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Pada edisinya yang ke lima kali ini Buletin AGI-IKAGI diisi
dengan hasil-hasil dari National Sugar Summit (NSS) 2020
yang diadakan pada tanggal 24-25 Nopember 2020 dengan
dua pola, sebagian kecil peserta hadir secara langsung di
LPP Yogyakarta yang sekarang bernama resmi PT LPP Agro
Nusantara (LPPAN) dan sebagian lagi mengikutinya secara
virtual dari tempat masing-masing.
Bagi mereka yang hadir secara langsung harus mengikuti
protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat
dengan jumlah sesuai ijin yang dimiliki LPP yaitu sekitar 50
orang.
NSS 2020 ini menjadi istimewa karena berbarengan
dengan berbagai event yang terkait dengan dunia
pergulaan nasional. Pertama adalah memperingati 100
Tahun Kelahiran Varietas POJ 2878 yang mendapat julukan
Wonder Cane, kedua adalah 70 Tahun College Gula Negara
yang sekarang bernama LPP (Lembaga Pendidikan
Perkebunan) dan ketiga adalah peringatan 40 Tahun AGI
(Asosiasi Gula Indonesia).
Disamping itu, NSS 2020 kali ini juga diisi dengan Kongres
Luar Biasa IKAGI dan Sidang Pleno AGI karena dengan
penugasan Bapak Dwi Satriyo Annurogo sebagai Direktur
Utama PT Petro Kimia Gresik, berarti posisi Ketua Umum
IKAGI dan Ketua Badan Pengarah AGI kosong.
Yang sangat istimewa di NSS kali ini adalah lengkapnya
pejabat yang hadir sebagai nara sumber yaitu dari
Kemenko Perekonomian, Kementan, Kemenperin dan
Kemendag. Keynote speech bahkan diberikan oleh Bapak
Menteri Pertanian Dr.Syahrul Yasin Limpo. Disamping itu,
NSS 2020 ini juga sangat mendunia karena bertaburan
dengan pembicara tamu dari mancanegara yaitu Thailand,
India, Brazil, Colombia dan Australia .
Juga kami tampilkan update data PG-PG yang beroperasi di
tahun 2020 lengkap dengan kapasitas dan sebarannya,
dilengkapi dengan analisis hasil produksi tahun giling 2020.
Selamat membaca !

1

sekitar

EDITORIAL

dengan

kemudahan

transaksi

dan

selanjutnya merekalah yang berhubungan dengan
PG. Dengan adanya praktek seperti ini semakin

Musim Giling 2020 sudah berakhir. Hasilnya sudah

jauhlah kemitraan PG dengan petani, semakin sulit

kita ketahui bersama. Total produksi gula nasional

mengontrol

“hanya” mencapai 2,13 juta ton gula, cukup jauh

mengendalikan tebangan berdasarkan kemasakan

dibawah Taksasi Maret yang diestimasikan bisa

tebu, semakin lama selisih waktu tebang dan giling

mencapai

(cut to crush time) dan semakin besar peluang

2,539

juta

ton.

Angka

tersebut

mendekati ramalan AGI ketika meluncurkan Sugar

kualitas

tebu,

semakin

sulit

terjadinya kredit macet.

Outlook 2020 di bulan Februari yaitu sekitar antara
2,05 – 2,15 juta. Untuk kedua kalinya total produksi

Tim AGI yang melakukan evaluasi di Jawa Timur

PG swasta mengungguli produksi BUMN yaitu

memperkirakan akibat tebu wisata dan carut

1,165 juta terhadap 0,966 juta ton.

marutnya jadwal tebang dan kualitas tebu ini akan
mengakibatkan rendemen turun sampai setengah

Masih banyak hal lagi yang menarik untuk dibahas

poin dan total gula turun hingga 65.000 ton.

dan bisa menjadi catatan untuk penetap-an
langkah kebijakan ke depan. Salah satu yang sangat

Persaingan yang timbul sangat tidak sehat karena

penting adalah bahwa walaupun su-dah hadir PG

PG baru yang memperoleh fasilitas meng-olah raw

Baru di Jawa (maupun luar Jawa) dengan total

sugar punya modal yang sangat kuat dalam

kapasitas giling mencapai 112.000 TCD tetapi

berperang menghadapi PG eksisting yang bermodal

produksi gula nasional tidak meningkat bahkan

apa adanya. Harga tebu yang dipasang sudah tidak

cenderung menurun. Tahun 2012, jumlah produksi

rasional lagi. Ibaratnya seluruh gula yang dihasilkan

nasional masih bertengger di atas angka 2,5 juta

100% diberikan kepada pemilik tebupun masih

ton. Dengan demikian kebijakan pendirian PG Baru

belum cukup menutup harga beli tebu yang

di Jawa tanpa ada perluasan areal tanaman tebu

mencapai Rp.900.000 per ton.

ternyata tidak merangsang munculnya tanaman
tebu baru tetapi justru “memakan” tebu binaan PG
eksisting yang sudah ada sehingga terjadilah
pergerakan tebu kesana kemari, dari PG “miskin”
yang tidak kuat beli tebu dengan harga mahal ke
PG yang lebih kaya. Akhirnya hanya PG yang
kuatlah yang masih bertahan dan bisa bersaing,
lainnya lama-lama tutup.

diberlakukannya Sistem Pembelian Tebu (SPT) baik
yang murni maupun yang terselubung (SPT rasa
SBH) dipadukan dengan muncul-nya pedagang
perantara yang di Jawa Timur dikenal dengan nama
Para

peran-tara

inilah

yang

beroperasi menampung tebu-tebu dari wilayah
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pasar karena pada awal giling ada hambatan
psikologis tidak boleh jual gula di bawah Rp.11.200
per kg. Apabila ada pedagang gula yang nekad
membeli gula di harga Rp.11.200 maka dia akan
dihadang dengan HET maksimal Rp.12.500 yang
tentu saja dengan spread yang sempit seperti itu
mustahil untuk meraih keuntungan karena harus

Pergerakan tebu ini menjadi semakin lancar karena

“pok-pokan”.

Di sisi lain PG juga tidak bisa cepat-cepat jual ke

menanggung transport, pengemasan, susut, bunga
bank dan biaya operasional lainnya. Akibatnya stok
menumpuk dan cash flow terganggu.
Banyaknya permasalahan yang timbul di tahun
giling 2020 ini mendorong AGI-IKAGI mengadakan
NSS 2020 dengan tema “Reinventing Sugar Policy
Towards National Food Resilience”.

Pembicara yang diundang utamanya dari lembaga

defisit dari tahun ke tahun.

Pemerintah seperti Kementerian Per-ekonomian,

Bahkan sampai dengan saat ini industri gula

Kementrian Pertanian, Kementerian Perdagangan

nasional kita masih menghadapi tantangan yang

dan Kementerian Per-industrian. Juga diundang

sangat besar, yang ditandai dengan antara lain :

pembicara dari Thailand untuk berbicara tentang

1. Produksi gula dalam negeri relatif stagnan

kebijakan pen-dirian PG baru di negara tersebut

meskipun telah dibangun 11 PG baru dalam

sebagai pembanding. Acara NSS 2020 ini juga diisi

kurun waktu 2009-2019 yaitu hanya berkisar 2.1

dengan memperingati 100 Tahun Varietas POJ 2878

– 2.4 juta ton. Di sisi lain kebutuhan konsumsi

Wondercane, 70 tahun CGN (LPP) dan 40 Tahun

semakin

AGI. Semoga kita semua tergugah dan disemangati

tumbuhan industri pengguna gula maupun

oleh lembaga historis pergulaan di atas untuk

jumlah penduduk sehingga Indonesia semakin

membangkitkan kejayaan kembali industri gula

tergantung

nasional kita. Amiin.

semakin jauh.

meningkat

pada

seiring

impor dan

dengan

per-

swasembada

2. Areal tanaman tebu semakin turun dari 472.000

DARI NATIONAL SUGAR
SUMMIT 2020

ha (2014) menjadi 411.000 ha (2019) yang
menandakan tebu kalah bersaing dengan usaha
lain.

National Sugar Summit (NSS) sudah menjadi

3. Daya saing industri gula semakin menurun (HPP

agenda rutin tahunan temu muka komunitas

semakin naik) baik karena produktivitas dan

pergulaan nasional yang diprakarsai AGI dan IKAGI.

efisiensi yang turun maupun masih belum ber-

Sayang sekali karena masih dalam situasi pandemi

kembangnya

covid – 19 sehingga acara NSS kali ini dilakukan

diharapkan.

secara virtual melalui media zoom. Ada beberapa
undangan yang mengikuti secara langsung di venue
karena terkait dengan agenda Kongres Luar Biasa
IKAGI dan Sidang Pleno AGI.

yang

4. Sistim tata niaga juga masih perlu penyempurnaan

terkait perhitungan

neraca

gula,

transparansi penetapan impor, harga acuan gula

memberatkan konsumen ataupun produsen.

babak baru. Pemerintah yang telah menetapkan
swasembada gula di Indonesia pada tahun 2024,
terus mengupayakan untuk melakukan percepatan
gula

sesuai

kelangkaan ataupun kelebihan yang berakibat

Tantangan industri gula Indonesia sudah memasuki

produksi

hilir

petani, HET, dsb agar tidak berujung pada

APA LATAR BELAKANG DAN TUJUAN
NSS 2020 ?

peningkatan

industri

dengan

memacu

produktifitas tebu dan melakukan revitalisasi pada
pabrik gula yang dirasa kurang efisien. Selain itu
pemerintah juga berupaya menekan angka inflasi
dengan pengendalian harga gula. Di sisi lain, neraca
produksi dan konsumsi gula Nasional cenderung

5. Dinamika giling tahun ini yang terjadi di sentra
produksi gula nasional (Jawa Timur) berupa
perebutan bahan baku dengan PG baru yang
mendapatkan fasilitas pengolahan raw sugar
menyebabkan persaingan tidak sehat yang
mengancam keberlangsungan Industri eksisting.
Bertepatan dengan momen bersejarah 100 Tahun
Wondercane POJ 2878, 70 Tahun College Gula
Negara dan 40 tahun AGI, Asosiasi Gula Indonesia
(AGI) dan Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI) sebagai
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wadah pelaku industri gula berbasis tebu merasa

Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

perlu untuk mengumpul-kan seluruh stakeholder
dalam satu kesempatan seminar nasional National

PELAKSANAAN ACARA

Sugar Summit 2020 untuk mendengarkan secara

Peserta virtual yang hadir secara on line pada

lengkap mengenai arah kebijakan Pemerintah

puncaknya mencapai 400 orang, sedangkan yang

terhadap industri gula ke depan dan pandangan

hadir langsung on venue mencapai jumlah 50

subyektif dari pihak yang berimplikasi langsung dari

orang.

kebijakan tersebut.
Keynote Speech diberikan oleh Menteri Pertanian
Seminar Nasional National Sugar Summit 2020 ini

Bapak Dr. Syahrul Yasin Limpo, sedangkan Menteri

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang

Perindustrian mewakilkan kepada Direktur Jenderal

arah kebijakan pemerintah terhadap industri gula,

Industri

pandangan subyektif dari pihak terkait serta

memberikan pengarahan.

Agro

Bapak

Abdul

Rochim

untuk

sharing experience mengenai best practices industri
gula yang bertepatan momentum perayaan 100

Para pejabat eselon I yang diundang juga semua

tahun ditemukannya varietas tebu POJ 2878, 70

hadir membawakan materi sesuai bidang tugas

tahun berdirinya College Gula Negara, dan 40

masing-masing, yaitu dari Kemenko Perekonomian,

tahun berdirinya Asosiasi Gula Indonesia.

Kementan, Kemenperin dan Kemendag.

Seminar Nasional National Sugar Summit 2020 ini

Ikut memberikan paparanya juga adalah Prof.

diselenggarakan oleh Asosiasi Gula Indonesia (AGI),

Bustanul Arifin yang merupakan Staf Ahli dari

Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI), PT LPP Agro

Kementerian Perekonomian.

Nusantara, dan Pusat Penelitian Perkebunan Gula
Indonesia (P3GI), dengan thema :

Disamping itu ada Mr. Rangsit Hiangrat – Direktur
Jenderal Thai Sugar Millers Corporation yang

REINVENTING NEW SUGAR POLICY TOWARDS
NATIONAL FOOD RESILIENCE IN
COMMEMORATION OF HISTORICAL MILESTONE
"100 years of Wondercane POJ 2878, 70 years of
College Gula Negara and 40 years of AGI”
Dalam acara ini juga dilakukan Kongres Luar Biasa
IKAGI dengan agenda memilih Ketua Umum IKAGI
yang baru menggantikan Ketua Umum IKAGI lama
Bapak Dwi Satriyo Annurogo yang telah dialih
tugaskan sebagai Direktur Utama PT Petro Kimia
Gresik. Berhubung beliau juga menjabat sebagai
Ketua Badan Pengarah AGI sekaligus juga diadakan
Rapat Pleno AGI untuk memilih dua anggota BP AGI
yang saat kosong. Satu anggota lagi yang harus
diganti adalah Bapak Eko Taufik Wibowo dari PT
RNI yang dialihtugaskan menjadi Direktur di PT
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menyampaikan

paparan

mengenai

kebijakan

pendirian PG baru di Thailand.
Pada hari kedua, dalam rangka memperingati 100
tahun varietas POJ 2878 dan 70 Tahun CGN (LPP)
diundang

Bapak

Soedjai

Kartasasmita

untuk

memberikan Opening Speech sedangkan Keynote
Speech oleh Prof.Dr. Agus Pakpahan. Sebagai
pengisi seminar adalah para nara sumber dari luar
negeri (Brazil, Kolumbia, Australia, Thailand dan
India).
Mudah-mudahan NSS 2020 ini dapat menggugah
semangat kita para insan pergulaan nasional untuk
tetap terus berjuang sampai swasembada gula
dapat dicapai. Amiin.

menjaga ketahanan pangan yaitu hanya untuk

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI
GULA NASIONAL DALAM
MENUNJANG KETAHANAN
PANGAN YANG BERKELANJUTAN
(Dr.Musdhalifah Machmud – Deputi Bidang
Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko
Perekonomian)

1. KETAHANAN PANGAN INDONESIA
TENGAH PANDEMI COVID-19

DI

menutup kekurangan dan memelihara cadangan
dalam rangka pengendalian harga dan kebutuhan
darurat.

Impor

pangan

juga

tidak

boleh

menyebabkan

kejatuhan

harga

bagi

petani/produsen

dan

boleh

sampai

tidak

menggerogoti pasar pangan produksi dalam negeri.
Untuk itu besarnya impor, waktu dan bea masuk
diatur Pemerintah.
Menurut

UU

No.7/2014

pasal

26

bahwa

PILAR KETAHANAN PANGAN

pengendalian impor tidak dimaksudkan untuk

Landasan Pemerintah dalam penyelenggaraan

keseimbangan antara pasokan dan permintaan

PANGAN adalah UU No.18 Tahun 2012 tentang

barang kebutuhan pokok dan barang strategis.

melarang impor tetapi bertujuan untuk menjaga

Pangan yang mengamanatkan penyelenggaraan
berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan,

DAMPAK COVID-19 TERHADAP SEKTOR
PERTANIAN

kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Merebaknya covid-19 membawa dampak ke

pangan

dilakukan

secara

adil,

merata

dan

Sedangkan batasan kedaulatan pangan adalah
kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai
dengan perseorangan, tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup (jumlah dan mutunya), aman,
beragam,

ancaman di sisi konsumsi dan sisi dunia usaha.

(berdasarkan PP 17/2015 tentang Ketahanan

mengalami kontraksi -3.49%. Sektor pertanian

Pangan dan Gizi).

mengalami penurunan pertumbuhan 0.04% di Q3yang

dan

tahun 2020. Bagi Indonesia covid-19 menyebabkan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q3-2020

aspek

merata

diperkirakan baru akan mulai pulih di kuartal IV

terjangkau

Adapun

bergizi,

seluruh sektor ekonomi termasuk pertanian dan

harus

dipenuhi

dalam

Ketahanan Pangan adalah :

2020 dibandingkan 2019.

Ketersediaan (terkait produksi, stok, dan lain-lain),

2. PERKEMBANGAN HARGA GULA DUNIA
DAN DOMESTIK

Keterjangkauan

logistik,

Perkembangan pergulaan nasional tidak bisa lepas

pasar,dan lain-lainll) dan Pemanfaatan (terkait pola

dari situasi pergulaan dunia. Apalagi dalam situasi

konsumsi, keamanan dan mutu pangan).

pandemi covid-19 ini dinamika pasar gula dunia

(terkait

distribusi,

sangat berfluktuasi karena beragam faktor yang

OPTIMALISASI PRODUKSI DALAM NEGERI
DAN PENGENDALIAN IMPOR
Sesuai

UU

No.12/2012,

kebutuhan

pangan

diupayakan melalui surplus pangan dalam negeri.
Impor pangan merupakan pilihan terakhir untuk

mempengaruhi. Trend saat ini pada periode
Januari-Mei 2020 menunjukkan bahwa harga gula
dunia turun cukup tajam. Penurunan ini disebabkan
stok cukup melimpah karena produksi gula Brazil
cukup banyak masuk ke pasar sebagai akibat
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menurunnya harga produk subtitusinya yaitu bio
ethanol yang turun mengikuti penurunan harga

 Tingkat produktivitas tebu pada tahun 2018
mencapai titik terendah (67,1 ton tebu/ha).

juga

 Pada tahun 2019, luas lahan tebu mencapai

disebabkan karena turunnya konsumsi gula akibat

411,44 ribu hektar (menurun 0,82% dibanding

pandemi covid-19.

tahun 2018) dengan protas tebu sebesar 67,4

minyak

mentah.

Melimpahnya

stok

ton/ha (meningkat 0,390% dibanding tahun
Namun demikian, di dalam negeri terjadi kenaikan
harga di bulan Februari-April 2020 yang disebabkan
karena terbatasnya stok. Keterbatasan stok ini
disebabkan karena realisasi produksi 2019 yang
lebih rendah dari rencana dan mundurnya musim
giling. (Menurut catatan AGI, hal ini juga karena
kelambatan masuknya gula impor ke pasar akibat
negara asal impor memberlakukan lock down
akibat pandemi covid-19).

3. KEBIJAKAN PERGULAAN NASIONAL
UNTUK MEMAJUKAN INDUSTRI

2018)
 Kencederungan

penurunan

produksi

gula

selama 7 tahun terakhir
 Produksi gula tahun 2019 mencapai 2,23 juta
ton atau meningkat 2,58% dibandingkan dengan
produksi gula tahun 2018 sebesar 2,17 juta ton.
 Sejak

tahun

2012,

produksi

PG

BUMN

mengalami peurunan dari tahun ke tahun.
Tercatat produksi PG BUMN tahun 2019
menurun sebesar 30,78% dibanding produksi
tahun 2012. Sedangkan produksi dari PG Swasta
mengalami peningkatan sejak tahun 2017, yaitu

Pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan

sebesar 19,51% (peningkatan dari tahun 2017 ke

kedaulatan pangan melalui swasembada pangan

2019).

termasuk komoditas gula. Namun demikian dari sisi
produksi, gula justru mengalami kemunduruan.
Dari kebutuhan gula total 5,9 juta ton (diantaranya
2,8 juta ton untuk konsumsi) hanya bisa dipenuhi

 Impor gula (selisih dari konsumsi dengan total
produksi di dalam negeri) dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi gula dalam
negeri.

dari produksi dalam negeri hanya 2,2 juta ton
dimana 50%

berasal dari PG BUMN milik

Pemerintah.
Dinamika dari sisi produksi dan konsumsi dapat
digambarkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Penetapan Gula sebagai Barang
dalam Pengawasan
Berdasarkan Kepres 57/2004 Pemerintah telah
menetapkan dan mengatur gula sebagai barang

 Luas lahan tebu mengalami peningkatan dari

dalam pengawasan, yaitu meliputi (1) Gula Kristal

tahun ke tahun, dimana tahun 2015 mencapai

Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar), (2) Gula Kristal

titik tertinggi dalam 85 tahun terakhir. Sejak

Rafinasi (Refined Sugar), dan (3) Gula Kristal Putih

tahun 2016, luas lahan terus mengalami

(Plantation White Sugar) dengan penjelasan rinci

penurunan.

sebagai berikut :

 Di sisi lain, produktivitas tebu mengalami
kecenderungan adanya penurunan dari tahun
1960 – 2019.
Beberapa kebijakan strategis yang ditempuh
Pemerintah dalam rangka penataan pergulaan
nasional antara lain adalah :
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- Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar)
adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan
baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos
Tarif/HS.1701.11.00.00 dan 1701.12.00.00;
- Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah Gula
yang dipergunakan sebagaibahan baku proses

produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS.

(1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00;

sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau

- Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

bersama-sama, bertugas:

adalah Gula yang dikonsumsi langsung tanpa

a. meningkatkan dan melindungi produksi;

proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos

b. melakukan pemantauan dan pengawasan harga;

Tarif/HS. 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00.

c. mengelola stok dan logistik;
d. meningkatkan kelancaran arus distribusi;

2. Kebijakan Penetapan dan Penyimpanan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting

e. mengelola impor dan ekspor; dan
f. menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah
terpencil, terluar, dan perbatasan

Pasal 2 ayat (6) : Pemerintah Pusat menetapkan
jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang

Perubahan atas Perpres 71/2015 dengan Perpres

Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

59/2020 :

sebagai berikut:

Untuk percepatan pengambilan kebijakan dan

a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari :

pengendalian

ketersediaan

barang

kebutuhan

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian: …

pokok dan/atau barang penting, perlu dilakukan

2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:

perubahan atas Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang

a) gula; …
3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan
perikanan; …
Pasal 2 ayat (6) : Pemerintah Pusat menetapkan
jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang
Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:

Penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan barang Penting. Perubahan yang penting
terutama adalah kewenangan Pemerintah diberikan kepada Menteri Koordinator Perekenomian
untuk menetapkan keputusan melalui Rapat
Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

3. Penataan ulang Pabrik Gula BUMN

a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian: …

Dua masalah besar yang dihadapi PG BUMN adalah

2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:

(1) on farm : bahan baku tebu tidak mencukupi dan

a) gula; …
3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan
perikanan; …

(2) off farm : kapasitas pabrik di bawah skala
ekonomis.
Apabila diurai lebih lanjut maka beberapa keter-

Pasal 3

kaitannya adalah :

Ayat (1) : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1) utilisasi pabrik tidak optimal (idle capacity)

mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan

2) persaingan tidak sehat antar PG karena ketidak

Pokok dan/atau Barang Penting di Seluruh Wilayah

jelasan areal kerja sehingga terjadi overlapping

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah,

areal

mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
Ayat (2) : Untuk mengendalikan ketersediaan dan
kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat

3) profitabilitas PG menurun
4) dari 48 PG BUMN hanya 25% (12 PG) yang
berkapasitas > 4.000 TCD terdapat 15 PG yang
berdekatan dengan jarak < 25 km.
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Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam
penataan ulang PG BUMN antara lain :

5. SNI Gula dan Penyatuan Standar Gula
Selama ini untuk SNI yang diatur adalah GKM dan

1) kapasitas giling

GKP yang diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian,

2) ketersediaan bahan baku

sedangkan GKR diatur oleh Peraturan Menteri

3) kinerja teknis (utilisasi, efisiensi dan indikator

Perindustrian.

teknis lain)
4) profitabilitas PG

Menurut catatan AGI masih terdapat beberapa

5) hilirisasi produk berbasis tebu

permasalahan menyangkut SNI ini khususnya
terkait warna larutan gula (ICUMSA). Pertama

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan

adalah tentang SNI untuk GKM yang pada saat ini

penataan ulang ini adalah :

standar menurut BSN (tahun 2011) adalah 1200 IU

1) meningkatkan jumlah produksi gula

tetapi SK lama Permentan menggunakan standar

2) meningkatkan kapasitas PG BUMN

BSN lama (2001) yaitu 600 IU. Di era pandemi

3) meningkatkan daya saing PG BUMN

covid-19 ini untuk sementara ketentuan mengenai

4) meningkatkan profitabilitas PG BUMN

SNI ini dibekukan.

4. Insentif Investasi Gula melalui
Permenperin No.10/2017
Peraturan Menteri Perindustrian ini mengatur
Tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku Dalam
Rangka Pembangunan Industri gula. Pabrik Gula
yang baru diberi fasilitas untuk mengolah raw sugar
guna meningkatkan utilisasi pabriknya selagi bahan
baku tebu belum mencukupi. Kebijakan ini juga
mempunyai tujuan agar industri gula rafinasi bisa
dibawa menjadi industri gula berbasis tebu.

Masalah kedua, Pemerintah menghendaki agar ke
depan terdapat penyatuan standar gula produk
(GKP) dengan ICUMSA 200 IU, sedangkan yang
masih berlaku standar ICUMSA GKP bisa sampai
300 IU. Sas
Kembali menurut catatan AGI, PG yang ada saat ini
belum semua siap menuju penyatuan standar ini.

