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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Karakteristik Usahatani Tebu 

Usahatani tebu di Jawa memiliki 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. Berikut 

pernyataan Bapak Dedy mengenai pengelolaan tebu : 

“Pemeliharaan tebu cukup rumit, khusus-lah, dari pertama pengolahan lahan, tanam, 

pemupukan, bumbun, klethek, sampai tebang angkut harus dilakukan tepat waktu, nantinya 

hasil tebu akan baik”. 

 Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Widyatmiko : 

“Usahatani tebu sangat identik dengan banyaknya pekerjaan yang harus direncanakan dan 

dilakukan dari mulai pembukaan lahan hingga proses tebang angkut. Banyaknya garapan 

ini didaerah Jawa khususnya Kendal disebut “Semar Mantu”, karena khas dengan 

banyaknya tenaga kerja yang digunakan”. 

Istilah Semar Mantu sangat khas untuk usahatani tebu yang dilakukan di Kendal. 

Sistem pola tanam yang dilakukan petani dalam budidaya tebu pada saat pembukaan 

lahan baru adalah pola tanam awal yang dimulai dari penanaman bibit tebu. Periode 

musim selanjutnya dengan pola tanam keprasan (ratoon) karena potongan batang dan 

akar tanaman tebu di dalam tanah setelah tebang panen masih dapat tumbuh menjadi 

anakan tanaman tebu lagi. Saskia, (2012) menjelaskan bahwa pola tanam keprasan 

biasa dilakukan maksimal sampai 3 kali, lebih dari itu nilai rendemen akan mengalami 

penurunan. 

Banyak dari petani tebu di Kendal melakukan usahatani tebu sistem Reynoso. Hal 

ini dikarenakan harga sewa/kontrak lahan sawah di daerah Kendal lebih murah 

dibandingkan dengan lahan tegalan. Di sisi lain, lahan tegalan dirasa dapat lebih 

menguntungkan untuk digunakan sebagai usahatani non tebu seperti tembakau atau 

bawang (Lestyani, 2012).  
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4.2. Karakteristik Petani Tebu Kemitraan 

Petani tebu kemitraan yang digunakan sebagai partisipan dalam penelitian ini ada 

5 petani di mana telah melakukan kerjasama Kemitraan KKPTR dengan PT. IGN 

minimal 2 musim periode. Berikut gambaran umum petani mitra sebagai partisipan 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Partisipan 

Nama 
Usia 

(th) Pendidikan Alamat 

Luasan 

lahan 

(ha) 

Lokasi 

Lahan 
Pengalaman 

Kemitraan 

M. W. 

Widyatmiko 

45 Sarjana 

Budidaya 

Pertanian 

Pidodo 

Kulon 

45 Pidodo 

Wetan 

25 tahun periode 

Waris 60 SLTP Margomulyo, 

Pegandon 

68 Boja 30 tahun periode 

lebih 

Dedy Ashari 25 Sarjana 

Komunikasi 

Bugangin 30 Kedung 

Pane 

8 tahun periode 

Warsono 40 SMA Margomulyo, 

Pegandon 

25 Boja 2 tahun periode 

Abdul Kodir 40 Sarjana Gondhang, 

Cepiring 

3,5 Botomulyo 2 tahun periode 

Sumber : Data primer, 2014 

Profil petani contoh dalam penelitian ini adalah petani pemilik lahan sekaligus 

penyewa lahan. Pengelolaan lahan dilakukan secara mandiri serta dengan cara 

mengupah orang atau buruh. Dilihat dari tabel 4.1. di atas, berdasarkan kategori usia 

produktif kerja, kelima petani contoh tergolong dalam usia produktif yaitu <30-60 

tahun. Hal ini menandakan para petani contoh masih dapat mengelola usahatani 

tebunya dengan baik. 

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 

dari 60 tahun, lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi daripada 

kegiatan yang bersifat kelompok (Nor, 1985). Dari data tabel, petani contoh tidak 

tergolong dalam usia lanjut, dengan demikian petani contoh tergolong orang yang 

memungkinkan untuk aktif berperan dalam kegiatan partisipasi sosial (bersifat 

kelompok). Hal ini menunjukkan bahwa petani contoh masih dapat berperan aktif 

dalam keanggotaan kelompok tani tebu mitra dalam koperasi kemitraan atau dalam 

kelembagaan tebu lain. 
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Jika dilihat dari data tingkat pendidikan pada tabel di atas, terlihat bahwa 

beberapa petani contoh mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi yaitu lulusan 

SMA dan 3 petani contoh berlatarbelakang pendidikan perguruan tinggi. Hal ini sangat 

mencolok dan bertolak belakang dengan pendapat Supartha (2005) dalam Ndae (2011), 

di mana pada umumnya dewasa ini tingkat pendidikan petani masih sangat rendah 

(83,6% tingkat pendidikan petani adalah SD sampai SMP). Tingkat pendidikan 

seseorang akan mempengaruhi kebijakan dalam mengambil keputusan pada kegiatan 

usahatani. Semakin pesatnya perkembangan teknologi membutuhkan seseorang dengan 

tingkat pendidikan yang sangat tinggi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi 

tersebut, sehingga berdampak positif pada produktivitas, pendapatan dan akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan. Dengan latarbelakang pendidikan yang tinggi, maka 

petani tebu kemitraan lebih memiliki kepekaan terhadap kemajuan teknologi, 

informasi, ekonomi dan pengembangan potensi yang dimiliki dalam usahatani tebu 

sehingga kesejahteraan petani tebu akan meningkat. Namun, terdapat salah satu petani 

contoh yang berlatar belakang pendidikan SLTP tetapi dari segi pengalaman 

berusahatani tebu serta keikutsertaannya dalam Kemitraan KKPTR justru sudah 

berpengalaman selama lebih dari 30-an tahun periode dan mampu mewariskan tanah 

dengan luasan cukup besar kepada anaknya yang baru mengikuti program kemitraan 

selama 2 periode musim tanam. Berikut pernyataan Bapak Waris : 

“Saya lulusan SLTP. Saya sudah melakukan usahatani tebu ini sejak tahun 80-an, sudah 

30 tahunan lebih. Sejak dulu saya ikut kemitraan karena ada kebijakan dari pemerintah 

melalui APTRI pada jaman dulu”. 

Pengalaman petani dalam usahatani tebu ditunjukkan dengan lamanya petani 

dalam melaksanakan usahatani tebu. Pengalaman berusahatani didapat dari keseluruhan 

pelajaran yang diperoleh seorang petani tebu dari peristiwa-peristiwa yang dialami 

yang berhubungan dengan keikutsertaannya selama berusahatani tebu. Pengalaman 

petani dalam berusahatani tebu mempunyai peranan yang penting dalam mencapai 

keberhasilan usahatani tebu (Kartikaningsih, 2009). 

Pada umumnya, semakin lama pengalaman petani dalam usahatani maka 

keterampilan akan meningkat dan kemampuan mengelola dalam usahatani akan 

semakin baik. Pengalaman tersebut dapat dijadikan alasan pendukung keberhasilan 

usahatani tebu dalam program kerjasama Kemitraan KKPTR dari segi perluasan lahan 

dan peningkatan produksi. Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan Bapak 

Hariyatmoko : 
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“Petani tebu yang sudah lama, pasti sudah berpengalaman, dan rata-rata sudah memiliki 

lahan yang luas. Banyak petani tebu sukses diperiode selanjutnya melakukan perluasan 

lahan dengan sewa. Hasil panen tebunya juga semakin banyak”. 

Para petani contoh melakukan perluasan areal usahatani tebunya dengan cara 

menyewa/kontrak lahan yang dinilai cukup produktif dengan harga sewa murah rata-

rata berkisar 6-8 juta rupiah/ha/tahun. Dari data terlihat bahwa lokasi lahan petani tebu 

mitra seluruhnya diluar dari Kecamatan Cepiring (lokasi PT.IGN), dikarenakan harga 

sewa untuk lahan tegal maupun sawah di daerah Kecamatan Cepiring tergolong tinggi. 

Skala usahatani tebu petani contoh dapat dilihat dari kepemilikan lahan. Para 

petani mitra tergolong memiliki usahatani dengan skala besar dilihat dari luasan 

kepemilikan lahan yang sangat luas hingga mencapai diatas 2 ha hingga mencapai 68 

ha. Hal yang mempengaruhi kepemilikan luas lahan sangat besar dikarenakan 

pengelolaan usahatani tebu akan lebih efisien apabila dilakukan pada hamparan lahan 

yang luas oleh satu pengelola. Lestyani (2012), berpendapat bahwa petani berlahan 

sempit sulit sekali membuat budidaya tebu menjadi kegiatan yang menguntungkan 

karena biaya produksi yang harus dikeluarkan tidak seimbang dengan hasil yang bisa 

dicapai. 

