
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 



Beberapa keuntungan (manfaat) yang diperoleh petani mitra dalam mengikuti program 

kemitraan antara lain: 

1. Kemudahan pengadaan bibit unggul. Dengan mengikuti kemitraan, petani tebu rakyat 

dapat dengan mudah mendapatkan bibit dengan varietas yang unggul sehingga dapat 

menghasilkan produktivitas tebu yang tinggi. Akan tetapi, ada pula petani yang 

membuat bibit unggul sendiri karena wawasan petani cukup luas mengenai masalah 

bibit terutama petani skala besar dengan pengalaman usahatani tebu yang cukup lama. 

2. Pengadaan pupuk yang lebih mudah. Petani merasakan adanya kelangkaan pupuk dan 

harganya menjadi meningkat di pasaran. PT. IGN mampu menyediakan pupuk bagi 

petani mitra yang diambil langsung dari Petrokimia sehingga harganya lebih murah 

dibanding harga di tingkat pasar. 

3. Mendapat bantuan permodalan usahatani tebu. Petani kemitraan menyatakan mereka 

mendapatkan bantuan pinjaman modal berupa kredit untuk usahatani tebu. Hal ini 

pertama yang diungkapkan petani yang memiliki luas lahan kecil dan pengalaman 

usahatani yang masih sedikit. Dengan bantuan peminjaman modal usaha petani mitra 

dapat memenuhi sarana produksi pertanian dan petani mitra terbantu dalam arus 

perputaran modal. 

4. Adanya jaminan tebu digiling. Dengan adanya kemitraan, petani mitra tidak terlalu 

khawatir terhadap hasil tebunya karena kepastian pasar sudah ada. 

5. Memperoleh ilmu pengetahuan mengenai tebu dan kemitraan. Petani tebu rakyat 

melakukan kemitraan untuk menambah pengetahuan mengenai budidaya menanam 

tebu yang baik. Karena secara langsung selama petani mitra melakukan budidaya pihak 

PT. IGN memberikan bimbingan teknis dalam kemitraan, selain itu pengetahuan 

budidaya tebu lain juga didapatkan dari sesama petani tebu yang sudah lama 

berusahatani tebu. 

6. Bantuan sarana prasarana saat tebang dan angkut tebu. PT. IGN memberikan fasilitas 

tebang dan angkut kepada petani yang mengikuti kemitraan. Dengan ini petani mitra 

dipermudah dalam mencari tenaga tebang dan angkut. Kebijakan ini merupakan salah 

satu strategi untuk menarik minat petani mitra untuk melakukan kegiatan penggilingan 

di PT. IGN. 

 

Lampiran 2 



 

Sumber : Data Sekunder Sistem Pengajuan Petani Pinjaman KKPE, PT. IGN (PG Cepiring) Kendal, 2014 

SISTEM PENGAJUAN PETANI PINJAMAN KKPE (Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi ) 

1. Ketua Kelompok tani datang ke PG dengan membawa berkas - berkas sebagai berikut :   

a. Permohonan pinjaman KKPE.  

b. 01 (surat keterangan dari kelurahan) yg terinci daftar nama petani dan di lampiri foto copy KTP yg masih berlaku yg 

sudah di tandatangani oleh Kepala Desa. 

c. Gambar kebun dari kelurahan.  

d. Jaminan sertifikat tanah / rumah (Jika jaminan tidak atas nama ketua kelompok harus di lampiri dengan surat kuasa) 

2. Sinder dan mandor cek lahan dan ukur ulang dengan GPS  ( ACC / TOLAK ) yang di lampiri dengan berita acara 

pengecekan lahan. 

 

 

 

 

3. Administrasi membuatkan RDKK (Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok) sesuai dengan plafond BRI yang di tanda 

tangani oleh : 

a. Daftar petani.  

b. Ketua kelompok Tani.  

c. Koord Tanaman Pabrik Gula.  

d. PPL Disbun.  

              

4. Berkas di ajukan ke KPTR ( Koperasi Petani Tebu Rakyat ) untuk di proses ke Bank BRI selaku penyalur KKPE.   

              

5.  Dengan menunggunya dana KKPE cair pihak Pabrik Gula bisa memberikan pinjaman talangan ( Pre Financing ) sesuai 

dengan kebutuhan kebun. 
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SOP PENGAJUAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI 

( KKPE – TEBU ) 

- PENGAJUAN LAHAN PETANI / KETUA KELOMPOK 

Petani / Kelompok Tani mengajukan lahan diikuti dengan daftar peserta yang 

terdiri dari: 

a. Ketua Kelompok 

b. Sekretaris 

c. Bendahara 

d. Menyusun Recana Devinitif Kebutuhan Kelompok ( RDKK ) dan disahkan 

oleh pejabat Dinas Teknis setempat / PPL Perkebunan, Perhutanan 

e. Gambar calon kebun yang disahkan oleh Kades/Kelurahan 

- PABRIK GULA 

a. PG mensurvey sesuai leter C di desa 

b. PG melaksanakan pendaftaran dan pengukuran luas lahan tebu dari peserta 

kelompok tani 

c. Memeriksa kebenaran dan mendatangani rekapitulasi Recana Devinitif 

Kebutuhan Kelompok ( RDKK ) 

d. PG merekomodasi atas dasar lahan terukur ( gambar GPS ) dengan luasan yang 

efektif 

- AKAD KREDIT ( BUKA CO ) 