6. Program Menuju ICUMSA GKP 200 IU
Berdasarkan data rata-rata 5 tahun terakhir hanya

Skema insentif ini dapat dilihat di Peraturan

20% dari 43 PG BUMN yang sudah mampu

Menterinya tetapi secara garis besar adalah :

menghasilkan ICUMSA dibawah 200 IU baik dengan

- PG Baru di luar Jawa diberi fasilitas impor GKM

teknologi proses sulfitasi, karbonatasi maupun

selama 7 tahun sedangkan di Jawa 5 tahun
- Bagi PG yang melakukan perluasan mendapat
fasilitas impor selama 4 tahun

phospohoflotasi.

7. Kebijakan Sistem Pembelian tebu (SPT)

- Minimal bahan baku tebu yang harus dipenuhi

Dengan sistem ini transaksi pengadaan bahan baku

adalah 20% dengan fasilitas impor GKM 90%

tebu antara PG dengan petani yang semula

dari kapasitas produksi

menggunakan sistem bagi hasil (SBH) dirubah

- Ketika bahan baku tebu sudah 90%, fasilitas

dengan sistem pembelian tebu.

impor masih diberikan 55%
Landasan kebijakannya telah ditetapkan dengan
edaran Menteri Pertanian No.593/TI.050/E/7/2019
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tanggal 19 Juli 2019. Harga pembelian tebu petani
sebesar Rp.510.000 per ton pada rendemen 7%.
Menurut catatan AGI pada kenyataannya untuk
tahun ini karena terjadi persaingan pengadaan
bahan baku yang sangat ketat terutama dipicu oleh
kehadiran PG Baru di Jawa yang tidak memiliki
areal binaan, harga tebu ditetapkan oleh mekanisme pasar dan nilainya melambung sangat tinggi
hingga mencapai Rp.900.000 per ton.

masih belum mampu mengungkit peningkatan
produksi gula nasional. Apalagi PG Baru di Jawa
yang ternyata tidak mengembangkan lahan tebu
baru, kecuali PG Glenmore yang mengkonversi
areal HGU- nya dari aneka tanaman ke tebu.
Upaya terobosan perlu dilakukan untuk
percepatannya termasuk kemungkinan reposisi
kebijakannya. (Redaksi).

TANTANGAN YANG DIHADAPI

Pada kenyataannya di lapangan masih ada petani

Produksi gula selama kurun waktu 2015-2019

yang mengharapkan bisa menguasai gulanya untuk

belum beranjak naik, bahkan semakin menurun.

dijual sendiri, minimal 10% seperti halnya pada

Tahun 2015, produksi gula nasional mencapai

sistem bagi hasil.

angka 2.497.997 ton dari luas areal sebesar
443.651 ha, tetapi pada tahun 2020 ini areal tinggal

8. Integrasi Lahan Tebu dengan Sapi

416.982 ha dengan produksi gula total diperkirakan

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Petani

2.236.065 ton. Produktivitas tebu per ha di kisaran

tebu, Pemerintah melalui Menko Perekonomian

68 – 75 ton per ha dan rendemen bergerak di

memberikan arahan agar dibuat program Integrasi

sekitar antara 7 – 8%.

Lahan Tebu dengan Usaha Penggemukan sapi
dengan skema secara garis besar sebagai berikut :
- Petani Tebu di lahan tebunya juga menjadi
pengusaha ternak penggemukan sapi
- Bekerjasama dengan BUMN Ternak yang bertindak sebagai suplier bakalan sapi dan off taker
sapi potong yang dihasilkan
- Pendanaan dengan KUR dari Bank yang disalurkan melalui Koperasi yang bertindak sebagai
avalis
- Pembinaan budidaya peternakan oleh Dinas
Propinsi/Kab/Kota
- Usaha ini juga dilindungi oleh lembaga asuransi.

REPOSISI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PABRIK GULA
BAGI PENINGKATAN
PRODUKSI GULA NASIONAL
(Dr.Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc – Direktur
Jenderal Perkebunan Kementerian
Pertanian)

Keberadaan PG baru di Jawa maupun luar Jawa

Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan nasional
(industri dan rumah tangga) sebesar 5,8 juta ton
masih jauh dari cukup, bahkan hanya untuk
kebutuhan rumah tangga 2,8 juta ton juga masih
defisit 620 ribu ton.

UPAYA
Untuk memenuhi kekurangan 620 ribu ton
tersebut, Pemerintah melalui Dirjen Perkebunan
mencanangkan program upaya swasembada gula
konsumsi dalam 3 tahun ke depan (2020-2023)
dengan

langkah-langkah

khusus.Dalam

waktu tersebut bahkan ditargetkan

kurun
terjadi

peningkatan produksi gula sebesar 676 ribu ton.
Strategi yang akan dilakukan secara garis besar
adalah melalui perluasan areal (ekstensifikasi) dan
perbaikan budidaya (intensifikasi). Dari identifikasi
awal yang dilakukan

terdapat potensi untuk

mengembangkan areal seluas 50.000 ha , dengan
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asumsi produktivitas 85 ton trbu per ha, rendemen

JaTeng (18.850 ha) dan JaBar (6.950 ha).

8.3% sehingga diperoleh tambahan 359.975 ton

Untuk pengembangan benih semua disiapkan di

gula.

Jawa dengan luas KBD mencapai 1.667 ha yang
berpotensi menghasilkan 600.120.000 mata bibit.

Langkah peningkatan budidaya (intensifikasi) yang
dilakukan adalah dengan rawat ratoon dan bongkar
ratoon yang teridentifikasi 75 ribu ha untuk
bongkar ratoon dan 125 ribu hektar rawat ratoon.
Potensi peningkatan produksi yang diharapkan dari
bongkar ratoon adalah tambahan 15 ton tebu/ha
dengan

kenaikan

rendemen

0.85%

sehingga

KEBIJAKAN UMUM
Disamping kebijakan dan program khusus di atas,
program umum yang lainnya juga tetap dijalankan
meliputi :
Lahan

produksi gula mencapai 138.000 ton.

intensifikasi 100 ribu ha

Dari rawat ratoon ditargetkan ada tambahan 13 ton
tebu/ha

dengan

kenaikan

: Identifikasi/pemetaan lahan tebu

rendemen

Benih

produktivitas tebu 83 ton/ha,

0,55%

sehingga jumlah produksi mencapai 178.125 ton
GKP.

: Penyediaan benih dengan
rendemen 8,54%

Pupuk

: Pengadaan 6 tepat dan bantuan
UPPO

Total tambahan produksi dari ketiga lupaya di atas
adalah 676.000 ton.

Irigasi

: drip irigasi dan
embung/sumur/pompanisasi

Pestisida

: bantuan di lokasi endemik OPT

PROGRAM PENGEMBANGAN BENIH

SDM

: pelatihan, magang, kunjungan,

Untuk dapat menjalankan pengembangan wilayah

Kelembagaan

dan

bongkar

ratoon

diperlukan

sekolah lapang
dukungan

ketersediaan benih yang cukup. Untuk itu secara

koperasi, korporasi petani
Alsintan

awal perlu dilakukan kegiatan pengembangan
benih,

bahkan

sebelum

program

utama

dilaksanakan.

IDENTIFIKASI WILAYAH PROGRAM
Untuk program perluasan lahan telah teridentifikasi
berpeluang untuk dilakukan di luar Jawa, yaitu :
Lampung (25.000 ha), Sumatera Selatan (15.000

: Penguatan poktan,gapoktan,
: Bantuan alsintan/pembiayaan
melalui KUR

Disamping itu juga tetap diperlukan kebijakan yang
bersifat pelayanan/penguatan/kemudahan kepada
petani antara lain :
- penguatan kelembagaan menuju korporatisasi
petani
- transaksi sistem beli putus tebu yang
memudahkan petani (SPT)

ha), Sulawesi Selatan (5.000ha) dan NTB (5.000 ha).

- percepatan pembayaran hasul usaha petani

Sedangkan untuk bongkar ratoon ada di Jawa Timur

- dan sebagainya.

(61.550 ha), Jawa Tengah (9.050 ha) dan Jawa Barat
(4.400 ha).
Program rawat ratoon ada di semua provinsi di
Jawa, yaitu : DIY (2.100 ha), JaTim (97.100 ha),
10

Pengembangan PG baru di luar Jawa masih terus
diupayakan terutama di luar Jawa. Sampai sekarang
secara analisis finansial masih tetap memberikan
keuntungan bagi investor dengan ROI 66,21% dan
IRR 33%.

pada pabriknya sehingga proses produksi diyakini

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI GULA BARU
TERINTEGRASI YANG BERDAYA
SAING
(Abdul Rochim – Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian)

Kementrian Perindustrian terus berupaya melakukan revitalisasi industri gula agar lebih
produktif dan berdaya saing. Pabrik Gula existing
didalam negeri didorong untuk bisa memanfaatkan
teknologi modern agar produksi meningkat dan
bisa memenuhi kebutuhan domestik, disamping itu
juga fokus mengakselerasi pembangunan pabrikgula

baru

yang

terintegrasi

dengan

perkebunan tebu sehingga dapat beroperasi
memenuhi

target

secara lebih efisien.

KONDISI PERGULAAN NASIONAL
Seperti diketahui bahwa gula merupakan salah satu
kebutuhan bahan pokok dan seiring dengan
pertambahan jumlah penduduk serta pertumbuhan

PENDAHULUAN

pabrik

bakal meningkakan produktivitas dan kualitas

kebutuhan

gula

konsumsi

maupun industri. Kebutuhan gula nasional 5,8 juta
ton/tahun sedangkan kemampuan produksi gula

industri maka kebutuhan gula secara nasional
(konsumsi dan industri) akan terus meningkat.
Ada 2 (dua) macam produksi gula kristal :
1. Gula Kristal Putih (GKP), menggunakan bahan
baku tebu dan produk gulanya digunakan untuk
konsumsi langsung masyarakat dan dijual secara
eceran.
2. Gula Kristal Rafinasi (GKR), menggunakan
bahan baku gula mentah (raw sugar) impor
digunakan sebagai bahan baku industri
makanan/minuman dan farmasi gula ini hanya
dijual kepada industri pengguna.

nasional hanya 2,1 juta ton. Untuk itulah diperlukan

Jumlah Pabrik Gula yang mengolah tebu menjadi

kebijakan strategis yang dapat menciptakan iklim

GKP

investasi yang kondusif di Indonesia, perlu juga

masyarakat saat ini ada 43 PG milik BUMN dengan

adanya fasilitas memperoleh bahan baku dengan

total kapasitas giling 163,950 TCD dan 19 PG milik

perluasan areal untuk pabrik gula baru.

swasta yang mengolah tebu menjadi GKP dengan

Salah satu contoh yang sudah terlaksana adalah

untuk

pemenuhan

konsumsi

langsung

kapasitas total 153.000 TCD.

pembangunan Pabrik Gula baru Bombana di

Adapun kalau kita rinci kondisi kapasitas giling

Sulawesi Tenggara yang berinvestasi membangun

terpasang saat ini untuk industri gula berbasis tebu

pabrik gula baru terintegrasi dengan kebun tebu

bisa dilihat dalam tabulasi dibawah ini :

serta pemanfaatan teknologi baru (otomatisasi)
Status
Perush.
BUMN
Swasta
BUMN dan wasta

Kap.Total
24.900
103.000
127.900

Luar Pulau Jawa
Kap.rerata Kap.min
4.150
2.400
8.583
5.000
7.106

2.400

Kap.Max
7.000
18.000

Kap.Total
139.050
50.000

18.000

189.050

Pulau Jawa
Kap.rerata Kap.min
3.758
1.200
7.143
2.000
4.297

1.200

Kap.Max
8.000
12.000
12.000

Sedangkan Pabrik Gula Rafinasi (PGR) yang

farmasi ada 11 PGR dengan kapasitas olah raw

mengolah gula mentah menjadi gula rafinasi untuk

sugar 5.016 juta ton.

pemenuhan industri makanan/minuman dan
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Realisasi produksi gula baik GKP maupun GKR
dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai
berikut:
PRODUKSI GULA
GKP
GKR

2017
2,12
2,92

2018
1,17
2,69

2019
2,22
3,04

belum final, tetapi berdasarkan

progonosa

nampaknya tidak jauh berbeda dengan tahun
sebekumnya ialah untuk GKP 2,10 juta ton dan GKR
3,05 juta ton.
Jumlah dan sebaran Pabrik Gula berbasis tebu saat
ini di Indonesia

Saat ini perhitungan hasil produksi gula tahun 2020

Apabila kita lihat kondisi tersebut diatas dimana

mencapai

kebutuhan gula 5,8 juta ton untuk konsumsi dan

swasembada gula sudah ditargetkan terealisasi

industri, atau kebutuhan gula konsumsi saja 2,8

pada tahun 2023.

juta ton dan produksi GKP nasional hanya
diprediksi sebesar 2,10 juta ton maka neraca gula

swasembada

gula

dan

program

Ada 3 (tiga) harapan yang ingin dicapai :

GKP mengalami defisit 700 ribu ton dan hal ini

1. Produksi gula dalam negeri meningkat sehingga

menjadi peluang impor gula, selama swasembada

dapat memenuhi kebutuhan gula nasional baik

gula belum bisa dicapai selama itu pula impor gula

konsumsi maupun industry.

akan terus berjalan.

2. Industri gula dapat beroperasi secara efisien
baik di on farm maupun off farm dan utilisasi

HARAPAN UNTUK INDUSTRI GULA KEDEPAN

kapasitas industri gula dapat dioperasikan

Tentunya kita sama-sama berharap bahwa kedepan

secara optimal.

kita sudah tidak perlu lagi impor gula kristal untuk

3. Kualitas produksi gula nasional sesuai ketetapan

memenuhi kebutuhan gula konsumsi, impor raw

dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun

sugar terbatas sesuai kebutuhan bahan baku gula

standar internasional.

rafinasi, untuk itulah kita terus berusaha untuk
12

Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan
kebijakan-kebijakan

yang

Kementrian

(Kemenperin,

terkait

sinkron

3. Infrastruktur

diantara

Untuk pengembangan industri gula diluar Jawa

Kementan,

terkendala dengan infrastruktur yang masih

Kemendag dan Kemen BUMN).

terbatas.

Kebijakan tersebut antara lain menyangkut :
1. Pabrik Gula baik BUMN maupun swasta harus
terintegrasi dengan kebun tebu baik kebun tebu
HGU atau Kemitraan dengan petani tebu.

Untuk menanggulangi kesulitan pada butir 1
terutama untuk pabrik gula baru yang akan
dibangun baik di Jawa maupun Luar Jawa terkait
dengan pangadaan bahan baku tebu yang sangat

2. Kapasitas dengan skala ekonomi yang optimal,

sulit karena keterbatasan areal tebu, dan integrasi

dengan pasokan bahan baku yang cukup maka

pebrik gula dengan kebun tebu memerlukan modal

hari giling harus bisa optimal 150 hari giling

yang cukup besar. Maka pemerintah memberikan

sehingga pabrik gula maupun petani tebu tidak

fasilitas kemudahan memperoleh bahan baku

mengalami kerugian.

dengan memberikan insentif yang tertuang dalam

3. Terintegrasi dengan industri hilir misalnya
dengan pabrik ethanol atau Cogen.

pembangunan pabrik gula baru dan perluasan

Kebijakan diatas ditetapkan berdasarkan kendala
paling lama 7 tahun harus sudah terintegrasi

1. Ketersediaan bahan baku tebu
Saat ini untuk pabrik gula exsisting sudah
kesulitan mendapatkan areal untuk tanam tebu,
cenderung

menurun

pabrik exsisting diatur sebagai berikut :
1. Pembangunan pabrik gula baru diluar Jawa

yang dialami industri gula saat ini dimana :

areal

Permenperin No. 10 tahun 2017, dimana untuk

karena

sudah

dimanfaatkan untuk perumahan, jalan tol dan
pemanfaatan lain selain tanam tebu. Untuk PG

dengan perkebunan tebu 100%.
2. Pembangunan pabrik gula baru di Jawa paling
lama 5 tahun harus sudah terintegrasi dengan
perkebunan tebu 100%.
3. Perluasan pabrik gula exsisting paling lama 3

baru investor kesulitan memperoleh lahan yang

tahun

clean and clear. Disamping itu juga masih

perkebunan tebu 100%.

harus

sudah

terintegrasi

dengan

kesulitan memperoleh saprodi (bibit tebu,
pupuk).

Syarat utama memenuhi ketentuan pemenuhan
bahan baku tebu setiap tahunnya, dimana pada

2. Produktivitas rendah
Produktivitas tebu maupun produktivitas gula

tahun pertama pabrik gula baru harus menggiling

masih

tidak

tebu 20% dari Kapasitas gilingnya baik diperoleh

berfungsinya Balai Penelitian Tebu (P3GI) secara

dari tebu sendiri (HGU) maupun bermitra dengan

optimal karena kesulitan pembeayaan sehingga

petani, demikian seterusnya sampai tahun ke 7

tidak bisa menciptakan Varietas Unggul Baru

(luar Jawa), tahun ke 5 (di Jawa) dan tahun ke 3

yang

untuk

rendah,

bisa

hal

ini

memenuhi

disebabkan

kebutuhan

untuk

peningkatan produktivitas dan rendemen tebu.
Untuk off farm

perluasan

PG

exsisting

harus

sudah

mempunyai areal tebu 100%.

keterlambatan revitalisasi

menyebabkan pabrik tidak efisien sehingga

Disamping insentif diatas ada insentif lain yang

banyak kerugian dalam proses pembuatan gula.

diberikan pemerintah ialah :
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1. Tax allowance

nasional. Kalau dari sisi perdagangan saja, gula

Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman

dipandang sangat strategis karena termasuk dalam

modal bisa berupa : pengurangan penghasilan neto

barang pangan pokok yang diatur dalam Perpres

sebesar 30% selama 6 tahun, industri gula pasir

71/20015 jo. 59/2020. Dilihat dari sumbangan

(KBLI 10721) – (PP No.78 tahun 2019 dan PMK

terhadap pengeluaran masyarakat untuk pangan,

No.tahun 2020).

gula menyumbang 1,18%. Pengaruh terhadap garis

2. Super Tax Deduction, kegiatan vokasi dan
pengembangan SDM.
Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200%

kemiskinan juga cukup berarti yaitu 1,99% di kota

dari jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan

dan 2,78% di pedesaan. Gula juga memberikan
sumbangan terhadap terjadinya inflasi sebesar
0,40% (data 2019).

praktek kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran
(PMK No. 128 tahun 2019).

Sedemikian pentingnya pengaruh gula di kehidupan

3. Super Tax Deduction kegiatan vokasi dan
pengembangan R&D
Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300%

seluruh masyarakat sehingga Presiden sampai

dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan
penelitian

dan

pengembangan

tertentu

di

memberikan arahan khusus agar harga eceran gula
konsumsi maksimal sebesar Rp.12.500 per kg.

PERMASALAHAN GULA NASIONAL

Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu
tertentu (PMK No. 153 tahun 2020).

Sampai dengan saat ini, pergulaan nasional masih
banyak bergulat dengan permasalahan mendasar.

PERKEMBANGN PERGULAAN
NASIONAL DAN STABILISASI
PASOKAN DAN HARGA GULA
KE DEPAN
(Drs. Didi Sumedi, MBA – Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri)

Impor gula masih akan terus terjadi karena
kebutuhan untuk konsumsi dan industri makin
meningkat

(saat ini 5,8 juta ton) sedangkan

produksi masih tetap disekitar 2,1 – 2,2 juta ton.
Impor juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan
dan kestabilan harga di tingkat konsumen agar
tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga seperti
awal tahun 2020. Namun demikian, keberadaan
industri gula dalam negeri harus tetap dipertahankan karena harga gula luar negeri yang
murah tidak mencerminkan real cost akibat praktek
dumping oleh beberapa negara. (Redaksi)

PERAN GULA DALAM PERDAGANGAN
Gula berperan penting dalam perekenomian
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Gula masih belum mampu memenuhi kebutuhan
dalam negeri. Peningkatan produksi Gula Indonesia
belum mampu mengimbangi tingginya permintaan
konsumsi di dalam negeri, terutama

untuk

mencukupi kebutuhan bahan baku/penolong bagi
industri makanan dan minuman serta farmasi.
Menurut data yang diolah dari berbagai sumber
(Puska Daglu, Kemendag) perkiraan tahun 2020,
penggunaan gula (industri, konsumsi dan khusus)
mencapai

6.770.000

ton,

sedangkan

tingkat

produksi pada waktu itu masih diperkirakan
2.543,17 rbu ton (realisasi per November 2020
hanya 2,13 juta, Red).
Oleh karena itu, Indonesia masih menggantungkan
diri akan pasokan gula asal impor sepanjang tahun
2012-2020.
Biaya produksi gula juga semakin naik sampai
semakin dekat dengan harga acuan eceran
tertingginya. Harga acuan gula yang d itetapkan

oleh pemerintah (Harga acuan penjualan di

terhadap inflasi volatile food. Dengan demikian,

konsumen/HAP), yaitu Rp 12.500/kg sejak tahun

walaupun gula mempunya andil inflasi relatif kecil,

2017 belum terlalu efektif, terlihat dari harga gula

tetapi jika kenaikan harganya signifikan maka akan

yang cenderung naik melebihi HAP terutama sejak

memberikan dampak yang cukup nyata terhadap

tahun 2019. (Di tahun 2020 bahkan lebih besar lagi

inflasi terutama inflasi pangan bergejolak (volatile

pelampauannya, Red.)

food).

Sulitnya mengendalikan HAP Rp.12.500 ini juga

Dari perbandingan dengan harga gula di luar negeri

disebabkan karena Margin Perdagangan dan

menunjukkan bahwa

Pengangkutan (MPP) gula cukup tinggi berkisar

mahal. Secara rata-rata selama tahun 2019-2020,

antara 30% - 33,18%. MPP gula juga cenderung

perbedaan harga gula eceran di domestik dengan

meningkat setiap tahun dari 30,27% (2015) menjadi

harga paritas impornya sebesar 28,1%. Artinya

33,18% (2018). Data Nasional Sugar Community

konsumen di dalam negeri membeli gula lebih

(NSC) menunjukkan bahwa biaya distribusi gula

mahal 28,1% dibandingkan harga di luar negeri

cenderung meningkat, tahun 2020 berkisar antara

secara umum. Sedangkan pada awal tahun 2020,

21-23%. Kenaikan biaya terutama biaya distribusi,

perbedaan harga gula eceran di dalam negeri

akan meningkatkan 3-6% harga gula di tingkat

dengan paritas impor sebesar 29,7%.

konsumen Indonesia beli

eceran.

DAMPAK TINGGINYA IMPOR GULA
Tingginya harga gula domestik yang melebihi HAP
(HET) yang dipatok di angka Rp. 12.500 ini
(Permendag No 27 Tahun 2017 jo.Permendag No.7
Tahun 2020), semakin dirasakan selama kurun
waktu 2016-2020. Di 32 kota dari 34 kota yang
harganya di monitor, harga eceran di konsumen

Gula impor ikut menyumbang terhadap deficit
neraca perdagangan. Pada tahun 2020, sumbangan
gula terhadap defisit tersebut mencapai 1,8 miliar
USD, naik dari tahun 2019 yang hanya 1,18 miliar
USD.

rata-rata diatas HAP sekitar 0,6% - 21,5%

Laju pertumbuhan volume impor Gula selama

Secara nasional, harga gula di tahun 2020

tahun 2015-2019 sebesar 4,5 % per tahunnya,

merupakan tertinggi dibandingkan harga periode

sedangkan rata-rata pertumbuhan nilai impornya

tahun 2016-2019. Kenaikan harga gula mulai terjadi

hanya berkisar 0,2% per tahun. (Ekspor gula dari

sejak bulan April 2019 dan mencapai yang tertinggi

Indonesia hanya berupa gula khusus seperti gula

di bulan April 2020 sebesar Rp 18.351/kg.

semut, gula aren, dsb. –Red). Sepanjang tahun

Kenaikan harga gula juga berdampak pada inflasi
yang juga cenderung naik. Meski bobot gula
terhadap inflasi relatif kecil yaitu 0,27% dan
terhadap makanan sebesar 1,37% (SBH 2018). Dari
data yang ada, sepanjang tahun 2018-2020*
pergerakan harga gula tidak berpengaruh signifikan
terhadap inflasi volatile food. Akan tetapi, pada
bulan April dimana harga gula melonjak cukup
tinggi

ternyata

cukup

memberikan

dampak

2020 (Jan-Sep) nilai impor gula Indonesia naik
63,8% (YoY) dari USD 1,0 miliar menjadi USD 1,7
miliar, peningkatan tersebut lebih tinggi dibanding
dengan pertumbuhan volume impornya yang naik
58% (YoY). Sebagian besar impor komoditi Gula
Indonesia berupa Gula Kristal Mentah/Gula Kasar
(Raw Sugar) yang nilainya mencapai USD 1,60 miliar
atau setara dengan 4,64 juta ton dengan pangsa
sebesar 95,16%.
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KEBIJAKAN PERGULAAN DI SEKTOR TATA

kementerian

yang

menyelenggarakan

urusan

NIAGA (HILIR) SAAT INI

pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah.

