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EDITORIAL

Daftar Isi

Pemerintah tengah mewacanakan perubahan SNI
GKP untuk gula konsumsi. Perubahan

Forum Utama [4]

yang

signifikan dari standar yang berlaku saat ini adalah
batasan ICUMSA yang semula maksimal 300 IU

Ada Apa dengan SNI ?

menjadi maksimal 200 IU. Pengertian awamnya

Tantangan Memproduksi Gula Dengan 200 IU

berarti gula yang beredar di pasar untuk langsung

Ekosistem Pasar Tunggal Gula

dikonsumsi harus lebih putih dari yang ada saat ini

Sejarah Perkembangan SNI GKP
Hasil FGD IKAGITentang SNI GKP

Forum Teknologi [21]

terutama yang diproduksi oleh pabrik gula lama
yang kebanyakan berada di pulau Jawa.
Secara sosial, perubahan ini akan mendorong
konsumen menerima satu standar kualitas gula

Best Practice PG Sulfitasi dan PG DRK Dalam
Memproses GKP 200 IU

yang seragam yaitu gula yang warnanya sangat

Gula Dari Nira Sawit

gula yang kekuningan karena dianggap lebih manis,

LRB Pada Tanaman Tebu

sekarang boleh gigit jari karena tidak ada lagi pabrik

putih. Jika ada sementara kalangan yang menyukai

gula yang memproduksi jenis tersebut. Jika ingin

Forum Opini [36]
Neraca Gula versi AGI

makan gula yang lebih gelap lagi warnanya seperti
brown sugar, kita harus masuk café atau restoran
atau hotel dan membeli dengan harga premium

Forum Riset [39]
Koleksi Plasma Nutfah Indonesia

Forum AGI-IKAGI [48]
Memimpin Dengan Landasan Spiritual
Berita Kegiatan AGI-IKAGi

Forum Hukum [51]
PP Penjabaran UU Ciptaker

Secara ekonomis, bagi pabrik gula implikasinya akan
cukup berat karena harus melakukan berbagai
investasi agar dapat mencapai kualitas gula dengan
ICUMSA maksimal 200 IU yang stabil sepanjang
giling. Seperti diketahui bahwa PG-PG kita 54%
masih berbasis sulfitasi yang relatif sulit mencapai
warna yang stabil dan akan cepat berubah selama
masa penyimpanan. Di sisi lain, tidak ada insentif
dari sisi harga jual atas peningkatan kualitas yang

BMKG :

dicapai karena hal ini hanya sekedar: fit to the new

Waspadai Iklim [55]

standard.

Pojok FDGI [56]

Secara kesehatan juga tidak ada implikasi yang nyata
karena varian gula yang diminum mulai dari yang
sangat putih sekualitas gula industri sampai yang
sangat coklat juga bisa dikonsumsi tanpa
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menimbulkan efek apa-apa. Bagi kesehatan yang

Jika kita tidak berusaha memahami hal ini, industri

penting dan dipersyaratkan adalah kandungan SO2-

gula dalam negeri akan semakin dibelengguberbagai

nya dan sejauh ini gula kita masih memenuhi

aturan yang tidak perlu maka semakin sempitlah

standar tersebut.

ruang geraknya untuk merevitalisasi dirinya dalam
rangka meningkatkan daya saing. Saat ini sudah

Kalau berbicara dari sisi politis, bisa dibuat banyak

terasa bahwa mulai dari mendapatkan kredit dan

tafsiran atas latar belakang kebijakan tersebut, yang

pupuk tidak semakin mudah. Harga jual juga dibatasi

jelas pasti ada pihak-pihak yang akan diuntungkan

dengan HET. Sementara pengembangan industri hilir

apabila industri gula nasional terjerembab karena

tidakmendapatkan dukungan yang memadai.

masalah

standar

kualitas

yang

berlebihan.
untuk

Jangan-jangan ada yang berencana mendapatkan

menyesuaikan proses produksi akan menyebabkan

keuntungan lebih banyak lagi dengan semakin

peningkatan harga pokok produksi (HPP).

tergantungnya kita terhadap gula impor. Semoga ke

Kebutuhan

investasi

yang

besar

depan ada titik balik bagi kebijakan yang lebih
Tanpa ada peningkatan HPP pun sudah banyak PG

memihak industri gula kita.

lama yang tutup karena tidak bisa bersaing untuk
mendapatkan bahan baku tebu. Pengalaman giling
tahun 2020 menunjukkan bahwa harga perolehan
tebu sudah tidak rasional lagi yang dipicu oleh PGPG baru yang dibangun di Jawa tanpa harus
mengembangkan areal. Apalagi PG-PG tersebut
juga mendapatkan fasilitas impor raw sugar yang
dijual sebagai gula konsumsi dengan margin yang
sangat tinggi.

Apakah tumbangnya industri gula nasional
kita memang dikehendaki?
Sepintas memang gula luar negeri harganya lebih
murah. Tetapi jangan lupa bahwa harga gula yang
diperdagangkan di pasar dunia tidak mencerminkan
harga pokok produksi yang sebenarnya karena
terdistorsi oleh berbagai kebijakan negara masingmasing yang cenderung memproteksi industri gula
dalam negerinya. Cukup bayak kasus yang dibawa
ke WTO karena dianggap beberapa negara
memberikan subsdidi berlebihan terhadap industri
gulanya. Negara tetangga yang merupakan sumber
gula impor terbesar kita yaitu Thailand termasuk
yang paling sering dipermasalahkan kebijakan
proteksinya terutama oleh Brasil dan Australia.
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Materi yang diangkat dalam FGD tersebut ada 4

FORUM UTAMA

topik. Pertama adalah tinjauan secara menyeluruh
tentang tantangan yang akan dihadapi oleh industri
gula jika dilakukan perubahan SNI GKP dengan

Ada Apa Dengan SNI GKP ?

mengundang

SNI GKP kembali ramai dibicarakan. Adalah Badan
Pengkajian

dan

Pengembangan

Perdagangan

(BPPP) Kementerian Perdagangan yang

pada

tanggal 4 Februari 2021 melayangkan undangan

pembicara

dari

P3GI

yang

pemikirannya dirangkum dalam tulisan berikut ini.
Dua materi berikutnya adalah tentang best practice
dari PG-PG dengan proses sulfitasi dan karbonatasi
(DRK) dalam upayanya mencapai ICUMSA 200 IU

kepada kalangan industri gula nasional untuk

secara stabil dan kontinyu, diwakili oleh PG

mengikuti FGD (Focus Group Discussion)membahas

Gempolkrep (sulfitasi) dan PG Kebon Agung

wacana untuk merubah SNI Gula Konsumsi.

(karbonatasi) yang akan disajikan dalam forum
teknologi. Juga disajikan tinjauan sosial-ekonomi

Kalangan industri gula berbasis tebu yang sebagian

jika kebijakan ini diberlakukan yang disampaikan

besar anggotanya adalah PG-PG lama langsung

oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia.

menduga bahwa sasaran perubahan pasti tidak

Sudah bisa diramalkan bahwa apabila kebijakan ini

hanya akan berhenti di SNI. Pada tahap awal

diberlakukan maka hal ini akan menjadi lonceng

mungkin hanya merubah ICUMSA GKP dari maks.

kematian bagi industri gula dalam negeri. Semoga

300 IU menjadi 200 IU. Pada saatnya nanti pasti akan

dengan masukan yang disampaikan dan dengan

berujung kepada penyatuan pasar antara GKP dan

secercah semangat nasionalisme untuk tetap

GKR yang sudah cukup lama didengungkan berbagai

mempertahankan industri gula dalam negeri,

pihak, terutama yang menghendaki agar Indonesia

Pemerintah akan dapat mengambil keputusan yang

lebih baik memenuhi kebutuhan gulanya dari impor

lebih bijaksana. Amiin

dari pada produksi dalam negeri yang harganya

FGD ini diikuti oleh para peserta yang sebagian besar

mahal. PG GKP yang memproduksi gulanya dimulai

adalah anggota IKAGI dan praktisi pergulaan dari

sejak menanam tebu akan bersaingdengan PG GKR

seluruh Indonesia, terutama pulau Jawa dengan

yang memproduksi gula dengan mengolah raw sugar

jumlah lebih dari 100 orang. Ikut diundang dan hadir

impor tanpa harus repot menumbuhkan tebu.

adalah Asosiasi Pedagang Gula Indonesia (APGI).

Menyadari tantangan yang berat tersebut dandalam

Hasil-hasil pemikiran yang disepakati dalam FGD ini

rangka memberikan masukan kepada Pemerintah

kemudian disampaikan secara tertulis kepada

sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, insan

Pemerintah

profesional pergulaan nasional yang tergabung

Perdagangan sebagai lembaga yang pertama

dalam IKAGI (Ikatan Ahli Gula Indonesia) bersama

mengundang kalangan pergulaan untuk membahas

dengan mengundang AGI (Asosiasi Gula Indonesia)

rencana perubahan ini.

mengadakan FGD pada tanggal 13 Februari 2021

Untuk melengkapi khasanah pemahaman lebih luas

secara virtual.

juga disajikan opini pengamat pergulaan Adig

melalui

BPPP

Kementerian

Suwandi terkait SNI GKP ini dan kronologi terbitnya
berbagai regulasi yang menyangkut SNI.
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Tantangan Memproduksi Gula Dengan
ICUMSA 200 IU
(Dirangkum oleh : Widodo Raharjo – AGI, Pebruari 2021)

untuk menghilangkan polemik dengan penyatuan
pasar gula antara GKP dan GKR dengan persyaratan
warna larutan (Icumsa) ditetapkan alternatif 1 : 200
IU dan alternatif 2 : 300 IU. Pemerintah lebih

PENDAHULUAN

condong

Penetapan perubahan syarat mutu GKP sebagai
revisi dari SNI 3140-3:2010 gula bagian 3 : putih dan
SNI 3140.3:2010/AMD 1 :2011 gula kristal bagian 3 :
putih menjadi SNI 3140 – 3 : 2020 telah diputuskan
oleh Badan Standardisasi

Nasional (BSN) No.

96/KEP/BSN/5/2020. Dalam lampiran keputusan
tersebut dinyatakan bahwa warna larutan (Icumsa)
disyaratkan 76~300 IU dan pengujian dilakukan saat
gula

kristal

putih

diproduksi

dipabrik

gula.

memilih

Icumsa

200

IU

stabil.

Pertanyaannya : Apakah PG berbasis tebu yang
mayoritas masih menggunakan proses Sulfitasi
mampu

apabila

diterapkan

warna

(Icumsa)

maksimum 200 IU stabil ? Kenapa warna gula
ditetapkan maksimum 200 IU, apa dasarnya ?