Akad kredit dengan perjanjian segitiga antara lain : 

a. Petani diwakili oleh Ketua Kelompok 

b. PG diwakili oleh Direktur / ADM 

c. Koperasi Petani Tebu Rakyat ( KPTR ) 

- PERJANJIAN 

Isi perjanjian meliputi : 

a. Kelompok Tani akan menerima Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi ( KKPE 

– Tebu ) dengan jumlah maksimal untuk tanaman : 

1.  Plant Cane ( PC ) Rp 25.000.000,- per hektar, berupa SHU/COL, BIGAR, 

Bibit, Pupuk an organik, Pupuk organik biokompos produksi PT Industri 

Gula Nusantara, BTA dan Obat    ( Herbisida ) 

2. Ratton Cane ( RC ) Rp 21.000.000,- per hektar, berupa SHU/COL, BIGAR, 

Pupuk               an organik, Pupuk organik biokompos produksi PT Industri 

Gula Nusantara, BTA dan Obat ( Herbisida ) 

3. Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi ( KKPE – Tebu ) diatas realisasi 

pencairannya berlaku efektif diterimakan bertahap sesuai kemajuan 

pekerjaan kebun dan harus dibayar lunas oleh PIHAK KESATU setelah 

kebun tersebut diatas selesai ditebang, yang teknis pelaksanaanya dapat 

dilakukan secara bertahap dan atau sekaligus. 

 

Sumber : Data Sekunder SOP Pengajuan KKPE, PT. IGN (PG Cepiring), 2014. 

 

Lampiran 3b 



PERJANJIAN KERJA SAMA 

DALAM RANGKA   

KREDIT KETAHANAN PANGAN—ENERGI PENGEMBANGAN  

TEBU (KKPE-TEBU)   MTT 2009/ 2010 TAHAP II 

ANTARA 

 PT INDUSTRI GULA NUSANTARA  

DAN KOPERASI PETANI TEBU RAKYAT MEKAR MANIS 

DAN KELOMPOK TANI  

Nomor : 

Nomor : 

 

Pada hari ini                      tanggal                             bulan                              tahun                                                                                                    

dua ribu    (        -        -  20           ),  kami yang bertanda tangan 

dibawah ini : 

 

1.  Ir. KAMADJAYA, L MBA ,Direktur Utama PT Industri Gula Nusantara , bertempat tinggal 

di di Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut ditas berdasarkan Akte  

Pendiriran Perusahaan dan Anggaran Dasar Perseroan No. 35 yang dibuat dihadapan  Ny 

Elly Ninaningsih Sarjana Hukum ,Notaris di Semarang dengan demikian berwenang betindak 

untuk dan tas nama PT Industri Gula Nusantara yang berkedudukan di Jalan Moch Suyudi, 

SH No. 15 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

2. a. H. SUTARDI, SP., KETUA  bertempat tinggal di Desa Bugangin,  Kelurahan Bugangin 

Kecamatan Kendal,Kabupaten Kendal 

 b. HM AMINUDDIEN, SEKRETARIS bertempat tinggal di Desa Pegandon Kelurahan 

Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal . 

  c. Ir. MOCH WAHYU WIDYATMIKO, BENDAHARA, bertempat    tinggal di Desa 

Malangsari, Kecamatan Patebon , Kabupaten Kendal. 

Dalam hal ini masing-masing bertindak untuk diri sendiri maupun dalam jabatannya tersebut 

selaku Pengurus Koperasi Petani Tebu Rakyat “ MEKAR MANIS’  Kabupaten Kendal 

Badan Hukum Nomor dan Tanggal 026/Bh/KDK.II – 2/VII/2000 tanggal 13 Juli 2000  dan 

demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Koperasi Petani Tebu Rakyat 

“MEKAR MANIS” berkedudukan di Kelurahan Bungangin, Kecamatan Kendal, Kabupaten 

Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

3.  WARIS, Koordinator / Ketua kelompok Tani  , sebanyak   Kelompok Tani dengan nama dan 

alamat seperti daftar terlampir dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri  dan atas nama 

Kelompok Tani anggotanya (terlampir) berdasarkan kolektif surat Kuasa tanggal                

bulan                                                                                               tahun  

dua ribu                              (   -      - 20     ) yang dilampirkan dalam perjanjian ini dan 

merupakan satu kesatuan dengan surat perjanjian ini, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA . 

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pelaksanaan 

Kredit Ketahanan Pangan - Energi Pengembangan Tebu  (KKPE-Tebu) Kemitraan MTT 

2009 / 2010  diwilayah Kerja  PIHAK KEDUA   Kabupaten Kendal dan Batang Propinsi 

Jawa tengah berdasarkan: 

Lampiran 3c 



1. Peraturan Menteri Keuangan R I No : 79/PMK.5/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Kredit 

Ketahanan Pangan  dan Energi. 

2. Peraturan Menteri Pertanian No; 57/Permentan/Ku.430/7/2007 tanggal 30 Juli 27 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. 