Permendag No. 14 Tahun 2020 Tentang Ketentuan
Impor Gula

Permendag No.07 Tahun 2020 Tentang Harga

Permendag ini juga memperbolehkan importir
swasta mengimpor gula kristal putih untuk

Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan
Penjualan di Konsumen

stabilisasi harga nasional di tingkat konsumen,

Untuk menjaga stabilitas harga gula, maka

selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kementerian Perdagangan menetapkan Harga

Di atur juga mengenai perubahan parameter nilai

Acuan Pembelian di Petani untuk komoditas gula

kemurnian yang berkaitan dengan warna gula dan

sebesar Rp.9.100/kg.

diukur berdasarkan standar internasional atau IU

Sedangkan untuk harga acuan Penjualan di

(International Commission for Uniform Methods of

konsumen ditetapkan sebesar Rp.12.500/kg yang

Sugar Analysis/ICUMSA) :

berlaku secara nasional.

 ICUMSA untuk gula kristal mentah, misalnya,
diubah dari minimal 1.200 IU menjadi minimal

Gula berperan penting dalam perekonomian

600 IU
 CUMSA

KESIMPULAN & REKOMENDASI

gula

kristal

rafinasi

diubah

dari

maksimal 45 IU menjadi maksimal 75 IU.
 Sementara ICUMSA gula kristal putih diubah

Indonesia, sehingga ditetapkan menjadi salah satu
barang pangan pokok yang diatur oleh Pemerintah
berdasarkan Perpres 71 tahun 2015 jo. 59 tahun
2020. Peran penting ini juga dapat dilihat dari

dari 70-200 IU menjadi 81-200 IU.

pangsa terhadap pengeluaran masyarakat dan garis
Permendag No. 01 Tahun 2019 Tentang

kemiskinan.

Perdagangan Gula Kristal Rafinasi (GKR)
Produksi gula

dalam negeri

belum

mampu

GKR dilarang diperdagangkan di pasar eceran dan

memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya

produsen GKR juga dilarang menjualnya kepada

untuk industri. Berdasarkan data tahun 2012-2020,

distributor,

pertumbuhan

pedagang

pengecer,

dan/atau

produksi

gula

tidak

mampu

konsumen.

mengimbangi kenaikan permintaan.

GKR hanya dapat diperdagangkan oleh produsen

Harga acuan penjualan gula di dalam negeri telah di

GKR kepada industri pengguna sebagai bahan baku

tetapkan sebesar Rp. 12.500/kg, namun demikian

atau bahan penolong dalam proses produksi dan

karena berbagai faktor seperti Biaya pokok produksi

dilakukan melalui kontrak kerja sama.

yang semakin tinggi, dan juga biaya distribusi yang

Produsen GKR dapat menjual untuk memenuhi
kebutuhan industri pengguna skala kecil dan
menengah atau UKM. Hanya saja, penjualan
dilakukan melalui distributor berbadan usaha
koperasi dan sudah mendapat persetujuan dari
16

cenderung naik, maka rata-rata harga eceran gula
hampir selalu diatas harga acuannya. (Di dalam
diskusi muncul wacana pemberlakuan HET/harga
acuan penjualan yang diberlakukan per wilayah
atau peninjauan HET secara periodik sesuai dengan
perkembangan situasi- Red).

Tingginya harga gula di dalam negeri juga berasal
dari

permasalahan

fundamental

335.000 TCD.

seperti

produktivitas, luas lahan, rendemen, dan efisiensi

Total areal tanaman tebu saat ini 1.700.000 ha (kita

PG

425.000 ha), semuanya tebu rakyat dan 80% lahan

sehingga

pada

akhirnya

mempengaruhi

terhadap harga jual gula kristal putih dipasar.

kering dengan kepemilikan sekitar 5 ha per petani.

Untuk memenuhi permintaan gula, Indonesia

Area tebu Thailand hanya 8% dari total lahan

mengimpor gula. Indonesia merupakan negara net

pertanian dengan komoditi pesaing tebu utama

importir gula, dan merupakan importir gula

adalah ketela pohon, jagung dan palawija lainnya,

terbesar di dunia berdasarkan jumlah volumenya di

sedangkan padi sebagai komoditi pokok mencapai

tahun 2019. Trend kenaikan volume impor gula

56%.

(Gula Kristal Mentah) Indonesia cukup tinggi, yaitu
sekitar 9,17% per tahun (2012-2020*).

Di tahun 2020 ini produksi Thailand mengalami
penurunan terendah selama 9 tahun akibat

dapat

kekeringan yang panjang yaitu hanya 8,3 juta ton

terwujud, maka diperlukan peran sinergis K/L

dan berlanjut di 2021 yang diestimasikan hanya 7,7

terkait mulai dari hulu sampai hilir.

juta ton.

Agar

kebijakan

stabilisasi

harga

gula

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PABRIK GULA
BARU DI THAILAND
( Mr. Rangsit Hiangrat – Director General Thai
Sugar Millers Corporation Ltd. Thailand)

KETENTUAN BAGI BERDIRINYA PG BARU
Dalam roadmap 2016-2026 Thailand berencana
menaikkan produksi gulanya dari 11,29 juta ton
menuju 20 juta ton melalui peningkatan luas areal
1 juta ha dari dari 1,6 juta ha ke 2,6 juta ha.

Thailand mencatat kinerja yang menakjubkan di

Produksi ethanol akan dinaikkan dari 2,5 juta

bidang industri gula. Dalam kurun waktu 5 tahun

liter/hari ke 5,4 juta liter/ha, sedangkan listrik yang

terakhir sampai 2019, walaupun harga gula dunia

akan dihasilkan direncanakan naik dari 2.000 MW

menurun 40% tetapi ekspor gula Thailand naik

ke 4.000 MW.

sampai 70% sampai menimbulkan gugatan di WTO
karena dianggap terlalu banyak subsidi yang

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu terus

diberikan Pemerintah. Tentu saja kenaikan tersebut

dibangun PG baru ke depan. Kalau melihat

karena penambahan PG baru serta petani tebu

kapasitas PG yang ada sekarang yang terbesar

baru.

sudah mencapai 55.000 TCD , yang akan dibangun

Paparan

ini

memberikan

gambaran
diambil

ke depan kemungkinan juga PG dengan kapasitas

Pemerintah dalam mendorong tumbuhnya PG baru

besar untuk ukuran Indonesia, paling tidak di atas

tanpa harus mematikan PG lama. (Redaksi)

10.000 TCD.

PERKEMBANGAN INDUSTRI GULA THAILAND

Pemerintah telah menetapkan beberapa syarat

bagaimana

kebijakan-kebijakan

yang

Jumlah PG yang beroperasi di Thailand saat ini 57
buah dengan total kapasitas 1.200.000 TCD.
Bandingkan dengan Indonesia yang saat ini
mengoperasikan 60 PG dengan total kapasitas

bagi berdirinya PG baru yang harus dipenuhi antara
lain :

1) Jarak antara PG yang dibangun baru dengan PG
lama (eksisting) minimal 50 km.
17

Hal ini direkomendasikan oleh OCSB (Office of
Cane and Sugar Board). Ketika belum ada
rencana peningkatan produksi yang besarbesaran , jarak minimal masih di sekitar 80 km.
Walaupun kalau dilihat peta PG eksisting yang
ada saat ini, seperti halnya di Indonesia, jarak
antar PG lama juga ada yang sangat berdekatan,
kurang dari 5 km.

Tahap pertama : Agriultural Products (tebu, ketela
pohon, padi, karet)
Tahap kedua : Fuel/Energi/Fertilizer (saat ini
sudah ada disini)
Tahap ketiga : Chemical/Feed
Tahap keempat : Nutrition/Cosmetics
Tahap kelima : Pharmacy/Medical
Indonesia perlu memiliki peta jalan (road map)

1) Lokasi PG sesuai dengan peraturan perundangan

semacam ini untuk industri gula supaya tidak ada

yang terkait dengan perencanaan wilayah dan

kebijakan yang sifatnya jangka pendek yang

tata ruang.

mengedepankan sektor tertentu saja.

Dari 5 propinsi yang ada, yang

merupakan area tanaman tebu hanya ada 4
yang ke arah utara, sedangkan yang tidak ada
PG-nya adalah propinsi yang paling selatan.
Kalau tidak hati-hati, terutama di daerah utara,
kalau musim kemaraunya basah sering terjadi
banjir yang cukup besar.
2) Melakukan

analisa

dampak

lingkungan

(Environmental Impact Assesment). Ini merupa-

KIPRAH PT LPP AGRO
NUSANTARA DALAM PUSARAN
INDUSTRI GULA NASIONAL
(PERINGATAN 70 TAHUN
COLLEGE GULA NEGARA)
Zakaria Efendi Bahri, M.Psi, Psikolog, SME PT LPP
Agro Nusantara

kan sesuatu hal yang sudah sewajarnya dipersyaratkan, bukan hanya masalah limbah
(padat, cair dan udara) terlebih lagi kalau ada
praktek pembakaran tebu pada saat panen. Saat
ini di Thailand pembakaran tebu sudah dilarang.

Siapa yang tidak mengenal gula, butiran halus yang
memberikan rasa manis ini ada seluruh belahan
bumi, hampir ada disetiap minuman/hidangan.
Kurun era awal Abad 18 sd 19, Gula menjadi salah

3) Bertumpu dan mengembangkan areal tanaman

satu komoditas yang sangat berharga, bahkan gula

tebu rakyat. Sama halnya dengan India, di

digunakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda

Thailand juga tidak ada tanah negara yang

untuk mengembalikan kekosongan Kas kerajaan

diberikan investor sebagai HGU. Semuanya

setelah usainya perang Diponegoro (1825 - 1830)

harus bermitra dengan petani.

yang banyak memakan biaya. Sedemikian besarnya

4) Pada tahun pertama sudah memenuhi ke-

pasar gula khususnya di Eropa, maka pada awal

butuhan bahan baku gilingnya minimal 50%. Jika

abad 19 di Nusantara ini telah berdiri ratusan

dilihat secara aturan, hal ini lebih berat dari

Suiker Fabriek /Pabrik Gula dan Hindia Belanda

Indonesia yang menetapkan minimal harus 20%

menjadi kiblat industri gula dunia, dimana salah

(untuk dapat memperoleh quota raw sugar).

satu pelaku industri gula adalah sang Raja Gula,
Oey Tiong Ham dengan Oey Tiong Ham Concern.

PENGEMBANGAN BIO-ECONOMY TEBU
Thailand juga mempunyai visi untuk mengembangkan Bio-Economy berbasis produk pertanian
dalam 5 tahap (5 stages).
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Setelah

usainya

proklamasi

Perang

Kemerdekaan

Dunia

Kedua

Indonesia,

dan
terjadi

nasionalisasi Perusahaan Perusahaan milik asing di

Indonesia,

perusahaan

berkolaborasi dalam menemukan jalan cerdas

perusahaan Perkebunan, yang berakibat terjadinya

masa depan pergulaan serta mengembalikan

kekurangan tenaga Ahli, termasuk Tenaga Ahli Gula

kejayaan Gula Indonesia, baik melalui pengem-

yang notabene mayoritas adalah berdarah Belanda

bangan Hard Competence maupun Soft Compe-

yang kembali ke Negeri Belanda, sehingga terjadi

tence, dalam National Sugar Summit diseleng-

kekosongan Tenaga Ahli Gula di Indonesia. Untuk

garakan di Auditorium PT LPP Agro Nusantara

itu Pemerintah berusaha mendidik bumiputera

Yogyakarta pada Tanggal 24-25 November 2020,

untuk menjadi Ahli Gula, hingga didirikan College

dengan menghadirkan Pakar Perkebunan dan

Gula Negara (CGN) di Yogyakarta pada tahun 1950.

Industri Gula baik dari dalam Negeri maupun dari

Mengingat besarnya animo pasar akan kebutuhan

Luar Negeri, diantaranya adalah Brazil, Australia,

Ahli Gula, maka CGN oleh Negara ditingkatkan

Thailand, India dan Columbia, namun ada yang

menjadi Akademi Gula Negara (AGN) pada Tahun

sedikit berbeda dalam National Sugar Summit

1961. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan

tahun ini, mengingat sedang dalam pandemi Covid-

SDM yang semakin berkembang dan profesional

19, maka diseleng-garakan secara Virtual dengan

dalam pembangunan dan pengembangan industri

mengedepankan Protokol Kesehatan, namun tetap

perkebunan secara umum (tidak hanya terbatas

tidak mengurangi esensi acara National Sugar

pada komoditas Gula saja), oleh Negara, AGN

Summit 2020.

kembali

termasuk

didalamnya

dikembangkan

dan

diubah

menjadi

Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) pada

Acara National Sugar Summit kali ini, dibuka oleh

Tanggal 02 Februari 1970. LPP dalam kiprahnya di

Dwi Satriyo Annurogo, selaku Ketua IKAGI 2019-

kancah perkebunan dan pergulaan di indonesia,

2022. dalam sambutanya, Dwi menyatakan bahwa

diantaranya menyediakan Pendidikan dan Kursus

kisaran produksi gula indonesia berada 2,2 juta Ton

Perkebunan

maupun

sedangkan konsumsi kebutuhan gula nasional

konsultansHingga kemudian LPP bertranformasi

sekitar 5,8 juta Ton. Hal mendesak dan harus

menjadi PT LPP Agro Nusantara pada 1 Juli 2019,

segera dilaksanakan adalah melaksanakan program

yang bertujuan agar PT LPP Agro Nusantara dapat

program yang telah dicanangkan untuk akselarasi

menjadi Center Of Excellent dalam pengembangan

Industri agar Swa Swembada Gula segera tercapai.

Industri perkebunan melalui pengembangan SDM.

Menurut Dwi, Pemerintah memiliki tekad untuk

Transformasi in diibaratkan sebagai ulat yang lepas

mencapai kedaulatan gula pada Tahun 2030, hal

dari kepompongnya dan melesat terbang tinggi

tersebut dikejar melalui pembangunan Pabrik Gula

bagaikan kupu kupu yang cantik.

baru. PR kita adalah bagaimana menutup Impor.

PT LPP Agro Nusantara (D/H College Gula Negara),

Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2012

sebagai salah satu Pioneer Pengembangan SDM

produksi Gula Naisonal sekitar 2,5 juta Ton

Pergulaan dan Perkebunan di Indonesia, bertekad

menurun menjadi 2,2 Juta Ton pada Tahun 2019,

untuk menjadi Center Of Excellent untuk serta

sehingga sisa kebutuhan diisi dengan Impor.

meajukan Industri Perkebunan di Indonesia melalui

Menurut Dwi, perbaikan harus diawali dari sisi kita

Pendidikan, Pelatihan dan kegiatan pengembangan

masing masing, diantarany dengan metode 6 P :

SDM lainnya. Diantaranya adalah PT LPP Agro

Petani, Produsen, Pedagang, Pemerintah, Parlemen

Nusantara, bersama dengan Asosiasi Gula Indonesi

DPR dan People atau masyarakat, mengingat Gulae

(AGI) dan Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI)

sebagai

berjenjang,

Assessment

bagian

dari

bagian dari

Industri
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Perkebunan harus dapat sustain, karena sektor

Direktur

Jenderal

Perkebunan

kementerian

yang bisa bertahan dan menolong perekonomian

Pertanian RI, DR IR Kasdi Subagyono, M.Sc

Indonesia dalam Pandemi ini adalah sektor per-

menyatakan bahwa perlu dilakukan suatu reposisi

tanian dan perkebunan.

kebijakan pembangunan Pabrik Gula baru, agar
tercapai peningkatan produksi gula nasional.

Dalam kegiatan National Sugar Summit kali ini,

Menurut Kasdi Subagyono, salah satu strategi

sebagai Keynote Speech adalah Menteri Pertanian

peningkatan produksi gula nasional harus dilakukan

Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo. Dalam

secara Hulu dan Hilir. Peningkatan secara Hulu

kesempatan

Pertanian

misalnya dengan pengembangan SDM melalui

menyatakan bahwa bicara gula maka kita bicara

metode Pelatihan, Magang dan kunjungan lapang,

tentang kepentingan Nasional. Sehingga dibutuh-

sedangkan

kan keterlibatan semua pihak dan menepikan Ego

Peningkatan Kapasitas PG yang berkinerja Rendah.

sektoral. Gula (pasir) adalah bagian dari 11

Ramit Gupta, Praktisi Gula asal India, menyatakan

komoditi yang diberikan perhatian khusus oleh

“Human resources are key driver for growth of any

Kementerian

program

industry as a country a whole. Government of India

Kementerian Pertanian adalah menutup Gap

has setup center of excellence for imparting

kebutuhan gula, khususnya pada gula konsumsi.

technical education and training for the sugar

Pada tahun 2021 akan lakukan akselerasi kesiapan

industry professionals under the aegis of National

gula konsumsi melalui tiga 3 konsepsi pendekatan,

Sugar Institute (NSI) and Vasantdada Sugar

yaitu Budidaya, Pasca Panen dan Pasar. Menteri

Institute

pertanian juga menyampaikan 2 pola peningkatan

contemporary training and education in the field of

akselarasi Gula konsumsi di Indonesia, khsus untuk

Engineering, Processing and managing for growth

di Pulau Jawa melalui intensifikasi lahan khususnya

of sustainability of the industry”. Menurut Gupta

rawat dan bongkar ratoon, sedangkan di luar Jawa

bahwa salah satu yang perlu disiapkan dalam

melalui

dengan

pengembangan Industri gula adalah SDM hingga

program 250.000 Ha lahan. Hal tersebut tidak

perlu disiapkannya suatu Center Of Excellent untuk

hanya di Budidaya saja namun juga harus masuk

menyediakan Pendidikan dan latihan dalam industri

pada hilirisasi, selain insentif petani. Insya Allah

gula

pada Tahun 2023 khusus produksi Nasional Gula

Pengolahan dan Manajemen agar dapat me-

Konsumsi akan tercukupi. Selain itu, Kementerian

ningkatkan keberlangsungan Industri Gula.

ini

Bapak

Pertanian.

kegiatan

Menteri

Salah

ektensifikasi

satu

lahan

secara

(VSI).

khususnya

Hilir

These

dalam

misalnya

institutes

bidang

dengan

provides

Engineering,

Perindustrian Republik Indonesia turut memberikan materi dalam kesempatan ini. Dalam paparan-

Secara garis besar, dalam National Sugar Summit

nya, Kementerian Perindustrian yang diwakili Abdul

tahun ini, diperoleh Insight bahwa produksi gula

Rochim selaku Dirjen Indstri Agro menyoroti

nasional saat ini belum mampu memenuhi

tentang Kebijakan Pengembangan Industri Gula

kebutuhan gula nasional. Oleh sebab itu, sesuai

Baru Terintegrasi Yang Berdaya Saing. Kendala yang

dengan Road Map Gula Nasional, produksi gula

dialami industri gula baru adalah Ketersediaan

nasional diproyeksikan untuk dapat meningkat

Bahan baku, Produktifitas yang masih rendah serta

secara bertahap agar dapat memenuhi semua

Infrastruktur yang masih minim.

kebutuhan gula nasional. Saat ini telah berdiri 11
Pabrik Gula baru di Indonesia, namun saat ini masih
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saja belum mampu memenuhi kebutuhan gula

Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI) menyampaikan

nasional. Dalam peningkatan produksi gula nasional

usulan kepada Pemerintah melalui Surat No.

yang kian dinamis, tentunya akan ada tantangan

AGI/XI/2020.88, tanggal 27 November 2020, yang

yang harus segera dijawab. Baik itu tantangan dari

ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang

segi On Farm dan Off Farm, selain itu juga terdapat

Perekonomian,

tantangan dari segi Hard Competence (Technical,

Perindustrian dan Menteri Perdagangan dengan

Engineering,

pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :

Raw

Materials)

maupun

Soft

Competence (SDM, Skills and Knowledge)

gula

merumuskan

solusi

bagi

permasalahan di Industri Gula dengan mengacu
pada

beberapa

poin penting.

Di

antaranya

penyusunan kembali Road Map pengembangan
industri

gula

nasional

beserta

Pertanian,

Menteri

a. Kesenjangan antara produksi dan konsumsi gula

Melalui National Sugar Summit 2020, para pelaku
industri

Menteri

instrumen

pendukungnya. Pembenahan Tata Niaga Gula,
pengisian kapasitas Idle PG dengan Raw Sugar.

semakin melebar karena konsumsi yang semakin
meningkat tidak diimbangi dengan kenaikan
produksi bahkan cenderung menurun. Situasi
pergulaan nasional yang semakin kritis ini harus
dipandang sebagai salah satu persoalan bangsa
yang menuntut penanganan cepat dan cermat
dengan tetap berbasis prinsip promosi dan
proteksi.

Selain itu perlunya pemberian suatu skema insentif

b. Kehadiran 11 (sebelas) PG baru dalam kurun

dari Negara kepada pelaku Industri Gula Nasional,

waktu 2009-2019 ternyata tidak menambah

misalnya adalah kemudahan pendanaan dari

jumlah

perbankan, Pengembangan SDM, Tax Incentives

menurun dari 2,59 juta ton pada tahun 2012

dan pendirian suatu Dewan Penyangga industri

menjadi hanya 2,13 juta ton pada tahun 2020

gula. Melalui NSS 2020 diharapkan agar seluruh

ini. Hal ini antara lain karena berdirinya

pelaku industri gula dan Pemerintah dapat saling

beberapa PG Baru di Pulau Jawa tidak disertai

bersinergi

pengembangan areal sehingga mematikan PG

untuk

bersama-sama

memajukan

produksi

gula

bahkan

cenderung

lama akibat kekurangan bahan baku. Di masa

industri gula nasional.
dalam

mendatang PG baru hendaknya hanya dibangun

memajukan Industri Gula nasional, maka PT LPP

di luar Jawa dan PG lama masih dipertahankan

Agro Nusantara secara berkesinambungan siap

keberadaannya antara lain diberi stimulus untuk

membantu seluruh pelaku industri gula nasional

mengolah raw sugar untuk meningkatkan utility

dalam

SDM,

yang saat ini hanya berada disekitar 60%,

Sertifikasi, Assessment, Feasibility Studies dan lain

disertai dengan kewajiban untuk mengembang-

sebagainya, agar industri perkebunan khususnya

kan areal tanaman tebu berbasis kemitraan

Gula Nasional dapat kembali berjaya .

dengan petani.

Sejalan

dengan

hal

semangat

peningkatan

NSS

2020

kompetensi

c. Revitalisasi terhadap PG lama khususnya

USULAN HASIL NSS 2020
KEPADA PEMERINTAH

terhadap PG BUMN dilakukan sebagai bagian
dari restrukturisasi bisnis menyeluruh dengan
meningkatkan efektifitas pengelolaannya

Dari acara tahunan National Sugar Summit 2020 di
LPP Yogyakarta pada tanggal 24-25 November 2020

dan

melakukan kemitraan strategis dengan pihak
swasta (private sector) berdasarkan prinsip

selanjutnya Asosiasi Gula Indonesia (AGI) dan
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business to business (B to B) yang profesioanl

masuk terhadap mesin-mesin dan peralatan

agar

produksi.

terjadi sinergi yang akan mempercepat

peningkatan poduksi gula nasional.
a. Kemudahan

kepada

perlu

Peraturan Pemerintah (PP) No : 24 Tahun 2015

ditingkatkan terutama terkait pendanaan dan

untuk bidang pergulaan perlu ditindaklanjuti

penyediaan sarana produksi. Fasilitas kredit

agar dapat direalisasikan secepatnya dalam

dengan rekomendasi dan jaminan oleh pabrik

rangka membantu penguatan riset pergulaan

gula dapat menjadi salah satu pilihan. Disamping

yang selama ini kurang berdayaguna karena

itu, upaya peningkatan produktivitas melalui

minimnya dana.

bantuan program

petani

f. Rencana Penghimpuan Dana Perkebunan sesuai
tebu

rawat ratoon, bongkar

g. Pemerintah perlu menyusun kembali peta jalan

ratoon, penyediaan benih unggul dan sarana

pengembangan industri gula nasional dilandasi

irigasi perlu tetap dilanjutkan agar tanaman

kebijakan yang tegas (clear and firm sugar

tebu menjadi komoditas yang diminati petani

policy), lintas sektoral dan terintegrasi, baik

sehingga areal dapat terus berkembang.

dalam aspek produksi, tata niaga, kelembagaan

b. Pola transaksi pengadaan bahan baku antara PG

dan

pendanaan

maupun

hilirisasi.

