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ABSTRACT
The demand of sugar is increasing along with the growth in population and the development of
industrial users. The slow increase in production is due to the low production of sugar factories
in Indonesia and the areas where sugar canes are cultivated are decreasing. In 1998, PG
Cepiring experienced revitalization and became PT Industri Gula Nusantara (PT IGN) which
is now one of sugar factories run by private. PG Cepiring was closed due to the grind capacity
of the factory could not be obtained because the farmers were reluctant to cultivate sugar canes
and as the result, the supply of sugar canes decreased. Related to this situation, the research
aims to know and to describe the reluctant of farmers to cultivate sugar canes from technical,
economical, and social aspect.

The research is included to qualitative descriptive research. The research has been done in
Kendal and the participants are sugar canes farmers, ex-sugar canes farmers, and non-sugar
canes farmers.
The conclusions that can be drawn from the research result are :
1. The review of technical aspect, the farmers are reluctant to cultivate sugar canes is that the

land ownership is small and disperses; to cultivate sugar canes is difficult and there are
many works to do; and sugar canes need long times to ripe.

2. The review from economical aspect, the farmers are reluctant to cultivate sugar canes is that
the rate of land rent is high; the money revolving takes long time; and it needs a big
financial capital to cultivate sugar canes.

3. The review from social aspect, the farmers are reluctant to cultivate sugar canes is that the
farmers are already old; farmers psychological that fatalism against the close of sugar
factory; and the society feel not peaceful because of sugar canes cultivation.
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bertambahnya industri yang memerlukan bahan
baku berupa gula (Anonim, 1992).

Bagi Indonesia dan beberapa negara lain, gula
termasuk kelompok kebutuhan pokok rakyat.
Komoditi ini juga merupakan salah satu komoditi
politik. Permintaan gula pun terus meningkat seiring
dengan pertambahan jumlah penduduk dan
perkembangan industri penggunanya. Peningkatan
ini tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar
negeri. Untuk mengimbangi kenaikan permintaan
pemanis, maka volume produksinya juga harus
ditingkatkan. Indonesia mempunyai potensi dan
peluang yang tinggi untuk menjadi salah satu
negara produsennya. Namun, saat ini produksi
pemanis Indonesia masih relatif rendah. Bahkan
setiap tahun harus mengimpor.

Peningkatan produksi yang lambat lebih
disebabkan oleh rendahnya produksi pabrik gula
di Indonesia dan menurunnya luas areal yang
ditanami tebu. Tingginya biaya produksi dan umur
pabrik yang sudah tua menjadi kendala tersendiri
bagi pabrik gula di Indonesia. Kondisi seperti ini
diperparah lagi dengan dikeluarkannya Inpres No.
5 Tahun 1998, dimana subsidi terhadap pabrik gula
di Indonesia dihapus dan petani dibebaskan dari
kewajiban untuk menanam tebu sehingga untuk
menjaga kelangsungan pabrik gula dilakukan
perampingan terhadap sejumlah karyawan.
Sementara dari penguasaan lahan terus menga-
lami penurunan akibat semakin sedikitnya petani
yang mau mengusahakan lahannya untuk ditanami
tebu (Haryanto, 2010).

Simatupang (dalam Nuryanti, 2003), berbagai
penelitian terhadap komoditas tebu maupun gula
sudah banyak dilakukan, mengingat gula meru-
pakan komoditas strategis dan sangat penting
peranannya bagi perekonomian Indonesia.
Dikatakan demikian karena setiap intervensi
pemerintah dalam rangka mengembangkan
industri gula perlu diikuti oleh campur tangan
pemerintah pada pengembangan usahatani tebu
dengan mengikutsertakan lebih banyak petani kecil
dalam pengembangan usahatani tersebut.

Harapannya pendapatan petani dan kesempatan
kerja yang diciptakan dengan adanya pengem-
bangan industri gula lebih merata dinikmati oleh
petani.

Berdasarkan latar belakang di atas sangat nyata
bahwa tingginya permintaan gula oleh masyarakat
Indonesia yang tidak diimbangi dengan hasil
produksi yang memadai, menyebabkan negara
harus mengimpor gula dari negara lain. Padahal
bila ditinjau dari alam Indonesia, Indonesia sangat
berpotensi menjadi negara penghasil gula. Gula
mempunyai peluang pasar yang cukup terbuka,
baik di pasar domestik maupun internasional.
Rendahnya produksi gula salah satunya diakibat-
kan oleh menurunnya areal lahan yang ditanami
tebu. Selain menurunnya areal penanaman tebu,
petani sendiri juga enggan menanam tebu. Oleh
sebab itu, tujuan dari penelitian ini meneliti
keengganan petani berusahatani tebu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
kualitatif, yaitu jenis penelitian untuk membuat
pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau
daerah tertentu. Metode yang digunakan adalah
deskriptif, yaitu metode penelitian yang mengurai-
kan dengan kata-kata menurut pendapat partisipan,
apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian,
kemudian dianalisis dengan kata-kata yang
melatarbelakangi partisipan berperilaku (Usman
dan Setiady, 2008).