3. Perjanjian Kerja sama antara PT bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan PT Industri Gula 

Nusantara   

Nomor  :B 687- DIR/PRG/XII/2007                                       

Nomor : 133/IGN-BRI/XII/07 

  tanggal 27 , bulan Desember  tahun 2007 tentang Pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan     

Energi  Pengembangan Tebu (KKPE –Tebu)    MTT 2009 / 2010  

 

Pasal 1 

Pengertian 

1. KKPE Pengembangan Tebu Rakyat adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi  dalam rangka 

pengembangan budidaya tanaman tebu rakyat yang diberikan oleh Kanca BRI Pelaksana 

kepada Kelompok Tani yang disepakati sebagai mitra oleh Pabrik Gula tertentu atau kepada 

Koperasi Primer yang disepakati sebagai mitra oleh Pabrik gula tertentu, untuk diteruskan 

kepada kelompok tani anggotanya guna membiayai budidaya tebu yang berdasarkan 

kesepakatan anatar PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA atas dasar 

prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. 

2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi – Pengembangan Tebu (KKPE-Tebu) selanjutnya disebut 

adalah Penyediaan uang oleh Bank kepada Kelompok Tani  atau Koperasi Primer untuk 

diteruskan kepada anggotanya guna membiayai usaha budidaya tebu rakyat. 

3. Bank adalah PT Bank rakyat Indonesia (Persero)  sebagai pemberi KKPE-Tebu  MTT 2009 / 

2010 kepada PIHAK KEDUA  atau PIHAK KETIGA. 

4. Kanca BRI Pelaksana adalah Kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang 

melaksanakan pemberian KKP–E Pengembangan tebu (KKPE-Tebu) MTT 2009 / 2010 kepada 

PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA. 

5. Rencana Definitif Kelompok Tani ,yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kegiatan 

usaha dan kebutuhan modal  kerja Kelompok Tani untuk suatu periode tertentu yang disusun 

melalui musyawarah dan  rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam mengelola usaha 

budidaya tanaman tebu dalam satu hamparan . 

6. Rencana Definitif Kebutuhan kelompok tani yang selanjutnya disebut RDKK, adalah rencana 

kebutuhan modal kerja budidaya tebu kelompok tani untuk 1(satu) periode tertentu , yang 

disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan dilengkapi dengan rencana 

penarikan dan pembayaran kembali KKP-E Pengembangan tebu (KKPE-Tebu) MTT 2009 

/2010 yang akan diperoleh. 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Kerjasama 

Para PIHAK bekerja sama dalam hal pengelolaan dana KKPE Pengembangan Tebu (KKPE-Tebu) 

dari bank untuk keperluan penanaman tebu / produksi gula. 

1.  Hak masing-masing PIHAK : 

1.1. PIHAK PERTAMA berhak : 



a. Menetapkan Koperasi dan Kelompok tani yang akan menjadi mitra kerja dalam 

pelaksanaan KKPE Pengembangan tebu (KKPE-Tebu)  MTT 2009/2010. 

      gula PIHAK KETIGA untuk membayar kembali pinjaman pokok dan bunga KKP–E 

Pengembangan tebu (KKPE-Tebu)  MTT 2009/2010 atas nama PIHAK KETIGA 

kepada Bank. 

1.2.  PIHAK KEDUA berhak : 

         Menandatangani akad kredit, menarik kredit dan langsung menyetorkan ke rekening 

Pabrik Gula  (PG) yang khusus dibuka untuk pembiayaan budidaya tebu PIHAK 

KETIGA di Kanca BRI yang bersangkutan, berdasarkan surat kuasa kelompok tani 

kepada Koperasi Primer dan surat kuasa dari Koperasi Primer kepada Pabrik Gula. 

1.3.  PIHAK KETIGA berhak : 

a. Mendapatkan sarana produksi  (saprodi)  dan biaya lainnya dari PIHAK PERTAMA 

yang bersumber dari dana KKP –E Pengembangan tebu MTT 2009/ 2010. 

b. Mendapat bimbingan teknis budidaya tebu sampai dengan panen dan penanganan 

pasca panen  sehingga tebu yang dihasilkan sesuai standar mutu yang ditetapkan. 

c. Mendapatkan hasil sesuai sistem yang berlaku di Pabrik Gula yang bersangkutan 

,yaitu Sistem  Bagi Hasil (SBH) sbb.: 

Bagi Hasil Gula : 

 Rendemen s/d 6,00  PTR   = 66 %   ; PG   =  34 % 

 Selisih selebihnya Rendemen 6,00  PTR   = 70 % : PG   = 30 % 

 Tetes Bagian Petani   2.5 Kg per Ku tebu digiling 

 

2. Kewajiban masing-masing PIHAK: 

2.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban  : 

a. Membimbing petani dalam menyusun RDKK tebu yang dilengkapi dengan Rencana 

Penarikan dan Pengembalian Kredit (RPP) 

b. Memeriksa Rekapiotulasi RDK dan RDKK yang dilengkapi dengan RPP serta 

RDKK  pendukungnya, yang disusun oleh PIHAK KEDUA dan merkomendasikan 

permohonan kredit yang diajukan  PIHAK KETIGA  melalui PIHAK KEDUA  

kepada bank, dilampiri dokumen yang dipersyaratkan Bank 

c. Mengelola dana KKP–E Pengembangan Tebu MTT 2008/2009 yang langsung 

disetorkan oleh PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menarik KKP–E 

Pengembangan Tebu (KKPE-Tebu) MTT 2009/ 2010 dari bank, untuk membiayai 

kegiatan budidaya tebu PIHAK KETIGA, sesuai Rencana Penarikan dan 

Pengembalian Kredit (RPP). 