Luas lahan garapan mempunyai arti penting karena berkaitan dengan besar 

kecilnya pendapatan yang diterima petani. Angka produktivitas akan semakin naik 

berbanding dengan pertambahan luas areal usahatani tebu sehingga pendapatan petani 

semakin besar. Menurut Ndae (2011), luas lahan juga dapat mempengaruhi sikap petani 

dalam percepatan alih teknologi yang sesuai dengan skala ekonomis sehingga usahatani 

menjadi lebih efisien. Ditambah dengan latarbelakang pendidikan yang tinggi dan 

pengalaman berusahatani tebu mitra yang cukup lama, beberapa petani mitra menjadi 

termotivasi untuk usahatani tebu komersial melalui kemitraan dengan perluasan areal 

usahatani tebunya. Hal tersebut dapat mendasari bahwa pengalaman usahatani tebu 

Kemitraan Kredit KPTR petani contoh berpengaruh terhadap luasan areal tebu yang 

dimiliki. Semakin lama petani mitra berpengalaman, maka luasan areal lahan tebu yang 

dimiliki akan semakin bertambah luas. 

Namun, berbeda dengan petani contoh Bapak Warsono yang baru bermitra selama 

dua periode musim tanam terakhir namun memiliki luasan areal tebu (tergolong luasan 

besar) yaitu 25 ha karena memiliki ikatan keluarga dengan Bapak Waris (ayah dari 

bapak Warsono). Bapak Waris yang telah memiliki pengalaman lama, memiliki luasan 
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usahatani tebu yang besar, sehingga mampu mewariskan sebagian kepada Bapak 

Warsono. Berikut pengakuan dari Bapak Warsono : 

“Saya mengikuti KmB baru mulai musim tanam periode 2012 kemarin. Tapi saya sudah 

belajar banyak dari bapak saya yang sudah lama berusahatani tebu, Pak Waris. Lahan yang 

saya miliki juga sebagian berasal dari bapak saya”. 

Posisi petani tebu mitra adalah sebagai supplier bahan baku tebu kebutuhan 

PT.IGN. Petani mitra harus menggilingkan hasil tebunya kepada PT.IGN atas ikatan 

kemitraan. Untuk harga hasil tebu yang menentukan adalah pihak PG berdasar standar 

nilai rendemen, dan harga gula sendiri ditentukan oleh pasar. Menurut Rosalia (2012), 

lemahnya posisi tawar petani tebu pada umumnya disebabkan petani tebu kurang 

memiliki akses pasar dan informasi pasar sehingga berdampak pada ketidakberdayaan 

dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Namun dengan keikut sertaan 

petani menjadi anggota Koperasi Petani Tebu Rakyat (PTR) dan kelembagaan lain 

seperti Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (BKAPTRI), maka 

petani mitra akan lebih memiliki kekuatan posisi tawar petani dan hubungan yang kuat 

terhadap pihak-pihak lain dalam usahatani tebu-nya ataupun dalam kemitraan. Berikut 

gambar yang menunjukkan petani memiliki bargaining position dan hubungan yang 

kuat terhadap pihak lain. 

 

Gambar 4.1. Bupati Kendal, Pemerintah Kota Kendal, Manager PT.IGN, Karyawan PT.IGN 

beserta petani mitra bersama-sama menjalankan mesin giling dalam acara awal 

giling “Manten Tebu”. 

Kelima petani contoh dalam penelitian ini merupakan anggota dalam Koperasi 

PTR “Mekar Manis” Wilayah Kerja PG.Cepiring. Bapak Widyatmiko adalah 

bendahara di Koperasi PTR “Mekar Manis” serta anggota dalam BKAPTRI dan 

anggota Tim Penyuluh Swadaya Khusus Petani Tebu, Bapak Dedy adalah Sekretaris 
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Koperasi PTR “Mekar Manis”, Bapak Warsono sebagai Badan Pengawas dalam 

Koperasi PTR “Mekar Manis”, dan petani contoh lain juga sebagai anggota Kopersi 

PTR tersebut. Petani tebu memiliki bargaining position yang cukup dalam melakukan 

lobbying ketika para petani tergabung dalam kelembagaan Koperasi PTR ataupun 

BKAPTRI. Rosalia (2012) menyatakan, dengan keikut sertaan dalam lembaga seperti 

itu mereka dapat memperjuangkan kepentingan dan mendialogkan kepentingan yang 

ada dengan berbagai pihak termasuk pihak pemerintah. 

Untuk sumber informasi mengenai program Kemitraan KKPTR, beberapa didapat 

dari berbagai kegiatan pertemuan kelompok tani melalui penyuluhan Dinas Pertanian 

dan Dinas Perkebunan, pihak PG (PT. IGN), Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia 

(APTRI), lembaga penelitian Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan 

Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR). Berikut pernyataan Bapak Widyatmiko : 

“Untuk informasi tentang kemitraan KKPE, harga gula, atau informasi lain berkenaan 

dengan tebu, kami sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan PG, Dinas 

Perkebunan, Koperasi PTR, penyuluh-penyuluh, dan saya sendiri selaku penyuluh 

swadaya khusus petani tebu dan bendahara di Koperasi PTR selalu aktif mengikuti 

pengembangan-pengembangan tebu di P3GI dan APTRI”. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Dedy : 

“Informasi mengenai program kemitraan KPTR dan hal-hal berkaitan tentang tebu sering 

saya dapatkan melalui pelatihan-pelatihan dari Disbun Propinsi dan Disbun Kabupaten 

Kendal. Saya sendiri juga anggota aktif sebagi sekretaris di Koperasi PTR”. 

Gambaran umum key informant dalam penelitian ini menyangkut pekerjaan dan 

pengalaman dalam kegiatan usahatani tebu wilayah kerja Cepiring. Pertama adalah 

bapak Wahono yang berpengalaman dalam kegiatan usahatani tebu meliputi tehnik 

budidaya tebu, pelaksaan kemitraan KKPTR, dan peran PT.IGN dalam pelaksanan 

kemitraan. Kedua adalah bapak Hariyatmoko yang mengetahui tentang prosedur 

pelaksanaan kemitraan, prosedur pencairan dan penggunaan dana pinjaman, serta 

bentuk bantuan usahatani dan penanganan panen tebu. Ketiga adalah bapak Sudiyanto 

yang mengetahui tentang peran koperasi dalam kemitraan, prosedur pengajuan kontrak 

kerjasama kemitraan, hak dan kewajiban pihak mitra, serta sistem bagi hasil dalam 

kemitraan. Secara ringkas gambaran umum key informant dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Gambaran Umum Key Informant 

Nama Keterangan 

Wahono Kepala Departemen Tanaman PT IGN 

Hariyatmoko Karyawan Administratif Departemen Tanaman PT IGN (Anggota Tim 

Khusus Penanganan KmB) 

Sudiyanto - Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) “Mekar Manis” Kab. Kendal 

- Sekretaris Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia 

(BKAPTRI) Wilayah Kerja PG Cepiring – Kendal 

Sumber : Data primer, 2014 
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4.3. Pola Kemitraan Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat PT. Industri Gula 

Nusantara (PG Cepiring) 

PT. IGN telah melaksanakan program kemitraan KKPTR dengan salah satu 

tujuannya yaitu guna memenuhi kebutuhan bahan baku giling. Berikut penjelasan 

Bapak Wahono tentang bentuk kemitraan yang diterapkan di PT. IGN : 

”IGN berdiri kembali pada 2008 setelah 10 tahun PTPN IX tutup di tahun 1998. 

Kemitraan sendiri sudah ada sejak jaman PTPN dilakukan atas kebijakan pemerintah, IGN  

melanjutkan program tersebut hingga sekarang ini salah satunya dalam rangka menunjang 

kebutuhan bahan baku tebu pabrik. Tebu yang diolah kan selain ada yang berasal dari tebu 

lahan sendiri atau KmA, lalu ada yang dari kemitraan KmB dan juga KmD atau petani 

tebu luar. Kemitraan yang memperoleh bantuan pinjaman modal KKPE itu KmB. 

Kemitraan KmB itu bentuknya inti plasma. IGN disini yang berkewajiban sebagai 

penanggungjawab dari kemitraan itu”. 

Pernyataan di atas menunjukkan kemitraan Tebu B (KmB) yang dimaksud 

merupakan sebutan lain dari program Kemitraan KKPTR (kemitraan yang mendapat 

bantuan pinjaman modal KKPE), dengan pola kemitraannya berbentuk Inti Plasma. 