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten
Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan instansi
terkait PT Industri Gula Nusantara (PT IGN).
Pelaksanaan penelitian berlangsung pada 1 Juli
2011 sampai dengan 18 Agustus 2011.

Teknik pemilihan partisipan yang digunakan
adalah Purposive Sampling yaitu penentuan
partisipan berdasarkan kesengajaan yang
didasarkan atas ciri atau sifat tertentu yang
dipandang mempunyai sangkut-paut yang erat
dengan ciri atau sifat populasi yang sudah
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diketahui sebelumnya (Soekartawi, 2002).

Ada 4 macam petani partisipan, yaitu :
1. Petani tebu (3 orang)
2. Eks petani tebu (2 orang)
3. Non petani tebu (3 orang)
4. Key informan (3 orang)

Keengganan petani berusahatani tebu diduga
disebabkan oleh beberapa permasalahan yang ada
dalam usahatani tebu, yaitu: aspek teknis, aspek
ekonomis, dan aspek sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keengganan Petani Berusahatani Tebu
Ditinjau Dari Aspek Teknis

Tabel 1. Keengganan Petani Ditinjau Dari Aspek Teknis
Aspek Teknis Petani Enggan Petani Tidak Enggan 

Lokasi lahan 
Ketersediaan  lahan 
 
Waktu masak tebu 
Karakteristik usahatani tebu 

Dekat dari pabrik gula 
Lahan kecil dan terpencar-
pencar 
Lama 
Rumit dan sulit 

Jauh dari pabrik gula 
Lahan luas dan berupa 
hamparan 
Tidak menjadi masalah 
Tidak menjadi masalah 

 Sumber : Data primer, 2011

Lokasi Lahan

Prasarana yang sangat vital bagi terseleng-
garanya budidaya agribisnis sangat menentukan
bagi dipilihnya suatu lokasi. Tanaman tebu akan
memberikan kontribusi yang baik pada petani jika
ditanam di area dekat pabrik gula. Hal ini karena
jarak yang dekat akan mempermudah dalam
proses pengangkutan dan tebu tidak terlalu lama
berada di jalan. Sebaliknya, jarak tempuh yang
jauh akan membuat tebu lama di perjalanan
sehingga akan berimbas pada penurunan kadar
rendemen. Dari hasil penelitian, petani yang
mengusahakan lahan di dekat area pabrik gula
justru tidak mau berusahatani tebu. Seperti di
kecamatan Cepiring, masyarakat justru mena-nam
tembakau, bawang merah, dan padi. Sebaliknya,
petani yang mengusahakan lahan jauh dari pabrik
gula justru mau berusahatani tebu bahkan setiap
tahun mereka selalu meluaskan lahannya.

Kecamatan Cepiring merupakan lokasi kebera-
daan PT IGN. Kecamatan Cepiring menjadi objek
penelitian karena lokasinya yang dekat dengan
pabrik gula sehingga diasumsikan banyak terdapat
lahan tebu. Namun dari hasil penelitian, tidak ada
lahan tebu di kecamatan ini. Hal ini membuktikan

bahwa lokasi turut mempengaruhi keengganan
petani berusahatani tebu. Gambar 1. adalah
gambar area di belakang PT IGN yang justru tidak
ditanami tebu. Gambar yang dilingkari adalah
cerobong dari pabrik gula PT IGN. Hal ini
membuktikan bahwa masyarakat di dekat area
pabrik gula tidak menanam tebu.

Pabrik Gula

Gambar 1. Area dekat PT IGN yang justru tidak ditanami tebu

Ketersediaan Lahan

Jumlah rumah tangga pertanian di Indonesia
didominasi oleh petani yang mempunyai luas tanah
kurang dari 0,5 ha (Soetrisno, 2002). Di Jawa,
terutama di Kabupaten Kendal  kepemilikan tanah
rata-rata sebesar 2000 m2-an saja. Hal ini
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dibuktikan dengan pernyataan Ibu Wahyuningsih:
"Di Jawa area tidak satu hektar atau dua hektar,
paling sekitar 2000 m2, kalau menanam tebu satu
tahun dengan area segitu kurang, kalau padi atau
palawija masih bisa. Tebu lebih efisien jika
ditanam dalam satu blok atau satu hamparan".