d. Menjamin kelancaran dan ketepatan waktu serta jumlah penyediaan bibit tebu 

dengan mutu baik serta memberikan bimbingan  teknis budidaya tebu  sampai 

dengan panen  dan penanganan  pasca panen kepada PIHAK KETIGA. 

e. Mengatur dan melaksanakan tebang angkut dan pengolahan hasil tebu PIHAK 

KETIGA guna mencapai efisiensi yang tinggi. 

f. Membayar hasil panen tebu/gula kepada PIHAK KETIGA dengan harga  sesuai 

ketentuan /kesepakatan setelah dipotong dengan angsuran/pelunasan pinjaman pokok 

dan bunga PIHAK KETIGA kepada Bank. 



g. Menjamin kelancaran pengembalian KKP–E  Pengembangan tebu   (KKPE-Tebu) 

MTT 2008/2009 dan bertanggung jawab atas pelunasan seluruh kredit tersebut 

kepada Bank sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. 

2.2.PIHAK KEDUA berkewajiban : 

a. Membuat rekapitulasi RDK dan RDKK yang diajukan PIHAK KETIGA dilengkapi 

dengan Rencana Penarikan dan Pengembalian Kredit  (RPP). Serta meneruskan 

permohonan kredit PIHAK KETIGA kepada Bank, melalui PIHAK PERTAMA 

untuk mendapatkan persetujuan / rekomendasi dari PIHAK PERTAMA, dilampiri 

RDKK pendukung maupun dokumen yang dipersyaratkan Bank. 

b. Mengajukan permohonan Kredit, menandatangani akad kredit dan langsung 

menyetorkan seluruh dana  KKP–E Pengembangan Tebu (KKPE-Tebu) MTT 2009/ 

2010  yang ditarik tersebut ke rekening Pabrik Gula di Kanca BRI Pelaksana yang 

bersangkutan, untuk dipergunakan membiayai kegiatan budidaya tebu PIHAK 

KETIGA  sesuai RPP, berdasarkan surat kuasa dari PIHAK KETIGA  kepada 

PIHAK KEDUA dan surat kuasa dari PIHAK PERTAMA. 

c. Membuat pernyataan pembayaran tunggakan KKPA –TRI dan KKP-TR 

apabila Koperasi Primer/ KUD yang bersangkutan mempunyai tunggakan KKPA – 

TRI dan KKP-TR sebelumnya. 

d. Membuat surat KUASA kepada pihak pertama untuk mengeloladana  KKP-E 

Pengembanagan Tebu  (KKPE-Tebu) MTT 2009/ 2010, untuk membiayai kegiatan 

budidaya tebu PIHAK KETIGA. 

 

2.3  PIHAK KETIGA berkewajiban: 

a. Menyusun RDK dan RDKK yang dilengkapi dengan RPP selanjutnya mengajukan 

permohonan kredit melalui PIHAK KEDUA kepada Bank. 

b. Memberikan surat kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengajukan permohonan 

kredit menandatangani kredit dan menarik kredit tersebut dari Bank serta langsung 

menyetorkan kredit yang ditarik tersebut ke rekening PG di Kanca BRI yang 

bersangkutan, untuk dipergunakan membiayai kegiatan budidaya tebu PIHAK 

KETIGA. 

c. Melaksanakan budidaya tebu sesuai petunjuk dan bimbingan         PIHAK 

PERTAMA  

d. Menyerahkan seluruh produksi tebu kepada PIHAK PERTAMA untuk digiling 

sesuai kesepakatan para pihak. 

e. Membuat pernyataan membayar kembali tuunggakan KKPT–TR apabila yang 

bersangkutan mempunyai tunggakan tersebut. 

 

3. Dengan ditandatanganinya  Perjanjian Kerja sama ini berarti masing-masing PIHAK telah 

memberikan kuasa kepada para pihak lainnya yakni PIHAK KETIGA memberi kuasa kepada 

PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA 

sebagaimana tercantum pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini 

 

 

 



Pasal 3 

Mekanisme Penggunaan Dana 

1. PIHAK KEDUA melakukan penarikan KKP–E Pengembangan Tebu (KKPE-Tebu) MTT 

2009/2010 dari Kanca BRI Pelaksana berdasarkan surat Kuasa dari PIHAK KETIGA kepada 

PIHAK KEDUA selanjutnya PIHAK KEDUA langsung menyetorkan dana kredit tersebut ke 

rekening giro PIHAK PERTAMA di Kanca BRI pelaksana ybs. 

2. Pencairan dan penggunaan dana KKP-E MTT 2009/ 2010  dari rekening giro PIHAK 

PERTAMA berasal dari dana KKP–E yang disetorkan oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh 

pejabat yang berwenang dari PIHAK PERTAMA untuk keperluan pembiayaan budidaya tebu  

rakyat PIHAK KETIGA. Untuk keperluan tersebut kepada PIHAK PERTAMA agar 

memberikan nama pejabat yang diberi wewenang memberikan rekomendasi serta contoh tanda 

tangannya  pada waktu akad  dan pencairan kredit KKP-E MTT 2009/ 2010 . 

 

Pasal 4 

Mekanisme Pembayaran Hasil Penyerahan Tebu 

1. PIHAK KETIGA wajib menyerahkan seluruh hasil panen tebu kepada PIHAK PERTAMA. 

2. PIHAK PERTAMA membayar hasil penyerahan panen tebu/gula kepada PIHAK KETIGA 

setelah dikurangi dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman  ke rekening PIHAK 

KETIGA di Bank dari hasil penyerahan panen tebu/gula PIHAK KETIGA. 