KONDISI EKSISTING WARNA GKP PRODUK PG
DI INDONESIA
Laboratorium

P3GI

telah

melakukan

analisa

Ketentuan ini merupakan pengganti dari syarat

terhadap warna Icumsa dari GKP yang diproduksi

mutu GKP I (81 - 200 IU) dan GKP II (201 – 300 IU)

PG-PG berbasis tebu di Indonesia pada tahun 2019

yang digabungkan, sehingga dengan demikian tidak

dan 2020. Analisa dilakukan untuk 8 PG yang

ada lagi GKP I dan II, adanya GKP dengan Icumsa 76

menggunakan proses sulfitasi selama 8 periode

– 300 IU.

giling (15 hari/periode), pengambilan sampling gula

Belum berapa lama SNI 3140 – 3 : 2020

dari gudang gula tiap periode oleh petugas dari P3GI.

diberlakukan,

Kementan

Metode analisa yang digunakan “Metode Analisa

mengeluarkan Permentan No. 13 tahun 2020 yang

Warna Larutan MOPS – SNI”. Dalam meng- analisa

isinya meng- hentikan sementara pemberlakuan

masih

wajib SNI 3140– 3 : 2020 selama pandemi Covid-19

maksimum 300 IU. Untuk selanjutnya diharapkan

berlangsung. Kejutan diawal tahun 2021 adalah FGD

Laboratorium PG juga mengacu metode yang sama

BPPP Kemendag tanggal 4 Pebruari 2021 yang

dengan P3GI (Metode MOPS – SNI) sehingga hasil

melempar ide Penyatuan SNI Gula konsumsi, latar

analisa

belakang ide ini pemerintah menilai bahwa

pengecheckan periodik oleh P3GI.

pergulaan kita setiap tahun selalu terjadi polemik

Hasil dari Analisa tersebut bisa kita lihat per-

antara GKR, GKP dan GKM, maka Kemendag

bandingannya pada grafik dibawah ini,

pemerintah

cq.

mengacu

tidak

pada

syarat

mengalami

mutu

perbedaan

Icumsa

saat

memandang perlu
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Nampak pada grafik tersebut untuk memproduksi

Yang bisa mencapai Icumsa dibawah 200 IU adalah

gula dengan Icumsa < 200 IU sangat sulit, tahun 2019

PG yang menggunakan proses Defekasi Remelt

Icumsa dicapai maksimum 300 IU, pada tahun 2020

Phospatasi (DRP), Defekasi Remelt Karbonatasi

SNI GKP dihentikan untuk sementara waktu selama

(DRK) itupun jumlahnya sangat sedikit.

pandemic Covid-19 masih berlangsung,pada saat ini
terjadi kelonggaran sehingga hasil Icumsa GKP tidak
terkendali sampai mencapaimaksimum 450 IU.

Kalau kita lihat sebaran produk GKP tahun 2020 dari
berbagai proses yang ada di Indonesia adalah
sebagai berikut :

Data sebaran produksi GKP diambil dari 59 PG

di gudang gula, hal tersebut terjadi karena

berbasis tebu, di Jawa perbandingan PG yang

kontaminasi udara juga akibat bagasilo yang

menggunakan proses DRK 11,5% sedang PG yang

terbawa ke GKP berpotensi meningkatkan kadar air

menggunakan proses Sulfitasi 41,9%, hasil gulanya

dan warna Icumsa.

(GKP) untuk DRK 0,24 juta ton dengan Icumsa < 200
IU, sedang Sulfitasi 0,89 juta ton dengan Icumsa
diatas 200 IU hal ini menunjukkan bahwa di Jawa
proses pembuatan gula di PG didominasi oleh proses
sulfitasi sedangkan di luar Jawa proporsi proses DRK
dan Sulfitasi hampir sama. Masalahnya adalah untuk
luar Jawa sebagian besar lahannya adalah HGU
sehingga kontrol terhadap kualitas Bahan Baku Tebu
lebih mudah karena dilakukan oleh PG itu sendiri,
sedang di Jawa hampir semua tebu berasal dari areal
petani, sporadik sehinggakontrol kualitas tebu dari
PG lebih sulit dan petani cenderung mengabaikan
kualitas BBT karena mengejar bobot apalagi dengan
model SPT terjadi persaingan tebu bebas antar PG.
GKP yang dihasilkan dengan proses sulfitasi juga
mengalami kenaikan Icumsa karena penyimpanan
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Dari Analisa Laboratorium di P3GI terhadap
penyimpanan

gula

sulfitasi

dan

ditunjukkan dalam grafik dibawah ini :

DRK

dapat

Peningkatan warna larutan (Icumsa) GKP terjadi

PG Jatiroto full DRK 10.000 TCD maka kapasitas giling

selama penyimpanan 12 bulan dengan rentang 28 –

terpasang DRP dan DRK di Jawa akan naikmenjadi

45% untuk GKP dari proses Sulfitasi, sedangkan

76.650 TCD.

untuk GKP dari proses DRK relatif stabil. Perubahan
warna juga merupakan kesulitan PG GKP untuk bisa

Dengan asumsi operasi giling normal 150 hari maka

memproduksi GKP dengan Icumsa maksimal 200 IU

tebu yang digiling sebanyak 11.497.500 ton tebu

stabil.

atau 68% dari tebu digiling tahun 2020, kalau
diasumsikan rendemen 7% di Jawa maka akan
KAPASITAS PG DENGAN PROSES DRP,
DRK DAN SULFITASI

PROSES

2020). Jadi dalam waktu 2 tahun kedepan produk

KAPASITAS

GKP dengan Icumsa maksimum 200 IU masih jauh

JUMLAH

GILING

dari kebutuhan GKP yang diharapkan. Kalaupun

PG

TERPASANG
(TCD)

LUAR JAWA

dihasilkan GKP 804.825 ton (68% dari produk GKP

dilakukan percepatan revitalisasi PG

sulfitasi

dirubah menjadi DRK atau Karbonatasi maka

17

122.400

dibutuhkan biaya yang sangat besar, PTPN Holding

6

56.500

telah menghitung bahwa biaya perubahan proses

11

65.900

40

191.130

- DRK

7

50.800

- DRP

1

6.000

32

134.330

- DRK
- SULFITASI
JAWA

- SULFITASI

dari Sulfitasi ke DRK/Karbonatasi diperlukan dana
Rp. 200 M per PG.

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
WARNA GULA PRODUK

Pada masa giling 2020 untuk PG-PG di Jawa, total

On farm. pertama dari kualitas Bahan Baku Tebu

kapasitas giling terpasang 191.130 ton tebu per hari,

(BBT), varietas, kadar kotoran yang tinggi, waktu

dengan jumlah tebu yang tersedia untuk digiling

tunda

tahun 2020 sekitar 17 juta ton tebu (seluruh Jawa)

menginap/tebu wayu akan berpengaruh pada

maka rata-rata hari giling PG hanya 89 hari, jadi

pembentukan warna input yang sangat rendah.

sudah sangat tidak berimbang antara kapasitas PG

Peningkatan kotoran sebesar 1% pada bahan Baku

yang beroperasi dengan jumlah tebu yang tersedia.

Tebu bisa meningkat- kan warna nira hingga 944 IU.

Hal ini menyebabkan produk GKP sangat sulit untuk

Fluktuasi kualitas Bahan Baku Tebu

giling

yang

menyebabkan

tebu

mencapai Icumsa maksimum 200IU.
Maka dengan asumsi desakan regulasi apabila tetap
diminta Icumsa GKP maksimum 200 IU stabil dipasar
hanya dapat dipenuhi oleh PG dengan proses DRP

GULA

KONDISI

WARNA

KADAR

TEBU

NIRA (IU)

ABU

11.800

2,17

3,56

15.400

2,68

4,0

REDUKSI
% BRIX

dan DRK. Kalau kita coba hitung, berapaproduk GKP
dari PG DRP dan DRK, tahun 2020 total kapasitas

Tebu

giling terpasang DRP dan DRK di Jawa 56.800 TCD, 2

bersih

tahun kedepan bila diasumsikan PG Kebon Agung
beroperasi full DRK 13.000 TCD dan

Tebu
kotor
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Tebu diambil dari petak areal yang sama, diambil

Sebagian PG terutama PG BUMN masih meng-

tebu yang bersih dan tebu kotor, warna nira pada

gunakan proses Sulfitasi murni dan terjadinya

awal giling dan akhir giling adalah yang tertinggi

kenaikan warna Icumsa saat penyimpanan di

karena kondisi tebu belum stabil baik, yang terendah

gudang gula.

adalah pada pertengahan giling dimanakualitas tebu

3. Kemampuan

Laboratorium

PG

dalam

“biasanya” pada kondisi baik dan stabil. Hal ini

menganalisa dan mengontrol warna pada alur

mengindikasikan bahwa tebu kotor memegang

proses

peranan penting dalam pembentukanwarna dalam

Laboratorium yang telah direkomendasi untuk

proses. Oleh karena itu setiap saat kita selalu minta

analisa warna gula.

kepada pemasok tebu agar mengirim tebu yang
Manis, Bersih, Segar (MBS).

gula

terbatas,

harus

dikirim

ke

4. Kapasitas giling masih fluktuasi (belum ajeg)
sehingga mempengaruhi kestabilan proses di
Stasiun Pabrik Tengah dan Belakang.

Off farm. proses di pabrik, tidak tercapainya
optimasi proses pemurnian, kondisi penguapan
(evapotaror) yang tidak stabil karena adanya

5. Belum konsisten terhadap SOP proses pembuatan gula

kebocoran, performance di Stasiun Centrifugal

6. Jam berhenti pabrik tinggi (masih diatas 5%)

yang tidak bisa menghasilkan kristal gula yang

7. Kompetensi SDM belum merata.

memenuhi standar akibat gula basah, pengeringan
yang tidak sempurna hal ini menjadi penyebab

HAL-HAL YANG DAPAT DISIMPULKAN

penurunan warna diproses yang tajam, penurunan

1. Untuk mencapai standar 200 IU stabil sampai ke

warna diproses juga disebabkan karena suhu dan pH

pasar konsumsi diperlukan perubahan dari

tinggi, kadar gula reduksi tinggi dan terjadinya

proses

karamelisasi. Dalam proses sulfitasi penurunan

sederhana untuk menghasilkan gula konsumsi

suhu 3°C di Door Clarifier dapat menurunkan warna
100 IU/jam.
Optimasi proses di pemurnian dengan jalan :
1. Melakukan kontrol pH dan suhu nira.
2. Menambahkan Rotary Screen dengan ukuran
0,35 mm di St.Gilingan dan 0,25 mm di
St.Pemurnian untuk mengurangi kontaminasi
bagasilo.
3. Optimasi di Door Clarifier untuk mengurangi
waktu tinggal nira.

KENDALA DAN TANTANGAN

sulfitasi

yaitu

proses

yang

paling

menjadi proses DRK yang lebih kompleks untuk
menghasilkan kualitas gula yang lebih baik,
namun diperlukan biaya yang besar sekitar Rp
200 – 300 M.
2. Kompleksitas permasalahan PG-PG di Jawa
mendapatkan BBT yang cukup dengan kualitas
yang baik adalah salah satu faktor sulitnya
mencapai standar gula maksimum 200 IU secara
stabil dengan proses sulfitasi. Jumlah tebu yang
semakin menurun dan sudah tidak berimbang
dengan kapasitas giling PG di Jawa menambah
kompleksnya permasalahan untuk dapat menjalankan proses di PG secara optimal.

1. Fluktuasi kualitas Bahan Baku Tebu tinggi (tebu

3. Industri gula di Jawa berkontribusi 55,4%

belum MBS), tebu kotor (trush), tebu wayu dan

terhadap produksi gula nasional, oleh karena itu

tebu terbakar terutama pasokan tebu petani

pemerintah bersama stake holders pergulaan

(tebu TR).

perlu menyusun kebijakan jangka pendek,
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menengah dan panjang untuk industri gula

stabil apabila masyarakat konsumen tidak meminta

khususnya di Jawa

Icumsa 200 IU apalagi perubahan proses kearah

4. Kebijakan perubahan standar penyatuan pasar
memerlukan kajian dan arah kebijakan yang jelas,
dengan mempertimbangkan aspek sosialmaupun
ekonomi dalam implementasinya, tidak bisa
dilakukan secara mendadak.

Icumsa 200 IU membutuhkan dana cukup besar dan
memberatkan bagi PG BUMN.
Sejarah mengapa di Indonesia dibedakan antara GKR
dan GKP adalah GKR untuk bahan baku industri
makanan-minuman dan GKP untuk konsumsi
masyarakat, kalau masing-masing ber- jalan pada

PENUTUP

relnya dengan benar kami kira tidak akan terjadi

Penentuan penyatuan pasar gula yang ditandai

polemik.

dengan penyatuan SNI Gula konsumsi perlu
mempertimbangkan aspek sosial maupun ekonomi.