Berikut hasil wawancara dengan petani padi
Bapak Sareh:

"Saya tidak punya tanah, kalaupun punya
tanah, jika akan ditanami tebu harus berupa
hamparan untuk jalan air, harus ada pem-
buangan, harus ada jalan tebang ".

Bagi petani berlahan sempit sulit sekali membuat
budidaya tebu menjadi kegiatan yang menguntung-
kan karena biaya produksi yang harus dikeluarkan
tidak seimbang dengan hasil yang bisa dicapai.
Dengan kondisi usahatani tebu tersebut, maka
usahatani tebu hanya memberikan keuntungan
bagi petani jika mereka bisa menguasai lahan yang
luas dan mengendalikan proses budidaya di satu
tangan (Bachriadi, 2004).

Dalam usahatani penguasaan lahan yang sempit
sudah pasti kurang efisien dibanding lahan yang
lebih luas. Semakin sempit lahan usaha, semakin
tidak efisien usahatani yang dilakukan. Penggunaan
masukan akan semakin efisien bila luas lahan yang
dikuasai semakin besar (Daniel, 2002). Dalam
pelaksanaannya, usahatani tebu memerlukan lahan
yang luas (Anonim, 1992). Tanaman tebu lebih
efisien ditanam di lahan hamparan karena biaya
usahataninya lebih rendah dibanding dengan lahan
yang terpencar-pencar. Hal ini karena pada lahan
hamparan, pengairan dapat langsung dipompa
dalam satu area. Selain itu hanya cukup membuat
satu jalan untuk tebang angkut dan tentunya
semakin mempermudah dalam pengawasan.

Wilayah lahan tebu terluas di Kabupaten Kendal
adalah di Kecamatan Pageruyung. Lahan tebu
disana "ngeblok" hingga 120-an ha. Seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Bambang Muryanto :

sekali ada 120 hektar."

Dalam sebuah usahatani kalau lahan yang
diusahakan di bawah 0,5 ha, usaha ini tidak akan
memberikan keuntungan yang tinggi pada petani.
Keuntungan yang lebih baik baru diperoleh jika
petani bisa menguasai lahan di atas 5 hektar. Oleh
karena itu, petani yang masih mengusahakan tebu
dan menjadi pemasok utama pabrik penggilingan
gula adalah orang-orang yang menyewa lahan dari
petani lainnya dalam satu areal yang berdekatan.
Luas lahan yang disewa beragam, dari 3 hektar
hingga puluhan hektar.

Waktu Masak Tebu

Tebu memiliki waktu masak sekitar 12 - 16 bulan.
Tebu merupakan tanaman perkebunan semusim.
Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen
mencapai kurang lebih 1 tahun. Waktu masak tebu
yang lama ini menjadi kendala bagi petani non tebu.
Hal ini terkait dengan pendapatan yang akan
mereka peroleh.

Pada dasarnya waktu masak tebu dapat disiasati
dengan menggunakan varietas tebu masak awal
yang kemasakan optimalnya pada umur 10 -11
bulan. Namun hal ini masih dirasa lama oleh
partisipan non petani tebu. Non petani tebu
cenderung memilih komoditas lain yang memiliki
waktu masak lebih cepat daripada tebu seperti
tembakau, bawang merah, ataupun padi. Terkait
dengan waktu masak tebu yang lama petani tidak
mudah diharapkan untuk bergairah menanami
tanahnya dengan tebu. Hal ini dibuktikan dengan
pernyataan Bapak Suroso:

"Saya bekerja di PG, tapi saya sendiri secara
pribadi tidak tertarik untuk nanam tebu.
Panennya lama. Kalau tembakau lebih cepat dan
harga jualnya juga tinggi."