 

Pasal 5 

Masa Berlaku 

1. Perjanjian  kerja sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani oleh 

seluruh pihak sampai dengan pinjaman (pokok dan bunga) PIHAK KETIGA lunas. 

2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerja sama ini maka pihak 

yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak 

lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan perjanjian 

kerja sama yang diinginkan. 

3. Pemutusan perjanjian  kerja sama sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) diatas baru 

berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya. 

4. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ketentuan 

perundang-undangan dan atau kebijaksanaan Pemerintah tidak memungkinkan berlangsungnya 

perjanjian kerja sama ini.  

5. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir baik karena  permintaan salah satu pihak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) diatas ataupun karena alasan lain  yang dimaksud dalam ayat (4) 

diatas ,maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari 

masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum 

perjanjian ini berakhir maupun kewajiban kepada pihak Bank.     

  

Pasal 6 

Perselisihan 

1. Dalam hal terjadi  perselisihan mengenai penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini 

maka para pihak sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah. 



2. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka para pihak sepakat 

untuk menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Kendal 

3. Untuk Perjanjian kerja sama ini dan segala akibatnya para pihak sepakat untuk memilih tempat  

kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Kendal. 

 

Pasal 7  

Penutup 

1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal ditandatangani 

perjanjian  kerja sama ini. 

2. Surat surat, dokumen–dokumen dan lampiran – lampiran yang berhubungan dengan perjanjian 

ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga perjanjian 

ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat -surat, dokumen-dokumen dan lampiran tersebut. 

3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) dimana rangkap pertama, kedua  dan ketiga 

bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan distribusi sebagai 

berikut.: 

 

Rangkap  Kesatu : PIHAK PERTAMA 

Rangkap  Kedua : PIHAK KEDUA 

Rangkap  Ketiga : PIHAK KETIGA  

Rangkap  Keempat : Direksi PT IGN   

Rangkap  Kelima        : Kantor cabang PT BRI Kendal 

Rangkap  Keenam : Dinas Pertanian Kabupaten Kendal 

 

PIHAK KETIGA 

 

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 

Ir. KAMADJAYA, L MBA H. SUTARDI, SP  WARIS 

 

Mengetahui 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

 

 

Kantor Cabang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RENCANA PENGGUNAAN KREDIT BESERTA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN 

\ 

I. JUMLAH KREDIT YANG DIBUTUHKAN 

Rp 2.110.217.500,-  

 

II. PERHITUNGAN UNTUK PENGEMBALIAN 

1. Pemasukan Hasil 

a) Penjualan Gula 

TRS I Km B       = 31,338 Ha x 800 Ku x 7.5 % x 67.05 % x 1.002 x Rp. 600.000       

Hasil Penjualan gula      Rp. 757.949.517,- 

TRS II Km B   = 17,199 Ha  x 750 Ku x 7.5 % x 67.05 % x 1.002 x Rp. 600.000       

Hasil Penjualan gula      Rp. 389.981.025,- 

TRT I Km B   = 7,150 Ha  x 750 Ku x 7,5 % x 67.05 % x 1.002 x Rp. 600.000       

Hasil Penjualan gula      Rp. 162.123.631,- 

TRT II Km B   = 40,166Ha  x 750 Ku x 7,5 % x 67.05 % x 1.002 x Rp. 600.000       

Hasil Penjualan gula      Rp. 910.749.339,- 

TRT I Km A   = 16,432 Ha  x 750 Ku x 7,5 % x 67.05 % x 1.002 x Rp. 600.000       

Hasil Penjualan gula      Rp. 372.589.581,- 

TRT II Km A   = 15,000 Ha  x 750 Ku x 7,5 % x 67.05 % x 1.002 x Rp. 600.000       

Hasil Penjualan gula      Rp. 340.119.506,- 

 

Total penjualan gula Rp. 2.933.512.599,- 

 

b) Penjualan tetes 

TRS I Km B  =  31,338 Ha  x  800 Ku x  2.5 % x  1.002 x Rp. 130.000       

Hasil Penjualan tetes     Rp. 81.641.757,- 

TRS II Km B  =  17,199 Ha  x  750 Ku x  2.5 % x  1.002 x Rp. 130.000       

Hasil Penjualan tetes     Rp. 42.006.407,- 

TRT I Km B  =  7,150 Ha  x  750 Ku x  2.5 % x  1.002 x Rp. 130.000       

Hasil Penjualan tetes     Rp. 17.462.981,- 

TRT II Km B  =  40,166 Ha  x  750 Ku x  2.5 % x  1.002 x Rp. 130.000       

Hasil Penjualan tetes     Rp. 98.100.434,- 

TRT I Km A  =  16,432 Ha  x  750 Ku x  2.5 % x  1.002 x Rp. 130.000       

Hasil Penjualan tetes     Rp. 40.133.106,- 

TRT II Km A  =  15,000 Ha  x  750 Ku x  2.5 % x  1.002 x Rp. 130.000       

Hasil Penjualan tetes     Rp. 36.635.625,- 

 

 Total penjualan tetes Rp.    315.980.310,- 

 