Ekosistem Pasar Tunggal Gula

Dari aspek sosial, sampai saat ini tidak terdengar

(Adig Suwandi)

masyarakat konsumen menuntut Icumsa 200 IU,

PASAR gula domestik terlanjur terbelah.

mereka membeli gula yang ada dipasar sesuai selera
warna Icumsa,

Keterbelahan menunjukkan alokasi peruntukan dan

bahkan ada sekelompok masyarakat yang masih

bahan baku digunakan. Rencana pemerintah untuk

senang mengkonsumsi gula warna kuning yang

menyatukan pasar gula dengan menghilangkan

mereka sebut “Gula Tanjung” karena aroma karamel

separasi

mereka tanpa memperhatikan

yang menarik terutama untuk bahan membuat kue.
Brown Sugar yang Icumsanya diatas 1000 IU juga
aman dikonsumsi banyak beredar di Hotel maupun

peruntukannya

selalu

menimbulkan

diskusi panas dan hiruk pikuk. Perbedaan kekuatan
di antara para produsen menjadi salah satu alasan
bakal tidak diperolehnya equal playing fied sehingga
penyatuan pasar dikhawatirkan justru potensial

Rumah Makan.

menenggelamkan

satu

di

antara

mereka.

Kalau Icumsa 200 IU dikaitkan dengan kesehatan

Keterbelahan pasar berikut segmentasinya mem-

maka yang berpengaruh bukan warna Icumsa tetapi

buat stok juga terbagi-bagi di antara beragam jenis

kandungan logam berat, sulfit yang ada dalam GKP

gula, terutama untuk keperluan langsung (direct

dan hal ini sudah diatur dalam SNI GKP. Kemudian

consumtion) dan bahan baku untuk industri

aspek ekonomi, dimana untuk merubah proses dari

makanan/minuman pengguna gula. Dalam situasi

sulfitasi ke DRK diperlukan dana yang cukup besar,

produksi dari hasil penggilingan tebu oleh semuaPG

bagi PG BUMN yang saat ini sedang menderita

eksisting berkisar 2,13 juta sampai 2,23 juta ton

kerugian karena situasi pergulaan yang semakin

setahun, selisih terhadap kebutuhan sebanyak 2,82

terpuruk, kualitas bahan baku menurun, proses

juta ton memang akan jauh lebih mudah dipenuhi

menjadi terganggu dan berakhir produksi gula

dengan

nasional tidak tercapai target, penjualan gula

konsumsi.

dengan HET Rp. 12.500/kg dirasakan merugikan PG

Cara lain yang ditempuh pemerintah menugaskan

maupun petani

sejumlah industri gula rafinasi dan PG mengolah raw

tebu,

maka

investasi

atau

mengalihkan

peruntukan

gula

non-

revitalisasi PG tidak mudah dilaksanakan.

sugar impor untuk dijadikan gula konsumsi.

Marilah kita renungkan : Mengapa kita harus

Lazimnya penugasan dilakukan dengan alasan

menetapkan produk GKP dengan Icumsa 200 IU

pengamanan stok hingga dimulainya masa giling
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sebagian besar PG. Stok tersebut diproyeksikan

produsen gula utama dunia yang umumnyamemiliki

setara 5 bulan kebutuhan sehingga asumsinya

lahan dikuasai relatif luas.

selama Januari sampai Mei, harga gula konsumsi

Pemetaan Kemampuan

tidak bergejolak. Sedangkan kelompok PG yang
mendapatkan kepercayaan mengolah raw sugar

Menyiasati kondisi berkembang secara dinamis,

tergolong baru, berkapasitas menengah sampai

sudah barang tentu akan memunculkan pro dan

besar, dan bisa beroperasi sepanjang tahun. Berbeda

kontra seputar penghilangan separasi pasar gula.

sekali dengan PG-BUMN yang terlanjur menyandang

Pihak pro menilai, pasar tunggal dapat menciptakan

stigma tidak bisa mengolahnya di luar masa giling,

stabilisasi harga karena ketersediaan gula di pasar

padahal pasca-revitalisasi sebagian di antaranya

terjamin, dalam arti bila stok gula konsumsi

sudah bisa beroperasi sepanjang tahun, baik di

mendekati habis langsung bisa digelontorkan gula

dalam maupun di luar giling.

rafinasi. Konsumen terlindungi akibat terbebasdari
sandera eskalasi harga. Sebaliknya, pihak kontra

Memang biaya olah, khususnya dari komponen

beargumen bahwa pasar tunggal tanpa persiapan

energi di luar masa giling bisa jauh lebih besar

memadai merupakan killing machine PG eksisting

ketimbang di dalam masa giling atau prosesnya

dan petani akibat harus memikul beban kompetisi

bersama tebu petani. Selain sudah tersedia dalam

tidak seimbang, khususnya dalam konstelasi biaya

jumlah

menimbulkan

pengadaan bahan baku berupa tebu yang sejak dari

kompleksitas permasalahan berarti di lapangan.

kebun sudah sangat mahal meyusul tingginya nilai

Tetapi persoalan tidak hanya sampai pada substitusi

sewa lahan. Sedangkan industri gula rafinasi

pasca dilepas ke pasar, melainkan juga bagaimana

menggunakan bahan baku raw sugar berhargarelatif

proteksi terhadap PG eksisting dan petani harus

lebih murah, bahkan struktur pasar globalnya

tetap dilakukan dalam koridormenjaga antusiasme

terdistorsi. Kerancuan pandangan dalam melihat

dan meningkatkan daya saing produk secara

kedua jenis gula membawa kita pada pemahaman

menyeluruh.

tidak pernah terintegrasi selama dua dekade

cukup,

juga

tidak

terakhir.
Tujuan hendak dicapai adalah pada saat tepat
mampu bersaing terhadap gula impor, baik

Bagaimana keterkaitannya terhadap petani?

menyangkut kualitas

Keberadaan tebu rakyat tidak dapat dipisahkan dari

produk

maupun

harga.

Tindakan tersebut menjadi tidak kompatibel akibat

PG,

struktur biaya produksi usahatani tebu di Indonesia

terintroduksikan di Malang Selatan pada dekade

relatif mahal sejak dari sewa lahan, sedangan agro-

1950-an dan menjadi program nasional selama

teknologi pemantik produktivitas tinggi melalui

periode 1975-1998 ditandai kewajiban melekatbagi

penerapan best and precison agriculture memper-

petani sekitar PG untuk menanam tebu sesuai

syaratkan konsolidasi lahan dan pengelolaan secara

jadwal ditetapkan. Program bertajuk tebu rakyat

terintegrasi.

inten- sifikasi tersebut akhrnya dihapus pada awal

Gerakan dimaksud memerlukan edukasi berjangka

1998 atau 4 bulan sebelum Presiden Soeharto

menengah agar petani sepakat soal pentingnya pola

lengser keprabon. Sebagai prolognya, telah terbit

budidaya yang semuanya serba terukur disertai

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang

efisiensi tinggi. Tidak bisa dibandingkan secara

Sistem Budidaya Tanaman.

telanjang dengan petani di sejumlah negara
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khususnya

berlokasi

di

Jawa.

Mulai

Di dalamnya antara lain mengatur kebebasan petani

menggunakan gula konsumsi. Selain alasan lebih

untuk menanam atau tidak menanam komoditas

manis sehingga pemakaiannya juga bisa dihemat.

usahatani yang dinilai paling profitable. Banyak

Pilihan beralih ke gula rafinasi lebih mengacu

pihak sudah memprediksi bahwa kebebasan petani

pertimbangan harga dan ketersediaannya di pasar,

mengharuskan semua PG meningkatkan daya saing

bahkan

secara

pembayaran 3 bulan kemudian.

terprogram.

Kenyataan

empirik

beberapa

agen

memberlakukan

mengindikasikan tidak semua PG di ujung tanduk.
Beberapa

PG

terbukti

mampu

melakukan

penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dalam
bentuk perbaikan pola layananatau relasi terhadap
petani diikuti peningkatan performa pabrik sukses
bertahan,

bahkan kapasitas produksinya juga

meningkat. Tebu pun makin mengarah ke klaster
tertentu yang memberikan manfaat sosial-ekonomi
lebih baik.

Meskipun beberapa PG eksisting sudah dapat
menghasilkan gula semacam itu ICUMSA kurang
dari 200 IU, tetapi terdapat beberapa faktor lain
seperti kadar belerang, kelembaban, dan lain-lain
mesti dibenahi menyeluruh. Setidaknya diperlukan
pemetaan atas kondsi PG secara menyeluruh
dengan menyiasati : (1) apakah mungkin produk
dilepas ke pasar tunggal karena persyaratan sudah
bisa dipenuhi, (2) bisa dilepas tetapi memerlukan

Komparasai

nilai

keuntungan antar-komoditas

pembenahan selama kurun waktu terentumenyusul

agribisnis pada ekosistem sama, selalu digunakan

replacement

sebagai referensi bagi petani dalam memilih tebu.

pembenahan tidak banyak berarti karena mesin/

Kondisi pabrik juga harus makin prima, dalam arti

peralatan lain tidak mendukung, sedangkan bila

memiiliki

replacement atau mungkin revitalisasi returm on

kinerja

persyaratan
dipenuhi,

teknis

elementer
kondisi

PG

handal.

tersebut
makin

Selama
tidak

dapat

kalang

kabut

menghadapi perubahan zaman dan pergeseran
selera konsumen. Penyatuan pasar gula potensial
menambah

permasalahan

baru

bila

upaya

sistematik perbaikan internal tidak dapat dilakukan
dalam

waktu

relatif

cepat.

Pasar

tunggal

mensyaratkan warna dengan ICUMSA kurang dari
200 IU untuk gula konsumsi. Alasan telah terjadinya
perubahan persepsi konsumen terhadap warna gula
lebih putih cemerlang dan hygenis selalu didengang-

beberapa

peralatan,

dan

(3)

investment terlalu lama.
Dari pengelompokan tadi diperoleh kondisi obyektif
riil di lapangan sehingga keputusan memberlakukan
pasar tunggal tidak menimbulkan kegaduhan di
kalangan pemangku kepentingan. Menggulirkan
pasar tunggal gula secara prematur identik
akselerasi penutupan PG eksisting dalam kelompok
rentan.

Biaya dan Harga

dengungkan di balik rencana penyatuan pasar. Juga

Di luar domain teknis operasional PG, masalah paling

disuarakan bahwa separasi pasar gula hanya berlaku

hakiki

di Indonesia.

diberlakukan justru bagaimana

Berbanding terbalik terhadap persepsi sebagian

pokok produksi

kalangan masyarakat yang merasa bahwa gula agak

Penyebab tingginya biaya sudah terkonfirmasi tinggi

kecoklatan dan berbau tetes jauh lebih manis dan

sejak berada di level petani, antara lain karena nilai

sesuai kebutuhan mereka. Kegiatan ekonomi

sewa lahan di Jawa makin mahal, bahkan bisa

pengolahan pangan kelas rumah tangga pengguna

menyedot hingga 35-40 persen dari

sebelum

penerapan

pasar
struktur

tunggal
biaya

(BPP/unit cost) dewasa ini.

gula sebagai bahan baku pun juga cenderung
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total biaya usahatani. Pada level pabrik, beban

Bukan berarti inefisiensi pabrik menjadi beban

finansial tinggi muncul akibat biaya tenaga kerja juga

konsumen, tetapi bagaimana tindakan rasional

makin tak terimbangi perolehan produksi atau

menyelamatkan produsen gula berbasis tebusecara

sumber pendapatan utama. Tidak sedikit PG kecil

terstruktur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tanpa

berkapasitas

persiapan memadai, pasar tunggal gula sejak awal

kurang

dari

3.000

tcd

harus

menanggung beban sumber daya manusia hingga

sudah

menstimulasi

kisaran 40 persen atau lebih dari total biaya

Pemerintah mesti menerapkannya secara hati-hati

operasional. Komparasi tidak sehat terjadi lagi disini.

kalau tidak ingin terjebak pada retorika artifisial

Rasanya hanya bisa berjalan beriringan bila

pasar

produktivitas minimal setara 10 ton gula per

sementara biarkan di negeri ini tetap ada separasi

hektare. Kondisinya bertolak belakang dibanding

pasar yang memisahkan peruntukanmasing-masing

tebu miik petani di sejumlah negara produsen gula

gula. Tidak salah kalau gula rafinasi bisa dikonsumsi

dunia, bisa mendapatkan lahan bernilai sewa relatif

secara langsung sehingga bisa saja mensubstitusi

murah.

gula konsumen bila terjadi kelang- kaan dan

tunggal

ketidakadilan

memudahkan

bawaan.

kontrol.

