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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang 

Analisis Keberhasilan Kemitraan Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat 

(KKPTR) di PT Industri Gula Nusantara (PT. IGN) Kabupaten Kendal Jawa 

Tengah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Usahatani tebu di daerah Kendal identik dengan tingginya penggunaan tenaga 

kerja mulai dari pembukaan lahan hingga proses tebang angkut, yang dalam 

istilah lokal dikenal dengan “Semar Mantu”. 

2. Petani tebu mitra pada program kemitraan KKPTR di PT. IGN memiliki 

karakteristik: tingkat pendidikan formal yang tinggi, pengalaman usahatani 

cukup lama dan memiliki kepekaan terhadap kemajuan teknologi, serta 

motivasi usahatani tebu komersial dengan pengembangan skala usaha melalui 

perluasan areal usahatani tebu. 

3. Petani mitra juga memiliki karakteristik skala usahatani tebu dengan luasan 

lahan yang besar, ini  menunjukkan pengelolaan usahatani tebu lebih efisien 

dan pendapatan dari usaha tani tebu yang diterima lebih besar. 

4. Peran aktif petani mitra dalam kelembagaan (Koperasi Petani Tebu Rakyat dan 

Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) yang berkaitan 

dengan usahatani tebu, akan berdampak pada tingginya kekuatan posisi tawar 

(bargaining position) petani dan hubungan yang kuat terhadap pihak-pihak lain 

dalam usahatani tebu maupun dalam kemitraan. 

5. Kemitraan yang berlangsung di PT. IGN (PG Cepiring) memiliki pola Inti 

Plasma, yang dilatarbelakangi strategi bisnis dengan prinsip saling 

membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan. Dari aspek 

sosial, menunjukkan manfaat yang diperoleh dalam kemitraan merupakan daya 

tarik utama bagi petani mitra untuk melakukan mitra. Ditinjau dari aspek 

teknis, menunjukkan : (a) Kerjasama kemitraan dapat berjalan dengan baik dan 

berhasil dengan dilaksanakannya hak kewajibannya oleh masing-masing pihak 

mitra, (b) Pelaksanaan kemitraan tidak terlepas dari adanya prinsip saling 

percaya, membutuhkan, mendukung dan menguntungkan. Ditinjau dari aspek 



40 

 

ekonomis, menunjukkan pencairan dan penggunaan dana pinjaman kredit 

KPTR dapat dilakukan dengan sederhana, mudah, dan lancar sesuai dengan 

manajemen waktu petani mitra. 

6. Program kerjasama kemitraan kredit KPTR antara PT.IGN dan petani tebu 

kemitraan telah berjalan dengan baik dan berhasil, yang ditentukan oleh : (a) 

Penyaluran dana modal pinjaman yang mudah, lancar, tepat waktu dan tepat 

guna, (b) Adanya kemudahan bantuan usahatani dan penanganan panen tebu 

secara fisik maupun nonfisik dan dalam bentuk finansial maupun nonfinansial 

kepada petani mitra, (c) Produktivitas tebu yang semakin meningkat didukung 

dengan ekstensifikasi dan intensifikasi usahatani tebu, (d) Adanya jaminan 

kualitas dan harga produk tebu serta harga gula hasil petani mitra, dan (e) 

Adanya wujud konsistensi petani tebu mitra untuk terus berlanjut mengikuti 

program kemitraan KKPTR dan aktif sebagai anggota Koperasi PTR. 

5.2  Saran 

PT. IGN diharapkan melaksanakan peran sebagai pihak inti dengan baik, 

kemudian mempertahankan dan mengembangkan keberlanjutan program 

kemitraan Kredit KPTR agar semakin berhasil dengan cara menjaga kepercayaan 

para petani tebu mitra serta lebih merealisasikan hal-hal yang mendukung dari 

keberhasilan kemitraan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 

sehingga memiliki kelemahan dalam generalisasi. Untuk penelitian mendatang 

dapat dilakukan penelitian di lokasi lain dan atau dengan menggunakan metode 

yang lain. 

Saran yang dapat diberikan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya 

adalah : 

1. Melakukan analisis hubungan kemitraan terhadap kesejahteraan petani tebu 

mitra. 

2. Melakukan penelitian mengenai manajemen petani tebu mitra dalam 

berusahatani tebu kemitraan. 

3. Melakukan analisis pengaruh kemitraan terhadap pendapatan usahatani tebu. 

4. Melakukan analisis peran dan kebijakan pemerintah dalam pergulaan nasional. 