"Di daerah Kendal, untuk tebu yang paling
banyak ada di Kecamatan Pageruyung, desa
Pager Gunung. Lahan tebu di sana ngeblok luas

Bapak Suroso notabene adalah karyawan PT
IGN. Tetapi beliau memutuskan untuk tidak
menanam tebu dan memilih tembakau sebagai
komoditas usahataninya karena panen tebu sangat
lama yaitu 12 bulan. Berbeda dengan tembakau
yang bisa dipanen 3 bulan sekali.
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Karakteristik Usahatani Tebu

Tanaman tebu sangat khas dengan garapan yang
banyak. Ada begitu banyak pekerjaan dalam
usahatani tebu sejak mulai pembukaan lahan
hingga proses pasca panen. Hal ini dibuktikan
dengan pernyataan Bapak Sudiyanto :

"Dalam usahatani tebu yang harus diutamakan
adalah disiplin dalam perawatan: tepat waktu,
tepat pemupukan, tepat tebang angkut, klentek,
dan pemeliharaan. Tebu itu khas sekali dengan
garapan yang banyak".

Salah satu sifat usahatani tebu adalah dibutuhkan-
nya tenaga kerja yang sangat besar pada saat yang
bersamaan (Anonim, 1992). Bagi petani kecil,
banyaknya pekerjaan dalam usahatani tebu
membuat mereka tidak sanggup mengusahakan
tebu sebagai komoditas andalan. Mereka lebih
memilih menanam komoditas lain yang lebih
mudah penggarapannya seperti contohnya padi.
Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bapak
Sareh:

"Sulit bagi saya untuk menanam tebu karena
pekerjaannya banyak. Saya tidak sanggup. Saya
lebih memilih padi karena tidak banyak garapan,
jadi tidak repot".

B. Keengganan Petani Berusahatani Tebu
Ditinjau Dari Aspek Ekonomis

Aspek Ekonomis Petani Enggan Petani
Sewa  lahan 
Waktu perguliran uang 
Permodalan 

Sewa lahan Cepiring tinggi 
Menjadi masalah 
Tidak berani kredit 

Sewa lahan 
Tidak menj
Berani kred

 

Tabel 2. Keengganan Petani Ditinjau Dari Aspek Ekonomis

Sumber : Data primer, 2011

Sewa Lahan

Sewa lahan di Kecamatan Cepiring berkisar antara
15-21 juta rupiah/ha/thn. Harga sewa dirasa terlalu
tinggi oleh para petani di daerah tersebut untuk
usahatani tebu. Dalam berusahatani tebu, biasanya
harga sewa lahan berkisar 6-8 juta rupiah/ha/thn.
Selisih perbandingan harga yang sangat besar
tersebut menyebabkan petani enggan menanam
tebu karena dengan harga tersebut petani akan
rugi bila menanam tebu. Hal ini dibuktikan dengan
pernyataan Bapak Suroso :

"Saya tidak pernah menanam tebu. Saya
menanam tembakau. Kalau menanam tebu di
Cepiring rugi karena sewa lahannya mahal.
Kalau tembakau saya masih  bisa untung".

Sewa lahan yang tinggi di Kecamatan Cepiring
disebabkan karena adanya pembanding tanaman
lain yaitu tembakau dan bawang merah. Sewa
lahan yang ditawarkan adalah sewa lahan seharga
dengan menanam tembakau. Apabila petani me-
nanam tebu dengan harga sewa yang sama dengan

petani yang menanam tembakau dan bawang
merah, maka petani akan rugi sebab harga tersebut
"tidak cucuk" untuk berusahatani tebu sehingga
sewa lahan yang tinggi menyebabkan petani
enggan berusahatani tebu. Seperti yang diungkap-
kan oleh Ibu Wahyuningsih:

"Mahalnya lahan di Cepiring karena ada
komoditas pesaing yaitu tembakau. Kalau
misalnya tidak ada tembakau harga bisa turun,
seperti di daerah Boja tidak ada tembakau tapi
juga banyak tanah sawah."

Kecamatan Boja banyak terdapat tanah sawah.
Namun, harga sewa lahannya tidak terlalu tinggi
seperti di kecamatan Cepiring. Sebagian besar
petani menanam padi sehingga pada daerah ini
tebu bersaing dengan padi maka harga sewa lahan
di kecamatan Boja lebih rendah dibanding
kecamatan Cepiring. Hal ini dibuktikan dengan
pernyataan Ibu Umroh selaku Petugas Penyuluh
Lapangan Pertanian kecamatan Boja :
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"Disini banyak tebu karena harga sewa cocok.
Boja sebagian besar tanam padi. Tidak ada
tembakau karena tembakau tidak cocok ditanam
di sini. Tetapi penduduk Boja sendiri tidak ada
yang mau menanam tebu. Lahan tebu di sini
diusahakan oleh petani tebu di Pegandon".