Untuk

memerlukan penyelesaian cepat, tetapi harus
Tidak mengherankan pula bila harga raw sugar dan

diingat potensial mendestruksi pasar seirama

plantation white sugar di pasar global jauh lebih

turunnya harga gula petani. Harga gula tidak

murah. Bahkan sebagian di antaranya terindikasi

bersahabat dan jauh di bawah angka kewajaran

mendapatkan perlakuan khusus berbentuk subsidi,

tentu memantik keengganan petani menanam tebu

baik langsung seperti harga maupun tidak langsung

dan melakukan praktek budidaya secara presisi.

terkait program budidaya dan fasilitasi pengadaan
peralatan pabrik. Terjadinya praktek unfair trade

Sebagai makhluk ekonomi rasional, petani tentu

seperti menjual produk ekspor berlabel harga jauh

berkomitmen

lebih rendah dibanding biaya produksi. Efek berantai

menguntungkan. Itu berarti bukan tebu kalau harga

dari murahnya produk impor, harga gula dari hasil

seperti sekarang. Bila masih bertahan tebu,

pengolahan raw sugar ke bentuk gula rafinasi tentu

umumnya mereka juga mengadopsi budidaya

jauh lebih bersaing ketimbang gula eks tebu.

seadanya dan menunggu keprasan lanjut sambil

memiih

komoditas

menyiasati apakah tahun depan nasib

paling

baik

Dewasa ini, harga raw sugar hanya sekitar 15 cent

berpihak. Defisit tebu pada tingkatan serius di Jawa

per pound atau USD 330 per ton (setara Rp 6.800 per

dan diketahui sebagai penyebab PG beroperasi

kilogram). Ditambah biaya olah di Indonisia,bisa jadi

kurang dari 100 hari setidaknya isyarat pentingnya

harga level pabrik gula hasil pengolahan- nya hanya

pembenahan.

sekitar Rp 8.000 atau bahkan kurang. Bandingkan
unit cost gula petani dan PG yang jauh berada di

Bahaya lain dari penyatuan pasar bakal membuat

atasnya. Konsumen tentu sangat diuntungkan atas

perusahaan dan PG lebih suka mendatangkan raw

beredarnya gula berlabel hargalebih murah, tetapi

sugar untuk bahan baku menggantikan tebu.

pemerintah berkewajiban melindungi produsen gula
dari kebangkrutan kolosal menyusul tertekannya

Bertahap dari sedikit dan temporer akhirnya bisa

harga jual produk di saat daya saing masih seperti

makin bertambah banyak dan cenderung bersifat

sekarang.

permanen, Selain berkepentingan mempertahankan eksistensi dan hak hidup, terbatasnya tebu
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memaksanya berbuat demikian. Lebih dari itu,

negara dimaksud tidak ada separasi pasar gula.

secara instant kalkulasi ekonomi menunjukkan

Separasi hanyalah instrumen kebijakan menyusul

pengolahan raw sugar jauh lebih menguntungkan

tidak terpenuhinya perlakuan sepadan di antara

dibanding berebut tebu.

pelaku ekonomi. Semua pihak sadar bahwa gula
bermutu tinggi, harga sampai di tangan konsumen

Penngalaman industri gula rafinasi mengolah raw

terjangkau, dan berkarakter global sangatlah urgent

sugar bisa dijadikan benchmark menghasilkan gula

bagi Indonesia. Peningkatan produksi menuju

bermutu tinggi dan keuntungan berlipat. Tentukita

swasembada,

berharap bahwa semua gula yang diproduksi di

arsitektur strategik dapat diderivatkan pada lini

negeri ini secara bertahap berbahan baku tebu hasil

kebijakan dan program secara nyata. Atmosfer

budidaya di negeri sendiri, baik dalam pengelolaan

usaha kondusif dan memberdayakan para pelakunya

PG maupun petani sekitar. Sumber daya alam

menjadi bagian integral gerakanmeningkatkan daya

Indonesia perlu dikelola secara arif agar mampu

saing.

menghasilkan beragam produk, termasuk gula,

liberalisasi perdagangan selama ini, setidaknya

secara berkelanjutan dengan tetap mem- berikan

membuktikan bahwa kebjakan penguatan basis

manfaat sosial-ekonomi kepada komunitas lokal.

produksi

bahkan

Pengalaman

belum

ekspor

memerlukan

industri gula menghadapi

mampu menjawab dinamika.

Produksi belum mampu memenuhi kebutuhan,

Kondisi Ideal

sementara secara mikro PG kedodoran menghadapi

Penyatuan pasar gula hanya ideal secara ekonomi
bila semua PG eksisting dan industri gula rafinasi
sudah menggunakan keseluruhan bahan bakunya
dari tebu, bukan lagi raw sugar samua. Artinya,
langkah menuju pasar tunggal bisa saja dimulai dari
sekarang agar semua pihak menyiapkan diri, terkait
kesempatan kepada industri domestik mengembangkan kapabilitas besar mengatasi persoalan
sekaligus

antisipasi

perubahan

masa

depan.

Kebijakan mesti sesuai kondisi masyarakat dan
kesiapan mereka menghadapi berbagai tantangan
disertai pengawalan agar perjalanan sampai ke
tujuan memberdayakan dan mencerahkan.
Tidak perlu copy paste secara mentah-mentah
sebagaimana dilakukan negara lain. Sebaliknya, kita
perlu belajar tentang keberhasilan pengelolaan
industri gula di negara lain. Kebijakan baik protektif
maupun promotif oleh kelompok negara tersebut
justru bisa diadopsi agar tercipta keadilan ekonomi.
Tidak perlu dijiplak bahwa di negara-

keterbatasan tebu. Sebagian PG sudah tidak lagi
dioperasikan, sebagian lainnya dioperasikan di
bawah bayang-bayang susah payah akibat tidak
memperoleh suplai tebu dalam jumlah cukup, dan
hanya sebagian tetap bertahan. Lagi- lagi PG yang
bertahan secara kasat mata mendapatkan tebu
cukup sesuai kapasitas. Semuanya akibat relatif
bersaingnya tanaman ini dibanding komoditas lain
di mata petani.
Kendati gerakan menuju penyatuan pasar bisa saja
dimulai dari menggeser bagi hasil menjadi pola beli
tebu secara putus, selama patokan transaksi masih
berupa gula dan tetes praktis dampaknya potensial
menyisakan residu berkepanjangan bagi PG. Melalui
beli tebu secara putus, semua gula menjadi milik PG.
Otomatis selain konflik seputar perhi- tungan
rendeme makin tidak bakal terdengar lagi, petani
tidak perlu harap-harap cemas berfikir tentang
fluktuasi harga gula yang seringkali tidak berpihak. Di
sini risiko atas terbentuknya harga gula diambil alih
PG dengan segala konsekuensinya.
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Kompetensi PG meminimalisasi risiko harga menjadi
pertaruhan

saat

penyatuan

pasar

Sejarah Dan Perkembangan SNI GKP

menjadi
(1) Untuk pertama kalinya ditetapkan SNI 01-3140-

kenyataan.

1992 Gula Pasir. Dalam perkembangannya
Kontroversi seputtar penyatuan pasar sedang

mengalami

bergulir, tetapi semua berharap keputusan terkait

diterbitkan SNI baru 01-3140-2001, Rev. 1992

tata kelola diambil pemerintah tidaklah memberikan

dimana ditetapkan 3 jenis mutu gula : GKP1

beban ekonomi tambahan kepada petani dan PG

ICUMSA maksimal 250 IU, GKP2 maksimal 350 IU

berbasis tebu rakyat. Persiapan harus dilakukan bila

dan GKP3 maksimal 450 IU. Kemudian direvisi

rencana

hendak diwujudkan,

dengan SNI 3140.3:2010, 3140.3:2010/ Amd :

termasuk di persyaratan bahan baku mesti dari

2011. Dalam SNI ini antara lain ditetapkan

tebu. Selama masa transisi, separasi pasar masih

hanya ada dua mutu gula yaitu Gula Kristal Putih

tetap relevan diberlakukan. Dalam arti gula

: GKP1, dengan ICUMSA 81-200 IU dan GKP2

konsumsi berbahan baku tebu dialokasikan untuk

201-300 IU.

konsumsi

besar

tersebut

langsung,

revisi

dengan

(2) Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan,

berbahan baku raw sugar fokus pada segmen

meningkatkan nilai tambah dan daya saing,

industri makanan/minuman.

Menteri Pertanian dengan Peraturan Menteri

selain

gula

kali

rafinasi

Konsekuensinya,

sedangkan

beberapa

masalah

ketersediaan,

mutu, dan harga tentu gula rafinasi harus sesuai
spesifikasi diperlukan industri makanan/minuman.
Kalau tidak demikian, mereka bisa saja impor
langsung karena alasan dimaksud.

Ekosistem

buatan guna menciptakan kondisi ideal sangatlah
penting mengingat masih berlanjutnya disparitas
ekonomi dan kekuatan berproduksi dari masingmasing

pihak.

Tentu

otoritas

perdagangan

hendaknya mengawal agar kebijakan apa pun

Pertanian (Permentan) No : 68/Peraturan/
OT.140/6/2013 tanggal 17 Juni 2013 telah menetapkan pemberlakuan wajib SNI

3140.3:

2010. Jo SNI 3140.3:2010/Amd1:2011 Wajib
SNI GKP tersebut mulai berlaku setelah 24 (dua
puluh

empat)

bulan

terhitung

sejak

diundangkan, Permentan tersebut diundangkan
pada tanggal 20 Juni 2013, artinya sejak tanggal
20 Juni 2015 wajib SNI GKP tersebut efektif
mulai berlaku.

senantiasa berpihak guna menguatkan peran

(3) Pada pertengahan tahun 2017 Direktorat

industri domestic dan melibatkan komunitas lokal.

Standarisasi dan Pengendalian Mutu Perda-

Kelompok rentan ekonomi perlu mendapat per-

gangan berdasarkan UU No 7 Tahun 2014

hatian saksama agar secara bertahap makin piawai

tentang

dan capable menghadapi gempuran produk impor.

Permendag No 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang

Bahkan untuk mereduksi impor secara bertahap,

standarisasi bidang perdagangan melaksanakan

sudah waktunya dipikirkan kuota raw sugar

pengawasan terhadap gula yang beredar di

diformulasikan proporsional terhadap perolehan

pasar retail menemukan produk GKP yang di

tebu dalam binaan. Keseriusan di antara pemangku

duga tidak sesuai dengan SNI yang telah di

kepentingan guna merekonstruksi kondisi ideal dan

tetapkan. Langkah yang diambil Kementerian

mencerahkan

Perdagangan selanjutnya adalah melakukan

tersebut

bakal

kapabilitas Indonesia menjadi
handal dan terkemuka.
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menentukan
produsen

gula

standarisasi

perdagangan

dan

pengambilan sampel GKP dari gudang-gudang
pabrik gula di PTPN IX,X,XI dan PT RNI untuk di

lakukan uji laboratorium. Dari 47 sampel yang

- Produsen gula berkomitment untuk selalu

diambil dari 18 pabrik gula (Malang 3 PG,

memproduksi dan menjaga mutu gula sesuai

Sidoarjo 3 PG, Kediri 3 PG, Magetan 2 PG,

standar SNI.