 Jumlah pemasukan       Rp. 3.249.432.909,- 

 

2. Pengeluaran Biaya 

 TRS/ TRT I  Rp. 18.000.000/ Ha 

a) Jaminan pendapatan petani 

 dan BBH (COL)  = 54,920 Ha x Rp.   500.000 = Rp   27.460.000,- 

b) Biaya garap   = 54,920 Ha x Rp. 6000.000 = Rp  329.520.000,- 

c) Bibit   = 54,920 Ha x Rp. 2500.000 = Rp  137.300.000,- 

d) Pupuk   = 54,920 Ha x Rp. 3000.000 = Rp  164.760.000,- 

e) Biaya tebang Angkut  = 54,920 Ha x Rp. 5500.000 = Rp  302.060.000,- 

f)      Pemberantasan hama  = 54,920 Ha x Rp.   500.000 = Rp   27.460.000,- 

           

 Rp. 988.560.000,- 
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TRS/ TRT II  Rp. 15.500.000/ Ha 

a. Jaminan pendapatan petani 

 dan BBH (COL)   = 72.365 Ha  x Rp.   500.000 = Rp   36.182.500,- 

b. Biaya garap  = 72.365  Ha x Rp. 6000.000 = Rp 434.190.000,- 

c. Bibit  = 72.365  Ha x Rp. 0  = Rp        0 

d. Pupuk  = 72.365 Ha  x Rp. 3000.000 = Rp 217.095.000,- 

e. Biaya tebang Angkut  = 72.365 Ha  x Rp. 5500.000 = Rp 398.007.500,- 

f. Pemberantasan hama  = 72.365 Ha  x Rp.   500.000 = Rp   36.182.500,- 

        Rp. 1.121.657.500,- 

 

 Jumlah pengeluaran Biaya :                  Rp 2.110.217.500,- 

 

3. Untuk pengembalian kredit sebesar 

  Pokok   =   Rp 2.110.217.500,- 

               Bunga  7 %  = Rp    147.715.225,-  

       Jumlah pengambilan kredit dan bunga         Rp 2.257.932.725,-  

 

4. Sisa Hasil Usaha                               Rp.  991.500.184,- 

     

5. Sisa Hasil Usaha per Ha                                                                        Rp.      7.789.607,- 

 

DIBUTUHKAN WAKTU SELAMA SATU SETENGAH (1,5 ) TAHUN 

 

       Kendal,          Desember 2009 

 

 

PENGURUS KPTR ―MEKAR MANIS’ KENDAL 

 

KETUA SEKRETARIS BENDAHARA 

 

 

 

H. SUTARDI, SP 

 

 

 

HM. AMINUDDIEN 

 

 

 

Ir. MOCH. WAHYU WIDYATMIKO  

 

 

MENGETAHUI  

PT. INDUSTRI GULA NUSANTARA 

PG CEPIRING 

 

 

   

 

 

 

DRS H ROESWANTO 

Direktur Operasional  

 

 

 

 



Hak dan Kewajiban Petani Kemitraan, PT. IGN (PG Cepiring), serta Koperasi PTR 

dalam Melaksanakan Kemitraan Kredit KPTR. 

(1) Hak yang diperoleh petani kemitraan meliputi: 

a. Mendapatkan paket kredit dari bank terkait (BRI Kendal) melalui PT. IGN sesuai 

luas garapan yang telah disetujui; 

b. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dari petugas lapangan (Sinder Kebun dan 

atau Mandor Kebun) PT. IGN dalam berusahatani tebu; 

c. Mendapat pinjaman kredit dengan bunga 6% per periode musim tanam dan dijamin 

dalam pengembalian kredit oleh PT. IGN; 

d. Mengetahui jadwal penebangan, jumlah tebu yang dihasilkan serta rendemen tebu 

melalui Taksasi tebu Desember/Maret dan saat tebang angkut; 

e. Mendapatkan bagi hasil dari PT. IGN berupa gula dan tetes sesuai dengan jumlah 

tebu yang dipasok. 

(2) Kewajiban petani kemitraan meliputi: 

a. Menyusun RDK dan RDKK yang dilengkapi dengan rencana penarikan dan 

pengembalian kredit (RPP), selanjutnya mengajukan permohonan kredit melalui 

koperasi kepada bank yang terkait; 

b. Memberikan surat kuasa kepada Koperasi PTR “Mekar Manis” untuk mengajukan 

permohonan kredit, menandatangani kredit dan menarik kredit tersebut dari bank 

BRI Kendal serta langsung menyetorkan kredit yang ditarik tersebut ke rekening PT. 

IGN di bank yang bersangkutan untuk dipergunakan membiayai kegiatan budidaya 

tebu; 

c. Mengelola usahatani tebu sebaik-baiknya dan mematuhi bimbingan yang dilakukan 

oleh sinder kebun atau mandor kebun PT. IGN; 

d. Menyerahkan semua hasil usahatani tebunya berdasarkan taksasi produksi kepada 

PT. IGN; 

e. Mengembalikan kredit beserta bunga kredit 6% per musim tanam dan membayar 

biaya tebang angkut; 

f. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib kepada Koperasi PTR; 

g. Memiliki jaminan dalam pelaksanaan kemitraan untuk pinjaman kredit. 