Petani di Pegandon yang dimaksud adalah Bapak
Waris. Lahan terluas yang diusahakan Bapak
Waris untuk berusahatani tebu paling luas berada
di kecamatan Boja. Hal ini dibuktikan dengan
pernyataan beliau :

"Menanam tebu di daerah saya (Pegandon)
tidak menguntungkan karena masih didominasi
oleh tembakau. Lahan tebu saya sebagian besar
ada di daerah Boja karena harga sewa lahan di
sana cocok, tidak mahal seperti di sini
(Pegandon)".

Dari tahun ke tahun ternyata semakin sulit men-
dapatkan sewa tanah. Penyebabnya, setiap tahun
petani selalu menaikkan harga sewa agar nilainya
sebanding dengan hasil jika ditanami komoditi lain,
seperti padi, tembakau, atau bawang merah
(Anonim, 1992).

Solusi dari tingginya harga sewa lahan di
kecamatan Cepiring adalah dengan mengusaha-
kan lahan di luar kecamatan ini. Hal ini sudah
banyak dilakukan oleh para petani tebu seperti
contohnya Bapak Waris. Mereka mengusahakan
lahan tebu di daerah kecamatan Boja, kecamatan
Pidodo, kecamatan Sukorejo, hingga ke Kabu-
paten Batang yang memang harga sewa lahannya
lebih rendah bila dibanding dengan kecamatan
Cepiring.

Waktu Perguliran Uang

Dalam sektor pertanian, selama ini waktu dianggap
sebagai masalah dalam proses produksi karena
lamanya menunggu, mulai dari pembibitan
dilakukan sampai pada waktu memperoleh hasil
(Daniel, 2002). Pada umumnya masyarakat
pedesaan yang menjadi petani hidup dalam
keadaan miskin. Dengan demikian modal yang
dimiliki pun sedikit yang mengakibatkan teknik,
peralatan dan perlengkapan yang digunakan masih

tergolong sederhana. Dengan modal yang dirasa
besar untuk berusahatani, maka petani cenderung
lebih senang menanam komoditas yang memiliki
perputaran uang cepat agar modal awal yang
sudah dikeluarkan dapat segera tertutupi. Berikut
hasil wawancara dengan Bapak Sareh :

"Kalau tanam padi setengah hektar bisa dapat
penghasilan 3 kali setahun, padahal kalau
menanam tebu bisa satu tahun lebih. Kalau tebu
panen satu tahun sekali sedangkan padi satu
tahun panen tiga kali".

Petani dengan lahan sempit dan pengairan yang baik,
umumnya sangat berat untuk merelakan lahannya
ditanami tebu. Alasannya, lahan yang mereka miliki
merupakan sumber penghasilan bagi kepentingan
hidup seluruh keluarga. Apabila lahannya ditanami
tebu, maka mereka terlalu lama menunggu hasil yang
akan diterima. Sedangkan bila lahannya ditanami padi
atau palawija, hasilnya dapat diperoleh dalam waktu
singkat (Anonim, 1992).

Menurut Bachriadi (2004), bagi petani kecil dan
petani lainnya, lebih khusus lagi para petani di
daerah-daerah yang kondisi tanahnya kurang baik
untuk tanaman tebu, jelas akan lebih menguntung-
kan bertanam padi-palawija dengan berbagai
variasinya karena waktu perguliranya lebih cepat.
Berbeda dengan petani tebu, atau lebih tepat
disebut pengusaha tebu, mereka tidak memper-
masalahkan waktu masak tebu yang lama. Hal
ini disebabkan karena petani tebu memiliki
pekerjaan lain di luar sektor tebu. Ada yang men-
jadi karyawan perusahaan swasta, kepala Dinas
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kendal
(pensiun), dan pengusaha pertanian. Berbeda
dengan petani yang enggan berusahatani tebu,
mereka hanya mendapat penghasilan dari satu
sektor saja yakni bertani dengan menanam satu
komoditas.

PermodalanUsahatani tebu termasuk usahatani yang memer-
lukan biaya yang relatif bervariasi, bergantung
lokasi dan tingkat penerapan teknik budidaya.
Biaya seringkali menjadi masalah bagi petani,
terutama dalam pengadaan input atau sarana
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produksi. Karena kurangnya biaya yang tersedia,
tidak jarang petani mengalami kerugian dalam
usahataninya (Daniel, 2002).

Garapan yang banyak tentu akan berimbas pada
biaya usahatani. Berikut hasil wawancara dengan
Bapak Misrom :

"Yang paling menakutkan kalau menanam tebu
adalah biaya penggarapan. Tanam tebu itu
garapannya banyak, garapan banyak maka
tenaga juga banyak. Kalau tenaga banyak maka
biaya yang dikeluarkan juga banyak".