Untuk

dengan petani tebu hendaknya tetap diserahkan

mewujudkannya perlu dipertimbangkan untuk

kepada kedua pihak

sesuai pilihan yang

dihidupkan kembali lembaga semacam Dewan

disepakati baik dengan Sistem Pembelian Tebu

Gula Indonesia atau National Sugar Board yang

(SPT) ataupun dengan Sistem Bagi Hasil (SBH).

merupakan

c. Selama

industri

gula

eksisting

keanggotaan

masih

(Gula Kristal Rafinasi) masih tetap diperlukan.
d. Penerapan

HET

hendaknya

dengan

seluruh

stakeholder

Usulan di atas ditandatangani oleh Bapak J.Nanang
Marjianto selaku Ketua Badan Pengarah AGI dan

tetap

Bapak Dr. Aris Toharisman selaku Ketua Umum

antara

IKAGI, dengan tembusan kepada : Presiden RI,

besarnya BPP (Biaya Pokok Produksi) petani

Menteri Sekretaris Negara RI dan Menteri BUMN

dengan kewajaran biaya distribusi. Wacana

RI.

mempertimbangkan

gula

mewakili

koordinasi

pergulaan nasional yang ada.

memerlukan perlindungan maka pemisahan
pasar antara GKP (Gula Kristal Putih) dan GKR

wadah

keseimbangan

untuk menerapkan HET secara regional dengan
memperhatikan kondisi wilayah dan selalu
dievaluasi dari waktu ke waktu merupakan
gagasan yang sangat baik dan perlu diikuti
dengan kajian akademis yang cermat untuk

ANALISA HASIL PRODUKSI GKP
TAHUN GILING 2020
Widodo Rahardja

memastikan ketepatan pelaksanaannya.
e. Stimulus terhadap pengembangan industri hilir
tebu yang sekarang sedang dikembangkan yaitu
bio-ethanol dan co-generation (listrik) perlu
terus diberikan baik di bidang pemasaran dalam
hal ini adalah pembelian oleh Pertamina dan
PLN maupun dalam bentuk keringanan bea
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Berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Produksi GKP
akhir giling 2020 (MT 2019/2020) tgl. 27 Nopember
2020 telah diperoleh realisasi produksi GKP secara
nasional sebesar 2.130.719 ton, pencapaian ini
adalah 95,67% dari realisasi GKP nasional tahun
2019 dan 83,88% dari Taksasi Maret 2020.

Penurunan produksi ini sudah diprediksi oleh

sebanyak 24.843 Ha hal ini disebabkan karena

Asosiasi Gula Indonesia (AGI) seperti disampaikan

minat petani menanam tebu sudah berkurang

oleh Direktur Eksekutif AGI dalam Press Conference

karena kondisi pergulaan yang dirasakan tidak

Sugar Outlook 2020 yang diselenggarakan di

menguntungkan petani, sedangkan PG swasta

Gedung RNI pada tgl. 12 Pebruari 2020, AGI melihat

mengalami kenaikan sebesar 9,029 Ha kenaikan

stok awal GKP kita 1,084 juta ton prediksi Produksi

yang signifikan terjadi di PG RMI hal ini dipengaruhi

gula tahun 2020 diperkirakan antara 2,0 – 2,1 juta

keberanian PT RMI dalam membeli tebu petani

ton (dibawah sedikit dari produksi 2019 sebesar

dengan harga yang tidak wajar sehingga petani

2,23 juta ton) akibat dampak kemarau panjang

yang punya lahan seharusnya tebunya dikirim ke

pada

PG BUMN beralih ke PT RMI lahannya tercatat di PT

tahun

2018

dan

2019

diperkirakan

produktivitas gula turun sekitar 10%, walaupun

RMI.

diperkirakan ada perluasan areal tebu di Luar Jawa
sehingga total luas areal tebu giling tahun 2020

Untuk areal tebu PG-PG luar Jawa ada kenaikan

menjadi sekitar 419.993 ha (realisasi luas areal

4.884 Ha dari 181.995 Ha (2019) menjadi 186.879

tahun 2020 : 420.506 Ha).

Ha (2020) atau naik 2,61% kenaikan areal tersebut
berada di PG PSMI dan PT Sugar Group.

Taksasi Maret 2020 yang ditetapkan dalam Rapat
Ditjenbun Kementan di Surabaya tgl. 13 Maret

Dibandingkan dengan Taksasi Maret 2020, realisasi

2020 sebesar 2.539.924 ton terlalu optimis, karena

areal tercapai 96,14% turun dari 243.004 Ha (TM)

mengharapkan peningkatan produksi GKP dari

ke 233.626 Ha (realisasi) atau

Pabrik Gula baru yang sudah mulai beroperasi

Penurunan areal terbesar di wilayah PTPN IX, X, XI.

seperti PG Rejoso Manis Indo, PT Pratama

Sedangkan PG Swasta mengalami kenaikan. Secara

Nusantara Sakti, PT Jhonlin Batu Mandiri dan PT

nasional realisasi areal terhadap Taksasi Maret

Muria Sumba Manis namun realisasi produksi GKP

dicapai 94,63%

dari PG baru tersebut masih terlalu kecil sehingga
tidak memberikan kontribusi produk GKP seperti
yang kita harapkan.
Kita coba menganalisa hasil produksi GKP giling
tahun 2020 berdasarkan data Realisasi Hasil giling
GKP 2019 dan Taksasi Maret 2020 secara ringkas.

LUAS AREAL

turun 9,378 Ha.

Terjadinya perbedaan yang sangat tinggi antara
Taksasi Maret dengan realisasi produksi GKP 2020
karena over estimate terutama harapan terhadap
perolehan lahan PG-PG baru baik areal sendiri
maupun kerja sama dengan petani tebu yang
meleset, disamping itu kurang antisipasi terhadap
petani yang minat tanam tebunya berkurang dan
arealnya beralih komoditas

Untuk areal tebu PG-PG di Jawa ada kenaikan 4.186
Ha dari 229.440 Ha (2019) menjadi 233.626 Ha

Untuk luar Jawa luas areal relatif tetap, baik areal

(2020) atau naik 1,79% kenaikan areal tersebut

PG BUMN maupun swasta taun 2019 ke 2020 tidak

berada di PG. Madubaru, PG KTM, PG RMI kenaikan

nampak kenaikan yang berarti, kalau areal PG

yang sangat signifikan, karena tahun 2019 PT RMI

Swasta jauh lebih luas dibanding PG BUMN karena

baru giling perdana.

PG Swasta (terutama diluar Jawa) mendapatkan

Kalau dibandingkan antara PG BUMN dan Swasta di

areal HGU untuk kapasitas yang tinggi > 10.000

Jawa, untuk PG BUMN mengalami penurunan areal

TCD. Areal PG Swasta tercapai 90,88% turun dari
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162.546 Ha (TM) menjadi 147.722 Ha (realisasi)

Secara nasional jumlah tebu meningkat dibanding

atau turun 14.824 Ha.

tahun 2019 dari 27.728.271 ton tebu (2019)
menjadi 29.737.781 ton (2020) atau meningkat

Secara nasional kenaikan areal dari 411.435 Ha

6,75%. Produktivitas tebu dari 67,39 ton/Ha

(2019) menjadi 420.506 Ha (2020) atau naik hanya

menjadi 70,72 ton/Ha atau meningkat 4,70%.

2,15% tidak signifikan.

RENDEMEN TEBU
TEBU DIGILING DAN PRODUKTIVITAS TEBU.

Untuk PG-PG BUMN maupun Swasta di Jawa

Untuk PG-PG di Jawa Jumlah tebu digiling ada

mengalami penurunan rendemen bila dibanding

peningkatan tetapi tidak signifikan jumlah tebu

tahun 2019, dari 7,93% (2019) menjadi 7,00%

masih dikisaran 16 juta ton, kenaikan dari

(2020) atau turun

16.066.926 ton (2109) menjadi 16.872.897 ton

disebabkan kualitas tebu yang tidak baik sebagai

(2020) atau naik 5,01%

akibat dari adanya SPT, tebu wira-wiri, pok-pokan

Untuk PG-PG BUMN di Jawa Timur, jumlah tebu
tertinggi dicapai PTPN XI sebanyak 3.770.145 ton
(104,58% dari realisasi 2019 dan 89,86% dari TM).
Perolehan tebu untuk PTPN XI setelah beberapa

(13,28%) hal ini terutama

dimana petani/penjual tebu tidak memperhatikan
kualitas tebunya tetapi lebih berorientasi pada
bobot tebu dan menjadi salah satu penyebab
turunnya produksi gula nasional.

tahun berada dibawah perolehan tebu PTPN X

Rendemen tertinggi di Jawa dicapai PG IGN yakni

tahun ini melampaui termasuk produktivitas

7,70% (129,33% dari realisasi 2019 dan 118,46%

tebunya lebih tinggi. Produktivitas tebu tertinggi

dari TM) sedangkan rendemen terendah di Jawa

PTPN XII (PG Glenmore) 83,00 ton/Ha (107,27%

dicapai PTPN IX yakni 5,64% (85,97% dari realisasi

dari realisasi 2019 dan 110,44% dari TM)

2019 dan 75,30% dari TM).

Yang menarik adalah PG IGN (ex PG Cepiring)
dengan luas areal tebu 1.325 Ha

dengan tebu

digiling 106.011 ton (diperkirakan hanya giling
selama ± 2 bulan) mampu menghasilkan parameter

Untuk PG luar Jawa juga mengalami penurunan
dibanding tahun 2019 dari 8,17% (2019) menjadi
7,38% (2020) atau turun (10,70%).

yang cukup signifikan yakni : Produktivitas tebu

Rendemen tertinggi di luar Jawa dicapai PT Gunung

80,00 ton/Ha dan produktivitas hablur 6,16 ton/Ha

Madu Plantation yakni 9,12% (100,44% dari

tertinggi di Jawa.

realisasi 2019 dan 104,22% dari TM) sedangkan

Untuk PG-PG Swasta baik di Jawa maupun luar
Jawa, yang tertinggi adalah PG PSMI dengan areal
23.061

Ha

jumlah

tebu

1.708.174

ton,

produktivitas 81,11 ton/Ha, namun produktivitas
tebu masih perlu diklarifikasi karena dari data
jumlah tebu dan luas areal tersebut seharusnya
produktivitas tebu 73,85 ton/Ha.

rendemen terendah di luar Jawa dicapai PT
Pratama Nusantara Sakti yakni 4,80% (74,18% dari
TM tahun 2019 PT Pratama Nusantara Sakti belum
operasi giling).
Secara nasional turunnya rendemen dari 8,03%
(2019)

menjadi

7,17%

(2020)

atau

turun

(11,99%) penurunan rendemen ini juga merupakan
penyumbang turunnya produksi gula nasional.
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PRODUKSI GULA (HABLUR).
Produksi gula tertinggi dicapai PT PSMI sebanyak
Produktivitas gula atau hablur tahun 2020 juga
mengalami penurunan bila dibanding tahun 2019
penurunan ini juga menjadi penyebab turunnya
produksi gula nasional.

Swasta mengalami penurunan dari 5,56% (2019)
menjadi 5,06% (2020) atau turun ( 9,88%).

dicapai PT Sukses Mantap Sejahtera sebanyak

yakni 6,16% (157,54% dari realisasi 2019 dan
141,28% dari TM), sedang Produktivitas gula
terendah dicapai PT LPI (PG Pakisbaru) yakni 3,22%
(103,53% dari realisasi 2019 dan 74,02% dari TM)
Untuk PG-PG luar Jawa baik PG BUMN maupun
Swasta Produktivitas gula tertinggi dicapai PT
Gunung Madu Plantation yakni 7,40% (98,4% dari
realisasi 2019 dan 97,49% dari TM), sedangkan
dicapai

PT

dari TM), hal ini disebabkan areal tebu PT SMS
memang belum begitu luas hanya 624 Ha lebih
kecil dari areal tahun 2019 (665 Ha) sehingga hasil
tebunya hanya sekitar 44.000 ton.

Produktivitas gula tertinggi di Jawa dicapai PG IGN

terendah

102,18% dari TM), sedangkan produksi terendah
1.636 ton (65,78% dari realisasi 2019 dan 21,64%

Untuk PG-PG di Jawa baik PG BUMN maupun

Produktivitas

143.060 ton (98,69% dari realisasi 2019 dan

Pratama

Nusantara Sakti 2,52% (45,32% dari TM tahun 2019
PT Pratama Nusantara Sakti belum operasi giling).

PRODUKSI GULA KRISTAL PUTIH (GKP).

Secara nasional Produksi gula tahun 2020 turun
dari 2.227.045 ton (2019) menjadi 2.130.719 ton
(2020) atau turun (4,52%) atau sebanyak 96.326
ton.
Didalam

forum

FDGI

(Forum

Diskusi

Gula

Indonesia) yang dikelola oleh AGI, banyak yang
bertanya masalah keakuratan data produksi gula
tahun 2020. Hal tersebut terkait dengan banyaknya
tebu wira-wiri di tahun 2020 akibat kebijakan
Sistim Pembelian Tebu (SPT), apakah data tebu
yang tertebang, luas areal tebu sudah tercatat
dalam data base yang benar, karena kalau tidak
maka data produktivitas tebu juga bisa diragukan

Tahun 2020 produksi GKP PG-PG di Jawa turun dari

dan pada gilirannya nanti akan mempengaruhi

1.274.863 ton (2019) menjadi 1.181.449 ton (2020)

perolehan produksi gula nasional.

atau turun (7,90%), produksi ini terbagi atas
826.312 ton dari hasil produksi PG-PG BUMN dan

Dalam Analisa diatas, jumlah tebu, produktivitas

355.130 ton produksi Pabrik Gula Swasta.

baik

tebu

maupun

gula

dan

rendemen

menunjukkan trend menurun dibanding realisasi
Produksi tertinggi di Jawa dicapai PTPN XI sebesar

tahun 2019 sementara pendirian pabrik gula baru

263.977 ton (92,33 dari realisasi 2019 dan 77,25%

produksinya masih belum optimal, kita lihat PT

dari TM), sedang Poduksi terendah dicapai PT IGN

Pratama Nusantara Sakti, PT Jhonlin Batu Mandiri,

sebanyak 8.166 ton (205,74 dari realisasi 2019 dan

PT Muria Sumba Manis produktivitas gulanya masih

119,64% dari TM)

dikisaran 2,50–3,69 ton/Ha, karena tidak dibarengi

Untuk PG-PG luar Jawa produksi gula turun dari
952.185 ton (2019) menjadi 949.270 ton (2020)
atau turun (0,30%), produksi ini terbagi atas
139.305 ton produksi gula PG BUMN dan 809.985
ton produksi gula PG Swasta.

dengan
dampak

pengembangan
yang

areal

dirasakan

tebu

adalah

sehingga
terjadinya

persaingan yang tidak sehat dalam hal memperoleh
atau memperebutkan Bahan Baku Tebu, pabrik
baru yang modalnya kuat berani membeli tebu
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petani dengan harga yang tidak wajar sehingga

data harus dapat disusun oleh sebuah badan yang

tebu yang seharusnya dipasok ke PG-PG BUMN

mempunyai wewenang meminta data laporan

beralih dijual (dengan SPT) ke pabrik baru yang

kepada PTPN/PG Swasta bahkan ke PG-PG seperti

belum punya areal tebu, disisi lain dengan SPT ini

yang pernah kita punya yaitu Dewan Gula

kualitas tebu sudah tidak diperhatikan lagi hanya

Indonesia yang diketuai oleh Menteri Pertanian,

mementingkan bobot tebu untuk mendapatkan

terserah apalah namanya yang penting segera kita

income yang tinggi bagi petani, akhirnya rendemen

bentuk Sugar Board.

turun dan menjadi salah satu penyebab turunnya
produksi gula nasional.
Kita lihat areal tebu di Jawa Timur, kita tahu bahwa
minat petani menanam tebu sudah turun tetapi
data menyebutkan bahwa areal tebu di Jawa Timur
meningkat dari 229.440 Ha (2019) menjadi
233.626 Ha (2020) kemungkinannya bahwa saat ini
angkutan tebu (dengan sistim SPT) tidak membawa
data luas areal tebu yang ditebang terhadap bahan
baku tebu yang diangkutnya hal ini terkait dengan
semakin

banyaknya

“Tempat

penampungan

sementara BBT atau pok-pokan”.
Yang menarik dalam data produksi giling 2020
adalah PG IGN (ex PG Cepiring) karena tahun 2020
PG IGN mencatat perolehan parameter giling yang
mentakjubkan, dengan areal seluas 1.325 Ha,
jumlah tebu digiling 106.011 ton diperkirakan
hanya giling sekitar 2 bulan dengan perolehan GKP
8.166 ton tetapi untuk :
Produktivitas tebu 80 ton/Ha (Tertinggi di
Jawa
no.2 setelah PTPN XII PG Glenmore),
Produktivitas gula 6,16 ton/Ha (tertinggi di
Jawa),
Rendemen 7,70% (tertinggi di Jawa).
Mungkin perlu kita lakukan studi banding ke
IGN……….. ?
Maka menurut hemat kami, diera digital ini tentunya data yang kita kompilir harus lebih akurat
dibanding data pada saat jaman belum ada
komputer, masih dicatat secara manual. Kedepan
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PERBANDINGAN DATA PRODUKSI AKHIR GILING 2019, TAKSASI MARET 2020 DAN REALISASI PRODUKSI AKHIR GILING 2020

No.

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

URAIAN

JAWA
PTP Nusantara IX
PTP Nusantara X
PTP Nusantara XI
PT. RNI
- PT Rajawali I
- PT Rajawali II
- PT Candi Baru
PTP Nusantara XII (PG Glenmore)
PT Madubaru
PT Kebon Agung
PT LPI (PG Paki Baru)
PT Gendhis Multi Manis
PT Kebun Tebu Mas
PT IGN
PT Rejoso Manis Indo
Jumlah Rerata PG BUMN Jawa
Jumlah Rerata PG Swasta Jawa
JUMLAH RATA-RATA JAWA

LUAS AREAL
(Ha)

9.500
51.582
48.159

REALISASI PRODUKSI GKP 2019
TEBU DIGILING
RENDEMEN HABLUR HASIL GKP LUAS AREAL
(Ton)
(Ton/Ha)
(%)
(Ton/Ha)
(Ton)
(Ha)

595.970
3.808.067
3.605.013

62,73
73,83
74,86

6,31
8,03
7,93

3,96
5,93
5,94

37.635
305.786
285.901

29.476 2.269.740
10.358
507.725
5.383
377.477
6.274
485.412
6.504
337.929
40.890 2.820.957
7.112
303.787
4.989
341.270
7.190
486.029
1.014
63.910
1.010
63.640
185.721 11.990.675
63.720 4.076.251
229.440 16.066.926

77,00
49,02
70,13
77,37
51,96
68,99
42,71
68,40
67,60
63,03
63,00
72,35
63,97
70,03

8,52
7,27
7,95
7,27
7,11
8,16
7,28
8,70
7,14
6,21
7,15
7,96
7,85
7,93

6,56
3,57
5,57
5,65
3,70
5,65
3,11
5,94
4,83
3,91
4,33
5,76
5,02
5,56

2,33
3,45
3,64
7,52
7,25
4,80
5,97
4,49
3,74
5,47
0,00
0,00
0,00
3,32
5,77
5,23
5,29
5,54
5,41

LUAR JAWA
PTP Nusantara II
6.818
298.550
43,79
5,32
PTP Nusantara VII
20.013 1.057.180
52,82
6,53
PTP Nusantara XIV
12.955
560.307
43,25
8,42
PT Gunung Madu Plantation
27.749 2.299.742
82,88
9,08
PT PSMI
20.000 1.608.288
80,41
9,01
PT Sugar Group
60.107 3.609.736
60,06
7,99
PT PG Gorontalo
9.068
652.806
71,99
8,30
PT LPI (PG Komering)
13.402
804.273
60,01
7,48
PT Sukses Mantap Sejahtera
665
41.376
62,22
6,01
PT Adhi Karya Gemilang
11.217
729.087
65,00
6,42
PT Pratama Nusantara Sakti
0
0
0,00
0,00
PT Jhonlin Batu Mandiri
0
0
0,00
0,00
PT Muria Sumba Manis
0
0
0,00
0,00
Jumlah Rerata PG BUMN luar Jawa
39.786 1.916.037
48,16
6,89
Jumlah Rerata PG Swasta luar Jawa
142.209 9.745.307
68,53
8,42
JUMLAH RATA-RATA LUAR JAWA
181.995 11.661.345
84,08
8,17
Jumlah Rerata PG BUMN Indonesia
205.506 13.905.711
67,67
7,82
Jumlah Rerata PG Swasta Indonesia
205.929 13.821.560
67,12
8,25
JUMLAH RATA-RATA INDONESIA
411.435 27.728.271
67,39
8,03
Sumber : Perusahaan-Perusahaan Gula (diolah di Ditjenbun Kementan tahun 2019-2020)

13.755
52.205
54.926

TAKSASI MARET 2020
TEBU DIGILING
RENDEMEN HABLUR HASIL GKP LUAS AREAL
(Ton)
(Ton/Ha)
(%)
(Ton/Ha)
(Ton)
(Ha)

897.559
3.778.812
4.195.239

65,26
72,38
76,38

7,49
8,10
8,14

4,89
5,86
6,22

67.266
306.131
341.681

193.388
37.003
30.000
35.447
24.033
230.854
22.125
29.632
34.716
3.969
4.374
954.792
320.071
1.274.863

28.773 2.260.000
11.818
658.276
5.645
425.812
8.893
668.281
7.024
386.682
30.855 2.169.936
6.034
350.000
7.324
498.050
8.185
471.853
1.567
105.000
6.000
360.000
183.338 13.382.029
59.665 3.843.471
243.004 17.225.500

79,00
55,70
75,43
75,15
55,05
70,33
58,00
68,00
57,65
67,00
60,00
72,99
64,42
70,89

8,92
7,40
8,16
8,35
7,07
8,11
7,50
8,58
7,50
6,50
8,00
8,21
7,82
8,12

7,00
4,12
6,15
6,27
3,89
5,70
4,35
5,83
4,32
4,36
4,80
5,99
5,04
5,76

15.883
68.999
47.192
208.716
144.950
286.322
54.079
60.164
2.487
61.391
0
0
0
132.074
820.109
952.185
1.086.866
1.140.181
2.227.047

5.621
20.571
12.623
28.142
20.700
61.888
8.715
13.533
2.528
13.600
8.440
5.000
0
38.815
162.546
201.361
222.153
222.212
444.365

74,44
68,54
62,82
86,74
77,78
62,14
61,94
67,77
48,00
80,00
85,00
70,00
0,00
67,54
71,58
70,80
72,04
69,66
70,85

7,00
7,40
8,70
8,75
8,70
8,13
8,00
7,77
6,00
7,00
6,47
7,50
0,00
7,75
8,06
8,00
8,14
8,00
8,07

5,21
5,10
5,47
7,59
6,76
5,05
4,96
5,27
2,99
5,60
5,56
5,60
0,00
5,24
5,77
5,66
5,86
5,57
5,72

418.460
1.409.892
793.023
2.441.133
1.610.000
3.845.554
539.807
917.100
125.972
1.088.000
717.400
350.000
0
2.621.375
11.634.966
14.256.341
16.003.404
15.478.437
31.481.842

8.246
46.863
48.734

REALISASI PRODUKSI GKP 2020
TEBU DIGILING
RENDEMEN HABLUR HASIL GKP
(Ton)
(Ton/Ha)
(%)
(Ton/Ha)
(Ton)

514.682
3.357.359
3.770.145

62,42
71,64
77,36

5,64
6,95
7,00

3,52
4,98
5,42

29.004
233.211
263.977

201.587
48.732
34.738
55.801
27.351
175.950
26.250
42.732
35.389
6.825
28.800
1.098.668
300.565
1.399.233

29.263 2.329.631
10.824
636.186
4.149
332.261
7.925
656.647
5.640
315.505
37.657 2.700.078
5.849
299.557
4.873
333.284
9.753
620.957
1.325
106.011
12.526
900.593
160.877 11.930.196
72.749 4.942.701
233.626 16.872.897

79,60
58,77
80,08
83,00
55,94
71,70
51,22
68,40
63,67
80,00
71,90
74,16
67,94
72,22

7,13
6,80
6,68
6,76
6,38
7,35
6,00
7,29
6,53
7,70
7,60
6,93
7,19
7,00

5,70
3,99
5,35
5,58
3,57
5,29
3,22
4,99
4,16
6,16
5,46
5,14
4,88
5,06

166.135
43.231
22.200
44.255
20.117
199.018
18.818
24.299
40.572
8.166
68.445
826.312
355.136
1.181.449

29.292
104.938
68.994
213.501
140.000
312.666
43.185
71.259
7.558
76.160
46.887
26.250
0
203.225
937.467
1.140.691
1.301.893
1.238.031
2.539.924

5.572
20.476
13.060
27.713
23.061
61.480
8.352
12.464
624
11.625
4.423
0
0
39.108
147.722
186.879
199.985
220.521
420.506

53,30
56,59
61,79
81,18
81,11
66,53
80,22
69,02
68,17
61,41
60,00
0
0,00
57,86
71,75
68,84
70,97
70,49
70,72

4,98
5,72
7,27
9,12
8,38
6,81
7,56
5,74
4,94
6,00
4,80
0
0,00
6,16
7,64
7,38
6,80
7,50
7,17

2,57
3,24
4,49
7,40
6,79
4,98
6,07
3,96
2,50
3,69
2,52
0
0,00
3,56
5,48
5,08
4,83
5,28
5,07

14.316
66.289
58.700
205.184
143.060
306.000
50.668
49.381
1.636
42.900
11.336
0
0
139.305
809.985
949.270
965.618
1.165.101
2.130.719

297.019
1.158.714
837.000
2.249.841
1.708.174
4.090.000
669.968
860.293
44.571
713.906
265.398
0
0
2.282.733
10.602.151
12.854.884
14.192.929
15.544.852
29.737.781
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PABRIK GULA KRISTAL PUTIH YANG BEROPERASI TAHUN 2020
Pabrik Gula (PG) Kristal putih berbasis tebu yang beroperasi (giling) tahun 2020 sebanyak 60 (enam puluh) buah dengan total kapasitas giling
334.980 ton tebu per hari. Pabrik gula tersebut tersebar di 12 provinsi, Sumatera Utara 2 PG, Sumatera Selatan 3 PG, Lampung 7 PG, Jawa Barat
2 PG, Jawa Tengah 8 PG, Jawa Timur 30 PG, Sulawesi Selatan 3 PG serta DI Yogyakarta, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
dan Sulawesi Tenggara masing-masing 1 PG.