Madiun 2 PG, Cirebon 2 PG, Brebes 1 PG, Tegal

- Perlu segera dilakukan revisi SNI dan

1 PG, dan Situbondo 1 PG), berdasarkan uji

permentan

laboratorium sebanyak 15 sampel ICUMSA nya

6/2013 tentang pemberlakuan SNI : 3140.3 :

dibawah 300 IU dan 32 sampel lainnya ICUMSA

2010 dan 3140.3;2010/Amd Gula Kristal putih

nya lebih dari 300 IU. Sesuai dengan SNI yang

secara wajib.

telah ditetapkan ICUMSA GKP mutu 1 adalah 81200 IU dan GKP mutu 2 adalah 201- 300 IU.
tersebut

68/Permentan/OT.140/

September 2017 menyampaikan pendapat dan
kepada

Menteri

Pertanian

agar

kemudian

ketentuan wajib SNI GKP yang ditetapkan

melakukan

dengan Permentan No 68/Permentan/OT.140/

penyegelan 50.000 ton GKP milik petani dan PG

6/2013 dilaksanakan secara bijaksana, hal ini

di 12 pabrik gula PT RNI, PTP IX,X dan Xl, tidak

mengingat :

boleh diperjual belikan. Gula tersebut terdiri

- Perubahan warna ICUMSA terjadi karena

dari stock produksi giling tahun 2016 dan

proses lamanya penyimpanan akibat kesulitan

produksi baru giling tahun 2017. Rekomendasi

pemasaran dengan jatuhnya harga dan

Kementerian Perdagangan di proses ulang agar

kejenuhan pasar akibat impor yang berlebih.

ICUMSA nya memenuhi syarat mutu yang di

- Penyegelan tersebut telah menyebabkan

Kementerian

temuan

:

(5) AGI dengan surat No : AGI/X/2017.38 tanggal 12
usulan

Berdasarkan

No

perdagangan

tentukan. Hal ini sangat rnerugikan petani dan

kerugian yang cukup besar mengingat gula

pabrik gula karena petani tidak dapat menjual

tersebut tidak bisa dijual ke pasar. Untuk

dan proses ulang memerlukan biaya besar.

mengolah kembali gula yang tidak memenuhi

(4) Pada

tanggal

28

Agustus

2017

AGl

standar ICUMSA tersebut diperlukan biaya

menyelenggarakan seminar nasional, salah satu

yang besar. Sangat dikhawatirkan kerugian

topiknya mendiskusikan SNI Gula Kristal Putih.

akibat

Dari hasilseminar diperoleh beberapa informasi

menurunkan minat petani menanam tebu

dan kesimpulan sebagai berikut :

sehingga masalah pergulaan di Indonesia,

- Berdasarkan peraturan perundangan yang

khususnya di Pulau Jawa, akan semakin sulit

ada, terkait dengan SNI yang diutamakan
adalah keamanan pangan.
- Warna gula (ICUMSA) tidak terkait dengan
keamanan pangan.

penyegelan

tersebut

akan

untuk dikembangkan kembali.
- Pergulaan di Indonesia cukup kompleks
sehingga
memerlukan

pabrik-pabrik
waktu

gula

untuk

masih

memperbaiki

- Berdasarkan peraturan BPOM No 16 tahun

kemampuannya dalam rangka memenuhi

2016 tentang kriteria mikro biologi, gula tidak

persyaratan yang ditetapkan dalam wajib SNI

perlu dicantumkan tanggal kadaluwarsa.

GKP.

- Badan standarisasi nasional menjelaskan

- Dari berbagai diskusi yang dilakukan berbagai

bahwa dimungkinkan untuk tidak semua

pemangku

parameter diberlakukan secara wajib.

industri gula dan pakar pergulaan, pengawas

kepentingan

seperti

petani
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kesehatan (keamanan atau food safety) dari

teknologi karbonatasi, ICUMSA nya relatif

Badan POM, dan pakar dari perguruan tinggi,

stabil.

diperoleh pengetahuan yang menjelaskan
bahwa

terdapat

aspek

Kesehatan,

Keselamatan, dan Lingkungan Hidup (K3L)
yang

lebih

mengutamakan

kepentingan

- Proses perubahan warna terjadi mulai 15 hari
setelah disimpan dan signifikan 4 bulan
setelah penyimpanan.
- GKP yang diproduksi oleh pabrik gula yarg

konsumen daripada ukuran ICUMSA yang

menggunakan

menjadi sumber permasalahan.

warna/ICUMSA

(6) AGI dengan Surat No. AGI/IX/2017.41 tanggal
21 September 2017 telah mengusulkan keBadan
Standarisasi Nasional (BSN) perlunya merevisi
SNI 3140-3:2010/Amd : 2011 GKP.

saat ini tidak urgent dan kurang relevan karena
warna gula hanya berkaitan dengan estetikadan
konsumen,

namun

tidak

ada

hubungannya dengan aspek kesehatan. Di
sejumlah negara produsen gula terutama di
Thailand gula yang dijual ber-lCUMSA 25, 200,
500 atau 1.000. Konsumen dapat memilih/
membeli gula sesuai kebutuhan.
(7) Berangkat

dari

permasalahan

dengan

relatif
yang

lebih

stabil

menggunakan

teknologi sulfitasi.
- Setelah 6 bulan disimpan, GKP mutu 200 IU
berubah menjadi 245 IU dan GKP mutu 2
bulan menjadi 341 IU.
- Sebagian besar pabrik gula di Indonesia
menggunakan teknologi sulfitasi. Penerapan
teknologi karbonatasi memerlukan biaya
besar.
- Adanya produksi GKP beberapa Pabrik gula
antara lain PG Pemuka Sakti Manis Indah yang
mutu/ ICUMSA nya lebih kecil dari 80IU,
semetara itu dalam SNI diwajibkan untuk GKP
mutu ICUMSA antara 81-200 dan GKPmutu 2

tersebut

kemudian Kementerian Pertanian pada tanggal
10 Oktober 2017 menyelenggarakan rapat
untuk mendiskusikan guna mengambil langkahlangkah yang diperlukan.

201-300

IU,

permasalahan

hal
dalam

ini

menimbulkan

pemasaran

karena

ICUMSA nya diluar SNI yang diwajibkan.
(8) Pusat Penelitian Perkebunan Gula (P3GI)
menyelenggarakan dua kegiatan besar yaitu : 1)

Rapat dihadiri oleh perusahaan produsen gula

Workshop dan Riset Revisi SNI GKP padatanggal

BUMN dan BUMS, Badan Standarisasi Nasional,

11-12 April 2018 di Graha PT Kebon Agung

Badan Pengawas, Obat dan Makanan (BPOM),

Surabaya dimana AGI sebagai anggota Tim

Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indoensia

Perumus, dan 2) Pertemuan teknis yang

(P3GI), AGI dan lain-lain.

diselenggarakan di PTP Nusantara XI Surabaya.
Kegiatan

Dalam

rapat

tersebut

dipaparkan

tersebut

dimaksudkan

untuk

hasil

mendapatkan masukan dan pendapat para

penelitian P3GI dan informasi yang diperoleh

pakar dibidangnya, kemudian dilakukan riset

dari peserta rapat :

dibeberapa pabrik gula selama giling 2018 untuk

- Perubahan warna (ICUMSA) terkait dengan

mendapatkan data konkrit guna menyusun draft

proses produksi dipabrik gula.
- Untuk pabrik gula yang menggunakan
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nya

karbonatasi,

ICUMSA 297 IU menjadi 327 IU dan selama 12

Pengetatan standar warna (ICUMSA) GKP pada

preferensi

Dibanding

teknologi

parameter SNI GKP.

Pada akhir oktober 2018 hasil riset digunakan

Pertanian

untuk dasar finalisasi dari draft revisi SNI GKP

pemberlakuan

yang dikehendaki. Sebagaimana diketahui, P3GI

68/Permentan/OT.140/6/2013 tanggal 17Juni

adalah Wakil Ketua Komite Teknis Perumus SNI

2013 tentang wajib SNI 3140.3:2010 Jo

GKP, diwakili oleh Ir. Tri Antarti.

3140.3:2010/Amd1:2011 Gula Kristal Putih

(9) Berangkat

dari

permasalahan

SNI

dan

implikasinya tersebut serta hasil diskusi pada
acara National Sugar Summit 2019, dengan
surat No : NSS/AGI-IKAGI/2019 tanggal 16

menghentikan

sementara

Permentan

No

:

sampai dengan keadaan darurat bencana
wabah corona virus desease (Covid-19) telah
selesai.
(12) Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada

IKAGI

tanggal 20 Mei 2020 menerbitkan Kepu- tusan

cq

Kepala BSN No: 96/KEP/BSN/5/2020 tanggal

Kementerian terkait dan BSN hal-hal terkait

20 Mei 2020 menetapkan berlakunya SNI GKP

dengan rencana revisi SNI GKP. Intinya dari hasil

baru No : 3140-3:2020, berlaku sejak tanggal

diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan

ditetapkan. SNI ini merupakan revisi dari SNI

diperoleh pengetahuan bahwa aspek kesehatan,

3140.3:2010

keselamatan dan lingkungan hidup adalah unsur

1:2011. Dalam SNI revisi ini hanya satu jenis

utama untuk melindungi konsumen daripada

mutu gula, berbeda dengan SNI sebelumnya

ukuran

dibedakan dalam 2 mutu GKP1 dan GKP2.

Desember

2019

menyampaikan

AGI
kepada

ICUMSA

yang

bersama
pemerintah

menjadi

sumber

permasalahan.

SNI

3140.3:2010/Amd

(13) Wacana mengubah kembali SNI GKP dari 76-

(10) Selama tahun 2019 hingga April 2020 Panitia
Teknis bersama Kementerian terkait dan BSN
melakukan

dan

rapat-rapat

pembahasan

300 IU menjadi 200 IU.
 Belum genap setahun pemberlakuan SNI

3140-3:2020

GKP

wacana

mengubah

merumuskan parameter bahan revisi SNI GKP.

kembali SNI GKP terus kencang disuarakan

Dalam rapat tanggal 10-4-2019 di Kementerian

arahnya menuju SNI GKP dengan ICUMSA

Perindustrian

200 IU. Dengan IU 76-300 masih banyak

disepakati

revisi

SNI

GKP

dilaksanakan paralel dengan revisi SNI GKM.

tantangan bagi industri

gula nasional

Dalam rapat-rapat perumusan SNI sebagai

khususnya

eksiting untuk

anggota Tim Teknis Sdr. Ir. Yadi Yusriyadisebagai

memenuhinya, apalagi denganICUMSA 200

unsur independen dan Ir. Colosewoko, MEc

IU, dipastikan akan sangat mengancam

mewakili Nusantara Sugar Community aktif

eksistensi

berkontribusi. Seperti diketahui, Sdr. Ir. Yadi

keberlangsungannya.

pabrik

gula

dan

Yusriyadi dan Sdr. Ir. Colosewoko, MEc juga

 Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2014tentang

membawa aspirasi AGI karena statusnya adalah

Standarisasi dan Penelitian ke- sesuaian

tenaga ahli AGI.

yang kemudian telah ditindak- lanjuti

(11) Dengan adanya bencana wabah penyakit
Corona Disease (Covid-19) yang menyebab kan
ketidak seimbangan pasokan dan kebutuhan
gula, dengan Peraturan Menteri Pertanian No

dengan Peraturan Pemerintah No 34tentang
Sistim Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
Nasional, pada dasarnya SNI diterapkan
secara sukarela sesuaikebutuhan.