Memang benar adanya bahwa usahatani tebu
sangat membutuhkan biaya yang besar. Mulai dari
pembukaan lahan hingga pasca panen. Biaya
usahatani tebu yang begitu besar membuat
"momok" bagi para petani non tebu. Hal ini karena
mereka tidak memiliki modal untuk menanam
tebu. Sehingga para petani non tebu berasumsi
bahwa seorang petani tebu adalah seseorang yang
"berduit".

Daniel (2002) mengemukakan bahwa biaya
dibutuhkan setiap saat, sementara tidak semua
petani dapat menyediakan biaya secara tepat, baik
tepat waktu maupun tepat jumlah. Keadaan ini
timbul karena pola penerimaan dan pengeluaran
petani yang tidak seirama. Penerimaan petani
diperoleh hanya setiap musim tanam setelah
panen, sedangkan pengeluaran dilakukan setiap
hari sesuai kebutuhan untuk mempertahankan
kehidupan.

Besarnya biaya usahatani tebu dikemukakan oleh
petani tebu Bapak Sudiyanto :

"Tanam tebu itu bisa sampai 30 juta/ha, untuk
tanah sawah malah bisa lebih. Kalau tanah
kering sekitar 25 juta/ha. Kalau mengusahakan
tebu dengan lahan puluhan hektar bahkan
ratusan  bisa dibayangkan berapa rupiah yang
harus disediakan oleh petani tebu".

Pernyataan Bapak Sudiyanto tersebut membuk-
tikan bahwa usahatani tebu memerlukan biaya
yang sangat besar. Namun pemerintah sudah
cukup memahami persoalan tersebut. Kini petani
tebu tidak perlu takut terhadap biaya usahatani

tebu karena petani tebu mendapat dana pinjaman
dari KKPE. Seperti yang diutarakan oleh petani
tebu Bapak Waris :

"Yang mempengaruhi keputusan saya tanam
tebu terutama adalah dana penggarapan dari
BRI lewat PG mudah dan bunganya juga
rendah, masih terjangkau buat saya".

Sebagian besar petani selalu mendambakan
bantuan atau kredit yang bisa mereka gunakan
untuk kelancaran usahatani mereka. Dalam
berusahatani tebu para petani mendapat dana
pinjaman yang berasal dari dana KKPE (Kredit
Ketahanan Pangan dan Energi) yang dikelola
melalui KPTR Mekar Manis (Koperasi Petani
Tebu Rakyat). Sebagai pihak penjamin (avalis)
adalah PT IGN. Dalam proses kredit, petani wajib
menyerahkan agunan kepada pihak PG. Agunan
dapat berupa sertifikat tanah dari lahan yang
digunakan untuk menanam tebu.

Dana pinjaman KKPE ini disambut baik oleh para
petani tebu. Hal ini karena mereka sangat
membutuhkan dana tersebut serta bunga pinjaman
yang dianggap masih terjangkau. Besarnya biaya
yang diperoleh oleh petani tebu tergantung luasan
areal yang ditanami tebu. Untuk tanah sawah
sebesar 18 juta rupiah/ha, sedangkan untuk tanah
tegalan sebesar 12 juta rupiah/ha. Besarnya
pinjaman yang diterima petani tebu diungkapkan
oleh petani tebu Bapak Widyatmiko :

"Jumlah maksimal yang diterima petani ter-
gantung arealnya. Kalau tegalan 12 juta/ha,
tetapi biasanya cuma diambil separuhnya yaitu
6 juta untuk persiapan supaya kita tidak terlalu
besar utangnya. Kalau tanah sawah 18 juta/ha.
Tinggal kalikan saja dengan luasan areal tebu,
itulah uang yang nanti diterima petani untuk
usahatani tebu ".

Namun dalam kenyataannya, kebijakan pemerin-
tah dalam penyediaan kredit untuk usahatani tebu
sering terlambat serta jumlahnya yang tidak
memadai juga mempunyai andil terhadap menu-
runnya areal tebu. Petani tebu merasa bahwa dana
yang dikucurkan pemerintah untuk membantu
petani berusahatani tebu dirasa masih kurang.
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Pihak pabrik gula beranggapan bahwa petani tebu
"dimanjakan oleh pemerintah". Sebenarnya istilah
"dimanjakan" tidaklah tepat. Adanya bantuan kredit
untuk petani tebu karena gula merupakan salah

satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.
Dengan adanya kontinuitas pabrik dalam
menggiling tebu dan menghasilkan gula maka
akan tercipta ketahanan pangan yang kokoh.