(3) Sedangkan hak dari PT. IGN meliputi: 

a. Mengadakan pembinaan teknis budidaya dan pengawasan mutu tebangan kepada 

petani kemitraan; 
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b. Mengatur dan menetapkan penebangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; 

c. Menentukan besarnya bagi hasil antara petani tebu kemitraan dengan PT. IGN sesuai 

dengan peraturan pemerintah; 

d. Memberikan kredit bagi petani kemitraan yang dibutuhkan petani sebagai modal 

usaha sesuai dengan luasan lahan produksi tebu melalui kesepakatan antara kedua 

belah pihak; 

e. Menetapkan besarnya jaminan kepada petani kemitraan pengguna kredit sebagai 

persyaratan memperoleh kredit dari PT. IGN melalui bank BRI sebagai pemberi 

kredit. 

(4) Kewajiban PT. IGN terhadap petani peserta kemitraan meliputi: 

a. Merekomendasi permohonan petani untuk bermitra dengan PT. IGN; 

b. Membimbing petani kemitraan dalam menyusun RDK dan RDKK tebu yang 

dilengkapi dengan rencana penarikan dan pengembalian kredit (RPP); 

c. Memberikan SPTA (surat perintah tebang angkut) kepada petani kemitraan untuk 

melaksanakan tebang angkut tebu ke PT. IGN; 

d. Memberikan pelayanan dan bimbingan teknis bagi petani kemitraan; 

e. Menyerahkan bagi hasil bagian petani kemitraan sesuai dengan perhitungan bagi 

hasil yang ditentukan oleh pemerintah. 

(5) Hak Koperasi PTR “Mekar Manis” meliputi: 

a. Menandatangani akad kredit; 

b. Menarik kredit dan menyetorkannya ke rekening PT. IGN yang khusus dibuka untuk 

membiayai budidaya tebu kelompok tani mitra di bank BRI Kendal, berdasarkan 

surat kuasa dari kelompok tani mitra kepada koperasi dan surat kuasa dari koperasi 

kepada pabrik gula. 

(6) Kewajiban Koperasi PTR “Mekar Manis” salah satunya membuat rekapitulasi RDK 

dan RDKK yang diajukan kelompok tani mitra dilengkapi dengan rencana penarikan 

dan pengembalian kredit (RPP) serta meneruskan permohonan kredit kepada bank 

melalui PT. IGN untuk mendapatkan persetujuan/ rekomendasi dari PT. IGN, dilampiri 

RDKK pendukung maupun dokumen yang dipersyaratkan bank BRI Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER 

KEMITRAAN PROGRAM KREDIT KETAHANAN PANGAN TEBU RAKYAT 

(KKPTR) 

 

Responden yang terhormat, 

Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat (KKPTR) merupakan program pengembangan 

tebu rakyat melalui kemitraan usaha yang telah dilaksanakan oleh PT. Industri Gula 

Nusantara (PT. IGN), Pabrik Gula Cepiring, Kabupaten Kendal. Selama ini program 

kemitraan terlaksana cukup baik dan dapat dikatakan berhasil dilihat dari pertambahan 

jumlah anggota petani tebu yang melakukan kemitraan dalam usaha tani tebu, peningkatan 

areal dan produktivitas tebu dari lahan kemitraan, konsistensi petani tebu dalam kerjasama 

kemitraan, serta jumlah bahan baku tebu yang digiling tidak mengalami penurunan. 

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pola kemitraan dan mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan sehingga dapat digunakan 

sebagai salah satu acuan atau cara dalam memperbaiki kegagalan dalam program 

kemitraan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Responden yang terhormat 

untuk membantu kami dengan cara mengisi kuesioner ini, yang akan digunakan sebagai 

bahan penyusun Penelitian Skripsi, Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen 

Satya Wacana, Salatiga. Partisipasi anda akan sangat kami hargai dan data akan kami 

gunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan 

terimakasih. 

Beny Tegar Putranto 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama   :         

2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 

3. Alamat  :         

 

A. ASPEK SOSIAL 

 

1. Umur  :     tahun 

2. Pendidikan  : □ SD  □ SMP  □ SMA  

     □ Diploma □ Perrguruan Tinggi (Sarjana)  

     □ Lainnya 

 

3. Luas lahan tebu yang dimiliki :        (ha) 

 

4. Sejak kapan mengikuti program kemitraan KKPTR? 

 

5. Dari mana kah bapak mendapatkan pengetahuan tentang program kemitraan 

KKPTR? 
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6. Apa yang bapak ketahui tentang program kemitraan tebu KKPTR? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. Apakah yang menjadi alasan dan tujuan bapak untuk mengikuti program 

kemitraan KKPTR? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8. Hak dan kewajiban apa saja kah yang diatur dalam program kerjasama kemitraan 

usahatani tebu tersebut? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. Manfaat seperti apa yang bapak dapatkan dengan pengalaman bermitra KKPTR? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

B. ASPEK TEKNIS 

 

1. Seperti apakah bentuk aturan atau prosedur pengajuan kontrak yang selama ini 

dilakukan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. Syarat-syarat apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pengajuan kontrak 

kerjasama kemitraan usahatani tebu? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana hasil dari analisis kesesuaian lahan yang dimaksud mendukung untuk 

dilakukannya usahatani tebu? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Dalam penyusunan RDK dan RDKK, bagaimanakah peran untuk masing-masing 

pihak (petani, pabrik, dan koperasi atau bank) yang melakukan kemitraan 

kerjasama? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 



5. Apakah model perhitungan persentase bagi hasil yang selama ini dilakukan sudah 

cukup baik dan benar sesuai kesepakatan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