Mauilidiah (2012), pola kemitraan Inti Plasma yang diterapkan dalam pabrik gula, di 

mana petani sebagai plasma berkewajiban untuk menggilingkan hasil panennya kepada 

Pabrik Gula, dan Pabrik Gula bertindak sebagai inti berperan dalam memberikan 

bantuan kepada pihak petani berupa peminjaman traktor, pengadaan bibit, bantuan 

biaya garap, bantuan biaya tebang angkut serta pengadaan pupuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Skema pola kemitraan KKPTR di PT. IGN dengan petani mitra 

Dalam kemitraan tebu ini, petani tebu mitra harus menyerahkan hasil produksi 

tebunya kepada PT.IGN untuk digiling. Hasil produksi harus memenuhi standar 

kuantitas dan kualitas yang ditentukan PT.IGN, untuk itu petani harus benar-benar 

melakukan tehnik budidaya tebu yang baik dan benar. Begitu pula sebaliknya, PT.IGN 

harus memfasilitasi sarana produksi yang dibutuhkan oleh petani mitra dan menjamin 

ketersediaan pasar tebu hasil produksi petani mitra dengan tingkat rendemen yang 

sesuai. Hal ini menunjukkan adanya strategi bisnis melalui persetujuan kedua belah 

BANK BRI KENDAL 

(PT. IGN) 

KONTRAK 
PERJANJIAN 

PLASMA 
(PETANI MITRA) 

AVALIS 
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pihak dengan dilandasi hubungan imbal balik saling membutuhkan, saling mendukung 

dan mengisi di antara kedua belah pihak (Hafsah, 2000). 

Setelah dilakukan lelang gula, PT.IGN wajib memberikan hasil pelelangan gula 

kepada petani mitra setelah dipotong kewajiban pengembalian dana pinjaman beserta 

bunganya dengan sistem bagi hasil sesuai yang tercantum dalam kontrak perjanjian. 

Pembayaran hasil tebu merupakan kewajiban PG kepada petani setelah dikurangi 

dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman kelompok tani yang dilakukan dengan 

sistem bagi hasil yang sebelumnya telah diatur dalam kontrak perjanjian (Susila, 2002). 

Potongan yang berupa kewajiban pengambalian dana pinjaman beserta bunganya 

tersebut kemudian dikembalikan kepada bank BRI Kendal sebagai pelunasan. 

4.3.1. Pola Kemitraan KKPTR ditinjau dari Aspek Sosial  

Motivasi bermitra yang dilandaskan dari penyebab atau alasan pihak-pihak terkait 

untuk melakukan kerjasama kemitraan. Menurut Susila (2002), PG melaksanakan 

program kemitraan sebagai salah satu cara guna memenuhi kebutuhan bahan baku tebu. 

Motivasi PT. IGN melakukan kemitraan untuk menjaga kontinuitas bahan baku serta 

memudahkan perencanaan produksi. Dikatakan perencanaan produksi lebih mudah 

karena luas lahan petani kemitraaan telah diketahui di awal musim tanam pada saat 

analisa usahatani tebu (AUT) dalam pengajuan kontrak kerjasama. Dari hasil analisa 

usahatani tebu (AUT) tersebut jumlah tebu yang akan digiling dapat diperkirakan 

berdasarkan data produktivitas lahan di tahun-tahun sebelumnya serta pengamatan 

selama musim tanam. Berikut pernyataan Bapak Hariyatmoko : 

“Lewat kemitraan, PG tidak akan kekurangan bahan baku tebu karena dapat dikira-kira 

berapa kwintal hasil tebu petani-petani KmB dari hasil AUT dan taksasi. Sehingga PG 

dapat tahu seberapa banyak tebu dari KmB yang akan digiling untuk kebutuhan 

produksi”. 

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Widyatmiko : 

“Kebutuhan tebu PG tidaklah sedikit, untuk itu PG mengadakan kemitraan untuk 

mencukupi kebutuhan giling tebu. PG dapat menghitung kebutuhan giling kemudian 

disingkronisasi dengan hasil produksi tebu petani mitra. Hasil tebu petani dapat 

diperkirakan dengan cara taksasi tebu tiap Desember Maret”. 

Sedangkan motivasi petani tebu yang bermitra karena ingin mendapat bantuan 

kredit biaya garap budidaya tebu sebagai modal awal. Selain itu, petani mitra memiliki 

alasan terjaminnya pemasaran hasil panen tebunya. Susila (2002) menyebutkan bahwa 

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

penanganan panen tebang angkut. Berikut pernyataan Bapak Sudiyanto mengenai 

beberapa hal yang menjadi kebutuhan petani tebu telah didapatkan dengan mengikuti 

kemitraan : 
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“Petani yang bermitra merasa terbantu dengan mendapatkan pelayanan dan pinjaman 

bantuan kredit bunga rendah, pupuk murah bersubsidi, bibit unggul. Dan keaktifan 

anggota dalam Koperasi secara otomatis akan menambah info dan pengalaman teknis 

nonteknis budidaya tebu untuk produksi maksimal”. 

Dengan menjadi mitra sejak awal musim tanam penjualan tebu akan lebih mudah 

dan terjamin. Untuk pembayaran hasil bagi gula juga lancar karena dibayar tiap 

minggu. Hal tersebut dijelaskan Berikut pernyataan Bapak Warsono : 

“Kemitraan sangat membantu para petani tebu. Petani tebu mendapatkan bantuan modal 

dan dipermudah dalam proses usahatani tebu. Dan saat musim giling, petani KmB secara 

umum lebih diutamakan. Tebangan, giling dan pembayaran hasil tebu lebih diutamakan. 

Pembayaran hasil tebu dilakukan per minggu”. 

Hal lain yang menjadi motivasi petani tebu mitra adalah adanya jaminan 

kebijakan dan terlindungi secara badan hukum. Berikut pernyataan Bapak Widyatmiko 

mengenai hal tersebut: 

“Kemitraan memfasilitasi pembiayaan yang digulirkan untuk petani tebu dan didukung 

fasilitas pemerintah berupa pinjaman lunak kredit KKPE. Untuk masalah usahatani, 

bentuk bantuan dari kemitraan yaitu ada saat panen adalah tenaga dan angkutan tebang, 

saat budidaya adalah adanya pembinaan dan penyuluhan selain dana pinjaman budidaya 

tebunya. Fasilitas keuangan terjamin-lah. Secara lobi juga lebih kuat dalam meminta 

kebijakan terhadap PG atau pemerintah. Dan satu lagi, petani merasa terlindungi secara 

badan hukum”. 

Pemaparan di atas membuktikan bahwa kebutuhan kontinuitas bahan baku tebu 

untuk digiling oleh PT.IGN dan adanya kebutuhan terjaminnya pasar hasil produksi 

tebu petani mitra merupakan motivasi utama dari masing-masing pihak untuk bermitra. 

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan prinsip dari kemitraan itu sendiri. Menurut 

Harjono dalam Fadloli (2005) prinsip kemitraan meliputi adanya sifat saling 

membutuhkan dan saling menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pelaku 

mitra. 

Petani tebu tentu memiliki pilihan untuk berusahatani tebu secara mandiri atau 

memilih untuk berusahatani tebu dengan mengikuti program kemitraan. Pada hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa petani tebu yang mengikuti program Kemitraan 

KKPTR dilatar belakangi dengan faktor-faktor keuntungan (manfaat) yang diperoleh 

dalam program kemitraan tersebut. Hastuti dan Bambang (2004) menyatakan bahwa 

program kemitraan yang berhasil akan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak 

dan menjadi daya tarik utama bagi setiap pihak untuk melakukan kemitraan. Meskipun 

dalam kemitraan terdapat kewajiban untuk pengembalian dana modal pinjaman 

ditambah bunga 6%, namun bunga tersebut dinilai cukup rendah bagi petani mitra dan 

masih dapat memberi keuntungan yang cukup untuk tambahan modal musim tanam 

periode depan atau untuk menyewa lahan sebagai perluasan areal. Berikut pernyataan 

Bapak Waris : 
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“Dengan mengikuti kemitraan, yang jelas petani tebu akan dipermudah masalah 

permodalan karena mendapat dana bantuan permodalan KKPE dari BRI lewat PG 

bunganya rendah 6%. Setelah panen kewajiban petani adalah mengembalikan pinjaman 

modal ditambah bunganya. Lalu keuntungan yang didapat bisa untuk modal musim tanam 

periode depan, bisa juga digunakan untuk menyewa lahan yang produktif lagi”. 