Tabel 3. Keengganan Petani Ditinjau Dari Aspek Sosial
Aspek Sosial Petani Enggan Petani Tidak Enggan 

Usia petani 
Psikologis petani 
Keamanan lahan tebu 

Usia lanjut 
Fatalisme 
 Ketidaktentraman 
 masyarakat 

Belum lanjut usia 
Terbuka dan berpengharapan 
Menanam tebu aman 

 Sumber : Data primer, 2011

Usia Petani

Petani berada pada usia produktif yakni rataan
41 tahun (Marliati dkk, 2008). 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. Bapak Kasmani sudah 9 bulan
mengalami diabetes mellitus. Selain sakit, beliau
sudah berusia 70 tahun. Secara nalar hal ini
mempengaruhi keputusannya untuk tidak melan-
jutkan usahatani tebunya. Berikut hasil wawancara
dengan Bapak Kasmani :

"Saya dulu mandor PG tetapi sekarang sudah
pensiun. Kalau sudah pensiun berarti saya
sudah tua. Saya senang dengan tebu, tapi
karena sudah tua  sudah tidak kuat lagi ngurusi
tebu. Saya tidak kapok tanam tebu. Seandainya
saya sehat, saya masih mau menanam tebu,
sekarang sudah tidak bisa karena saya sakit".

Psikologis Petani
Pengambilan keputusan selalu berhubungan
dengan adanya kesulitan, konflik, atau masalah.
Apabila sebuah keputusan harus diambil, biasanya
orang memperlihatkan kejadian-kejadian di masa
lalu (Firdaus, 2008). Petani pun turut merasakan
trauma ketika tutupnya PG Cepiring pada tahun
1998. Tutupnya PG Cepiring disebabkan karena
kurangnya bahan baku tebu yang digiling sehingga
tidak terpenuhinya kapasitas giling pabrik. Berikut

hasil wawancara dengan Bapak Misrom :
"Dulu PG Cepiring pernah tutup. Itu membuat
saya trauma. Itu adalah pengalaman pahit,
semangatnya sudah tidak ada. Sekarang jadi
takut untuk menanam tebu, takut nanti PG tutup
lagi. Kalau tutup lagi petani yang rugi karena
tidak bisa menggilingkan tebunya".

Pengambilan keputusan terdiri dari dua karak-
teristik yaitu pengambilan keputusan individual dan
pengambilan keputusan bersifat kelompok (Tim
Penulis Fakultas Psikologi UI, 2009). Jika melihat
karakteristiknya, pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh Bapak Misrom merupakan
pengambilan keputusan individual.

Sikap fatalisme yang dirasakan oleh petani
menyebabkan tidak adanya semangat untuk
menanam tebu. Meskipun saat ini PG Cepiring
sudah mengalami revitalisasi menjadi PT IGN,
namun petani non tebu tetap tidak mau berusaha-
tani tebu.

Bagi petani yang masih berusahatani tebu, mereka
memiliki pemikiran terbuka dan berpengharapan
meskipun PG Cepiring tutup pada tahun 1998. Hal
ini karena mereka mampu menggilingkan tebu ke
pabrik-pabrik gula lain seperti contohnya ke PG
Sragi di Kabupaten Batang. Karena skala usaha
yang dimiliki sangat besar, para petani tebu tidak
kalang kabut ketika tidak dapat menggilingkan tebu
ke PG Cepiring. Para petani tebu ini sudah "profit
oriented" yaitu mereka tetap berorientasi untuk
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mencari keuntungan sehingga mereka berani dan
mampu menggilingkan tebu ke PG lain.

Keamanan Lahan Tebu

Keamanan lahan tebu yang dimaksud dalam
penelitian ini bukanlah kasus pencurian liar
melainkan lahan tebu yang dibakar oleh orang lain.
Pembakaran dilakukan pada saat tebu menginjak
musim tebang. Akibatnya petani tebu sangat
dirugikan atas perbuatan tersebut. Pelaku
pembakaran adalah orang-orang yang tidak suka
jika lahan tersebut ditanami tebu. Hal ini terkait
dengan persaingan lahan untuk ditanami komoditi
lain yang lebih menguntungkan seperti contohnya
jagung. Lahan tebu yang dibakar menyebabkan
turunnya semangat petani untuk menanam tebu.
Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sutiyono:

"Salah satu faktor yang mempengaruhi
keberhasilan usahatani tebu adalah faktor
keamanan. Yang paling pokok adalah
pembakaran. Saya tiap menanam tebu hampir
dibakar terus sama orang yang tidak saya kenal.
Saya sendiri tidah tahu alasannya".