NO

I

URAIAN

SUMUT
1 Sei Semayang
2 Kuala Madu

II

SUMSEL
3 Cinta Manis
4 Komering
5 Pratama Nusantara Sakti

III
6
7
8
9
10
11
12
IV

V

4.000
4.000
8.000

PTP Nusantara II
PTP Nusantara II

5.500
8.000
12.000
25.500

PTP Nusantara VII
PT Laju Perdana Indah
PT Pratama Nusantara Sakti

7.000
18.000
10.500
10.000
9.000
9.000
8.000
71.500

PTP Nusantara VII
PT Gunung Madu Plantation
PT Pemuka Sakti Manis Indah
PT Sugar Group Companies
PT Sugar Group Companies
PT Sugar Group Companies
PT Adikarya Gemilang

2.800
4.500
7.300

PT PG Rajawali II
PT PG Rajawali II

3.450

PT Madubaru

3.330
2.900
2.900
3.250
8.500
6.000
3.800
3.800
34.480

PTP Nusantara IX
PTP Nusantara IX
PTP Nusantara IX
PTP Nusantara IX
PT Kebon Agung
BULOG
PT Laju Perdana Indah
PT Industri Gula Nusantara

2.500
6.500
3.000
4.150
4.000
2.850
6.000
6.000
2.850
2.700
2.350
2.650
3.300
2.400
2.500

PTP Nusantara X
PTP Nusantara X
PTP Nusantara X
PTP Nusantara X
PTP Nusantara X
PTP Nusantara X
PTP Nusantara X
PTP Nusantara X
PTP Nusantara X
PTP Nusantara XI
PTP Nusantara XI
PTP Nusantara XI
PTP Nusantara XI
PTP Nusantara XI
PTP Nusantara XI

1.550
8.000
7.000
1.250
1.950
3.000
3.300
5.500
6.300
6.000
2.750
8.000
13.000
12.000
10.000
143.350

PTP Nusantara XI
PTP Nusantara XI
PTP Nusantara XI
PTP Nusantara XI
PTP Nusantara XI
PTP Nusantara XI
PTP Nusantara XI
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PTP Nusantara XII
PT Kebon Agung
PT Kebun Tebu Mas
PT Rejoso Manis Indo

JAWA BARAT
13 Tersana Baru
14 Jatitujuh
DI Yogyakarta
15 Madukismo

VI
16
17
18
19
20
21
22
23

JAWA TENGAH
Sragi
Rendeng
Mojo
Tasikmadu
Trangkil
Gendis Multi Manis
Pakis Baru
Tjepiring

VII
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

JAWA TIMUR
Kremboong
Gempolkrep
Jombang Baru
Tjoekir
Lestari
Meritjan
Pesantren Baru
Ngadirejo
Mojopanggong
Sudhono
Purwodadi
Rejosari
Pagotan
Kedawoeng
Wonolangan

NO
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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LAMPUNG
Bunga Mayang
Gunung Madu Plantation
Pemuka Sakti Manis Indah
Gula Putih Mataram
Sweet Indolampung
Indolampung Perkasa
Adikarya Gemilang

URAIAN
Gending
Jatiroto
Semboro
Wringinanom
Panji
Asembagoes
Prajekan
Krebet Baru I
Krebet Baru II
Rejo Agung
Candi Baru
Glenmore
Kebon Agung
Kebun Tebu Mas
Rejoso Manis Indo

PERUSAHAAN

Kapasitas Giling (TCD) *)

Kapasitas Giling (TCD) *)

PERUSAHAAN

NO

VIII
54
55
56

URAIAN

SULAWESI SELATAN
Bone
Camming
Takalar

PERUSAHAAN

Kapasitas Giling (TCD) *)

2.400
3.000
3.000
8.400

PTP Nusantara XIV
PTP Nusantara XIV
PTP Nusantara XIV

4.000

PT PG Gorontalo

NUSA TENGGARA BARAT
58 Tambora Sugar Estate

5.000

PT Sukses Mantap Sejahtera

XI NUSA TENGGARA TIMUR
59 Muria Sumba Manis

12.000

PT Muria Sumba Manis

XII SULAWESI TENGGARA
60 Bombana

12.000

PT Prima Alam Gemilang

IX GORONTALO
57 Gorontalo/Tolangohula
X

TOTAL INDONESIA

334.980

*) Data Sementara

Catatan lain terkait pabrik gula, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2016-2020, terdapat 7 pabrik gula baru yang beroperasi yaitu : PT Kebun
Tebu Mas (2016), PG Tambora Sugar Estate (2016), PT Industri Gula Glenmore (2016), PT Rejoso MManis Indo (2019), PT Muria Sumba Manis
(2019), PG Bombana (2020) dan PT Pratama Nusantara Sakti. Namun demikian dalam kurun waktu yang sama sebanyak 11 pabrik gula berhenti
operasi/tidak giling : PG Konigoro (2016), PG Sumberhardjo (2017), PG Gondang Baru (2017), PG Toelangan (2017), PG Jatibarang (2018), PG
Watutulis (2018), PG Pajarakan (2018), PG Subang (2018), PG Olean (2020), PG Pangka (2020), dan PG Sindang Laut (2020).
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Pasifik bagian tengah menunjukan kondisi lebih

PRA-KIRAAN BMKG

dingin minus 1.34 derajat Celcius dari normalnya.

Bagi kalangan pekebun tebu, apakah itu petani
maupun PG, bagaimana ramalan iklim ke depan
akan sangat penting artinya, baik untuk proses
pemeliharaan

tanaman

maupun

persiapan

tebangan menghadapi giling 2021. Mari kita simak
Siaran Pers #BMKG berikut ini:

kondisi musim hujan hingga Maret 2021 akan
bersifat “normal” sampai “atas normal” atau

Dwikorita.

Herizal menambahkan bahwa beberapa daerah

Karnawati

yang berpotensi mengalami curah hujan kategori

pemantauan

tinggi (300-500mm/bulan) untuk periode enam

perkembangan musim hujan hingga menjelang

bulan ke depan yaitu pada Januari & April 2021

akhir

bahwa

adalah di bagian barat Sumatera, sebagian besar

sebanyak 85 persen zona musim (ZOM) di wilayah

Jawa, sebagian Bali, NTT, NTB, bagian tengah-utara

Indonesia telah memasuki musim hujan.

Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku

(BMKG)

mengatakan

Dwikorita

berdasarkan

Desember

2020

Klimatologi

Selanjutnya Deputi Bidang Klimatologi BMKG,
dan

Geofisika

Meteorologi

prakiraan curah hujan bulanan, diprakirakan

dibandingkan dengan musim hujan tahun lalu,kata

Perkembangan Musim Hujan 2020/2021
Badan

Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan

cenderung lebih basah dari biasanya atau bila

BMKG Ingatkan Prospek Iklim 2021

Kepala

Musim Hujan Lebih Basah Untuk Beberapa
Daerah

hasil

menunjukkan

Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.
Sedangkan 15 persen sisanya belum memasuki

Serta pada Mei & Juni 2021 diprediksi di bagian

musim hujan, yaitu Lampung bagian tengah dan

utara Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian

timur, pesisir utara Banten, DKI Jakarta bagian

Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat

barat, Jawa Barat bagian utara, sebagian Jawa

bagian utara, dan Papua bagian tengah.

Timur, Bali bagian selatan, sebagian NTB, NTT
bagian timur, Sulawesi Selatan bagian timur,
Sulawesi Barat bagian selatan, sebagian Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Utara bagian timur, sebagian
Maluku, dan Papua bagian tengah-selatan.

Potensi Banjir Meningkat
Secara umum, curah hujan bulan Januari –
Februari – Maret 2021 diprakirakan berkisar antara
200 – 500mm/bulan, atau cenderung lebih tinggi

Musim hujan tahun 2020/2021 kali ini diwarnai

dibandingkan tahun 2020 lalu. Sebagian Sulawesi

oleh latar belakang fenomena iklim global La Nina

Tenggara, Papua Barat dan Papua diprakirakan

yang terjadi sejak awal Oktober 2020 dan

mendapatkan curah hujan bulanan lebih dari

diprediksi akan berlangsung hingga Mei 2021

500mm/bulan, sambung Herizal.

dengan intensitas La Nina Moderat menjadi La
Nina Lemah pada Maret 2021, kata Dwikorita di
Jakarta, Kamis.
Saat ini, analisis anomali suhu muka laut Samudera
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Selanjutnya,

Dwikorita

juga

menambahkan,

beberapa daerah diprakirakan akan mendapatkan
peningkatan curah hujan 40 persen hingga 80
persen lebih tinggi dari curah hujan di tahun 2020,

antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi,

2,5 & 4 meter berpeluang terjadi pada tanggal 24-

Banten bagian selatan, sebagian Jawa Tengah,

27 Desember 2020 di di Perairan barat Kepulauan

Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan

Mentawai & Enggano, Perairan barat Lampung,

Timur dan Utara, sebagian besar Sulawesi kecuali

Selat Sunda bagian selatan, Perairan selatan Jawa

Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara, Papua

hingga Pulau Sumbawa.

Barat dan Sebagian Papua.
Berdasarkan

prakiraan

tersebut,

BMKG

Peningkatan curah hujan tersebut berpotensi

mengimbau pihak-pihak terkait di Pemerintah

meningkatkan peluang banjir di Indonesia pada

Pusat

bulan Januari & Maret 2021, khususnya di Aceh,

masyarakat yang tinggal di daerah yang berpotensi

Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi

mendapatkan curah hujan tinggi hingga sangat

Tenggara, dan Papua.

tinggi, agar mewaspadai adanya ancaman bencana

dan

Pemerintah

hidrome-teorologi

Daerah,

seperti

ataupun

genangan,

banjir,

Sedangkan Potensi Karhutla (hotspot/titik api)

longsor dan banjir bandang, serta diminta terus

pada bulan Januari & Maret 2021 secara umum

memonitor informasi perkembangan cuaca dan

berpeluang rendah, namun secara historis daerah

peringatan dini dari BMKG.

Riau sering mengalami kejadian Karhutla pada
bulan Februari & Maret. Selanjutnya perlu

Bagi

peningkatan kewaspadaan potensi karhutla di

informasi

Sumatera pada bulan Mei dan Juni 2021, karena

informasi cuaca 24 jam, yaitu melalui:

pada

bulan-bulan

tersebut

curah

masyarakat
terkini,

yang

hendak

BMKG

memperoleh

membuka

layanan

hujan

diprakirakan lebih rendah (kering) dibanding curah

- https://www.bmkg.go.id;
- follow media sosial @infoBMKG;

hujan tahun 2020 dan normalnya.

- aplikasi iOS dan android &#8220;Info
Deputi bidang Meteorologi Guswanto menye-

BMKG&#8221;;

butkan, cuaca sepekan kedepan yaitu pada 25-27

- atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG

Desember 2020 diprakirakan terdapat potensi

terdekat.

hujan lebat dengan curah hujan 50-100 mm/hari

Jakarta, 24 Desember 2020

yang dapat terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa

Bagian Hubungan Masyarakat

Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Timur,

Biro Hukum dan Organisasi

Kalimantan

Utara,

Sulawesi

Utara,

Sulawesi

Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,

Melihat prakiraan di atas, sepertinya para pekebun

Papua Barat dan Papua.

tebu harus siap-siap menghadapi kemarau basah
(La Nina) di tahun ini. Berdasarkan La Nina

Sedangkan untuk akhir tahun yaitu tanggal 28-31

sebelumnya, kita harus mengantisipasi datangnya

Desember 2020, diprakirakan potensi hujan lebat

air yang akan sangat berlimpah ruah masuk ke

dapat terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

kebun. Oleh karena itu persiapan got atau saluran

Timur, Bali, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi

air harus mendapat perhatian yang luar biasa.

Selatan, Papua Barat dan Papua.

Mungkin sekarang sudah tidak banyak bukaan

Sementara itu, gelombang laut dengan ketinggian

lahan model Reynoso yang lengkap dengan got
malang dan got mujur. Setidaknya got keliling
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harus dipersiapkan dengan maksimal. Sebelumnya

total produksi gula tidak akan berkurang. Selamat

tentu saja perlu dipastikan agar aliran air dari

mempersiapkan giling dengan sebaik-baiknya dan

dalam kebun tidak mengalami hambatan. Drainase

apapun iklimnya semoga semua membawa berkah

internal juga diharapkan sejak awal tanam sudah

bagi kita semua. Amiin.

memadai meskipun tanahnya mungkin tidak
porous. Tidak kalah penting adalah drainase
eksternal untuk memastikan bahwa semua air dari
got keliling bisa lancar mencapai pembuangan
besar

ataupun

sungai,

apalagi

PENGARUH KUALITAS TEBU
PADA MILL EXTRACTION DAN
BOILING HOUSE RECOVERY

menghadai

Nur Iswanto

kemungkinan sungai atau saluran pembuangan
juga banjir sehingga air dari kebun tidak akan

Dalam diskusi dan pembicaraan tentang kinerja

tertampung. Mungkin persiapan pompa juga perlu

pabrik gula, terminologi Mill Exctraction (ME) dan

untuk dilakukan sebaik-baiknya, bukan untuk

Boiling House Recovery (BHR), serta hasil kali

pengairan tapi justru untuk menguras banjir.

keduanya yaitu Overall Recovery (OR), akan selalu
menjadi

salah

satu

fokus

utama.

Karena

Tidak kalah penting juga adalah menghadapi tebu

parameter-parameter

roboh, apalagi kalau karakteristiknya memang

merupakan ukuran utama dalam menilai kinerja

tinggi tanamannya di atas rata-rata. Kalau tidak

pabrik gula. Apalagi kemudian bila kita hendak

diatasi tentu akan sangat menyulitkan tebangan

membandingkan kinerja antara pabrik gula yang

yang pada ujungnya akan menurunkan produksi,

satu dengan pabrik gula lainnya. Dan dalam

baik dari rendemen maupun banyaknya tebu

berbagai tulisan serta diskusi di lingkungan industri

tertinggal di dalam kebun.

gula Indonesia, selalu dikatakan bahwa target

Menjelang pergantian musim hujan ke musim
kemarau juga perlu diwaspadai ledakan hama dan

tersebut

memang

Overall Recovery yang merupakan hasil kali dari
ME dan BHR minimal 80%.

penyakit yang mungkin terjadi karena kelembaban

Dalam tulisan singkat ini akan dibahas tentang

tinggi. Kegiatan pemanduan perlu lebih intensif

pengertian Mill Extraction dan Boiling House

untuk dilakukan supaya kehadiran organisme

Recovery secara sederhana dan populer, faktor-

pengganggu tanaman yang merusak bisa cepat

faktor apa saja yang mempengaruhi kedua

diketahui, misalnya kutu bulu putih.

parameter tersebut, serta benarkah keduanya

Bagi kawan-kawan di dalam pabrik juga perlu
persiapan optimal karena pada umumnya kalau
kemarau basah akan ditandai dengan rendemen
rendah. Disamping mengolah nira dengan HK
rendah juga harus siap berhadapan dengan tebu

semata merupakan hasil kinerja teknis pabrik gula?
Dan bagaimana kita membandingkan angka ME
dan BHR di antara pabrik gula yang berbeda secara
fair atau apple to apple?

Mill Extraction

kotor karena banyak tanah yang terikut dan
sebagainya.

Sesuai dengan namanya, Mill Extraction adalah
parameter yang menunjukkan efisiensi ekstraksi

Harapan kita, rendahnya rendemen bisa di-

suatu pabrik gula, yang pemerahan nira di Stasiun

kompensasi dengan naiknya bobot tebu sehingga

Gilingan (Mill House). ME merupakan prosentase
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atau bagian dari kandungan gula di dalam tebu

Sedangkan yang berkaitan dengan faktor inherent

yang dapat diambil atau diekstraksi ke dalam nira

tebu, yang paling utama adalah kandungan sabut

mentah. Dalam hal ini kandungan gula diwakili

(fiber). Tebu dengan kandungan sabut yang lebih

oleh pol, dan secara matematis ME dinyatakan

tinggi tentunya akan lebih sulit untuk diekstraksi

sebagai berikut :

niranya.

Perhitungan

kebutuhan

power

di

pekerjaan pendahuluan serta gilingan didasarkan
pada beban sabut (fiber load), bukan berat tebu
Idealnya, kandungan pol di dalam tebu diketahui

semata.

Selain power yang dibutuhkan akan

dengan cara dianalisis. Namun dalam prakteknya,

semakin besar, kehilangan gula juga akan semakin

di dalam pengawasan pabrik gula atau factory

besar pula. Kandungan fiber yang semakin tinggi

control, berat Pol dalam tebu dihitung dari jumlah

tentunya akan menghasilkan ampas dengan

Pol yang terdapat di dalam nira mentah ditambah

kuantita yang semakin tinggi pula. Dan akibatnya

dengan Pol yang terbawa oleh ampas.

jumlah gula yang hilang bersama ampas pun akan
semakin besar.

Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ME
suatu pabrik gula? Secara garis besar terdapat 2

Selanjutnya, apabila kinerja Stasiun Gilingan suatu

faktor, yakni:

pabrik gula sangat ditentukan oleh kandungan
sabut dari tebu yang digiling, lantas pertanyaannya

1. Faktor alat, termasuk operasionalnya.

adalah bagaimana caranya kita membandingkan

2. Faktor inheren tebu.

kinerja Stasiun Gilingan pabrik gula dengan

Untuk capaian kinerja yang berkaitan dengan

kandungan fiber tebu yang berbeda-beda? Untuk

peralatan

sangat

mengeliminasi pengaruh dari variasi kandungan

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya

fiber di dalam perhitungan ME, maka Noel Deerr

adalah:

mengajukan sebuah formula yang dikenal dengan

 Keteraturan serta kerataan umpan tebu.
 Kinerja peralatan pendahuluan (cane
preparation).
 Kecukupan power, baik untuk peralatan
pendahuluan maupun gilingan.
 Ukuran dan jumlah roll di setiap gilingan.
 Jumlah tandem gilingan (milling train).
 Stelan (opening) serta putaran roll gilingan.
 Penambahan air imbibisi (masceration).
 Kondisi seluruh peralatan.
 Kemampuan teknis SDM.

nama Reduced Mill Extraction (RME), yakni dengan

serta

operasionalnya,

ME

Dengan didukung oleh fasilitas perlatan yang baik
serta operasional Stasiun Gilingan yang baik pula,
maka ekstraksi dapat mencapai 95 – 96%, bahkan
97%. Sedangkan bila menggunakan Difusser, angka
ekstraksi dapat mencapai 98%.

mengkonversi hasil perhitungan ke dalam basis
yang sama, yakni kandungan fiber dalam tebu
sebesar 12,5%. Perhitungan tersebut selanjutnya
diadopsi dan digunakan oleh ISSCT.
Dan berdasarkan pengamatan, setiap kenaikan
kadar sabut sebesar 1% akan mengakibatkan
penurunan ME sebesar 0,6%. Bila suatu PG
menggiling tebu dg kadar sabut 11% mencatatkan
ME sebesar 96%, maka pabrik yg sama ketika
mengolah tebu dg kadar sabut 15%, maka ME akan
turun menjadi 93,6%. Dan sebagai catatan
tambahan, kandungan fiber dalam tebu tentunya
juga termasuk fiber yang terdapat di dalam trash
dan pucuk daun (top leaves). Kedua hal yang
terakhir ini tentunya sangat dipengaruhi oleh
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tingkat kebersihan tebu yang digiling, serta

Dimana s, j, m adalah HK (purity) dari gula (sugar),

merupakan kinerja dari operasional tebang angkut

nira mentah (juice), dan tetes (molasses). Dan

(harvesting and transportation).

tentunya persamaan tersebut mengasumsikan
kehilangan di Boiling House hanya berasal dari gula

Boiling House Recovery

yang hilang bersama tetes (molasses), dan

Boiling House Recovery adalah ukuran kinerja di

mengabaikan kehilangan dari sebab-sebab lainnya.

Stasiun Boiling House yang menunjukkan efisiensi

Sehingga dengan demikian, angka BHR yang

pemerahan atau recovery gula yang terkandung di

didapat tentunya akan lebih tinggi daripada BHR

dalam nira mentah menjadi kristal gula. Sehinga

sesungguhnya, dan bersifat prediktif. Sebagai

BHR dinyatakan sebagai rasio antara kuantita

catatan

sucrose (Pol) yang diperoleh di dalam produk gula

persamaan tersebut akan lebih akurat bila yang

dibandingkan dengan kuantita sucrose (Pol) yang

digunakan

terdapat di dalam nira mentah, dan secara

substance), bukan apparent purity (pol/brix).

matematis dinyatakan dalam persamaan sebagai

Namun untuk pehitungan yang bersifat prediktif,

berikut :

dapat menggunakan apparent purity.

tambahan,
adalah

perhitungan
true

purity

mengunakan
(sucrose/dry

Dari persamaan Noel Deerr’s SJM juga terlihat
bahwa BHR sangat ditentukan oleh kualitas tebu,
Berdasarkan persamaan di atas, maka sucrose

khususnya HK nira mentah. Ilustrasi di bawah ini

yang dapat di-recovery di dalam produk gula

memberikan gambaran pengaruh HK nira mentah

tentunya adalah sucrose yang masuk ke dalam

terhadap BHR.

Boiling House bersama nira mentah dikurangi

Contoh 1

kehilangan-kehilangan yang terjadi selama proses,

HK gula = 99,7%, HK tetes = 34%, HK nira mentah =

yang meliputi :

85%.

 Kehilangan di dalam blotong (filter cake).
 Kehilangan di dalam tetes (molasses).
 Kehilangan yang tidak diketahui (undetermined
losses) yang bersifat fisis dan khemis, seperti
bocoran dan tumpahan, entrainment di
evaporator dan alat penukar panas lainnya, serta
kehilangan akibat inversi.

Contoh 2
HK gula = 99,7%, HK tetes = 34%, HK nira mentah =
70%.

Guna memprediksi BHR yg dapat dicapai secara
sebuah

Dari kedua contoh di atas tergambar betapa besar

persamaan yang dikenal juga sebagai Noel Deerr’s

pengaruh HK nira mentah terhadap BHR. Dengan

SJM formula. Persamaan tersebut berdasarkan

HK nira mentah sebesar 85%, BHR teoritis yang

pada HK (purity) dari nira mentah, produk gula,

dapat dicapai adalah 91%. Sedangkan bila HK nira

dan tetes, di bawah ini :

mentah hanya 70%, maka BHR teoritis yang

teoritis,

Noel

Deerr

mengajukan

mungkin dicapai adalah sebesar 78%. Sedangkan
faktor-faktor yang menentukan HK nira mentah
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adalah kemasakan tebu, kesegaran tebu, dan
kebersihan tebu.

CLOSE LOOP WATER IRCULATION

Dan sebagaimana yang kita ketahui, kemasakan,

Pengalaman Praktikal di Pabrik Gula Gendhis
Multi Manis (GMM), Blora

kesegaran serta kebersihan tebu merupakan hasil

Bambang Subekti Tenaga Ahli ISK

kinerja dari tebang dan angkut (harvesting and
transportation). Bila tebu yang ditebang sudah

Air sering disebut sebagai bahan pelarut universal

benar-benar masak (12 – 14 bulan), rentang waktu

karena air bisa melarutkan banyak zat kimia, air

sejak ditebang hingga digiling (cut to crush) yang

merupakan zat yang paling mudah ditemukan di

pendek (kurang dari 24 jam), serta kandungan

bumi dan air menutupi sebagian besar bumi 70,8 %

trash kurang dari 5%, tentunya akan memberikan

permukaan bumi.

kontribusi positif dalam pencapaian angka Boiling
House Recovery yang tinggi.