Secara umum, petani menjelaskan dengan kemitraan mereka mendapatkan 

kemudahan dan bantuan teknis nonteknis dalam berusahatani tebu. Sarana produksi 

menjadi terjamin dan beberapa sarana produksi seperti pupuk menjadi lebih murah 

karena bersubsidi. Berikut pernyataan serupa diungkapkan oleh Bapak Dedy : 

“Dengan ikut kemitraan, merasa dimudahkan dalam urusan tebu, kemudahan pinjaman, 

saprodi, serta fasilitas kebun ter-handle”. 

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bapak Widyatmiko : 

“Petani berminat dan antusias kembali berusahatani tebu dengan adanya bentuk-bentuk 

kemudahan dalam kemitraan seperti bantuan modal, hingga sarana produksi. Seperti 

pupuk subsidi dan bibit unggul dari dinas dan PG. Hanya lewat Koperasi dan PG petani 

mendapatkan subsidi pupuk ”. 

Beberapa keuntungan (manfaat) yang diperoleh dalam mengikuti program 

kemitraan mempengaruhi tingkat kepuasan dari petani mitra. Manfaat yang diperoleh 

merupakan daya tarik utama bagi petani mitra untuk melakukan mitra. Beberapa 

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

dapat dilihat pada lampiran 2. 

4.3.2. Pola Kemitraan KKPTR ditinjau dari Aspek Teknis 

Kerjasama Kermitraan Kredit KPTR merupakan program bantuan kredit hibah 

dari pemerintah yang diberikan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan melaui pihak 

PT.IGN sebagai avails, yaitu penanggung jawab segala resiko kegagalan pengembalian 

dana pinjaman kredit. Prosedur pengajuan kontrak kerjasama kemitraan dilakukan 

secara bertahap. Syarat pertama dalam pengajuan kontrak adalah petani membentuk 

kelompok tani dan memiliki lahan, kemudian menjadi anggota Koperasi PTR. Berikut 

pernyataan Bapak Dedy mengenai prosedur pengajuan kontrak perjanjian kemitraan : 

“Pengajuan bertahap, awalnya harus punya kelompok tani, punya lahan. Jika tidak punya 

lahan bisa menyewa. Kemudian mengajukan surat permohonan ke Koperasi PTR, setelah 

itu nyusun RDKK yang isinya nama-nama anggota, gambaran lahan sama komponen 

kredit di dalamnya apa saja”. 

Pernyataan Bapak Widyatmiko menambahkan: 

“Yang pertama mendaftar sebagai anggota baru kelompok tani tebu di Koperasi PTR 

wilayah kerja dengan membayar simpanan pokok simpanan wajib. Lalu mengajukan 

permohonan kredit, PG sebagai avalis”. 

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Sudiyanto : 

“Petani harus membuat kelompok dan menjadi anggota Koperasi PTR. Petani yang 

mendaftar haruslah petani tebu, bisa pemilik lahan, bisa penyewa lahan. Sebagai anggota 

Koperasi PTR, harus punya simpanan pokok dua ratus lima puluh ribu rupiah, dan 
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simpanan wajib seribu dua ratus rupiah per tahun. Kemudian prosedur sesuai kontrak 

perjanjian dengan PG sebagai avalis”. 

Kegiatan setelah dilakukan pengajuan kontrak adalah survey lahan oleh pihak 

Koperasi PTR dan pihak PT. IGN guna melihat keadaan lahan yang diajukan petani 

mitra dengan dianalisis usahatani penilaian lahan tebu. Apabila lahan yang diajukan 

telah memenuhi standar analisa usahatani penilaian lahan tebu kemudian selanjutnya 

dilakukan penyusunan perjanjian kontrak serta kelengkapan berkas pengajuan kontrak. 

Berikut pernyataan Bapak Sudiyanto : 

“Setelah pengajuan kredit, nanti Koperasi dan PG men-survei lahan yang diajukan apakah 

memenuhi standar penilaian lahan tebu. Minimal 4 ha, tidak ada pohon ditengah areal, ada 

jalan masuk truk untuk nantinya keperluan tebang angkut dan jalan air masuk keluar”. 

Bapak Hariyatmoko menambahkan : 

“Setelah dianalisa lahan, kemudian kelompok tani, koperasi dan pihak PG bersama 

menyusun perjanjian kontrak, surat kuasa, RDKK dan RDK, kelengkapan berkas 

pengajuan kredit ke BRI, PG sebagai avalis”. 

Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) adalah rencana kegiatan usaha dan 

kebutuhan modal kerja kelompok tani untuk suatu periode musim tanam tertentu yang 

disusun melalui musyawarah dan berisikan rincian kegiatan dan kesepakatan bersama 

mengelola usaha budidaya tanaman tebu dalam satu hamparan luasan tertentu. 

Sistem pengajuan petani pinjaman KKPE, SOP pengajuan kredit KKPE, contoh 

Surat Perjanjian Kerjasama KKPE-Tebu PG-KPTR dan PTR, serta contoh Rencana 

Penggunaan Kredit berserta Perhitungan Pengembalian (RPP Kredit) dapat dilihat pada 

lampiran 3a-3d. 

Dalam pelaksanaan kemitraan KKPTR, terdapat hak dan kewajiban antara petani 

kemitraan dengan pihak PG dan Koperasi PTR. Kerjasama kemitraan dapat berjalan 

dengan baik dan berhasil dengan dilaksanakannya hak kewajibannya oleh masing-

masing pihak mitra. Beberapa hak kewajiban antara petani kemitraan dengan pihak PG 

serta Koperasi dapat dilihat pada lampiran 4. 

Beberapa hak dan kewajiban petani kemitraan secara umum dijelaskan dengan 

pernyataan oleh Bapak Abdul Kodir : 

“Hak petani mitra ya mendapat bantuan dana pinjaman untuk modal itu. Dana KKPE. 

Kewajibannya melakukan pengembalian dana pinjaman itu ditambah bunganya 6%. Lalu 

ke Koperasi membayar iuran simpanan pokok dan wajib”. 

Hal serupa dijelaskan oleh Bapak Widyatmiko : 

“Hak petani dapat pinjaman modal yang disepakati sesuai areal yang diajukan. 

Kewajibannya membayar pinjaman setelah musim giling plus bunganya 6% ditambah 

membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai anggota Koperasi PTR”. 

Pernyataan Bapak Sudiyanto menambahkan : 
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“Hak petani mendapat pinjaman dana dari KKPE dengan bunga 6%. Pinjaman itu 

haruslah digunakan untuk budidaya tebu. Jadi kewajibannya yang pertama adalah 

berusahatani tebu, kemudian hasil tebunya harus digilingkan ke PG Cepiring. Hasil lelang 

dari gilingan dikembalikan ke petani dipotong biaya-biaya yang sebelumnya dipinjam 

ditambah bunganya 6% itu. Kewajibanya di Koperasi membayar simpanan pokok dan 

simpanan wajib”. 

Rincian hak kewajiban untuk PT. IGN dan Koperasi PTR terdapat dalam Surat 

Perjanjian Kerjasama KKPE-Tebu PG-KPTR dan PTR pasal 2 tentang ruang lingkup 

kerjasama yang terlampirkan pada sub-bab sebelumnya (lampiran 3c). 

Pelaksanaan kemitraan antara petani tebu dengan PG diawali ketika PG 

mengalami kekurangan pasokan bahan baku tebu dan menggiling tebu di bawah 

kapasitas giling, sedangkan petani tebu tidak memiliki jaminan pasar namun butuh 

menggilingkan hasil tebunya. Berdasarkan hal itu, terdapat hubungan saling 

membutuhkan antara kedua belah pihak. Bentuk kemitraan yang diterapkan PG dengan 

petani tebu yaitu pola kemitraan Inti Plasma, di mana PG sebagai inti dan petani tebu 

sebagai plasma (Hafsah, 2000; Maulidiah, 2012). 

Pada pelaksanaan kemitraan, PG sebagai pihak inti berperan dalam menampung 

hasil produksi, membeli hasil produksi, memberi bimbingan teknis dan pembinaan, 

memberi pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan, saprodi dan teknologi. 

Petani sebagai pihak plasma berperan dalam mengelola usahatani tebu hingga panen, 

menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra (Zaelani, 2008). PT. IGN dalam 

pelaksanaannya telah memberikan bantuan kepada petani mitra dalam bentuk 

pengadaan bibit, bantuan garap, bantuan tebang angkut, pengadaan pupuk, hingga 

peminjaman traktor dan pengarahan teknis usahatani tebu. Sedangkan petani tebu mitra 

telah menjalankan kewajibannya sebagai plasma dengan menggilingkan hasil panen 

tebunya kepada PT. IGN. Peran-peran pihak mitra tersebut dilakukan dengan tujuan 

saling mencukupi dan memenuhi kebutuhan masing-masing pihak mitra. 