13 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 Menteri
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(14) Pemberlakuan Wajib SNI

yang

kuat,

dan

tidak

untuk

Dalam hal berkaitan dengan pertimbangan

dilaksanakan jika dipaksakan akanmengancam

tertentu antara lain berkaitan dengan :

eksistensi dan keberlangsungan pabrik gula

keselamatan, keamanan dan pelestarian

eksisting.

lingkungan hidup, SNI dapat diberlakukan
secara wajib. Jika diberlakukan secara wajib,
tidak harus seluruh parameter dalam SNI
diberlakukan secara wajib ; artinya dalam hal
Gula Kristal Putih (GKP) bisa saja misalnya
ICUMSA dikecualikan dari yang diberlakukan
secara wajib.

(15) Wacana penggabungan pasar Gula Kristal
Putih dengan Pasar Gula Rafinasi pertamakali
muncul tanggal 18 Desember 2008 dalam
acara Breakfast Meeting di Kementerian
Perindustrian, dan terus diwacanakan hingga
saat ini dengan menggabungkan SNI GKP
dengan SNI GKR menjadi hanya ada satu SNI

GKP dengan SNI yang berlaku saat ini sehat,

Gula. Hal ini mengundang penolakan kuat dari

aman dikonsumsi dan tidak mengancam

kalangan pabrik gula kristal putih berbasis

kelestarian lingkungan hidup, tidak harus

tebu karena akan tidak mampu bersaing

diberlakukan secara wajib.

dengan pabrik gula rafinasi yang berbahan
baku Raw Sugar impor.

Wacana mengubah ICUMSA dari 76-300 IU
menjadi 200 IU tidak ada dasar dan alasan
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urgent

selama penyimpanan di gudang gula sejak periode ke

Rumusan Focus Group Discussion

1 (15 hari) penyimpanan.

IKAGI - SNI GKP

c. Pabrik gula dengan bahan baku tebu di Indonesia

(Tim Perumus 13 Februari 2021)

berjumlah 57 pabrik gula dimana Pabrik gula dengan
Focus group discussion ini merupakan tindaklanjut dari
FGD yang diadakan oleh Badan Pengkajian dan
Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan
pada tanggal 4 Februari 2021. Dalam FGD oleh Kemendag
ini diwacanakan tentang penerapan SNI baru gula
konsumsi yang mengarah ke penyatuan SNI GKP dan GKR.
FGD IKAGI dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2021
dan dihadiri oleh Pengurus Pusat IKAGI, Pengurus Cabang
dan Ranting IKAGI seluruh Indonesia.
Topik presentasi dan diskusi dalam FGD ini disampaikan

proses sulfitasi sebanyak 43 pabrik gula (75%).
d. Tahapan utama untuk menjaga warna gula stabil
dibawah 200 IU adalah :
 Meminimalkan

warna

input,

tahap

ini

memerlukan perubahan varietas tebu, pemenuhan
mutu tebu layak giling dan pengaturan tebang
muat angkut
 Memaksimalkan penurunan warna di proses
dengan optimasi proses, perubahan teknologi dan
investasi yang tidak murah dan berpengaruh

oleh 4 pembicara dengan tema sebagai berikut :
1. Tantangan pabrik gula di Indonesia dalam mencapai
ICUMSA stabil 200 IU (P3GI)

terhadap peningkatan biaya pokok produksi.
 Meminimalkan pembentukan warna gula di
proses dengan ketaatan SOP dan pemenuhan pra-

2. Best practice pabrik gula dengan proses sulfitasi (PG
Gempol Krep, PT.Perkebunan Nusantara X): Strategi,
kebutuhan investasi dan kelayakan ekonomis untuk
mencapai warna gula dibawah 200IU

syarat utama proses baik kebutuhan energy dan
kesesuaian peralatan.
5. Kompleksitas permasalahan PG-PG di Jawa untuk
mendapatkan BBT yang cukup dengan kualitas tebu

3. Best practice pabrik gula dengan proses Defekasi

yang baik adalah salah satu faktor sulitnya mencapai

Remelt Karbonatasi (DRK): Tantangan investasi dan

standar kualitas gula maksimum 200 IU secara stabil

konversi teknologi sulfitasi ke karbonatasi, case study

dengan proses sulfitasi. Jumlah tebu yang semakin

(PG Kebon Agung, PT Kebon Agung)

menurun dan sudah tidak berimbang dengan

4. Dampak sosial ekonomi penyatuan gula GKP dan GKR

kapasitas giling PG di Jawa menambah kompleksnya

bagi pabrik gula berbasis tebu ( PT Rajawali Nusantara

permasalahan untuk dapat menjalankan proses di

Indonesia).

PG secara optimal.

Dari hasil FGD IKAGI dengan tema : “Tantangan

6. Untuk mencapai standar 200 IU secara stabil sampai ke

Menghadapi Rencana Penerapan Sni Baru Gula

pasar konsumsi diperlukan perubahan dari proses

Konsumsi” disepakati rumusan sebagai berikut :

sulfitasi menjadi proses defekasi remelt karbonatasi

a. Komoditas

gula

masih

prospektif

menunjukkan pertumbuhan konsumsi

karena
langsung

yang positif (2.53%), disisi lain, rata-rata indikator
produksi

gula

berbasis

tebu

mengalami

pertumbuhan negatif (-0.72%).
b. Gula hasil produksi pabrik gula dengan proses

atau proses phospatasi. Perubahan proses ini memerlukan tambahan biaya investasi dan kebutuhan energy
untuk menghasilkan kualitas gula yang lebih baik.
7. Industri gula di Jawa berkontribusi 55,4 % terhadap
produksi gula nasional, oleh karena itu pemerintah
bersama stake holder pergulaan perlu menyusun

sulfitasi akan mengalami peningkatan signifikan
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kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang

gula Kristal putih berbasis tebu, juga sangat

untuk industri gula khususnya di Jawa.

berdampak negatif kepada petani tebu, perusahaan

8. Kebijakan perubahan standar ataupun penyatuan
pasar memerlukan kajian dan arah kebijakan yang
jelas, dengan mempertimbangkan aspek teknis
maupun dampak ekonomi dan sosial dalam
implementasinya. Tidak bisa dilakukan secara
mendadak dan perlu dilakukan bertahap disertai
insentif baik kemudahan mendapatkan kuota olah
raw sugar atau kebijakan finansial yang mendukung
keberlanjutan pabrik gula dengan bahan baku tebu

gula dalam negeri, hingga berpotensi menjadikan
Indonesia menjadi Net Importir Gula.
Berdasarkan rumusan diatas, Wacana penerapan SNI baru
Gula konsumsi harus mempertimbangkan dampaknya
bagi peningkatan biaya pokok produksi pabrik gula
berbasis tebu yang sudah tinggi, persaingan tidak sehat
antara GKP dan GKR, penurunan produksi tebu rakyat,
dan menurunnya kelayakan usaha pabrik gula dan
Indonesia akan menjadi net importer gula. Disisi lain, di

9. Penyatuan SNI GKP dan GKR jika tidak dibarengi

semua negara masih melakukan pemisahan jenis produk

dengan kebijakan teknis terkait pemberdayaan

gula baik gula rafinasi, gula putih, gula mentah dan jenis

industri gula dalam negeri yang tepat, dapat mem-

gula lainnya dengan parameter mutu yang spesifik sesuai

berikan dampak negatif berupa persaingan tidak sehat

jenis produk gula.

antara pabrik rafinasi berbasis raw sugar dan pabrik
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sangat sedikit. Karena perubahan proses dari sulfitasi

FORUM TEKNOLOGI

ke DRK diperlukan biaya yang tidak sedikit menurut
perhitungan sekitar Rp. 200 – 300 M.

Best Practice PG Sulfitasi dan PG DRK
Dalam Memproses GKP 200 IU
(dirangkum oleh Ir. Widodo Rahardja, M.Sc.)

PENDAHULUAN

Dalam uraian dibawah ini kita lihat proses Sulfitasi
(PG Gempolkrep) dan DRK (PG Kebon Agung) secara
teknis yang bisa menghasilkan gula ICUMSA 200 IU,
tetapi

tidak

banyak

PG

sulfitasi

yang

bisa

menghasilkan gula ICUMSA 200 IU seperti di PG
Gempolkrep.

Menyikapi rencana pemerintah untuk menyatukan
pasar gula GKP dan GKR dengan menetapkan

PG GEMPOLKREP (PG SULFITASI)

terlebih dahulu Penyatuan SNI Gula konsumsi

PG Gempolkrep salah satu PG yang menggunakan

dimana warna larutan (ICUMSA) gula konsumsi harus

proses sulfitasi yang sudah bisa memproses produksi

memenuhi 200 IU secara stabil sangat tergantung

gulanya mencapai ICUMSA dikisaran 200IU. Dalam

dari proses yang dilakukan pabrik gulaberbasis tebu,

kurun waktu 2016 – 2020 produksi GKP PG

di Indonesia proses pembuatan gula kristal putih

Gempolkrep sudah bisa mencapai ± 200 IU memang

masih didominasi oleh proses Sulfitasi (65%) yang

belum stabil 200 IU dikisaran 180 – 210 IU seperti

masih sulit untuk bisa memproduksi gulakristal putih

ditunjukkan dalam Boxplot of Icumsa GKP dibawah

dengan ICUMSA sampai maksimal 200IU, pabrik gula

ini.

yang sudah menggunakan proses Defekasi Remelt
Phospatasi/DRF (2%), masih

Pertanyaannya : Apa yang harus dipersiapkan

tahun 2014 ialah dengan penyempurnaan dan

sebuah PG Sulfitasi agar bisa memproduksi gula

penambahan alat di Stasiun Pemurnian N ira, Stasiun

dengan ICUMSA 200 IU.

Masakan dan Stasiun Puteran, dengan rincian

Perubahan peralatan pabrik sudah dimulai sejak

sebagai berikut :
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TAHUN

PENYEMPURNAAN DAN PENAMBAHAN ALAT

2014

Pengadaan dan pemasangan sirip pengaduk Rapid Cool Cristalizer di stasiun
Masakan (Boiling Station)

2014

Pengadaan dan pemasangan 2 unit HGF Continuous (30 ton/jam) di stasiun Puteran
(Centrifugal Station)

2014

Pengadaan High Remelt Sugar untuk stasiun Masakan (Boiling Station)

2017

Pengadaan dan pemasangan 1 unit HGF (1750 kg/cycle) dan LGF (20 ton/jam) di
stasiun Puteran (Centrifugal Station)

2018

Pembuatan dan pemasangan Defekator I dan II, sistim sulfitasi nira mentah serta
sistim preparasi susu kapur di stasium Pemurnian (Clarification Station)

Disamping peralatan juga disiapkan pemilihan bahan

Hasil Analisa Core Sampler ini bisa dilihat oleh

baku dan bahan pembantu yang kualitasnya bagus

petani/pemilik tebu melalui Display Rendemen dan

(diatas standar), untuk bahan baku tebu memang

yang keluar adalah rendemen riil pada saat itu (real

agak sulit untuk memilih kualitas BBT yang bagus

time).

karena kondisi tebu saat ini hampir diseluruh wilayah
kurang bagus kualitasnya kalau misalnya ada yang
bagus jumlahnya lebih sedikit sehingga saat masuk
ke stasiun gilingan tidak berpengaruh signifikan
terhadap nira mentah yang dihasilkan. Kalau ada
tebu terbakar maksimal dibatasi yangbisa digiling <
20% dan langsung digiling, akan lebih baik kalau ada
tebu terbakar tidak diterima.

tidak bagus, maka upaya yang dilakukan adalah
pemeriksaan bahan baku harus ketat terutama
didalam pemeriksaan potensi rendemen tebu riil dari
kebun, untuk hal ini PG Gempolkrep telah
menggunakan alat analisa rendemen Core Sampler.