Proses pengolahan Pabrik Gula menggunakan air
yang cukup banyak , sehingga biasanya bagunan

Seperti halnya dengan ME, untuk membandingkan

Pabrik Gula selalu didekatkan sungai , kecuali PG.

BHR suatu pabrik gula dengan pabrik gula lainnya

Gendhis Multi Manis (GMM) terletak di dataran

yang mengolah nira dengan HK (purity) yang

setengah tinggi yaitu 172 mdpl (meter dari

berbeda, maka angka BHR juga harus dibawa ke

permukaan laut) diatas kampung Kalonan ,

suatu angka standar atau referensi. Dalam hal ini

kecamatan Kunduran, kabupaten Blora Jawa

yang dipakai sebagai standar adalah HK nira

tengah.

mentah sebesar 85%. Sedangkan BHR yang didapat
dikenal sebagai Reduced BHR (RGHR).

Pemakaian air dalam menjalankan proses giling
tebu dalam sebuah

PENUTUP
Dari tulisan singkat di atas, dapat disimpulkan
bahwa :
1. Baik Mill Extraction maupun Boiling House

Pabrik Gula minimal

menggunakan air sebesar 100 m3 /jam, yang
digunakan

antara lain :

Cooling Tower for

Crystalizer, Cooling tower mill bearing, make up
White Sugar, cleaning/washing, Mill maceration,
Colling

tower

for

Turbine

Generation,

Recovery sangat ditentukan oleh kualitas tebu

Demineralisasi untuk make up Boiler, retentate

yang diolah, bukan semata ditentukan oleh

pure.

kinerja teknis peralatan pabrik gula.
2. Untuk membandingkan kinerja pabrik gula yang

Perhitungan Kebutuhan air di Pabrik :

mengolah bahan baku yang kualitasnya berbeda

- Water for the boiler

= 0,05 A

secara apple to apple, maka digunakan

- Cooling mill bearings

= 0,20 A

parameter Reduced Mill Extraction (RME), serta

- Imbibition

= 0,30 A

Reduced Boiling House Recovery (RBHR).

- filtrasi asumsi water 100 % on cake = 0,04 A

Sebagai referensi dalam perhitungan RME

- Cooling A massecuite

= 0,20 A

adalah tebu dengan kadar sabut (fiber) 12,5%.

- Cooling massecuite

= 0,09 A

Sedangkan untuk menghitung RBHR yang

- Cooling C massecuite

= 0,06 A

dipakai sebagai standar adalah tebu dengan HK

- Water for coolers

= 0,30 A

nira mentah 85%.

- Washing at Centrifugal

= 0,01 A
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Sehingga Total kebutuhan air = 1,27 A , dimana A

memasukan air dari saluran irigasi ke embung

= ton cane/jam

(water pond).

Bila kapasitas giling 4.000 TCD , pada umumnya

Pabrik Gula merupakan sarana atau tempat

diperlukan air = 230 M3/jam, di PG.Gendhis Multi

terjadinya proses konversi/pengubahan dari input

Manis hanya 100 M3/jam.

menjadi Output dengan menggunakan air sebagai

Kadar air dari batang tebu sebesar 80 %, sehingga

pendukung energi maupun keperluan proses.

bila kapasitas giling 4.000 TCD petani secara tidak

Sehingga pengolahan air yang memadai dan

langsung membantu air ke Pabrik sebesar 3.200

handal perlu menjadi perhatian serius untuk

M3/hari (Berat Jenis Air = 1) Evaporasi secara

mendapatkan efektifitas dan efisiensi operasional

empiris di embung (raw water pond) sekitar 5

yang tinggi.

mm/hari, bila isi embung (raw water pond) di PG
Gendhis Multi Manis Kabupaten Blora 150.000 M³
dan kedalaman embung (raw water pond ) ratarata 7 meter sehingga Luas Pemanas 21.428 M³,
maka evaporasi tiap hari sebesar 21.428 M³ x
0,005 M sekitar 107,14 M³, sehingga air yang
disirkulasikan secara kasar sebanyak 3.000 M³/hari
atau 125 M³/jam cukup untuk konsumsi proses.

Dalam

melakukan

upaya

manajerial

untuk

mendapatkan efektifitas dan efisiensi yang optimal
PG GMM melakukan pola mendekatan 5 R, yaitu
Rethinking, Reducing, Reusing, Recycling dan
Recovering. dimana :
- Rethink suatu konsep pemikiran yang harus
dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi,
yaitu perubahan pola pikir misalnya pabrik gula

Keberadaan Air di Blora relatif mahal , maka air

tidak harus dekat dengan sungai, full vapour

hujan,

bleading, close water circulation dan lain-lain.

air

cucian

dapur

perumahan

dan

emplacemen, air hujan dari atap gedung pabrik
ditampung dan diendapkan untuk menghilangkan
kotoran dan lumpur kemudian disalurkan ke raw

- Reducing: adalah upaya untuk pengurangan dan
menurunkan penggunaan air yang tidak perlu.
- Reusing: adalah upaya untuk memakai kembali

water pond .

untuk keperluan proses produksi.
Kehilangan air karena infiltrasi hampir tidak ada,
karena 3 (tiga)

jalur gutter dan pond didesign

kedap air.

mendukung kinerja perusahaan , pada umumnya
pabrik giling pada bulan Mei sampai dengan
Oktober sehingga on season (giling tebu) sehingga
di musim kemarau

sehingga close loop

water bisa membantu petani yang membutuhkan
air melalui saluran irigasi dan pada saat musim
hujan bisa mengendalikan genangan air dengan
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waste

water menjadi air yang bermanfaat.
- Recovering: adalah upaya untuk memperbaiki air

Close loop water system di Pabrik Gula sangat

giling

- Recycling :adalah upaya mendaur ulang

yang bermanfaat untuk proses menjadi berguna.
Dalam proses pengolahan gula , salah satu factory
cost adalah restribusi air yang cukup nominal, dan
ini di improvisasi dengan menggunakan dengan
pola pendekatan recycle yaitu dengan mendaur
ulang dengan cycle tertutup, tanpa disadari
peluang pabrik dengan memanfaatkan air dari
bahan baku tebu.

37

Bila trend conductivity produk cation resin

Dari raw water pond dipompa ke WTP (Water

cenderung naik > 20 µs, maka resin dalam keadaan

Treatment Plant) diambil padatannya (solids)

jenuh & perlu utk regenerasi.

dengan proses koagulasi diikuti flokulasi dan
berikutnya diendapkan untuk dipisahkan antara air

Dalam sebuah pabrik gula kapasitas 4.000 TCD

jernih dan endapan kotoran, kemudian air jernih

sebenarnya pabrik itu mendatangkan sumber air

hasil WTP yang mengandung ion dihilangkan

dari bahan baku tebu yang digiling sekitar 3.200

muatan

M3 /hari. PG Gendhis Multi Manis (GMM) dalam

(Demin). Air produksi Demin digunakan untuk

operasional gilingnya tidak mengeluarkan biaya

make up water Over flow pond I, pond II dan Pond

restribusi air untuk keperluan pengolahan, karena

III sebagian air hasil WTP digunakan kebutuhan

kebutuhan air dalam proses pengolahan gula di

proses sebagai spray water, imbibisi dan pendingin

pabrik diambil air dari sistem aliran air tertutup/

pompa.

ionnya,

melalui

Unit

Demineralisasi

berputar atau Close Loop Water Circulation.
Air limbah bekas cucian pabrik masuk kedalam

Penerapan Close Loop Water Circulation di PG

selokan yang didesign kedap air (gutter) dialirkan

Gendhis Multi Manis, mempunyai keuntungan

ke UPLC (Unit Pengolahan Limbah Cair).

antara lain mengurangi biaya retribusi, kestabilan

Diawali dari Pre-Treatment melalui oil trap,

proses pada saat musim kemarau, membantu

ekualisasi, netralisasi dan sedimentasi awal,

irigasi ke lahan petani dan efisiensi energi. Syarat

kemudian dilewatkan biological treatment (aerobik

untuk membuat Close Loop Water Circulation yaitu

atau anaerobik) dan kemudian dilewatkan melalui

pond dan gutter harus kedap air untuk mencegah

bak pengendap (settling tank), air keluaran dari

infiltrasi dan memanfaatkan kemiringan tanah

UPLC (effluent) sesuai baku mutu limbah cair yaitu

yang memadai sehingga air mengalir karena

pH netral, BOD sekitar 50 ppm kemudian

grafitasi.

dimasukkan ke pond II.
Ada yang lebih menarik di Pabrik Gula Gendhis
Air panas lebih

(excess condensate) dialirkan

Multi Manis

ini menerapkan efisiensi air dan

melalui gutter tersendiri masuk ke pond III untuk

electric , yaitu air jatuhan (warm water) dengan

didinginkan. Air pendingin non polutan masuk ke

ukuran 16 inchi dari 11 unit kondensor dialirkan

pond I. Air hujan dilewatkan gutter kedap air

melalui main pipe

dialirkan masuk ke raw water Pond, dari pond I

langsung masuk ke Cooling Tower sehingga tanpa

over flow ke pond II dan pond II over flow ke pond

pompa. Desain ini bisa menghemat listrik hampir

III, pond III over flow melalui gutter kedap air ke

600 KW untuk menarik warm water sebesar 3300

raw water pond.

M3/hr ke input Cooling Tower.
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dengan ukuran 1.100 mm.

- Air pendingin non polutan dialirkan ke gutter I
masuk ke pond I.
- Air hujan dialirkan melalui gutter lain masuk ke
raw water pond.
- Pond I over flow ke pond II dan pond II over flow
ke pond III.
- Dari pond III volume 20.000 M3 over flow masuk
loading ring gutter , dialirkan ke raw water pond
dengan volume 150.000 M3.
- Seterusnya air dari raw water pond dipompa ke
Warm water digabung melalui main pipe dialirkan langsung
ke Coolong tower

WTP

berputar dalam rangkaian “close loop

water system”.
Siklus close loop water circulation yang telah
diterapkan di PG Gendhis Multi Manis adalah
sebagai berikut :
- Air dari Raw Water Pond seluas 150.000 M3
dipompa 100 M3/jam ke Water Treatment Plant
(WTP) untuk dibersihkan dari lumpurnya dengan
proses koagulasi dan flokulasi sampai mendapat
air bersih dengan turbidity < 5 NTU.
- Kemudian air bersih sebagian dipakai proses 70
M3/jam sebagai imbibisi gilingan, spray filtrasi,

UPLC aerasi limbah cair 4 x 480 M3

milk lime, washing crystalisasi dan sentrifugasi,
cleaning, dan sebagainya. dan 30 M3/jam
dimasukkan ke demin untuk dibebaskan dari
mineral dengan parameter Total Dissolved Solid
(TDS) < 5 ppm.
- Air hasil cleaning dari proses dan pengencer
sebesar 25 M3/jam sebagai waste yang perlu
diolah di UPLC (Unit Pengolahan Limbah Cair)
dengan kandungan BOD 800 ppm dan pH 6.0
dialirkan ke gutter II.
- Air panas (condensate) yang berlebih dialirkan ke
gutter III masuk ke pond III volume 40.000 M3
dengan rata2 suhu 80°C untuk didinginkan

Pond I untuk air hujan 40.000 M

3

menjadi sekitar 32 °C.
- Effluent dari UPLC (Unit Pengolahan Limbah Cair)
sesuai baku mutu dengan BOD < 50 ppm, pH 7
dimasukkan ke pond II mempunyai volume
40.000 M3
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Water Balance (contoh: 4.000 TCD)

Gutter excessconds.pond II 40.000 m³ Pond III 20.000 M³
excess condensate Water Balance Hot Water Preparation Tank

Water Balance Cooling Tower Process
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KESIMPULAN :
 Pengalaman

ini

bisa

sebagai

salah

satu

air meluap dari jalan ditampung di bak kedap air

pertimbangan untuk menetukan lokasi Pen-

untuk dihilangkan kotorannya dan lumpur

dirian Pabrik Gula baru.

(sedimentasi) air bersih over flow dialirkan ke

 Keuntungan Close Loop Water di Pabrik Gula

embung utama (raw water pond).

adalah : Meminimalkan limbah cair, membantu
petani pada saat musim kemarau karena pabrik
lagi

giling,

efisiensi

biaya

restribusi

air,

kontinyuitas proses pengolahan yang disebab-

KEBERLANJUTAN
OPERASIONAL INDUSTRI GULA
Adig Suwandi

kan vacum terjaga karena kecukupan air
sehingga Boiling time sesuai standard.

Dalam diskusi terbatas AGI secara virtual yang

 Kemiringan tanah bisa dimanfaatkan 4 (empat)
embung

(pond)

mengalir

tanpa

pompa

dihelat 11/09/2020 lalu, antara lain terungkap
pemikiran mengenai

pentingnya

memberikan

(grafitasi), bahkan bisa dimanfaatkan program

kesempatan kepada PG berbasis tebu rakyat di

efisiensi energi dengan merubah design semua

Jawa untuk mengolah raw sugar sebagai langkah

pipa air jatuhan (warm water) kondensor yang

penyelamatan sementara menyusul defisit bahan

biasa menggunakan pompa injeksi dengan daya

baku tebu yang terus menggerus kapabilitas

tinggi ditarik ke unit Cooling Tower.

operasional.

 Close loop water ini akan Lebih sempurna lagi,
apabila air hujan dari atap pabrik, perumahan,

Pengolahan raw sugar dilakukan

secara selektif pada beberapa PG yang secara
teknis-operasional memiliki kemampuan handal,
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baik di dalam maupun di luar masa giling. Selain

dan pelabuhan bongkar akan memungkinkan

menambah bahan baku, keberadaan raw sugar

diperoleh-nya harga lebih murah. Lonjakan harga

juga dimaksudkan dalam rangka optimalisasi

pada level konsumen di pasar domestik dapat

kapasitas PG sekaligus menghindari kesulitan

dihindari bila ketersediaan gula sepanjang masa

finansial secara berkelanjutan. Hanya saja agar

terjamin.

tidak

merupakan tindakan rasional di saat berbagai

menimbulkan

benturan

kepentingan,

Pengolahan
peningkatan

raw

produksi,

sugar
baik

sendiri

persyaratan untuk mendapatkan kuota impor dan

langkah

melalui

mengolah raw sugar perlu dipertimbangkan dari

gerakan intensifikasi maupun ekstensifikasi, tengah

kemampuan mengakumulasi tebu rakyat selama

berjalan.

giling dari hasil binaan sendiri, bukan mengacu

kegiatan ini bersifat permanen.

pembelian tebu rakyat mandiri yang bisa saja

juga pada saat tepat, nantinya Indonesia perlu

berdatangan dari mana-mana.

mewujudkan

Kita semua tidak berharap bahwa

kedaulatan

Bagaimanapun

pangan

dan

ber-

swasembada gula dengan bahan baku berupa tebu
Kemampuan olah raw sugar PG eksisting berbasis

hasil budidaya di bumi nusantara.

tebu rakyat sendiri dewasa ini sekitar 350.000450.000 ton. Optimalisasi kapasitas olah raw
sugar, baik di dalam maupun di luar masa giling,
bisa mencapai 600.000 ton. Artinya, bila produksi
gula dari hasil penggilingan tebu masa

panen

tahun 2020 oleh semua PG di Indonesia berada
pada kisaran 2,13 juta ton, praktis untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi sebanyak 2,82
juta ton masih diperlukan tambahan 690.000 ton
setara gula kristal putih. Dengan asumsi rendemen
raw sugar 95 persen, jumlah tersebut terkonversi
menjadi 726,320 ton, sedangkan rendemen 94
persen ekuivalen 734.040 ton. Bila masih terdapat
selisih antara kebutuhan versus
dipandang perlu

produksi serta

menambah stok penyanggaan

(buffer stock) dapat dipenuhi dari impor gula
konsumsi secara langsung atau raw sugar dengan
harapan bisa diolah pada PG-PG di Indonesia agar
nillai tambah ekonominya berada di negeri ini.
Dengan kemam-puan olah dan kapasitas desain PG
berbasis tebu rakyat seperti ini, kesempatan bagi
PG lain untuk mengolah raw sugar tetap terbuka.
Jumlah raw sugar diimpor mengacu neraca gula
dan penetapan kuota bertumpu hasil verifikasi di
lapangan.
Perencanaan impor secara tepat waktu, jumlah
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Dinamika Tebu
Problematika struktural dalam pengelolaan PG
dewasa ini adalah ketidakpastian bahan baku
diperoleh.

Tidak mudah mendapatkan areal

pengusahaan tebu, baik di luar Jawa, terlebih lagi
di Jawa. Kompetisi ketat dalam penggunaan lahan
di sebuah pulau mungil bernama Jawa yang secara
ekologis bak kapal kelebihan muatan (ecological
over-stress), memicu sewa lahan semakin tidak
rasional. Sewa lahan bisa mencarai 40-45 persen
dari keseluruhan kompenen biaya pokok produksi
(unit cost) gula di tingkat petani. Dua dekade lalu
sebagian besar lahan budidaya tebu untuk
sebagian besar masih bertengger di lahan sawah
ber-pengairan teknis, tetapi kini semakin langka
ditemukan tebu pada bentang lahan kelompok itu.
Tebu lebih banyak mengarah ke lahan kering
dengan tingkat kesuburan kimiawi dan produktivitas

lebih

rendah.

Tingkat

keberhasilan

pengelolaan tebu lahan kering sendiri sangat
ditentukan kemampuan memanen air dan rakitan
teknologi pendukungnya.
Selain lahan sawah lebih banyak diarahkan untuk
menyangga ketahanan pangan, makin banyaknya

opsi bagi petani atas komoditas agribisnis bernilai

Fakta obyektif menunjukkan, sejumlah PG di Jawa

tambah tinggi diikuti return lebih memadai,

telah berguguran. Terpaksa dihentikan operasinya

menjadikan tebu yang baru menghasilkan panen

akibat tidak mampu menjalankan peran produksi

setelah setahun kehilangan pamor. Di sejumkah

secara paripurna. PG dalam kelompok ini, antara

kawasan historis penyangga PG yang kini berubah

lain dicirikan daya saing tebu di wilayah sekitar

menjadi sentra budidaya padi, palawija, dan

begitu rendahnya dibanding tanaman lain, dan

bahkan hortikultura telah mengamputasi lama

performa PG sebagaimana tercermin dalam overall

giling PG hingga menjadi kurang dari 100 hari.

recovery dan efisiensi teknis kurang mendukung.

Selain diusahakan di lahan kering, lokasi budidaya

Terlalu banyak tenaga kerja (over-staffing) akibat

pun semakin jauh dari PG. Biaya angkut meningkat

teknologi

pesat.

oprasional

Petani kecil berlahan kurang dari 0,50

hektare makjn banyak drop out dari kegiatan tebu.

udzur

(obselete)

khususya

sumber

sehingga
daya

beban
manusia

tergolong tinggi, bahkan bisa lebih dari 45 persen
dari total biaya operasional. Payahnya kalaupun

Tanaman tebu lebih banyak dikuasai petani kuat

investasi baru dilakukan untuk meningkatkan

yang umumnya juga memiliki wawasan bisnis dan

kinerja teknis, return sulit diharapkan bisa diraih.

jaringan komunikasi dengan pihak PG atau pun
lingkungan eksternal lebih baik. Mereka bisa

Terhadap kondisi PG semacam ini,

menyewa lahan dalam luasan lebih banyak, lokasi

memberikan isyarat menarik kepercayaan

terkonsolidasi,

panjang

memilih mengkonversikan tebu dengan tanaman

sehingga investasi untuk biofertilizer dan varietas

lain yang lebih menguntungkan, khususnya lagi

unggul tahan kepras higga 4 kali bisa dilakukan.

sudah menghasilkan benefit ekonomi dalam 3-4

Maraknya

bulan. Akselerasi peningkatan produksi nasional

dan

bersifat

perdagangan

tebu

jangka

secara

putus

dengan

di kawasan pedesaan.

berswasembada gula konsumsi yang pernah

Akibat banyak PG kehilangan wilayah binaan, tebu

dirancang terbukti juga luput.

menjadi yang bebas ditanam atau tidak dan

penopang kekurang berhasilan program dievaluasi

rebutan antar-PG dalam mendapatkan bahan

seraya menyebut asumsi dan prakondisi diperlukan

baku, harga tebu pun makin tidak terkendali.

luput dari genggaman, Memang sacara aritmatika

Berlaku hukum pasar, di saat jumlah barang

bila areal stabil pada level 420.000 hektare dan

ditawarkan

produktivitas minimum 8 ton gula per hektare,

lebih

sedikit

dibanding

permintaan, di situlah harga meroket.

minimal

Indonesia

dan

mengukuhkan telah berjalannya mekanisme pasar

jauh

sasaean

petani

bisa

Berbagai alasan

Untuk

swasembada gula konsumsi sudah aman. Daya

mempertahankan keber-adaan atas lemahnya

saing secara simultan terdongkrak ke arah Rp

posisi tawar (bargainig position) PG terpaksa

7.000,- per kilogram

tunduk pada ritme harga.

bersaing terhadap produk impor paling murah

Hanya saja sampai

gula dipastikan mampu

seberapa kuat PG mampu membeli tebu, baik dari

sekalipun.

sisi

sang

kertas. Perbaikan kinerja secara menyeluruh tidak

penentunya. Resultante dari semuanya berupa

juga terjadi dalam kurun waktu dua dekae terakhir.

untung

jauhnya

Kompleksitas permasalahan dalam industri gula

menyusul ketidak berdayaan mengatasi dinamika

makin terkungkung dalam ketidak berdayaan

berkembang.

struktural.

jumlah
atau

maupun
rugi

harga,

mengalir

waktulah
begitu

Sayangnya semua itu baru di atas
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Kedua, dari perspektif kondisi internal internal.

Keunggulan Kompetitif
Secara generik, ketidak berdayaan PG berbahan
baku

tebu rakyat di Jawa, saat menghadapi

gempuran liberalisasi berujung rontoknya sebagian
unit

produksi

akibat

rendahnya

keunggulan

kompetitif.

Setidaknya terdapat dua penyebab

dominan

berdampak masif dan destruktif

terhadap rontoknya basis keunggulan sebagian PG
dalam kelompok ini.

Efisiensi usahatani (on farm) dan pabrik (off farm)
belum sepadan standar industri modern berskala
internasional. Revitalisasi sudah diimplementasikan, tetapi akibat kurang terintegrasi hasilnya pun
belum optimal.
agribisnis

Munculnya banyak

baru

dengan

komoditas

profitabilitas

lebih

prospektif makin menjauhkan tebu dari pilihan
para petani. Loyalitas berbentuk menanam tebu,
menerapkan

the

best

agricultural

practices,

lingkungan eksternal.

menambah areal, dan memasoknya ke PG terdekat

Sejak digulirkannya sejumlah kebijakan pro pasar

saat panen raya tiba juga cenderung tergerus.

bebas melalui integrasi ekonomi ke dalam

Aspek

kapitalisme global, antara lain dengan memberikan

bergeser ke arah transaksional. Petani memilih PG

kelonggaran terhadap produk impor masuk ke

yang bersedia membeli tebu harga relatif mahal

pasar domestik, acuan harga pun makin bergeser

dan layanan cepat meski kadang kebun asal

ke sumbu dunia.

berada di tempat lebih jauh.

Pertama, dari perspektif

Produk lokal berbiaya pokok

saling

mendukung

dalam

kemitraan

Kondisi tersebut

produksi (unit cost) tinggi makin tidak berkutik

makin mencemaskan menyusul banyaknya PG

menghadapi serbuan impor walaupun bisa saja

defisit tebu pada tingkatan kronis, sehingga

negara membatasinya melalui penetapan kuota

kepanikan untuk mengatasinya.

hanya sebesar selisih antara kebutuhan dan

Kapabilitas

produksi dalam negeri dangan alasan kepentingan

lingkungan strategik di banyak tempat menguatkan

nasional.

persepsi tentang pentingnya organisasi seperti PG

Sejumlah

negara

produsen

dan

beradaptasi

terhadap

melalukan

perubahan

pengekspor utama dunia sangat mungkin men-

terus

pembelajaran

dapatkan previlege dari negara asalnya. Mereka

bertransformasi agar tetap bisa eksis. Pengalaman

bisa menjual gula ekspor begitu murah lantaran

praktis

subsidi terselubung, sementara harga eceran di

organisasi

pasar domestik dipatok tinggi.

kejayaannya kemudian tersungkur dan tak lagi

mengindikasikan
yang

berperan

pernah

lantaran

kegagalan
perkasa

banyak

di

kompetensinya

dan

puncak
untuk

Para pengambil kebijakan di Indonesia melihat

menyesuaikan diri terhadap gejolak eksternal

murahnya produk eks

biasa-biasa saja.

mengendalikan

impor sebagai peluang

inflasi

dan

cara

terbaik

menyenang-kan konsumen melalui pelepasan
produk berharga rendah.