Selain adanya hubungan saling membutuhkan, kontrak kerjasama yang dilakukan 

kedua belah pihak juga dilandasi dengan prinsip saling mendukung terwujudnya tujuan 

dari masing-masing pihak. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bapak Wahono : 

“IGN mempunyai peran untuk melakukan  pembinaan dan penyuluhan pada para petani 

tebu mitra tentang teknis pemeliharaan tebu yang baik dan benar agar produksi tebunya 

mempunyai kuantitas dan kualitas yang tinggi selain itu rendemen juga tinggi. Sehingga 

hasil panen optimal dan pasti keuntungan para petani ini juga maksimal”. 

Peran petani mitra dalam pelaksanaan kemitraan dijelaskan dalam pernyataan 

Bapak Widyatmiko : 

“Petani berupaya menghasilkan tebu yang memenuhi kriteria kualitas dan kuantitas yang 

baik, dengan melakukan teknis budidaya sesuai SOP PG. IGN juga memberikan 

bimbingan arahan lewat sinder mandor kebun. Diharapkan hasilnya maksimal, dalam satu 



29 

 

hektar mencapai lebih dari 70 ton dan rendemennya juga tinggi sekitar 7. Hasil panen tebu 

baik maka otomatis gula yang dihasilkan akan baik. Waktu tebang juga berpengaruh 

untuk mendapatkan rendemen yang optimal. Hasil tebu baik, gulanya juga akan baik, 

kualitas kuantitas dan kontinuitas giling terjamin, petani tidak akan rugi”. 

Koperasi dalam pelaksanaan kemitraan tidak terbatas hanya menjadikan 

kelompok tani mitra menjadi anggota koperasi. Berikut penjelasan Bapak Sudiyanto : 

“KPTR sebagai wadah aspirasi petani tebu wilayah kerja PT. IGN. Mengkoordinir petani 

tebu. Memfasilitasi pinjaman kebutuhan usahatani tebu hingga pengawasan kegiatan 

giling pabrik. Memfasilitasi pinjaman diartikan melakukan distribusi bantuan dana 

pinjaman kredit atau sebagai alat media untuk kelancaran kemitraan. Ada satu tugas 

pokok Koperasi PTR yaitu menyediakan pupuk bersubsidi, ZA per kilo 1400 rupiah, 

Phonska per kilo 2300 rupiah lalu pupuk PetroOrganik per kilo 500 rupiah, murah dan 

terjangkau”. 

4.3.3. Pola Kemitraan KKPTR ditinjau dari Aspek Ekonomis 

Besar kredit pinjaman dirincikan dalam RDKK yang ditentukan pada besarnya 

biaya kebutuhan pengelolaan usahatani tebu dengan luasan tertentu pada satu periode 

musim tanam. RDKK adalah rencana kebutuhan modal kerja budidaya tanaman tebu 

kelompok tani selama 1 (satu) periode musim tanam tertentu dilengkapi dengan 

rencana anggaran biaya serta pembayaran kembali Kredit KPTR Kemitraan. RDKK 

disusun bersamaan dengan RDK setelah kelompok tani terbentuk kemudian 

mengajukan pinjaman Kredit KPTR kepada Koperasi PTR “Mekar Manis” untuk 

selanjutnya ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan disampaikan dalam bentuk 

rekapitulasi ke PT. IGN sebagai penyalur dana Kredit KPTR. Berikut penjelasan bapak 

Hariyatmoko mengenai alur pencairan dana kredit pinjaman: 

“Setelah RDK RDKK di-acc, koperasi narik dana KKPE di BRI Kendal sesuai besarnya 

dalam RDKK berdasar surat kuasa perjanjian kontrak. Lalu koperasi menyetorkan 

dananya ke rekening PG. Pencairannya ke petani bisa lewat sinder kebunnya, bisa lewat 

langsung administrasi departemen Tanaman. Besarnya sesuai yang tercantum di RDKK 

keperluannya untuk apa”. 

Penggunaan dana Kredit KPTR dilakukan secara bertahap sesuai tahapan 

kebutuhan biaya garap budidaya tebu dalam satu periode musim tanam. Dana kredit 

pinjaman langsung diberikan kepada petani mitra untuk digunakan sesuai keperluan 

budidaya tebunya pada tahapan tertentu dengan pengawasan sinder atau mandor kebun 

wilayah tersebut. Pencairan dana Kredit KPTR hanya dapat dilakukan setiap hari Senin 

hingga Kamis. Hal ini dijelaskan oleh pernyataan Bapak Waris : 

“Pencairan dana pinjaman itu dilayani Senin sampai Kamis. Caranya itu petani memberi 

surat memo yang isinya biaya garap pas butuh garapan tertentu kepada sinder kebun. Lalu 

sinder kebun laporan ke PG untuk pencairan dana. Biasanya pakai buku Bon atau buku 

Permintaan Pembiayaan Tanaman yang nati ditandatangani Kepala (Dept) Tanamannya. 

Baru-lah dana bisa sampai ke petani. Dana dipakai sesuai kebutuhan garapan saat itu”. 

Pernyataan di atas menunjukkan tahapan pencairan  dan penggunaan dana 

pinjaman dapat dilakukan dengan sederhana, mudah, dan lancar sesuai kebutuhan 
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garapan saat itu (sesuai tujuan penggunaannya dan tepat pada waktunya). Fadilah dan 

Sumardjo (2011), menyatakan, apabila pencairan dan penggunaan dana pinjaman tidak 

tepat waktu dapat mengakibatkan pengelolaan tebu tidak maksimal sehingga hasil 

produksi tebu rendah. 

Untuk pengembalian dana pinjaman kredit, sebelumnya telah disepakati pada 

perjanjian kemitraan di awal musim dalam surat Rencana Penggunaan beserta 

Perhitungan Pengembalian Kredit (RPP). Pengembalian dana kredit pinjaman 

merupakan kewajiban petani mitra yang biasanya berbentuk potongan dalam 

pembayaran hasil tebu oleh PG kepada petani mitra. Pembayaran hasil tebu sendiri 

merupakan kewajiban PG kepada petani mitra yang telah menggilingkan hasil tebunya 

ke PG (Susila, 2002). 

Berikut mekanisme pembayaran hasil tebu dijelaskan Bapak Hariyatmoko : 

“Setelah harga lelang gula deal, pihak penawar tertinggi mentransfer sejumlah uang ke 

rekening  PT. IGN. Kemudian IGN membagi kepada para petani mitra sesuai dengan 

jumlah tebu yang digiling tiap minggunya. Hasil lelang gula atau delivery order (DO) 

dibayarkan rutin seminggu sekali selama musim giling yaitu Kamis dan Jumat. 

Keuntungan petani dihitung dari pembayaran DO dipotong pinjamannya di awal musim 

tanam”. 

Sistem bagi hasil dalam kemitraan pada dasarnya bergantung pada tingkat 

rendemen. Berikut penjelasan Bapak Sudiyanto : 

“Rendemen kurang samadengan 7%, bagi hasilnya 66:34, 66%-nya bagian petani 

kemitraan dan yang 34% bagian PG. Dari 66% tersebut 90% berupa hasil lelang 

sedangkan 10%-nya ialah gula natura atau fisik. Untuk rendemen lebih dari7%, bagi 

hasilnya 70% petani mitra dan 30% untuk PT. IGN atau ada kebijakan lain melalui 

keputusan bersama dengan APTRI sebagai wakil dari seluruh petani”. 

Dalam hal ini tingkat rendemen menjadi tolok ukur dari besaran prosentase bagi 

hasil. Nilai rendemen tinggi maka prosentase bagi hasil untuk petani juga semakin 

besar. Untuk mendapatkan nilai rendemen yang tinggi maka petani mitra harus 

melakukan tehnik budidaya tebu dan penanganan panen dengan baik sesuai standar 

prosedur operasional yang diberikan oleh PT.IGN. 