3. Peralatan portable bisa dipindah kemana-mana
tangan

manusia,

sehingga analisa rendemen tidak bisa
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dengan ukuran 3 cm yang bebas dari kerikil, pasir,
batu dan kotoran lain). Dengan kondisi seperti ini
hasil gula yang dihasilkan adalah GKP Premium
laboratorium).
Fasilitas penyiapan susu kapur di stasiun Pemurnian
terdiri dari :
1. Bungker susu kapur kapasitas 10 ton agar supply
kapur tidak terlambat

3. Saringan kapur untuk memisahkan larutan kapur

2. Jumlah personil sedikit

rekayasa

(Dispersitas minimum 90%, Kadar CaO minimum 95%

senyawa CaCO3 menjadi CaO)

1. Waktu Analisa lebih cepat

melibatkan

pemilihan kapur dengan kualitas Premium A

2. Lime slaker untuk pemadaman kapur (merubah

Keuntungan pemakaian Core Sampler adalah :

tidak

kualitas bahan pembantu yang lebih baik, misalnya

dengan ICUMSA antara 175 – 200 IU (hasil analisa

Mengatasi bahan baku yang kualitasnya rata-rata

4. Analisa

Kondisi BBT tersebut kemudian dikompensasidengan

di-

dari kotoran
4. Peti tunggu susu kapur dilengkapi dengan mixer
dengan retention time minimal 8 jam agar reaksi
pemadaman sempurna.

Kunci sukses dalam operasional di pabrik terutama di

konstan (tidak fluktuatif), anteng giling lancar (jam

stasiun gilingan pasokan tebu harus memenuhi

berhenti kecil) dan antep diharapkan bahan baku

motto yang ditetapkan oleh PG Gempolkrep yaitu :

kualitas bagus dengan berat tebu normal tidak ada

AJEG – ANTENG – ANTEB, maknanya, Ajeg, bahwa

lagi kotoran (MBS) ketentuan ini dibuatkan SOP- nya.

kapasitas/jam dari meja tebu ke stasiun gilingan

Untuk giling lancar tergantung saat perawatan
setelah giling dan semua yang dilakukan harus
mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) baik
SOP

untuk

perawatan

maupun

SOP

untuk

pengoperasian alat.

4. Injeksi asam phospat di nira mentah secara
kontinyu menggunakan dosing pump
5. Flow nira ajeg menggunakan juice smoothing
6. Pengeluaran nira dari Door Clarifier melalui
overflow

Dalam

proses

pembuatan

gula

dari

stasiun

Pemurnian sampai ke stasiun Puteran yang harus
diperhatikan adalah :

7. Kontinuitas

pemberian

flokulan

dilarutkan

menggunakan air bersih/air bawah tanah dan
dingin.

1. Menjaga kadar Phospat nira mentah 250 – 300
ppm.

8. Penyiapan flokulan dilarutkan menggunakan air
bersih/air bawah tanah dan dingin untuk pelarut

2. Turbidity nira encer < 90 ppm SiO2, dengan
pengaturan :

flokulan dan menggunakan aerasi gelembung
udara supaya homogen.

a. pH defekasi 1

: 7,2 – 7,4

b. pH defekasi 2

: 8,8 – 9,2

c. pH sulfitasi

: 7,0 – 7,2

d. Temperatur Juice Heater 1 : 80 - 85°C

9. Flow nira kental dijaga stabil dengan kekentalan
30 - 32°BE
Pengawasan angka-angka proses harus secara up
date real time (fast respon).

e. Temperatur Juice Heater 2 : 105 - 110°C
3. pH nira kental tersulfitir 5,2 – 5,4
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Fasilitas peralatan di stasiun Pemurnian

Unit sarama Melter (Vertical Melter for dryseed)

Peralatan stasiun Masakan dan Puteran
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Kita bisa melihat bahwa proses sulfitasi bisa

kristalisasi. Pengembangan-nya mengarah ke

memproduksi gula dengan ICUMSA 200 IU dan sudah

proses Karbonatasi, pada tahap pertama DRK.

ada beberapa PG sulfitasi yang berhasilterutama PG
sulfitasi

swasta,

tetapi

harus

melakukan

penyempurnaan dan pemasangan alat baru serta
pengawasan proses harus ketat terutama dengan
adanya bahan baku tebu yang hampir diseluruh
wilayah

kualitasnya

dibawah

Program peningkatan mutu gula ini dilaksanakan
tahun 2011 – 2017 dengan rencana sebagai berikut
1. Persiapan prasarana dan sarana.
Tahun 2010–2011 Rencana pentahapan dan
detail teknis program

standar yang

peningkatan mutu.

diharapkan oleh PG, perlakuan terhadap bahan baku
dalam analisa rendemen dituntut lebih akurat dan

Tahun 2012–2014

Peninggian atap pabrik.

real time tanpa campur tangan manusia maka perlu

Tahun 2012–2015 Relokasi dan penataan
stasiun Puteran.

investasi Core Sampler.

2. Program pemantapan kapasitas dan proses
PG KEBON AGUNG (PG DRK)

sistim masakan ACD

PG Kebon Agung merupakan PG yang saat ini
performance-nya sangat bagus, tetapi hal itu tidak

Tahun 2013–2016 Menaikkan level pan
masakan dan receiver

dicapai seara instan, pernah di teliti oleh P3GI dan

Tahun 2013–2017

peralatan/pan masakan.

disimpulkan PG Kebon Agung akan tutup kalau tidak
melakukan

pembenahan

dipabriknya,

rupanya

Tahun 2015–2017

Kondisi

Investasi penguapan dan
penataan sistim bleeding

kesimpulan P3GI itu menjadi cambuk untuk
berbenah diri hingga mencapai prestasi saat ini.

Penambahan investasi

3. Program efisiensi energi uap
Tahun 2014–2017 Investasi direct contact

PG Kebon Agung sebelum program

heater dan penataan

peningkatan mutu tahun 2010 :

sistim bleeding peng-

1. Kapasitas giling rendah (8.000 TCD)

uapan.

2. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pabrik
3. Bahan baku tebu melimpah
4. Kualitas gula tidak stabil (proses sulfitasi) Dari

Tahun 2015–2016 Investasi Rotary screen
nira jernih.
Tahun 2014–2015 Pemakaian elemen elek
trik heater untuk sugar

kondisi tersebut yang menjadi prioritas untuk

dryer menggantikan uap 3

dibenahi adalah kualitas gula dengan menekan

ato.

warna gula (ICUMSA) langkah yang diambil
adalah :
a. On farm, faktor bahah baku : Pengendalian
kualitas tebu dengan penataan varietas tebu,
melakukan kerja sama dengan P3GI untuk

4. Program pemasangan alat Defekasi Remelt
Karbonatasi (DRK)
Tahun 2015–2016

Pemasangan Pan Masakan
gula rafinasi

Tahun 2016–2017

Pemasangan instalasi Defe-

menciptakan varietas unggul baru PSKA 942.
b. Off fram, pemilihan proses yang tepat sesuai

kasi Remelt Karbonatasi
5. Penyempurnaan.

perkembangan teknologi di stasiun gilingan,

Perubahan skema proses pengolahan teknologi

stasiun pemurnian, stasiun penguapan dan

sulfitasi dan karbonatasi.
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Kendala dan tantangan perubahan proses sulfitasi

PENUTUP

ke karbonatasi

PG Gempolkrep yang tetap menggunakan proses

1. ROI, investasi mahal dengan imbal hasil yang

sulfitasi untuk memproduksi GKP dengan ICUMSA

kecil.
2. ENERGI, kadar sabut tebu yang variatif.
3. WAKTU, pelaksanaan proyek tidak mengganggu
operasional giling.
4. SDM, perubahan perilaku operator proses dalam
pabrik.
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200 IU, penyempurnaan alat mulai tahun 2014
dilaksanakan, mendapatkan bahan baku tebu serta
bahan pembantu proses yang harus memenuhi
syarat kualitas yang baik, memerlukan waktu dan
biaya yang cukup besar. Demikian juga untuk PG
Kebon Agung tahapan perubahan proses yang

dimulai sejak tahun 2011 secara berkesinambungan

Sumber gula akan berpindah dari Jawa ke Luar Jawa

mampu dijalankan oleh PG Kebon Agung, karena

terutama ke daerah yang akan mengalami replanting

perusahaan swasta maka lebih mementingkan

tanaman kelapa sawit, alasannya adalah:

kualitas dan waktu dengan didukung pembiayaan
yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa
perubahan proses dari sulfitasi sebelum tahun 2011
menjadi PG dengan proses DRK memerlukan waktu
yang cukup panjang dan biaya yang tidak sedikit
untuk pengadaan dan pemasangan alat baru dan

1. Modal produksi terutama bahan baku sangat
rendah yaitu memanfaatkan tanaman tua kelapa
sawit yang akan di-replanting (salvage menjadi
resources).
2. Tanaman kelapa sawit yang perlu di-replanting
per tahun cukup luas, normalnya 4% per tahun.

modifikasi peralatan eksisting.

3. Rendemen gula sawit bisa lebih tinggi dari
Kalau kita lihat situasi di Jawa Timur sebagai daerah
penghasil

GKP

terbesar

maka

rendemen tebu.

kompleksitas

permasalahan PG-PG terutama PG BUMN untuk
mendapatkan kualitas BBT yang bagus menjadifaktor
dominan sulitnya mencapai standar kualitas gula
maksimum 200 IU. Maka rencana Penyatuan SNI
Gula konsumsi yang berarti juga Penyatuan pasar
gula tidak bisa dilakukan mendadak harus secara
bertahap perlu kajian dan arah kebijakan yang jelas
serta mempertimbangkan dampak ekonomi dan
sosial.

Kita beruntung bila dibanding Malaysia yang hanya
punya kebun sawit ± 5.000.000 Ha, luas areal kelapa
sawit di Indonesia total tahun 2020 adalah
14.996.010

Ha

(Sumber

Direktorat

Jendral

Perkebunan Kementan) dan tercatat Riau adalah
daerah yang mempunyai areal sawit terluas
2.849.242 Ha (19%).
Potensi peremajaan kelapa sawit (replanting) di
Indonesia 4%/tahun setara 599.840 Ha/tahun, untuk

Sebuah Pemikiran Nira Sawit Diproses
Menjadi Gula Kristal Sawit
(Ir. Widodo Rahardja, M.Sc.)

