak kerjasama yang dilakukan akan menunjukkan 

kontinuitas konsistensi kemitraan apabila dalam pelaksanaannya menunjukkan 

hubungan saling menguntungkan (Rahmat,2011). 

2.7. Variabel Pengukuran 

Variabel Definisi 

Karakteristik 

Usahatani Tebu 

Hal yang merupakan identitas khusus dari pengelolaan usahatani tebu dari tehnik 

budidaya dan kebutuhan tenaga kerja di Kendal. 

Karaktersitik Petani 

Tebu Kemitraan 

Hal yang merupakan identitas ciri petani tebu mitra dari usia, tingkat pendidikan, 

lamanya pengalaman usahatani tebu dan luas kepemilikan lahan dalam berusahatani 

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

Pola Kerjasama 

Kemitraan 

Gambaran model dari hubungan kontrak perjanjian kerjasama antara petani tebu 

kemitraan dengan PT. IGN dilihat dari aspek sosial, teknis dan ekonomis. 

Aspek sosial Terdiri dari aspek internal petani tebu kemitraan dan aspek eksternal yaitu hubungan 

antara petani tebu kemitraan dengan lingkungan sekitarnya. 

Motivasi bermitra Pendorong PT.IGN dan petani mitra untuk melakukan kemitraan dalam usaha tani tebu. 

Keputusan bermitra Hal-hal  yang  melatarbelakangi petani tebu memutuskan untuk melakukan kerjasama 

kemitraan KPTR. 

Aspek teknis Proses pelaksanaan kegiatan kerjasama kemitraan Kredit KPTR. 
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Prosedur pengajuan 

kontrak perjanjian 

kemitraan 

Tahapan SOP dan proses pengajuan kontrak kerjasama, pembentukan kesepakatan dan 

perjanjian kemitraan Kredit KPTR antara pihak petani tebu mitra, PT. IGN dan 

Koperasi PTR. 

Hak-kewajiban dalam 

kemitraan KKPTR  

Hal-hal mengenai peraturan dan mengikat pihak-pihak yang bekerjasama dalam 

kemitraan KKPTR melalui kesepakatan kontrak perjanjian kemitraan KKPTR. 

Pelaksanaan kemitraan Proses dari berjalannya kemitraan ditopang oleh kelembagaan yang terdiri atas pihak-

pihak yang bermitra yaitu petani tebu mitra, PT. IGN dan Koperasi PTR. 

Aspek ekonomi Berkaitan dengan administrasi dan prosedur keuangan dalam kemitraan KKPTR. 

Pencairan dan 

penggunan dana 

pinjaman 

Prosedur dari pencairan dana pinjaman kredit dan alur dari penggunaan dana pinjaman 

untuk keperluan pembiayaan usahatani tebu kelompok tani mitra. 

Pembayaran hasil tebu Bentuk penyelesaian dari perjanjian keuangan yang telah disepakati dalam kontrak 

kerjasama kredit KPTR oleh pihak-pihak kemitraan melalui sistem bagi hasil. 

Keberhasilan 

Kemitraan KKPTR 

Hasil positif dari terlaksananya unsur kemitraan dan tercapainya tujuan kemitraan 

dilihat dari pertambahan jumlah anggota petani kemitraan, peningkatan areal dan 

produktivitas tebu, serta jumlah bahan baku tebu yang digiling di PG tidak mengalami 

penurunan. 

Penyaluran dana 

modal pinjaman 

Gambaran akses petani dalam memperoleh dana pinjaman sebagai modal usahatani 

tebu yang mendukung keberhasilan kemitraan. 

Bantuan usahatani 

dan penanganan 

panen tebu 

Bentuk usaha tindakan dan kegiatan bantuan kepada petani mitra dari pihak PT.IGN 

demi keberhasilan kemitraan. 

Produktivitas tebu Hubungan produktivitas atau hasil tebu petani mitra terhadap kelangsungan kemitraan 

dan keberhasilan kemitraan KKPTR. 

Jaminan kualitas dan 

harga produk tebu 

Bentuk hubungan jaminan kualitas produksi tebu dari petani mitra dan jaminan harga 

beli produk tebu petani mitra terhadap keberhasilan kemitraan KKPTR. 

Konsistensi petani 

kemitraan 

Hubungan dari wujud konsistensi keberlanjutan usahatani tebu kemitraan oleh petani 

mitra dalam program kerjasama KKPTR terhadap keberhasilan kemitraan KKPTR. 

 