Sebalknya organisasi berhasil

lolos seleksi alam umumnya membuat desain baru
dalam bentuk antisipasi.

Petani tebu dan PG

hanya diminta meningkatkan produksi, melakukan

Saling Menguatkan

efisiensi, dan menghasilkan produk dengan harga

Sebagai kegiatan manufaktur yang secara langsung

murah, sementara insentif dan sentuhan kebijakan

terkait pemanfaatan sumber daya lokal, tebu

pendukungnya

hanya akan menjadi tanaman primadona sejauh

belum

penguatan produksi.

terkineksi

jaringan

mem-punyai

beberapa

keunggulan

dibanding

tanaman lain yang diusahakan pada lahan dan
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agriekosistem sama. PG menyediakan teknologi

Tidak semua PG eksisting dapat mengolah raw

dan layanan prima yang diperlukan petani agar

sugar di luar masa giling. Selain sistem manufaktur

bisa

tinggi.

tidak terdesain menggunakan bahan baku non-

Pemerintah menciptakan sistem insentif berupa

tebu, kalau pun bisa dilakukan olah raw sugar di

subisidi program dan jaminan harga menarik

luar masa giling menyusul modifikasi sejumlah

dengan

peralatan, juga hasilnya belum tentu mampu

menanam

tebu

memastikan

berdaya

petani

saing

terlindungi

dan

terberdayakan. Tidak terkuasainya bahan baku

mengimbangi biaya operasional.

sejak

awal

Konsekuensi

tentu

menyulitkan

perencanaan

logisnya, kegiatan tersebut justru menyalahi kodrat

sehingga

semuanya

memerlukan

karena potensi rugi akan selaku muncul. Olah raw

perangkat pola yang mesti disepakati para pihak.

sugar jelas harus dilakukan pada PG seselektif

Kanibalisme dalam mendapatkan tebu akan

mungkin berdasarkan kelayakan teknisnya, baik

membuat PG semakin lemah kemampuanmya

selama masa giling sebagai pendamping tebu

dalam menghasilkan produk secara berkelanjutan.

ataupun di luar masa giling. Tentu jadwal kegiatan

Pola pengadaan dan pendistribusian tebu secara

dibahas bersama petani agar tebu mereka yang

integral merupakan bagian tugas PG dan loyalitas

seharusnya mendapatkan prioritas tebang dan

petani binaan.

Loyalitas sendiri hendaknya di-

giling sesuai kemasakannnya tidak tertelantarkan.

bangun melalui kolaborasi saling mengungtungkan

Bahkan untuk beberapa yang mampu, olah raw

dalam semangat kebersamaan.

sugar bisa dilakukan sepanjang tahun. Ekspektasi

produksi

selanjutnya, keuntungan diperoleh dari kegiatan
Sambil menunggu hasil nyata program aksi

ini dialokasikan untuk mengembangkan areal budi-

tersebut, pengolahan raw sugar menjadi alternatif

daya

antara untuk menghidupi PG. Bagaimana pun juga

menengah dan panjangnya meningkatkan jumlah

jumiah tebu di Jawa jauh lebih sedikit dibanding

tebu tergiling di wilayah binaan.

kebutuhan riil PG. Aturan apa pun akan dicari

murah karena lokasinya berdekatan PG pada

celahnya agar bisa merebut tebu di luar wilayah

gilirannya

binaan.

berkemmbang dan mampu menjadi mesin peng-

Tugas pemerintah memang merekon-

struksi atmosfer usaha lebih

kondusuf agar

dan

intensifikasi

membuat

yang

unit

dalam

jangka

Bahan baku
produksi

ini

gerak pertumbuhan ekonomi lebih dahsyat.

persaingan berlangsung secara wajar dan berada
pada lapangan bermain sama. Sebaliknya, tanpa

Aktivitas pemanfaatan raw sugar perlu dikuatkan

regulasi diikuti law enforcement hanyalah mem-

regulasi, antara lain menyebutkan persentase

buat semuanya berantakan menuju kehancuran.

minimum tebu rakyat digiling PG bersangkutan

Analogi ini mengantarkan kita pada pemahaman

berasal

bahwa sebuah kebijakan memotivasi dunia usaha

persyaratan mendapatkan raw sugar, misalnya

mesti berawal dari kejelasan aturan dan sanksi

sekurang-kurangnya

bagi pelanggarnya.

pengolahannya dapat dilakukan, baik di dalam

Edukasi diberikan kepada

dari

di

binaan

luar
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sendiri

sebagai

persen.

masa

giling,

basis

Sedangkan

semua pihak agar liberalisasi perdagangan berada

maupun

tergantung

pada koridor saling menguatkan, bukan saling

kemampuan teknis dan efisiensi PG. Berlimpahnya

menjegal dan adu otot demi sebuah kemenangan

raw sugar di pasar global, terutama akibat surplus

berupa perolehan tebu sebanyak mungkin dari

produksi di Brasil, Thailand, dan India bisa menjadi

mana pun datangnya.

momentum mendapatkan harga beli jauh lebih

45

murah. Brasil diketahui seirama murahnya harga

tambah tinggi. Lahan yang semakn sempit akibat

minyak bumi, negara tersebut diyakini mengurangi

konversi, baik untuk pemekaran kota, pemukiman

produksi bio-ethanol dari tebu untuk keperluan

penduduk, dan perluasan industri, konversi ke arah

energi. PG di sana akan jauh lebih untung dengan

peruntukan lain juga mengancam keberlanjutan

menghasilkan gula dibanding bio-ethanol. Tidak

usahatani tebu di Jawa. Hingga pada akhirnya,

mengherankan bila negara-negara produsen guula

beberapa kawasan atau klaster tertentu masih bisa

utama dunia tersebut bakal melakukan berbagai

dipertahankan untuk budidaya tebu.

upaya agar akumulasi stok gulanya dapat dileoas

sebagian besar berada di lahan kering.

Itu pun

ke pasar melalui ekspor. Indonesia termasuk salah
satu negara tujuan ekspor raw sugar terpenting

Kita belum memiliki kebijakan pergulaan ter-

dan

pedagang

integrasi (integrated national sugar policy) yang di

Selain impor untuk menutup

di dalamnya mengatur apa meski dikerjakan siapa

kebutuhan gula konsumsi sekitar 600.000 sampai

dalam bingkai keputusan berswasembada gula.

850.000

Termasuk di sini bagaimana imopor raw sugar

pasti

diincar

internasional.

produsen

dan

ton, Indonesia juga sangat dikenal

sebagai pelanggan impor loyal raw sugar sekitar

selama

masa

transfusi

menuju

peningkatan

3,2 juta-3,5 juta ton yang selama ini dialokasikan

produksi setara swasembada dilakukan. Sejumlah

untuk bahan baku industri gula rafinasi. Peran vital

ketegangan di antara pemangku kepentingan dan

tersebut menjadikan Indonesia semakin penting

pelaku industri gula tidak perlu terjadi karena

dalam konstelasi gula dunia beserta dinamikanya.

selain mereka harus bersinergi membangun

Sangat tergantung kita semua bahwa negeri ini

kolaborasi dan melakukan riset bersama guna

dibiarkan menyandang predikat pengimpor gula

menghasilkan teknologi lompatan produksi, juga

terbesar dunia ataukah secara bertahap mereduksi

pentingnya upaya nyata secara kolegial dalam
menghadapi defisit bahan baku dan rendahnya

ketergantungan dengan secara konsisten dan

animo petani. Kerja sama ini menjadi jauh lebih

berkelanjutan mengembangkan aset dan potensi

urgen dan hanya mungkin bila masing-masing PG

industri gula.

sadar peran membawa misi swasembada gula dan

Untuk mencapai produksi gula

sekitar 6,5 juta ton setahun, dari aspek kajian

terwujudnya

sumber daya lahan, agroklimat, ketersediaan

Kanibalisme dalam mendapatkan tebu harus

teknologi, dan kompetensi pelaku industrinya

dihentikan

bersama

melalui

sangatlah me-mungkinkan. Yang sering dilupakan,

membangun

kompetisi

sehat

semuanya baru sebatas angan-angan, belum

menguatkan.

terekspose

kesejahteraan

petani

tebu.

kesediaan
dan

saling

secara kontekstual pada tataran

kebijakan. Dari aspek lahan, jelas bahwwa masa
depan industri gula akan berada di luar Jawa.

Kompetisi Sehat

SEKILAS UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA TERKAIT
PERKEBUNAN TEBU
Soekohardjo

Dengan nilai sewa demikian tingginya, hampir
dapat dipastikan bahwa lahan sawah berengairan
teknis di Jawa akan lebih difokuskan pada
komoditas agribisnis berumur pendek dan bernilai
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 Perkebunan Tebu, luas minimal 8.000 ha dan
maksimal 125.000 ha

 Kewajiban mengusahakan lahan perkebunan

pembukaan investasi baru sebagai upaya untuk

dalam 3 tahun, dirubah menjadi 2 tahun

mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang

 Peluang masuknya varietas baru eks impor ?

meningkat pasca pandemi serta memulihkan

 Usaha perkebunan tidak lagi wajib bermitra

perekonomian nasional. UU Cipta Kerja sekaligus
sebagai

dengan usaha lokal?
 Dan masih banyak lagi....

bentuk

fundamental,

upaya

pembenahan

melakukan

secara

transformasi

dan

menjalankan strategi besar Indonesia untuk keluar

Sejarah Singkat:

dari

Presiden pada tanggal 2 November 2020 akhirnya
menandatangani omnibus law Undang-Undang
Cipta Kerja, setelah disetujui untuk disahkan dalam
rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 5 Oktober
2020. Undang-Undang (UU) No : 11 Tahun 2020
tanggal 2 November tersebut berlaku sejak
diundangkan, diundangkan di Jakarta pada tanggal
2 November 2020, dicatat dalam Lembaran Negara
RI No : 245.

bus di kota Paris Prancis tahun 1830, yang bisa
mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu
tujuan yang sama, yang kemudian mengilhami
negara

sebagai

negara

berpenghasilan

menengah menuju negara maju.
World Bank memberikan apresiasi atas UU Cipta
Kerja No 11 Tahun 2020 sebagai upaya reformasi
besar

untuk

menjadikan

Indonesia

semakin

kompetitif dengan menghapus pembatasan besar
pada

investasi

dan memberi sinyal

bahwa

Indonesia terbuka untuk investasi. UU Cipta Kerja
merupakan reformasi paling positif di Indonesia
dalam 40 tahun terakhir dibidang investasi dan

Konon omnibus law berawal dari adanya sebuah

banyak

posisi

dalam

menyusun

peraturan

perundangan. Di Amerika Serikat tercatat sistem
omnibus bus pertama kali dibahas pada tahun
1840. Omnibus law menawarkan pembenahan
permasalahan yang disebabkan karena peraturan
yang terlalu banyak dan tumpang tindih. Seperti di
ungkap oleh BAPPENAS, sepanjang tahun 20002015 pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471
regulasi, Kementerian menjadi produsen terbanyak
dengan 8.311 peraturan. UU No 11 Tahun 2020
menyederhanakan, sinkronisasi, dan pemangkasan
regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi yang
menghambat penciptaan lapangan kerja.

Urgensi dan Profil UU Cipta Kerja

perdagangan.
UU No 11 Tahun 2020 terdiri dari 1.187 halaman
memuat 15 Bab, menghimpun 79 Undang-Undang
berikut peraturan pelaksanaannya dari semua
Kementerian dan Lembaga dalam satu UndangUndang. Dengan UU No 11 Tahun 2020 dilakukan
sinkronisasi, antara lain dengan mengubah dan
mengatur/menetapkan kembali, menambahkan
pasal/ayat baru dan/atau menghapus pasal/ayat
yang ada di peraturan perundangan yang ada.
Sebagai tindak lanjut, untuk pelaksanaan UU No 11
Tahun

2020

diamanatkan

untuk

diterbitkan

sebanyak 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4
Peraturan

Presiden,

yang

tersebar

di

19

Kementerian. Kementerian Pertanian satu PP,
telah selesai disusun dan dibuka kesempatan
seluas kepada masyarakat untuk memberikan
pendapat dan masukan.

UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mendorong

UU Cipta Kerja Bidang Pertanian

terciptanya lapangan kerja baru dan memudahkan

Dalam UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, sektor
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Pertanian ditempatkan pada : KLUSTER BAB III

lahan untuk usaha perkebunan ; Dalam UU

Paragraf 3 Pertanian. Dalam Pasal 28 ditetapkan

No. 39 Tahun 2014 hal ini diamanatkan untuk

bahwa

bagi

diatur dalam Peraturan Pemerintahan (PP),

masyarakat terutama pelaku usaha dari sektor

namun hingga terbit UU No. 11 Tahun 2020

pertanian, UU No 11 Tahun 2020 mengubah,

PP

menghapus, atau menetapkan pengaturan baru

diamanatkan di UU No. 11 Tahun 2020 dan

beberapa ketentuan yang diatur dalam : (a). UU

telah diatur dalam draft RPP. Untuk tebu

No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, (b). UU

batas minimum 8000 Ha dan maksimum

No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

125.000 Ha.

untuk

memberikan

kemudahan

Tanaman, (c). UU No. 22 Tahun 2019 tentang

dimaksud

belum

terbit.

Hal

ini

(2) Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2014 tentang

Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, (d). UU

larangan

No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

perkebunan memindahkan hak atas tanah

Pemberdayaan Petani, (e). UU No. 13 Tahun 2010

usaha

tentang hortikultural, dan (f). UU No. 18 Tahun

satuan usaha yang kurang dari luas minimum.

2019 Junkto No. 41 Tahun 2014 tentang

Dalam UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 15 UU No.

Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam tulisan

39 Tahun 2014 tersebut diubah, larangan

berikut disajikan secara garis besar khususnya yang

hanya berlaku untuk perusahaan perkebunan

terkait dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang

yang melakukan kegiatan kemitraan/inti-

perkebunan

plasma.

sebatas

keputusan

perubahan

(mengubah, menghapus dan /atau menetapkan
pengaturan baru) Rancangan Peraturan (RPP)

mengusahakan

lahan

perkebunan

paling

menjadi 2 tahun. Ketentuan paling lambat 6

dalam tahap Publik Hearing untuk mendapatkan

tahun setelah pemberian hak atas tanah

masukan masyarakat luas. Keterkaitan keputusan

seluruh lahan harus sudah ditanami dan akan

pengaturan di sektor lain misalnya Kehutanan,

diambil

Lingkungan Hidup, masyarakat bisa mengetahui

oleh

negara

jika

melanggar,

ketentuan ini masih dipertahankan.

dengan mengunjungi Posko Cipta Kerja Kemenko
ciptakerja.go.id/category/draft-rpp/.

mengakibatkan

tanah, dalam UU No. 11 Tahun 2020 diubah

tulisan ini dimuat telah selesai dibuat dan masih

www.uu-

yang

usaha

lambat 3 tahun setelah pemberian status hak

tentang Cipta Kerja Pada Sektor Pertanian saat

:

perkebunan

pelaku

kewajiban perusahaan perkebunan untuk

Peraturan Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020

melalui

semua

(3) Pasal 16 UU No. 39 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang

Perekonomian

bagi

(4)

Pasal 18 UU No. 39 Tahun 2014, ketentuan
sanksi

administratip

berupa

denda,

penghentian sementara kegiatan dan/atau

Perubahan UU No. 39 Tahun 2014 dalam UU
Cipta Kerja

pencabutan izin perkebunan bagi perusahaan

Dalam UU No. 11 Tahun 2020 terdapat 31 Pasal

memenuhi luasan minimum) dan pasal 16

dari UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,

(paling lambat 3 tahun tidak mengusahakan

yang diubah 6 pasal diantaranya dihapus.

minimal 30% dari luas hak atas tanah dan

(1) Pasal 11 UU No. 39 Tahun 2014 tentang
batasan luas maksimum dan luas minimum
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perkebunan yang melanggar pasal 15 (tidak

paling tidak 6 tahun tidak mengusahakan
seluruh hak atas tanah). Dalam UU No. 11

(5)

Tahun 2020 diperluas tidak hanya bagi

wilayah NKRI oleh pelaku usaha dalam negeri

perusahaan yang melanggar luas minimum

atau penanam modal asing (badan hukum

tetapi juga yang melanggar luas maksimum.

asing atau perorangan WNA, dan diharuskan

Dalam UU No. 39 Tahun 2014 diamanatkan

bekerjasama

sanksi diatas dengan PP, tetapi belum juga

perkebunan dalam negeri. Dengan UU No. 11

terbit. Dalam UU No. 11 Tahun 2020

Tahun 2020 Pasal tersebut diubah menjadi :

diamanatkan kembali untuk diatur dengan PP.

Pelaku usaha perkebunan dapat melakukan

Pasal 24 UU No. 39 Tahun 2014 : Pengeluaran

usaha perkebunan diseluruh wilayah NKRI

benih tanaman dari dan/atau pemasukan ke

sesuai

wilayah NKRI harus mendapatkan izin Menteri

undangan Penanaman Modal”.

dan harus memenuhi standar mutu atau

(6)

dengan

ketentuan

pelaku

peraturan

usaha

perundang-

(9) Pasal 40 UU No. 39 Tahun 2014 ayat (1) :

persyaratan minimal. Dalam UU No. 11 Tahun

Pengalihan

2020 diubah, bukan lagi izin tetapi cukup

perkebunan kepada penanam modal asing

persetujuan pemerintah pusat ; Persetujuan

dilakukan setelah memperoleh persetujuan

dan persyaratan mutu diamanatkan untuk di

Menteri Pertanian ; ayat (2) : Pemberian

atur dalam PP.

persetujuan

Pasal 30 UU No. 39 Tahun 2014 mengatur

kepentingan nasional. Dalam UU No. 11

tentang varietas ; Varietas hasil pemuliaan

Tahun 2020 Pasal 39 Tahun 2014 diubah

atau introduksi dari luar negeri sebelum

menjadi

diedarkan terlebih dulu harus dilepas oleh

perusahaan perkebunan kepada penanam

pemerintah pusat atau oleh pemilik varietas,

modal

dan ketentuan ini diatur dengan peraturan

memperoleh persetujuan pemerintah pusat”.

Menteri. Dalam UU No. 11 Tahun 2020 pasal
tersebut

ditambahkan

ketentuan

baru

kepemilikan

dilakukan

:
asing

“Pengalihan
dapat

perusahaan

berdasarkan

kepemilikan

dilakukan

setelah

(10) Pasal 42 UU No. 39 Tahun 2014 : Kegiatan
usaha

budidaya

tanaman

perkebunan

varietas yang telah dilepas boleh diproduksi,

dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan

sebelum

memenuhi

hanya dapat dilakukan oleh perusahaan

perizinan usaha dari pemerintah. Ketentuan

perkebunan apabila telah mendapatkan hak

lebih lanjut diatur dengan PP.

atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan.

diedarkan

harus

(7) Pasal 35 UU No. 39 Tahun 2014 : Setiap

Dalam UU No. 11 Tahun 2020, ketentuan

pelaku usaha perkebunan wajib memiliki

Pasal 39 Tahun 2014 ditambah ayat baru,

standar

ketentuan lebih lanjut diamanatkan untuk

minimum

pengendalian

sarana

organisme

prasarana
pengganggu

diatur dengan PP.

tanaman perkebunan, pelaksanaannya diatur

(11) Pasal 43 UU No. 39 Tahun 2014 : “Kegiatan

dengan PP. Dalam UU No. 11 Tahun 2020

usaha pengolahan hasil perkebunan dapat

pasal tersebut diubah tidak harus memiliki

didirikan pada wilayah perkebunan swadaya

tetapi memenuhi persyaratan, dan hal ini

masyarakat

yang

belum

diamanatkan untuk diatur dalam PP.

pengolahan

hasil

perkebunan

(8) Pasal 39 UU No. 39 Tahun 2014 : Usaha
perkebunan

dapat

dilakukan

diseluruh

ada

usaha
setelah

memperoleh hak atas tanah dan izin usaha
perkebunan”. Dalam UU No. 11 Tahun 2020,
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kalimat “izin usaha perkebunan’ diubah

(14) Pasal 48 UU No. 39 Tahun 2014 tentang izin

menjadi : ‘perizinan berusaha dari pemerintah

usaha perkebunan, izin usaha budidaya

pusat”.

tanaman perkebunan dengan luasan skala

(12) Pasal 45 UU No. 39 Tahun 2014 : Persyaratan

tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil

mendapat izin usaha perkebunan. Untuk

perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu

mendapat izin usaha perkebunan harus

diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas

memenuhi

lingkungan,

Kabupaten/Kota, oleh Bupati/Walikota untuk

kesesuaian rencana tata ruang wilayah,

wilayah dalam satu Kabupaten, dan oleh

kesesuaian dengan rencana perkebunan,

Menteri Pertanian jika lahan usaha lintas

mempunyai sarana dan prasarana sistem dan

provinsi. Dalam UU No. 11 Tahun 2020, Pasal

sarana pengendalian organisme pengganggu

39 Tahun 2014 diubah dan ditambah. Jika

tumbuhan.

lahan usaha lintas provinsi, izin diberikan oleh

persyaratan

Usaha

izin

pengolahan

hasil

perkebunan harus memenuhi minimal 20%

pemerintah

pusat.

Hal

baru

lainnya,

dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan

disamping

perubahan

berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

penambahan ketentuan adanya kewajiban

UU No. 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 45

menyampaikan laporan perkembangan secara

UU No. 39 Tahun 2014.

berkala minimal setahun sekali.

ini,

terdapat

(13) Pasal 47 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Izin

(15) Pasal 49 UU No. 39 Tahun 2014 tentang :

Usaha Perkebunan terdiri dari dua ayat : (1).

Ketentuan syarat dan tata cara pemberian izin

Perusahaan Perkebunan yang melakukan

usaha budidaya tanaman perkebunan dengan

usaha budidaya tanaman perkebunan dengan

kapasitas

luasan tertentu dan/atau usaha pengolahan

pengolahan hasil perkebunan, diatur dengan

hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik

PP”. Dengan UU No 11 Tahun 2020, pasal 49

tertentu

UU No 39 Tahun 2014 dihapus.

wajib

memiliki

izin

usaha

perkebunan. (2). Izin usaha diberikan dengan

tertentu

untuk

izin

usaha

(16) Pasal 50 UU No. 39 Tahun 2014 : “Menteri,

tanaman,

Gubernur, Bupati/Walikota yang berwenang

kesesuaian tanah dan agro klimat, teknologi,

menerbitkan untuk perkebunan dilarang : a).

tenaga kerja dan modal.

menerbitkan

mempertimbangkan

:

jenis

Dalam UU No. 11 Tahun 2020, pada akhir
kalimat ayat (1) ada penambahan kalimat
baru : “dari Pemerintah Pusat”, sedangkan
ayat

(2)

ketentuan

dihapus
baru

dan
yaitu

diganti

dengan

tentang

sanksi.

izin

yang

tidak

sesuai

peruntukan, b). menerbitkan izin yang tidak
sesuai

dengan

syarat

dan

ketentuan

peraturan perundangan. Dengan UU No. 11
Tahun 2020, Pasal 50 UU No. 39 Tahun 2014
dihapus.

Perusahaan yang tidak memiliki perizinan

(17) Pasal 58 UU No. 39 Tahun 2014, tentang

berusaha dikenai sanksi berupa penghentian

kewajiban perusahaan perkebunan untuk

sementara

memfasilitasi

kegiatan,

pengenaan

denda

pembangunan

kebun

dan/atau paksaan dari pemerintah pusat.

masyarakat sekitar. Pasal ini terdiri dari 2

Ketentuan lebih lanjut diamanatkan untuk

ayat. Ayat (1) : Perusahaan perkebunan yang

diatur dengan peraturan pemerintah.

memiliki

izin

usaha

perkebunan

untuk

budidaya wajib memfasilitasi pembangunan
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kebun masyarakat sekitar paling rendah 20%

permohonan izinnya. Dalam UU No. 11 Tahun

dari total luas areal kebun yang diusahakan

2020 Pasal 67 UU No. 39 Tahun 2014 diubah

perusahaan. Ayat (2) : Fasilitasi dapat

tinggal 2 ayat : Ayat (1) Setiap pelaku usaha

dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil atau

perkebunan wajib memelihara kelestarian

bentuk pendanaan lain yang disepakati. Ayat

fungsi lingkungan hidup. Ayat (2) Ketentuan

(3) : Kewajiban memfasilitasi pembangunan

lebih lanjut diatur dalam PP.

kebun masyarakat dilaksanakan dalam jangka

(20) Pasal 68 UU No. 39 Tahun 2014 : Setelah

waktu 3 tahun sejak izin HGU diberikan.

memperoleh izin usaha perkebunan, pelaku

Dengan UU No. 11 Tahun 2020 ada

usaha wajib menerapkan : a). AMDAL atau

penambahan satu ayat yaitu ayat (4) :

upaya pengelolaan lingkungan hidup, b).

fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Analisa

harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat

Pemantauan lingkungan hidup. Dengan UU

dan

No. 11 Tahun 2020 Pasal 68 UU NNo. 11

Pemerintah Daerah

sesuai

dengan

kewenangannya.
sanksi. Inti dari pasal ini adalah : a)
Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan
kebun masyarakat dikenai sanksi administratif
berupa denda, pemberhentian sementara
kegiatan usaha perkebunan, dan/atau penizin

usaha

perkebunan,

yang

pelaksanaannya diatur dengan PP. Karena PP
terbit maka dengan UU No. 11 Tahun 2020
atas perintah undang-undang pemerintah
diamanatkan

untuk

menyelesaikan

PP

dimaksud.

hidup,

c).