4.4. Keberhasilan Kemitraan Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat (KKPTR) 

Menurut Hafsah (2000), keberhasilan kemitraan merupakan hasil positif dari 

terlaksananya unsur kemitraan dan tercapainya tujuan kemitraan yang sangat 

ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika 

bisnis. Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) indikator dalam menggambarkan 

keberhasilan kemitraan KPTR antara petani kemitraan dan PT.IGN, yaitu dilihat dari 

pertambahan jumlah anggota petani tebu bermitra, peningkatan areal dan produktivitas 

tebu dari lahan kemitraan, serta peningkatan bahan baku tebu yang digiling di PT. IGN. 
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Data pertambahan jumlah anggota petani tebu bermitra serta peningkatan areal dan 

produktivitas tebu dari lahan kemitraan dapat dilihat pada tabel 4.3. Untuk data 

mengenai peningkatan areal dan produktivitas tebu dari lahan kemitraan, serta 

peningkatan bahan baku tebu yang digiling di PT. IGN dari lahan kemitraan KKPTR 

dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.3. Pertambahan Jumlah Kelompok Petani Kemitraan 

No 

Periode Jumlah Total 

Musim Kelompok Petani Mitra Luas Lahan 

Tanam KmB (Ha) 

1 2008-2009 6 132,51 

2 2009-2010 6 153,23 

3 2010-2011 13 326,70 

4 2011-2012 18 320,36 

5 2012-2013 25 329,12 

6 2013-2014 28 (belum tersedia data) 

Sumber: Data Sekunder Monitoring Luas Kebun Garap Petani Terhadap KKPE (Kebun TR KmB) PT. 

IGN – PG.Cepiring, Kendal 

Tabel 4.4. Perkembangan Luas Lahan Tebu dan Produksi Tebu Tergiling 

No 
 

Tahun  

 Luas Tergiling   Produksi Tebu   

Rendemen  

 Hablur (ton)  

 (Ha)   Total (Ton)   per Ha (Ton)   Total   per Ha  

1 2008 18,78 1.127,00 60,00 6,30 71,06 3,78 

2 2009 77,16 4.629,34 60,00 6,72 311,11 4,03 

3 2010 210,00 16.542,00 78,77 6,01 994,45 4,74 

4 2011 352,44 20.326,00 57,67 6,10 1.240,46 3,52 

5 2012 383,00 23.175,23 60,51 7,18 1.664,67 4,35 

6 2013 530,30 44.017,21 83,00 7,08 3.115,77 5,88 

Sumber: Data Sekunder Realisasi Giling Tebu PT.IGN Kategori KmB Kendal 

Dari tabel 4.3 terlihat pertambahan jumlah kelompok tani yang mengikuti 

program krmitraan kredit KPTR dari setiap periode musim tanam. Sejak PT. IGN mulai 

beroperasi tahun 2008, sudah ada kelompok tani yang mengikuti program kemitraan 

kredit KPTR. Sebelum beroperasinya kembali PT.IGN, kelompok tani tebu tersebut 

telah melakukan kemitraan dan ada pula yang menjadi petani tebu rakyat dari PG lain. 

Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Bapak Sudiyanto : 

“Sebelum 2008 IGN berdiri, di sini sudah ada beberapa petani tebu yang bertahan 

bermitra dengan mengilingkan tebunya ke PG di luar Kendal seperti PG.Rajawali dan 

PG.Sragi. Lalu setelah IGN berdiri berkembang, tidak terlepas adanya penyuluhan-

penyuluhan dari Dinas Perkebunan dan Pertanian, sehingga semakin bertambah petani 

yang beralih menjadi petani tebu kemitraan, ikut program kemitraan. Areal lahan tebu 

KmB juga bertambah tiap musimnya”. 

Pada tabel 4.4 terlihat perkembangan luas lahan tebu tergiling semakin meningkat 

diiringi dengan pertambahan jumlah produksi tebu yang menjadi pasokan bahan baku 
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pabrik serta peningkatan rendemen gula setiap tahunnya. Peningkatan produksi tebu 

tergiling sangat pesat terlihat dari tahun 2008 hingga 2010 yang awalnya hanya 1.127 

ton tebu, berkembang cepat hingga mencapai 16.542 ton tebu. Pertambahan jumlah 

anggota petani tebu bermitra, peningkatan areal dan produktivitas tebu dari lahan 

kemitraan, serta peningkatan bahan baku tebu tergiling di PT. IGN seperti yang terlihat 

pada tabel tersebut menunjukan bahwa program kerjasama kemitraan kredit KPTR 

antara PT.IGN dan petani tebu kemitraan sangat berhasil. 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan KKPTR tersebut antara lain 

meliputi variabel penyaluran dana modal pinjaman, bantuan dalam usahatani dan 

penanganan panen, produktivitas tebu, jaminan kualitas dan harga produk tebu serta 

konsistensi petani kemitraan. 

4.4.1. Penyaluran Dana Modal Pinjaman 

Pada dasarnya usahatani tebu merupakan usahatani yang memerlukan 

pengelolaan khusus dan modal besar. Petani tebu harus dapat memanajemen kebutuhan 

usahatani tebunya dengan baik berkaitan dengan pembiayaan usahataninya melalui 

kredit. Berikut pernyataan Bapak Dedy mengenai hal tersebut : 

“Kebutuhan modal garap lahan dan pemeliharaan tanaman tebu di areal luas, apalagi 

waktunya lama 10 sampai 14 bulan, tentunya sangat banyak. Pemeliharaan tebu cukup 

rumit, khusus-lah, dari pertama pengolahan lahan, tanam, pemupukan, bumbun, klethek, 

sampai tebang angkut harus dilakukan tepat waktu, nantinya hasil tebu akan baik. Petani 

butuh menejemen waktu lobi pencairan kredit pinjaman yang baik agar pembiayaan 

tanaman dan kebutuhan bisa lancar tepat waktu”. 

Hal serupa dibuktikan oleh pernyataan Bapak Widyatmiko : 

“Kredit pinjaman sangat membantu mencukupi kebutuhan biaya-biaya garap tebunya 

yang sangat besar. Petani merencanakan anggaran dalam RDKK-nya seberapa banyak 

untuk luasan areal yang disepakati, lalu pencairan dana kredit dilakukan pertahap. Jadi 

waktu pembiayaan tanaman sudah ada tinggal petani bertahap melakukan penarikan, tidak 

bisa langsung semua. Bila dilakukan sesuai prosedur maka penarikan dana ini akan 

lancar-lancar saja”. 

Dari segi teknis kemudahan dalam penyaluran kredit dana pinjaman program 

kemitraan merupakan salah satu “hak” yang diperoleh petani mitra dalam memperoleh 

paket kredit (Sriati et al., 2008). Proses penyaluran dana modal pinjaman untuk petani 

kemitraan meski harus dilakukan sesuai prosedur, namun yang diharapkan adalah 

prosesnya tidak terlalu berbelit-belit. Berikut pernyataan Bapak Waris : 

“Pencairan dana pinjaman dilakukan dengan prosedur tertentu. Hanya bisa dilakukan tiap 

hari Senin hingga Kamis itu. Kalau petani sudah terbiasa, prosedur pencairan dana 

pinjaman dianggap mudah. Memang baiknya prosesnya tidak rumit, apalagi saya 

menangani lahan yang berblok-blok”. 
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Petani kemitraan yakin bahwa berlatar belakang saling percaya melalui jaminan 

dan surat perjanjian kontrak yang telah dibuat maka proses pencairan dana pinjaman 

seharusnya dapat dilakukan dengan mudah. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan 

Bapak Widyatmiko : 

“Adanya kontrak perjanjian dan jaminan itu berarti pihak-pihak bermitra (PG dan petani) 

harus saling percaya, keduanya sama-sama saling membutuhkan dan akan saling 

diuntungkan. Petani wajib melakukan usahatani tebu dengan maksimal sehingga hasil 

panennya juga maksimal layak giling. Sebaliknya PG juga harus mendukung dengan salah 

satunya dalam kemudahan pencairan dana pinjaman”. 

Adanya kemudahan dalam proses pencairan dan penyaluran dana pinjaman maka 

kebutuhan modal untuk usahatani tebu akan berjalan lancar, tepat guna dan tepat waktu, 

sehingga kegiatan budidaya dapat maksimal dan produktivitas tebu dapat maksimal 

untuk mencukupi kebutuhan pasokan tebu giling. Fadilah dan Sumardjo (2011), 

menyatakan, apabila pencairan dan penggunaan dana pinjaman tidak tepat waktu dapat 

mengakibatkan pengelolaan tebu tidak maksimal sehingga hasil produksi tebu rendah. 

Dengan hasil tebu yang maksimal maka keuntungan petani tebu mitra dapat maksimal 

dan mampu memenuhi kewajibannya. Berikut pernyataan Bapak Sudiyanto : 

“Pembiayaan tanaman (perawatan tanaman) tepat waktu cukup berpengaruh pada 

produktivitas. Tebu tidak terurus perawatan kurang dari kendala pembiayaan, hasil tebu 

akan jelek. Produktivitas tebu yang tinggi, syarat MBS terpenuhi, keuntungan yang 

didapat petani akan maksimal. Kewajiban pengembalian kredit akan lancar”. 