Alasan lainnya adalah masyarakat sekitar yang
tidak suka ada yang menanam tebu di lingkung-
annya karena akan mengganggu sarana dan
prasarana desa tersebut seperti rusaknya jalan
akibat dilewati truk tebu. Proses pengangkutan
tebu menuju pabrik gula sangat mempengaruhi
kondisi jalan yang ada. Karena transportasi yang
memadai adalah truk dengan kapasitas ± 7 ton,
sehingga dapat mengakibatkan kerusakan jalan.
Apabila jalan rusak (lubang atau tidak rata) akan
mengakibatkan truk terguling karena beban tidak
seimbang. Menurut Supari (2001) tidak tersedia-
nya jalan yang memadai akan menghambat
pembangunan, pemeliharaan, dan pengangkutan
hasil-hasilnya. Sementara itu investasi pem-
bangunan jalan akan memerlukan dana yang besar
yang akan membebani biaya produksi. Gambar
2. dan 3. adalah kondisi jalan yang tidak rata dan
tidak kondusif dilewati truk tebu.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dilakukan tentang Keengganan Petani Berusaha-
tani Tebu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ditinjau dari aspek teknis, keengganan petani

berusahatani tebu karena kepemilikan lahan
petani yang kecil dan terpencar-pencar, sulit
dan banyaknya pekerjaan dalam usahatani tebu,
dan lamanya umur masak tebu.

Gambar  2. dan 3  Kondisi jalan yang tidak rata dan tidak kondusif dilewati truk tebu

2. Ditinjau dari aspek ekonomis, keengganan petani
berusahatani tebu karena tingginya harga sewa
lahan, waktu perguliran uang yang lama, dan
tebu membutuhkan modal yang besar.

3. Ditinjau dari aspek sosial, keengganan petani
berusahatani tebu karena usia petani yang sudah
lanjut, psikologis petani yang fatalisme terhadap
tutupnya pabrik gula, dan usahatani tebu
menimbulkan ketidaktentraman masyarakat.



AGRIC Vol.24, No. 1, Juli 2012: 81-90

90

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1992. Pembudidayaan Tebu di Lahan
Sawah dan Tegalan. Penebar Swadaya:
Jakarta

_______, 2011. Prospek dan Arah Pengembangan
Agribisnis Tebu. http://www.litbang.deptan.
go.id/special/komoditas/b4tebu. Diakses 24
Febuari 2011.

Bachriadi, D. 2004. Hantaman Neoliberalisme
Terhadap Industri Gula Indonesia. Institute
for Global Justice (IGJ) : Jakarta.

Daniel, M. 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian.
PT Bumi Aksara: Jakarta.

Firdaus, M. 2008. Manajemen Agribisnis. Bumi
Aksara: Jakarta.

Haryanto, Y. 2010. http://student-research.umm. ac.id/
r e s e a r c h / d o w n l o a d / u m m _ s t u d e n t _
research_abstract_2869.pdf. Diakses 17
Desember 2010.

Marliati, S., Asngari S. P.,Tjitropranoto, P. dan
Saefuddin, A. 2008. Faktor-faktor Penentu
Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian
Dalam Memberdayakan Petani (Kasus di
Kabupaten Kampar Provinsi Riau). Jurnal
Penyuluhan. Vol.4 No.2 September 2008 ISSN:
1858-2664, hal 1-8. Institut Pertanian Bogor.

Nuryanti, S. 2003. Usahatani Tebu Pada Lahan Sawah
dan Tegalan di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
http://www.ekonomirakyat. org/edisi_23/
artikel_7.htm. Diakses 24 Februari 2011.

Soetrisno, L. 2002. Paradigma Baru Pembangunan
Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis.
Kanisius : Yogyakarta.

Soekartawi. 2002. Analisis Usahatani. Universitas In-
donesia (UI-Press): Jakarta.

Supari. 2001. Manajemen Produksi dan Operasi
Agribisnis Hortikultura. PT Elex Media
Komputindo : Jakarta

Tim Penulis Fakultas Psikologi UI. 2009. Psikologi
Sosial. Salemba Humanika : Jakarta.

Usman, H dan Setiady, P. 2008. Metodologi Penelitian
Sosial. Bumi Aksara : Jakarta.

***