(21) Pasal 70 UU No. 39 Tahun 2011 : Pasal ini
berisi ketentuan tentang kewajiban bagi
pelaku usaha perkebunan untuk membangun
sarana dan prasarana perkebunan. Jika tidak,
dikenai sanksi administratif berupa : a).
Denda, b). Penghentian sementara kegiatan,
c). Pencabutan izin usaha. Ketentuan lebih
lanjut jenis, besaran denda, tata cara
pengenaan sanksi diatur dengan PP (PP
dimaksud belum pernah terbit). Dengan UU
No. 11 Tahun 2020, Pasal 70 UU No. 39 Tahun
2014 diubah menjadi sebagai berikut : Pasal
39 ayat (1) Setiap perusahaan perkebunan

(19) Pasal 67 UU No. 39 Tahun 2014, berisi 4 ayat
tentang

lingkungan

Tahun 2014 dihapus.

(18) Pasal 60 UU No. 39 Tahun 2014 tentang

cabutan

resiko

ketentuan

bagi

perusahaan

yang

melanggar

membangun

Pasal

sarana
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(kewajiban

prasarana

dalam

dikenai

sanksi

perkebunan untuk memelihara kelestarian

kawasan

lingkungan hidup. Perusahaan perkebunan

administratif. Ayat

harus : a). membuat AMDAL atau upaya

besaran denda dan tata cara pengenaan

pengelolaan

denda diatur dalam PP

lingkungan

hidup,

dan

b).

memiliki analisa manajemen resiko yang
menggunakan hasil rekayasa genetik, c).
membuat pernyataan sanggup menyediakan
sarana dan prasarana dan sistim tanggap
darurat untuk menanggulangi kebakaran.
Perusahaan

perkebunan

yang

tidak

memenuhi syarat-syarat tersebut ditolak

perkebunan)

(2) Ketentuan jenis,

(22) Pasal 74 UU No. 39 Tahun 2014 : Terdiri dari 2
ayat : Ayat (1) Setiap unit pengolahan hasil
perkebunan tertentu yang berbahan baku
impor wajib membangun kebun dalam jangka
waktu paling lambat 3 tahun setelah unit
pengolahan beroperasi. Ayat (2) Ketentuan
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jenis pengolahan hasil perkebunan tertentu

perkebunan, bersumber dari penghimpunan

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PP.

dana pelaku usaha perkebunan, dana lembaga

Catatan : PP dimaksud belum pernah terbit.

pembiayaan, dan masyarakat dan dana lain

Dengan UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 74 UU

yang sah. (3). Penghimpunan dana dari pelaku

No. 39 Tahun 2014 diubah dari 2 ayat menjadi

usaha

3 ayat : Ayat (1) Setiap unit pengolahan hasil

pengembangan

perkebunan tertentu yang berbahan baku

peremajaan

impor wajib membangun kebun dalam jangka

perkebunan. Dengan UU No. 11 Tahun 2020

waktu tertentu setelah unit pengolahan

ada 3 penambahan ketentuan baru yaitu : 1).

beroperasi. Ayat (2) Kebun yang dibangun

penambahan peruntukan dana yang dihimpun,

wajib terintrogasi dengan unit pengolahan

untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati

hasil perkebunan setelah unit pengolahan

dan hilirisasi industri perkebunan. 2). Dana

beroperasi.

yang terhimpun dikelola oleh pengelola dana

Ayat

(3)

Ketentuan

jenis

perkebunan

digunakan

SDM,

litbang,

promosi,

tanaman/sarana

yang

untuk
prasarana

pengolahan hasil perkebunan tertentu dan

perkebunan

berwenang

untuk

jangka waktu tertentu dimaksud pada ayat (1)

menghimpun,

diatur dengan PP.

mengelola, menyimpan dan menyalurkan. (3).

mengadministrasikan,

(23) Pasal 75 No. 39 Tahun 2014, sanksi terhadap

Ketentuan lebih lanjut tentang penghimpunan

perusahaan yang tidak membangun kebun.

dana perkebunan dan badan pengelola diatur

Intinya : perusahaan pengolah hasil berbahan

dengan PP.

baku impor yang tidak membangun kebun

(25) Pasal 95 UU No. 39 Tahun 2014, tentang

sendiri paling lambat 3 tahun setelah unit

penanaman modal, terdiri dari dua ayat : (1).

pengolahan

beroperasi

dikenai

Pemerintah Pusat mengembangkan usaha

administratif

berupa

a).

:

sanksi

denda,

b).

penghentian sementara produksi dan/atau

negeri

peredaran hasil usaha industri, c). ganti rugi,

Pengembangan usaha dimaksud ayat (1)

d). pencabutan izin usaha. Ketentuan lebih

diutamakan melalui penanaman modal dalam

lanjut diatur dalam PP. Catatan : PP belum

negeri. Dengan UU No. 11 Tahun 2020 Pasal

pernah terbit. Dengan UU No. 11 Tahun 2020

39 Tahun 2014 diubah menjadi : Ayat (1).

Pasal 39 Tahun 2014 diubah menjadi sebagai

Pemerintah Pusat mengembangkan usaha

berikut : Ayat (1) Setiap pelaku usaha yang

perkebunan melalui penanaman modal Ayat

melanggar Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi

(2). Pelaksanaan penanaman modal tersebut

administratif. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut

ayat

mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara

perundangan dibidang penanaman modal,

pengenaan sanksi diatur dengan PP.

dengan

(24) Pasal 93 UU No. 39 Tahun 2014 tentang
pembiayaan usaha perkebunan, intinya (1).
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perkebunan melalui penanaman modal dalam
dan

(1)

modal

asing.

dilakukan

sesuai

memperhatikan

Ayat

(2).

peraturan
kepentingan

perkebun.
(26) Pasal 96 UU No. 39 Tahun 2014, tentang

Dilakukan oleh pemerintah pusat, bersumber

pembinaan

dan

dari APBN. Yang dilakukan oleh Pemda

Pembinaan usaha perkebunan dilakukan oleh

bersumber dari APBD. (2). Pembiayaan usaha

pemerintah

perkebunan yang dilakukan oleh pelaku usaha

kewenangannya.

pusat

pengawasan
dan

Ayat

Pemda

(1).

sesuai

Ayat

(2).

Pembinaan

a).

Pengawasan dilakukan melalui pelaporan

Perencanaan, b). Pelaksanaan usaha, c).

pelaku usaha dan/atau peman-tauan dan

Pelaksanaan

hasil

evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil

perkebunan, d). Litbang, e). Pengembangan

usaha perkebunan. Pelaporan perusahaan

SDM, f). Pembinaan usaha perkebunan, g).

merupakan informasi publik yang diumumkan

Pemberian rekomendasi penanaman modal.

dan

Dengan UU No. 11 Tahun 2020, ayat (1)

Ketentuan lebih lanjut per-syaratan dan tata

diubah

usaha

cara pengawasan diatur dengan Peraturan

perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat

Menteri Pertanian. Dengan UU No. 11 Tahun

dan Pemda sesuai kewenangan, berdasarkan

2020, ketentuan tersebut tetap, kecuali ayat

norma, standar, prosedur dan kriteria yang

(5), ketentuan lebih lanjut persyaratan dan

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ayat (2)

tata cara pengawasan yang semula diatur

tetap. Ada penambahan satu ayat, ayat (3) :

dengan Peraturan Menteri diubah menjadi

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan

dengan PP.

dan

menjadi

meliputi

pemasaran

:

“Pembinaan

:

diatur dalam PP.

dapat

diakses

oleh

masyarakat.

(29) Pasal 103 UU No. 39 Tahun 2014 tentang

(27) Pasal 97 UU No. 39 Tahun 2014 tentang

Ketentuan pidana bagi pejabat pemberi izin,

Pembinaan Teknis : Ayat (1). Pembinaan

intinya : Setiap pejabat yang memberikan izin

teknis dilakukan oleh Menteri. Ayat (2).

usaha perkebunan diatas tanah hak ulayat

Evaluasi kinerja perusahaan perkebunan milik

masyarakat hukum adat, dipidana dengan

negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui

pidana penjara paling lama 5 tahun atau

penilaian usaha perkebunan secara rutin

denda paling banyak Rp. 5 milyar. Dengan UU

dan/atau sewaktu-waktu. Ayat (3). Ketentuan

No. 11 Tahun 2020 Pasal 103 UU No. 39

lebih lanjut pembinaan teknis dan penilaian

Tahun 2014 intinya tetap tidak ada perubahan

usaha perkebunan diatur dalam PP. Dengan

kecuali sanksi pidana 5 tahun dihapus, dan

UU No. 11 Tahun 2020, Pasal 97 UU No. 39

tinggal satu sanksi yaitu denda paling banyak

Tahun 2014 diatur sebagai berikut : Ayat (1)

Rp. 5 milyar.

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pembinaan

teknis

untuk

(30) Pasal 105 UU No. 39 Tahun 2014 tentang

perusahaan

sanksi pidana terhadap pelaku usaha. Setiap

perkebunan milik negara, swasta dan/atau

perusahaan yang melakukan usaha budidaya

pekebun dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

tanaman perkebunan dengan luasan skala

Ayat (2) dan (3) tetap/tidak berubah.

tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil

(28) Pasal 99 UU No. 39 Tahun 2014, tentang

perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu

pengawasan. Pasal ini terdiri dari 5 ayat,

yang tidak memiliki izin usaha perkebunan,

intinya : Pengawasan dilakukan untuk men-

dipidana dengan pidana penjara selama 5

jamin penegakan hukum dan terseleng-

tahun dan denda paling banyak Rp. 5 milyar.

garanya usaha perkebunan. Pengawasan

Dengan UU No. 11 Tahun 2020, Pasal 105 UU

dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah

No. 29 Tahun 2014 dihapus.

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

sesuai

(31) Pasal 109 UU No. 39 Tahun 2014, sanksi

kewenangan dengan melibatkan peran serta

pidana bagi pelaku usaha. Pelaku usaha

masyarakat.
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perkebunan yang tidak menerapkan : a).
AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan
hidup, b). Analisis resiko lingkungan hidup,
dan

c).

Pemantauan

lingkungan

hidup,

HASIL KONGRES LUAR BIASA
(KLB) IKAGI 2020

sebagaimana dimaksud pada Padal 68,
dipidana penjara paling lama 3 tahun dan
denda paling banyak Rp. 3 milyar. Dengan UU
No. 11 Tahun 2020, Pasal 109 UU No. 39
Tahun 2014 dihapus.

tentang Cipta Kerja, pasal-pasal dalam UU No. 39
Tahun 2014 tetap berlaku sepanjang tidak
sedangkan

pasal-pasal

yang

diubah berlaku sesuai perubahan yang ditetapkan
dalam UU No. 11 Tahun 2020.

harus ditindak lanjut dengan pembuatan Peraturan
terhadap

pasal-pasal

yang

diamanatkan undang-undang untuk diatur dalam
Peraturan

Pemerintah

perihal

pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja pada sektor pertanian saat ini telah selesai
dibuat dan sudah pada tahap Publik Hearing untuk
memperoleh

tanggapan

dari Direktur PTPN XI menjadi Direktur Utama PT
Petro Kimia Gresik sehingga beliau melepaskan
kedudukannya sebagai Ketua Umum IKAGI.
Mengingat KLB harus diselenggarakan dalam masa
pandemi maka pilihan untuk dilakukan secara
IKAGI bersama AGI sedang menyelenggarakan
acara rutin setiap tahun yaitu National Sugar
Summit

(NSS)

2020

sehingga

KLB

dapat

diselenggarakan sebagai rangkaian dalam NSS
2020 tersebut. Walaupun demikian, dalam kondisi

Peraturan Pemerintah (PP).
Rancangan

Umum yag baru sehubungan dengan penugasan

virtual adalah alternatif terbaik. Secara kebetulan,

Untuk pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020, masih
Pemerintah

KLB IKAGI diselengarakan untuk memilih Ketua
Ketua Umum lama Bapak Dwi Satriyo Annurogo

Dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020

dihapus/dicabut,

PENGANTAR

dan

masukan

dari

pandemi ini tetap perlu dilakukan modifikasi oleh
penyelenggara KLB tanpa mengurangi esensi dan
semangat aturan yang ada dalam Anggaran Dasar.

PELAKSANAAN

masyarakat. Publik dapat mengakses rancangan

KLB dilaksanakan secara gabungan antara on line

Peraturan Pemerintah tersebut untuk diunduh dan

dan off line dengan pengaturan sebagai berikut :

diberi

www.uu-

1. Pengurus Ranting IKAGI (PG-PG) mengikuti KLB

ciptakerja.go.id/category/draft-rpp/, Posko Cipta

secara on line (virtual) dari tempat masing-

Kerja Kementerian Perekonomian.

masing,

masukan

melalaui

:

Semoga nantinya dengan semakin lengkapnya
peraturan yang lebih teknis untuk pelaksanaannya, 2.
Undang-undang ini akan semakin meningkatkan

tetapi

menguasakan

diberi
suaranya

kesempatan
kepada

untuk

Pengurus

Cabang IKAGI masing-masing.
3. Pengurus Cabang (Sumatera, DKI-Jabar, Jateng-

terutama

DIY, Jatim dan Kawasan Timur Indonesia)

perkebunan tebu sebagai komponen swasembada

diundang hadir di lokasi KLB yaitu di LPP

gula nasional.

Yogyakarta. Pengurus Cabang yang berhalangan

kinerja

perkebunan

nasional

kita,

hadir

dapat

memberikan

kuasa

kepada

Pengurus Cabang yang lain untuk mewakili
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suaranya, tetapi masih bisa mengikuti juga

menyampaikan usulannya tentang calon Ketua

secara virtual.

Umum yang baru.

3. KLB diawali dengan sambutan pamitan dari
Bapak

Dwi

menyerahkan

Satriyo

Annurogo

laporan

sekaligus

pertanggungjawaban

kepengurusan 2019-2020.

7. Pengurus Cabang dan peserta yang hadir yang
telah mendapatkan kuasa dari peserta yang
tidak

hadir

bermusyawarah

dan

sepakat

memilih Dr. Aris Toharisman (Direktur PTPN X)

4. Dalam pelaksanaan KLB ternyata peserta yang

sebagai Ketua Umum IKAGI yang baru.

hadir baik langsung maupun on line sudah

8. Selanjutnya Ketua Umum terpilih meminta

melebihi separuh sehingga forum dinyatakan

kesediaan para Pengurus Cabang dan Pengurus

sah untuk mengambil keputusan.

Pusat Lama yang hadir untuk bersama-sama

5. Para peserta KLB yang hadir sepakat untuk
menunjuk Sekjen IKAGI (Bapak Danianto)
sebagai Pimpinan Sidang KLB.
6. Pimpinan Sidang memberikan kesempatan
kepada Pengurus Cabang yang hadir untuk

menyusun kepengurusan IKAGI yang baru.

HASIL KLB
Kepengurusan

Baru

IKAGI

2020-2023

yang

tersusun selengkapnya adalah sebagai berikut :

PENGURUS IKAGI 2020-2023
KONGRES LUAR BIASA
YOGYAKARTA, 24-25 NOVEMBER 2020
I.

PENGURUS PUSAT
Ketua Dewan Pengawas

Ketua Umim
Wakil Ketua Umum
Ketua Kompartemen Manajemen
Ketua Kompartemen Produksi Gula Tebu
Ketua Kompartemen Pabrik
Ketua Kompartemen Industri Hilir Lingkungan
Ketua Kompartemen Sosial Ekonomi & CSR
Hubungan Luar Negeri
Sekretaris Jenderal
Bendahara I
Bendahara II
Pelaksana Sekretariat
Cabang-Cabang :
Ketua Cabang Sumatera
Ketua Cabang Jawa Barat & DKI
Ketua Cabang Jawa Tengah DIY
Ketua Cabang Jawa Timur
Ketua Cabang Kawasan Indonesia Timur

: Mahmudi
: Sudibyo
: Febryan Asril
: Tio Handoko
: J Nanang Marjianto
: Irwan Peranginangin
: Aris Toharisman
: RachmadSartono
: Triaji Priyo Pratomo
: Tri Septiono
: Zulham Suhud
: Putu Sukarmen
: Didi Taurisianto
: Edwin Risananto
: Diman Eko Prasetyo
: Agus Setiono
: Audry Haris Jolly Lapian
: Lilik Koesmihartono
: Ari Wibowo
: Tamino
: Daniyanto
: Dwi Purnomo Putranto
: Ramlan Sinaga
: Septo Kuswicahyono
: Sagita Hariyadin
: Wahyu P Siswosumarto
: Arundina Endah

PTPN III Holding
PT Kebon Agung
PT Sogar Group Companies
PTPM IX
PT RNI
PTPN II
PTPN X
PT PG Rajawali I
LPP
PTPN IX
PT PG Rajawali I
PT BCN (PTPN VII)
PT Kebon Agung
PTPN III Holding
PTPN X
PTPN III Holding
PT PG Candi Baru
P3GI
LPP
PT RNI
PTPN III Hol

: Dicky Cahyono
: Muzamzam
: Irwan Revianto Rares
: Ardian Wijanarko
: Edy Peter

PTPN VII
PT PG Rajawali II
PT Madubaru
PT PG Rajawali I
PTPN XIV

PTPN X
PTPN X
PT PG Rajawali II
PTPN X
PT RNI
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HASIL SIDANG PLENO
AGI 2020

Ketua Umum IKAGI di forum gabungan AGIIKAGI.
3. Dalam pelaksanaan Pleno AGI ternyata peserta
yang hadir baik langsung maupun on line sudah

PENGANTAR

melebihi dua pertiga yang sehingga forum

Pleno AGI diselengarakan untuk memilih anggota

dinyatakan sah untuk mengambil keputusan,

Badan Pengarah (BP) AGI yang baru sehubungan

termasuk jika diperlukan keputusan Pleno Luar

dengan penugasan

Biasa.

anggota BP AGI lama ke

perusahaan non-gula yaitu :
1. Bapak Dwi Satriyo Annurogo (mewakili PTPN
Group) ke PT Petro Kimia Gresik,

4. Para peserta Pleno yang hadir sepakat untuk
menunjuk Direktur Eksekutif AGI (Bapak Budi
Hidayat) sebagai Pimpinan Sidang Pleno.

2. Bapak Eko Taufik Wibowo (mewakili RNI Group)

5. Pimpinan Sidang memberikan kesempatan

ke PT Pupuk Indonesia Holding, sehingga beliau-

kepada peserta Pleno, baik yang hadir maupun

beliau harus melepaskan kedudukannya sebagai

virtual untuk menyampaikan usulannya tentang

anggota BP AGI.

calon anggota BP AGI yang baru.
6. Dari pandangan para peserta Sidang Pleno yang

Mengingat Pleno AGI harus diselenggarakan dalam

hadir maupun hadir secara virtual sepakat agar

masa pandemi maka pilihan untuk dilakukan

keanggotaan BP secara ex-officio tetap me-

secara virtual adalah alternatif terbaik. Secara

wakili kelompok perusahaan yang ada, yaitu :

kebetulan, IKAGI bersama AGI sedang me-

a. Mewakili

RNI

Group

adalah

Bapak

nyelenggarakan acara rutin setiap tahun yaitu

J.Nanang Marjianto (Direktur SDM PT RNI),

National Sugar Summit (NSS) 2020 sehingga Pleno

b. Mewakili PTPN Group adalah Bapak

AGI dapat diselenggarakan sebagai rangkaian

Mahmudi Direktur Produksi dan Pengem-

dalam NSS 2020 tersebut. Walaupun demikian,

bangan PTPN III Holding Perkebunan,

dalam kondisi pandemi ini tetap perlu dilakukan

c. Mewakili kelompok perusahaan swasta

modifikasi oleh penyelenggara Pleno tanpa me-

adalah Bapak Sudibyo Direktur Utama PT

ngurangi esensi dan semangat aturan yang ada

Kebon Agung.

dalam Anggaran Dasar.

PELAKSANAAN
Pleno AGI dilaksanakan secara gabungan antara
on line dan off line dengan pengaturan sebagai
berikut :
1. Anggota AGI pada dasarnya diundang hadir
langsung di LPP Yogyakarta, tetapi bagi yang
berhalangan dapat mengikuti secara virtual.
2. Pleno diawali dengan sambutan pamitan dari
Bapak Dwi Satriyo Annurogo sekaligus sebagai
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7. Selanjutnya para anggota BP bermusyawarah
untuk menetapkan salah satu anggota sebagai
Ketua BP

HASIL AKHIR SIDANG PLENO AGI
1. Musyawarah para anggota BP sepakat memilih
Bapak J.Nanang Marjianto Direktur SDM PT RNI
sebagai Ketua BP AGI yang baru.
2. Pleno menyetujui dan mengesahkan hasil
pemilihan tersebut.

POJOK FDGI
Tidak terasa kita sudah berada diakhir tahun

hasil akhir giling tebu 2020, yang telah dikeluarkan

2020,

oleh Ditjenbun Kementan berdasarkan Rapat

kita

jumpa

lagi

dibuletin

AGI-IKAGI

kesayangan kita edisi 5 tahun 2020.

Evaluasi produksi GKP akhir giling 2020 tgl.27

Para pembaca yang Budiman, Apa kabar ..??

November 2020 di Bogor.

Pandemi Covid-19 masih belum reda bahkan

Realisasi produksi GKP secara nasional sebesar

cenderung meningkat, tetapi hal itu tidak me-

2.130.719 ton, pencapaian ini adalah 95,67% dari

ngurangi program AGI seperti tahun 2019, kita

realisasi GKP nasional tahun 2019 dan 83,88% dari

masih bisa menyelenggarakan National Sugar

Taksasi Maret 2020. Penurunan produksi GKP

Summit (NSS) 2020.

tahun giling 2020 telah diprediksi AGI seperti yang

NSS 2020 sangat istimewa karena AGI dan IKAGI

di sampaikan Dir.Eks AGI dalam Press Conference

secara bersama menyelenggarakan Rapat Pleno

Sugar Outlook 2020 yang diselenggarakan di

AGI dan Kongres IKAGI yang juga menjadi bagian

Gedung RNI pada tgl. 12 Pebruari 2020, saat itu

dari acara NSS di Jogjakarta pada tgl. 24 – 25

AGI melihat stok awal GKP kita 1,084 juta ton

November 2020.

prediksi Produksi gula tahun 2020 diperkirakan
antara 2,0 – 2,1 juta ton (dibawah sedikit dari

Dari hasil-hasil NSS, AGI–IKAGI telah menyampaikan usulan kepada Pemerintah sebanyak 6
(enam)

pokok

pikiran, tetapi

yang

sangat

mendesak menurut FDGI :

produksi 2019 sebesar 2,23 juta ton) akibat
dampak kemarau panjang pada tahun 2018 dan
2019. Diskusi panjang masalah ini di FDGI bisa
diikuti di Forum Utama bulletin ini bertajuk

1. Revitalisasi terhadap PG lama khususnya PG

“Analisa dan hasil giling 2020”.

BUMN (poin ke 3);
2. Kemudahan kepada petani tebu terutama

masalah pergulaan yang telah didiskusikan,

pendanaan dan saprodi (poin ke 4);
3. Pola transaksi SPT atau SBH tetap diserahkan
PG

dan

petani

untuk

memilih

Tahun 2020 sudah kita lewati dengan berbagai

sesuai

kesepakatannya (poin ke 5).
Ketiga hal tersebut akan menunjang kelangsungan
hidup industri gula berbasis tebu di negara kita.

dibahas

melalui

harapan

kita

Webinar,

pada

tahun

diskusi

langsung,

2021

hasil-hasil

pembahasan/diskusi itu bisa diimplementasikan
dilapangan sehingga pergulaan kita khususnya
yang berbasis tebu bisa bangkit kembali dari
keterpurukan.

Diskusi yang marak pada akhir-akhir ini di Forum
Diskusi Gula Indonesia (FDGI) adalah menyoroti

SELAMAT TAHUN BARU 2021
Salam dari : POJOK FDGI
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