Dengan kelancaran dan kemudahan penyaluran dana modal pinjaman maka 

kebutuhan biaya garap petani mitra akan terpenuhi tepat pada waktunya. Dengan 

demikian penanganan teknik budidaya juga akan maksimal sehingga dapat 

menghasilkan produksi tebu yang optimal untuk memenuhi kebutuhan giling PT.IGN. 

Hal tersebut menunjukan bahwa kelancaran dan kemudahan penyaluran dana pinjaman 

menjadi indikator positif mendukung dalam keberhasilan kemitraan KKPTR. 

4.4.2. Bantuan Usahatani dan Penanganan Panen Tebu 

Lestyani (2012) menyatakan bahwa, usahatani tebu harus didukung teknis 

budidaya serta penanganan panen yang khusus dan intensif dalam jangka waktu yang 

lama. Melalui kemitraan KKPTR, petani merasa dibantu (dipermudah) dalam 

permasalahan modal usaha, binaan bimbingan teknis budidaya tebu hingga bantuan 

penanganan panen tebu. Berikut penjelasan Bapak Widyatmiko : 

“Usahatani tebu sangat identik dengan banyaknya pekerjaan yang harus direncanakan dan 

dilakukan dari mulai pembukaan lahan hingga proses tebang angkut. Banyaknya garapan 

ini didaerah Jawa khususnya Kendal disebut “Semar Mantu”, karena khas dengan 

banyaknya tenaga kerja yang digunakan. Banyaknya tenaga kerja berarti biaya yang 
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diperlukan juga banyak. Dengan ikut kemitraan kredit KKPE, petani secara langsung 

maupun tidak langsung mendapat bantuan usahatani tebunya”. 

Dalam berusahatani tebu mitra, petani berhak untuk memperoleh bimbingan dan 

pengarahan dari petugas lapangan (Sinder Kebun dan atau Mandor Kebun) PT. IGN 

dalam berusahatani tebu. Selain itu petani juga memperoleh bantuan dalam mengelola 

tebunya dengan disediakannya buruh lahan dan tenaga tebang dari PT.IGN. Berikut 

pernyataan Bapak Hariyatmoko : 

“Kemitraan KKPE tidak hanya bantuan modal, bantuan lain untuk usahatani tebu juga 

ada. Hak petani mitra mendapatkan pembimbingan, arahan serta kontrol usahatani tebu 

yang dilakukan oleh sinder kebun dari IGN dan tim khusus KmB. IGN juga bisa 

menyediakan buruh lahan dan tenaga tebang yang sering dipekerjakan dan dipercaya PG 

untuk membantu usahatani tebu petani”. 

Beberapa petani tebu skala besar yang tidak mempermasalahkan kebutuhan 

tenaga kerja buruh tetap merasa terbantu adanya bantuan bimbingan dan pengarahan 

dari pihak PT. IGN karena dinilai dapat membantu memaksimalkan hasil produksi. 

Berikut pernyataan Bapak Waris mengenai pernyataan tersebut : 

“Adanya penyuluhan, pembimbingan dan kontrol lahan, lalu ada pertemuan-pertemuan, 

saya manfaatkan untuk belajar inovasi-inovasi bagaimana hasil tebu dapat menjadi lebih 

baik”. 

Hasil tebu petani harus memenuhi standar kualitas yang diberikan oleh PG. 

Kegiatan penanganan panen tebu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kualitas hasil panen di mana dalam pelaksanaan tidak kalah rumit seperti budidayanya. 

Rochmatika (2006), mengemukakan, kesulitan yang dialami saat panen tebu meliputi 

pembuatan jalur/jalan tebang angkut, kebutuhan tenaga kerja tebang, kebutuhan armada 

truk angkut tebu hingga traktor. Berikut pernyataan Bapak Dedy mengenai hal-hal yang 

dibutuhkan saat panen tebu : 

“Tebu panen harus segera digiling kurang dari 2x24 jam agar rendemen tidak menurun. 

Untuk itu butuh jalan tebang yang layak dan aman untuk truk muat tebu, tenaga tebang 

ahli yang telaten, juga armada truk angkut yang layak dan selalu siap sedia”. 

Fasilitas yang dapat digunakan petani tebu mitra sebagai bentuk bantuan 

kemitraan dalam penangan panen meliputi traktor yang digunakan untuk pembuatan 

jalan tebang angkut, kontrak pembiayaan penyediaan tenaga tebang tebu, hingga 

armada truk muat tebu. Hal tersebut dijelaskan dengan pernyataan Bapak Sudiyanto : 

“Koperasi dan PG bisa menyediakan alat bantu seperti traktor untuk bantu membuat jalan 

tebang. Tenaga dan armada truk bisa disediakan sendiri oleh petani, bisa juga dengan 

kontrak diawal petani mitra dibantu pembiayaan kegiatan panen tebang angkut tebu”. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manfaat yang diperoleh dalam 

pelaksanaan program kemitraan akan menjadi daya tarik utama petani mitra untuk 
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melakukan kemitraan. Bentuk bantuan usahatani tebu dan penanganan panen tebu 

menjadikan petani mitra merasa dipermudah, sehingga mendukung petani untuk terus 

melakukan kemitraan. Selain itu bantuan usahatani tebu dan bantuan penanganan panen 

salah satunya bertujuan untuk memaksimalkan kuantitas dan kualitas hasil produksi 

tebu petani mitra. Dengan demikian tujuan masing-masing pihak akan tepenuhi, 

PT.IGN mendapatkan bahan baku tebu yang memenuhi standar, begitu pula petani akan 

mendapatkan keuntungan yang lebih. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bantuan 

usahatani dan bantuan penanganan panen menjadi indikator positif dalam mendukung 

keberhasilan kemitraan kredit KPTR. 

4.4.3. Produktivitas Tebu 

Produktivitas sangat mempengaruhi penerimaan dan pendapatan petani mitra 

selain dari hasil tebu namun juga dari produksi gula dan tetes tebu (Susila, 2002). 

Tingkat produktivitas sendiri dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, seperti faktor 

lingkungan dan tehnik budidayanya. Hal ini dijelaskan Bapak Waris sebagai berikut : 

“Produktivitas tebu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor alam dan cara budidayanya. 

Faktor alam mungkin ditangani dengan penelitian pengembangan varietas-varietas tebu 

dengan syarat tumbuh disesuiakan keadaan lingkungan di sini, lalu sudah dikembangkan 

juga varietas tebu dengan waktu kemasakan tertentu dan rendemen tinggi. Kalau dari segi 

tehnik budidaya, ada SOP budidaya tebu yang baik. PG membimbing dan mengarahkan 

para petani agar hasil tebu petani memenuhi standar PG”. 

Salah satu tujuan dilakukannya kemitraan ini adalah mendukung para petani tebu 

untuk dapat menghasilkan produktivitas tebu yang tinggi. Dengan produktivitas tinggi 

maka kebutuhan bahan baku giling pabrik akan terpenuhi dan petani sendiri akan 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. Berikut pernyataan Bapak Widyatmiko : 

“Dengan kontrak kerjasama, diharapkan hasil tebu petani mitra memenuhi target produksi 

sehingga pasokan tebu giling PG tidak mengalami kekurangan. Produktivitas tinggi 

memenuhi syarat MBS serta rendemen tinggi jelas kedua pihak akan saling diuntungkan”. 

Bapak Abdul Kodir menambahkan : 

“Produktivitas tinggi dan memenuhi standar MBS berarti pendapatan petani dapat 

maksimal sehingga petani mitra akan mampu membayar pengembalian pinjaman kredit 

ditambah bunganya”. 

Hasil produksi yang melebihi target, hasil keuntungannya dapat digunakan 

sebagai tabungan hidup, menyewa lahan untuk perluasan areal, atau biasa digunakan 

untuk penambahan modal usahatani tebu periode selanjutnya sehingga kebutuhan 

modal periode selanjutnya tidak terlalu besar. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan 

Bapak Warsono : 
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“Keuntungan dari tebu ya dipakai untuk kebutuhan rumah, untuk tabungan. Bisa 

digunakan untuk nyewa lahan produktif lagi atau tambahan modal tanam periode 

selanjutnya agar periode selanjutnya kredit yang dipinjam tidak terlalu besar.”. 

Untuk meningkatkan produktivitas harus didukung dengan intensifikasi dan 

ekstensifikasi. 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 (Sriati et al., 2008). Selain itu, tingkat 

produktivitas juga mempengaruhi besarnya keuntungan yang diperoleh petani tebu 

mitra. Semakin tinggi produktivitas maka keuntungan yang diperoleh semakin besar 

dan petani akan mampu membayar kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman. 