C. ASPEK EKONOMI 

1. Bagaimanakah prosedur penurunan (pencairan) dana kredit pinjaman yang 

selama ini dilakukan? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Hal-hal apa saja yang perlu tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan 

Kelompok Tani (RDKK)? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana model batasan dan standar minimal rincian anggaran kebutuhan 

modal usahatani agar bisa menjadi suatu kesepakatan kemitraan? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimanakah ketetapan dalam pengembalian kredit pinjaman yang disepakati? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Apakah selama ini dana kredit yang dipinjam sudah digunakan sesuai sasaran 

dan tepat guna selama melakukan usahatani tebu? ( Ya / Tidak ) 

Alasan:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. Apakah target minimal produktivitas tebu (Ku/Ha) yang disepakati sudah 

terpenuhi? (Ya / Tidak) 

Alasan:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Target produktivitas:………...Ku/Ha ; Hasil nyata 

produktivitas:…………Ku/Ha 

7. Bagaimanakah model rincian perhitungan persentase bagi hasil tebu yang 

selama ini dilakukan? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 

KUESIONER KEBERHASILAN KEMITRAAN KKPTR 

A. Keberhasilan Kemitraan KKPTR 

1. Menurut bapak bagaimana hubungan keberhasilan kemitraan KKPTR dengan  

peningkatan produktivitas tebu? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana hubungan dari keberhasilan kemitraan KKPTR dilihat dari adanya 

pertambahan jumlah anggota yang ingin bergabung dalam kemitraan? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana hubungan dari keberhasilan kemitraan KKPTR dilihat dari segi 

pertambahan jumlah areal tebu? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimanakah hubungan keberhasilan kerjasama kemitraan KKPTR yang 

berpengaruh terhadap jumlah pasokan hasil tebu yang digiling PG? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

B. Penyaluran Dana Modal Pinjaman 

1. Bagaimanakah alur aliran dana pinjaman KKPTR dari Kreditur hingga sampai 

ke petani kemitraan? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana hubungan kelancaran penyaluran dana modal pinjaman terhadap 

keberhasilan kemitraan KKPTR? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



3. Menurut bapak bagaimana bentuk dari penyaluran dana modal pinjaman yang 

dapat mendukung keberhasilan kerjasama kemitraan KKPTR? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimanakah hubungan kelancaran penyaluran dana modal pinjaman terhadap 

kenaikan produktivitas tebu? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

C. Bantuan Usahatani dan Penanganan Panen Tebu 

1. Bentuk bantuan apa saja yang bapak terima dari pihak PG saat berusahatani 

tebu dan tebang angkut? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana hubungan dari adanya bantuan usahatani dan penanganan panen 

tebu terhadap keberhasilan kemitraan KKPTR? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Menurut bapak bantuan usahatani tebu yang seperti apa yang dapat 

berkontribusi dan mendukung terhadap keberhasilan kemitraan KKPTR? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Bentuk bantuan penanganan panen tebu seperti apa yang mendukung adanya 

keberhasilan kerjasama kemitraan KKPTR? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

D. Produktivitas Tebu 

1. Menurut bapak apakah dengan ikut dalam kerjasama kemitraan berpengaruh 

terhadap hasil produktivitas tebu pada lahan bapak? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas tebu agar bias 

memenuhi target produksi? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Menurut bapak dengan adanya kerjasama kemitraan dengan pihak PG 

mempengaruhi tingkat produktivitas tebu di lahan bapak? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimanakah hubungan produktivitas tebu yang baik dan memenuhi standar 

berpengaruh dalam keberhasilan dalam kerjasama kemitraan KKPTR? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

E. Jaminan Kualitas dan Harga Produk Tebu 

1. Hasil tebu seperti apakah yang memenuhi standar kualitas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimanakah cara pengukuran kualitas tebu dengan pengukuran tingkat 

rendemen nira tebu saat taksasi dan saat tebang? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Berapakah tetapan harga per kuintal yang diberikan oleh pihak pabrik kepada 

petani mitra berdasar nilai % brix tebu? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Menurut bapak bagaimanakah hubungan kualitas produk tebu yang baik 

terhadap keberhasilan kerjasama kemitraan KKPTR? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



5. Menurut bapak bagaimana standar jaminan harga produk tebu dapat 

berpengaruh terhadap hubungan kerjasama kemitraan KKPTR yang baik? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

F. Konsistensi Petani Kemitraan 

1. Menurut bapak faktor apa saja yang mempengaruhi petani mitra untuk tetap dan 

terus mengikuti kerjasama kemitraan KKPTR? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Manfaat apa yang bapak peroleh dengan terus mengikuti kerjasama kemitraan 

KKPTR ini? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Menurut bapak bagaimanakah wujud dari bentuk konsistensi petani kemitraan 

dalam program kerjasama kemitraan KKPTR ini? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Menurut bapak bagaimana bentuk konsistensi petani dalam bermitra bisa 

berpengaruh terhadap keberhasilan kerjasama kemitraan KKPTR menjadi lebih 

baik? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Apakah bentuk kerjasama kemitraan KKPTR yang dilakukan dengan baik 

berpengaruh terhadap konsistensi petani untuk tetap dan terus bermitra? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 