Dengan demikian kedua belah pihak akan sama-sama saling diuntungkan. Hal tersebut 

membuktikan bahwa tingkat produktivitas berpengaruh positif terhadap keberhasilan 

program kemitraan kredit KPTR. 

4.4.4. Jaminan Kualitas dan Harga Produk Tebu 

Petani kemitraan berkewajiban untuk memberikan hasil tebu yang sesuai standar 

MBS (Masak/Manis, Bersih dan Segar) dan sesuai standar tingkat rendemen dari PG 

terkait. Syarat batang tebu yang baik agar memiliki rendemen yang 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 (Rochmatika, 2006). 

PT.IGN memberikan standar mutu giling pabrik terhadap hasil produksi tebu 

petani mitra. Kewajiban petani mitra harus memenuhi syarat mutu tebu giling tersebut. 

Berikut penjelasan Bapak Dedy mengenai standar mutu giling pabrik : 

“Hasil tebu petani harus sesuai standar mutu giling pabrik, yaitu manis bersih segar. 

Rendemen gula diatur oleh PG. Tahun ini rendemen gula mencapai rata-rata diatas 7. 

Rendemen 6,5 itu sudah memberi keuntungan bagi petani. Kemasakan tebu saat panen 

harus tepat. Biasanya dianalisa dengan brix taksasi. Hasil panen harus bersih, pucuk dan 

klaras dihilangkan. Kemudian segera diangkut untuk digiling kurang dari 2x24 jam”. 

Bapak Abdul Kodir menambahkan : 

“Syarat tebu yang diminta PG itu MBS, manis bersih segar. Sebelum masuk PG ada tes 

sampel rendemen pakai brix. Waktu di-crane nanti dilihat tebunya bersih atau kotor. 

Kalau kotor dapat potongan 200.000 rupiah per rit itu. PG bisa menolak tebu masuk jika 

tebu tidak standar. Jadi petani harus menentukan waktu tebang, timing yang tepat untuk 

mendapatkan rendemen yang optimal”. 

Tujuan dari syarat MBS hasil tebu petani yang masuk ke PT.IGN tersebut adalah 

untuk dapat dihasilkan kualitas gula yang baik dengan nilai jual tinggi. Dengan nilai 

jual gula produksi yang tinggi, maka petani mitra semakin diuntungkan dari pendapatan 

bersihnya. Syarat tersebut bukan untuk membebani para petani mitra, justru dengan 
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syarat tersebut pihak PT.IGN membantu para petani mitra agar mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. 

Harga gula ditentukan oleh pasar, pemerintah bekerjasama dengan APTRI 

menjamin standar harga minimal gula agar petani tidak rugi (Sriati et al., 2008). 

Standar harga gula pasar menentukan berapa besar keuntungan petani setelah 

menggilingkan hasil tebunya ke PG berdasarkan nilai rendemen. Keikut sertaan petani 

mitra dalam anggota Koperasi PTR turut andil dalam penentuan harga tebu putus 

tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Bapak Warsono : 

“Untuk jaminan harga tebu itu keputusan dari PG, petani otomatis mengikuti. Fungsi 

koperasi berurusan dengan harga jaminan tebu itu. Kita sebagai anggota menjadi berhak 

untuk lobi standar harga tebu itu. Kalau harga gula yang menentukan pasar. Pemerintah 

dan APTRI berperan dalam harga pasar itu. Kita hanya musyawarah untuk mendapatkan 

informasi rendemen dan harga gula nasional”. 

Hal serupa dibuktikan dengan pernyataan Bapak Dedy : 

“Standar harga tebu yang menentukan adalah pabrik berdasar nilai rendemen. Secara 

perhitungan, dari standar harga nilai rendemen itu apakah memberi keuntungan setidaknya 

bisa untuk pengembalian kredit. Sedangkan standar harga gula yang menentukan adalah 

pasar. Petani diberi perhitungan hasil gilingan tebu dan bagi hasilnya 66%”. 

Masing-masing pihak mengharapkan adanya jaminan agar kerjasama kemitraan 

dapat berjalan baik dan berhasil. PT. IGN mengharap adanya jaminan tebu hasil petani 

mitra memenuhi standar kualitas tebu layak giling. Sebaliknya, pihak PT. IGN dan 

pemerintah juga melakukan penentuan harga tebu serta gula lelang yang seminimal 

mungkin memberi keuntungan bagi para petani tebu mitra. Kedua belah pihak memiliki 

hubungan saling memerlukan dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan masing-

masing. Berjalan baiknya hubungan imbal balik ini akan mendukung keberlanjutan dari 

kerjasama kemitraan dikedua belah pihak dan menjadi faktor pendukung dalam 

keberhasilan kegiatan kemitraan KKPTR. 

4.4.5. 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 (Susila, 2002). 

Keputusan untuk mengikuti program kemitraan tidak terlepas dari manfaat dan 

keuntungan yang diperoleh. Hastuti dan Bambang (2006), mengemukakan, manfaat 
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yang diperoleh merupakan daya tarik utama bagi setiap pihak untuk terus melakukan 

kemitraan. Berikut pernyataan Bapak Waris mengenai manfaat yang diperoleh dengan 

bermitra : 

“Inisiatif ikut kemitraan ini berubah menjadi minat karena dapat dana bantuan sebagai 

modal itu. Selain itu bantuan-bantuan kemudahan lain juga ada. Petani merasa lebih 

“ayem” karena ada bantuan kemitraan. KmB itu seperti petani mengelola tebunya sendiri, 

terserah pribadi petani tapi motifasinya jelas, ada tanggung jawabnya karena dibawah 

naungan PG dan Koperasi”. 

Berikut penjelasan Bapak Widyatmiko yang mendukung hal tersebut : 

“Faktor umum untuk bermitra karena merasa dimudahkan dalam usahatani tebu. Secara 

umum keuntungan yang didapat sangat tinggi tidak hanya finansial. Petani mampu 

mengembalikan kredit masih punya untung dianggap berhasil melakukan kemitraan. Aktif 

dalam keanggotaan koperasi menjadi ikatan kepercayaan untuk terus melakukan mitra”. 

Wujud konsistensi petani tebu untuk terus mengikuti kemitraan dijelaskan 

dengan pernyataan Bapak Widyatmiko sebagai berikut : 

“Wujud konsistensinya ya terlihat dari ikatan anggota kelompok yang termotivasi untuk 

terus melaksanakan program kemitraan, benar-benar berusahatani tebu dalam wilayah 

koperasi PTR dan PG, lalu melaksanakan usahatani tebu sesuai prosedur standar 

operasional, kemudian petani mitra aktif mengintensif dan ekstensif menanam tebu 

dibawah naungan PG dan koperasi PTR wilayah kemitraan dengan pengawasan Dinas 

Perkebunan dan Pertanian, menghasilkan produk tebu yang standar kualitasnya terjamin 

(MBS) dengan rendemen tinggi, PG tidak kekurangan pasokan tebu, melakukan 

pengembalian kredit ditambah bunga kredit pinjaman, serta mengikuti dan aktif 

mengembangkan kegiatan kemitraan tersebut”. 

Keberlanjutan program kemitraan kredit KPTR sangat didukung oleh PT. IGN 

dan pemerintah. Salah satu visi misi pemerintah terutama Dinas Perkebunan saat ini 

adalah dapat tercapainya swasembada gula. Berikut pernyataan Bapak Sudiyanto 

mengenai hal tersebut : 

“Dinas Perkebunan mendukung ke-sinergi-an kinerja PG dan Koperasi PTR sebagai mitra 

petani tebu untuk mengembangkan usahatani tebu di tingkat wilayah Kendal sebagai 

komponen kecil dari swasembada gula nasional”. 

Konsistensi petani dalam mengikuti kemitraan memiliki hubungan imbal balik 

yang saling mendukung terhadap keberhasilan kemitraan KKPTR ini. Pelaksaaan 

kerjasama Kemitraan KKPTR yang berhasil membuahkan hasil tercapainya tujuan dari 

masing-masing pihak mitra, terpenuhinya masing-masing kebutuhan pihak mitra serta 

melatarbelakangi pihak-pihak mitra untuk terus menjalankan kerjasama kemitraan 

tersebut didasarkan atas sifat saling percaya. Sebaliknya, bentuk konsistensi pihak-

pihak mitra untuk terus menjalankan kerjasama kemitraan ini ditambah keaktifan peran 

masing-masing pihak untuk mengembangkan dan saling mendukung maka secara tidak 

langsung akan mewujudkan pencapaian dari keberhasilan kemitraan itu sendiri. 