Saat ini pergulaan kita berbasis tebu mengalami
kesulitan karena pasokan Bahan Baku Tebu (BBT)
semakin menurun seiring dengan berkurangnyaareal
tebu maka untuk tetap mempertahankan kebutuhan
gula nasional kita harus impor gula.
Hal ini menggugah pikiran kita, kenapa kita tidak
berpikir membuat gula dari bahan baku lain yang
mempunyai potensi sebagai pengganti gula yangkita
impor. Evolusi atau natural selection termasuk dalam
industri gula, kita melihat luasnya areal sawit dan
hasil gula merah dari nira sawit, kemungkinan besar
Indonesia akan masuk ke kelapa sawit sebagai
sumber gula. Tebu tetap penting tetapi bukan
menjadi yang utama seperti dulu lagi.

daerah Riau saja 4%/tahun setara 113.967 Ha/tahun
dan ini tentu bergantian arealnya sesuai umur
tanaman kelapa sawit dimana rata-rata replanting
dilakukan 25 – 30 tahun (umur ekonomis tanaman
kelapa sawit).
Melihat potensi ini mungkin pilihan terbaik industri
gula banting stir menjadi pengolah nira sawit
menjadi gula kristal, ada sebuah peluang untuk
kebangkitan gula di Indonesia.
Peremajaan kelapa sawit punya potensi besar
dengan infra struktur relatif lebih siap, industri
processing perlu didorong bisa bergulir teratur
dengan kapasitas lebih tinggi untuk tumbuh industri
baru. Saat ini yang sudah dilakukan adalah
pembuatan gula merah dari nira sawit yang disadap
dari pohon sawit tua (salvage) yang ditebang saat
replanting.
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Pembuatan gula merah sawit sudah berkembang

tidak bisa disadap maka ada 118 pohon yang bisa

dibanyak desa di Sumatera Utara dan tentunya bisa

disadap dan menghasilkan nira sawit = 118 pohon

dipakai pijakan bahan masukan untuk mengkaji lebih

x 30 liter nira = 3.540 liter nira atau setara 708 kg

lanjut

gula merah sawit per Ha.

ditingkatkan

menjadi

pemanis,

sirup

(minuman), gula cair dan gula kristal. Tentu harus
dibuat kajiannya, Analisa Kajian baik dari segi

Atas dasar data tersebut diatas maka sudah saatnya
kita harus membangun strategi baru, selama ini kita

teknis/proses maupun finansialnya.

tidak membangun strategi sendiri tetapi melanjutkan
Dari hasil survey tentang potensi pohon tua kelapa

pondasi strategi peninggalan Belanda. Cara berpikir

sawit (salvage) terkandung :

lama kita tinggalkan, karena itu kita harus mampu

1. Satu pohon tua kelapa sawit bisa disadap selama
30 hari.

keluar dari cara berpikir lama, out of the box
thingking. Kita berpikir menghasilkan gula bukan
dengan mencari lahan sekian juta Ha yang pasti sulit

2. Per-satu pohon tua kelapa sawit bila disadap
bisa menghasilkan 30 liter nira/hari.

dicari terutama di Jawa untuk dikonversi menjadi
lahan tebu, tetapi kita mencari sumber daya biologis

3. Per-30 liter nira bisa menghasilkan 5 kg gula

yang sudah tersedia tetapi kita sia- siakan yaitu
memanfaatkan

merah sawit.
4. Dalam 1 Ha normal ada 132 pohon sawit, bila

salvage

yang

replanting tanaman kelapa sawit.

dianggap 10% pohon sawit tua tersebut rusak

Menyadap nira sawit dari pohon sawit tua (salvage) yang di replanting

Gula Merah Sawit
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ditebang

saat

Sekarang kita ambil contoh untuk daerah Riau

yang tentunya lebih baik dan lebih higienis.

dimana dalam 1 Ha (menurut hitungan diatas)

Nira aren mempunyai kandungan sukrosa 80% dari

menghasilkan 3.540 liter nira setara 708 kg gula

brix sekitar 15% sedangkan kandungan gula reduksi

merah sawit. Peremajaan tanaman sawit (replanting)

sangat rendah pada nira aren segar.

untuk total luas tanaman kelapa sawit di Riau
113.967 Ha maka akan menghasilkan 80.688.636 kg

Sistim pengolahan model P3GI menggunakan

gula merah sawit (80.689 ton gula merah). Harga

teknologi kristalisasi dalam bejana penguapan

gula merah sawit didaerah Riau berkisar Rp.
15.000/kg, Maka kita bisa meraup nilai rupiah bruto
Rp. 1.210.329.540.000,- (Rp.1,21 Triliun), ini baru
satu daerah (Riau) kalau seluruh Indonesia tinggal

bervakum, uap yang dibutuhkan saturated steam 0,5
ton/jam dengan suhu sekitar 107°C pada tekanan 1
kg/cm2 kristalisasi dilakukan pada pan masak
bervakum dengan vakum (-) 65 cm Hg. Dalam
prosesnya sebagai bibit mengandalkan sisa- sisa

dihitung dan merupakan potensi yang besar.

kristal dari dalam masakan induk yang kita sebut
Biaya yang dikeluarkan untuk replanting menjadi

nukleasi (pembuatan inti kristal) dari dalam hal ini

beban

kita

akan membentuk aroma dan cita rasa “Palm” dalam

mendapatkan bahan baku salvage tanpa biaya.

gula kristal palma yang lebih menonjol, hanya warna

Biaya sadap sampai menjadi gula merah, Harga

kristalnya agak coklat. Ada cara kedua yaitu nukleasi

Pokok Produksi Rp. 6.708,-/kg (Sumber : Agriprimatech

dari luar (ditambahkan bibit kristal dari luar)

Vo.1 April 2019), Biaya produksi gula merah =

warnanya lebih jernih tetapi aroma berkurang.

Pabrik

Kelapa

Sawit

sehingga

80.688.636 kg x Rp. 6.708/kg = Rp.541.259.370.288,(Rp. 0,54 Triliun). Keuntungan yang diperoleh, netto

Penggunaan sistim bejana penguapan bervakum,

= Rp.(1,21 -0,54) Triliun = Rp.0,67 Triliun.

titik didih akan turun dari 100°C menjadi 70°C
keuntungannya waktu penguapan menjadi lebih

Masalahnya sekarang bagaimana kalau gula

cepat

dan

tidak

terjadi

karamelisasi.

Untuk

merah sawit ini ditingkatkan menjadi gula

memisahkan kristal gula dengan “mother liquor”

kristal sawit ?

dilakukan dengan menggunakan centrifugal dengan

P3GI pernah melakukan percobaan mengolah gula

optimal 1200 rpm) tergantung viscositas nira aren,

merah dari nira aren menjadi gula kristal palma,

semakin tinggi viscositas semakin tinggi putaran

keunggulan gula kristal palma dibanding gula kristal

centrifugal.

kecepatan berputar yang dapat diatur (kecepatan

tebu dalam hal aroma dan cita rasa serta kandungan
esensial lainnya yang diperlukan untuk kehidupan

Masakan gula yang sudah terbentuk dikristalisir

manusia (Purnomo–P3GI, 1977).

sebaiknya ditahan semalam sebelum diproses di
centrifugal agar butiran kristal lebih besar namun ada

Percobaan ini dilakukan P3GI dengan PTPN XII Kebun

kerugian yaitu dengan ditahan semalam masakan

Kalikempit Banyuwangi, dengan mengubah proses

gula kristal palma dingin sehingga kekeringan gula

pembuatan gula tradisional memakai open pan

menjadi kurang baik maka perlu unit pengeringan

menjadi gula kristal palma menggunakan sistim

gula

vacuum pan (closed pan) dengan skala besar

(pengeringan alam).

atau

dijemur

dibawah

sinar

matahari
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Yang perlu mendapat perhatian bahwa penyadapan
nira aren harus baik sehingga kualitas nira terjamin

LRB Pada Tanaman Tebu
Kenapa Tidak ?
(Iwas S Wirawan)

tidak terjadi fermentasi dan berbuih, apabila kualitas
nira jelek karena fermentasi dan berbuihmaka nira
palma tidak bisa dikristalisasi. Ada cara untuk
menghindari fermentasi ditambahkan pengawet
susu kapur namun harus dalam takaran yang tepat
agar tidak menimbulkan rasa pahit atau warna gelap
pada produksi gula kristal palma.Penambahan susu
kapur sampai pH 7 (maksimum pH 8 jangan lebih) –
(Purnomo - P3GI, 1999).

1. KANDUNGAN BAHAN ORGANIK DI
LAHAN PERTANIAN
Isu tentang rendahnya kandungan bahan organik
pada lahan pertanian dan perkebunan di tanah Jawa
sudah demikian sering menjadi pokok bahasan pada
setiap acara diskusi, seminar, semiloka, temu lapang
dan fakta lapangan, bahkan dianggap salah satu
penyebab

penurunan

produktivitas

tanaman

Dengan proses kristalisasi gula kristal palma tersebut

pertanian dan perkebunankhususnya tanaman tebu,

diatas, maka secara logika proses nira sawit juga bisa

diakui atau tidak sering dikatakan akibat rendahnya

dilakukan karena nira sawit juga nira yang berasal

kandungan bahan organic dalam tanah. Konon angka

dari suku palma (sawit, aren, kelapa) namun

nya terucap di bawah 1%, padahal dalam kriteria

demikian perlu percobaan sendiri dengan nira sawit

lahan subur sebagai salah satu pertimbangan

dan tentunya P3GI adalah Lembaga penelitian gula

penetapan

yang tepat untuk melakukanpercobaan pembuatan

kandungan bahan organic sebaiknya di atas 2%

gula kristal sawit.

(Permentan 53/2015, Halaman 8 – Tabel 2 Kriteria

Dalam diskusi tgl. 21 Desember 2020 dengan

Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Tebu). Sekalipun

Menteri Koperasi (Bp. Teten Masduki) tentang gula

pada lahan sawah, apalagi pada lahan marginal

sawit yang kemudian ditindak lanjuti diskusi dengan
Bp. Moeldoko dikantornya pada tgl. 23 Desember

kelayakan

lahan,

di

persyaratkan

(tegalan/ kering). Salah satu penyebab semakin
menurunnya kandungan bahan organic dalam tanah,

2020 insya Allah beliau berdua tertarik mudah-

terutama diakibatkan perilaku budidaya tanaman

mudahan gagasan ini bisa menjadi pilot project, pak

paska panen adalah membakar habis sisa tanaman

Teten bahkan minta data tambahan dan ingin

tua, sebagai

meninjau pembuatan gula merah sawit existing di

mempermudah pekerjaan berikutnya. Kebiasaan

Sumatera.

tersebut

yang kurang cerdas, tanpa memperhatikan aspek

disampaikan ke P3GI (Aris Lukito) hanya responnya

kelestarian lingkungan, berdampak pada semakin

lambat. Kemungkinan kendala P3GI adalah dana,

merosotnya produktivitas hasil pertanian.
Kehidupan biotra dalam tanah menjadi terbatas

Kemudian

hasil

diskusi

tetapi paling tidak P3GI seharusnya bisa mengajukan
proposal dan kebutuhan dananya untuk meneliti
lebih lanjut.
Sumber :
1. Diskusi di FDGI dengan nara sumber Bpk. Prof. DR.
Ir Agus Pakpahan.
2. Data areal tanaman Kelapa Sawit 2016 – 2020
(Ditjenbun Kementan).
3. HPP gula merah sawit (Agriprimatech Vol. 1 - April,
2019).
4. Pengolahan nira aren menjadi gula kristal palmaProsiding Seminar Nasional Aren.(Edi Purnomo,
Nahdodin dan Mirzawan PDN – P3GI, 1977 dan 1999).
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salah satu jalan pintas

untuk

bahkan punah, kesuburan tanah dirasakan semakin
menurun.

Kandungan bahan organik tanah yang tinggi mampu

2. POTENSI SERASAH TEBU sebagai

meningkatkan efisiensi dan penyediaan hara, air,

SUMBER BAHAN ORGANIK

serta menekan pengaruh buruk pH tanah ekstrim
Akhir-akhir ini di kalangan para pekebun tanaman

baik terlalu masam maupun alkalin.

tebu, mulai berfikir untuk memanfaatan sisa serasah
tebu, setelah menyadari bahwa ketersediaan bahan

Pemberian pupuk organik pada tebu sangat penting

organic dalam tanah sangat diperlukan, salah satu

terutama untuk peningkatan produktivitas tebu

upaya yang dilakukan dengan mencari alat mekanis

melalui perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi

yang tepat guna mencacah sisa serasah tebu, agar

tanah.

proses dekomposisi serasah menjadi bahan organik

sedikitnya 5 ton/ha terutama berupa kompos,pupuk

bisa lebih cepat daripada mendatangkan bahan

kandang, atau pupuk hijau. Pada saat ini, dimana

organik sisa proses produksi (blotong dan abu ketel)

rendemen tanaman tebu sulit ditingkatkan, baik

daripabrik gula, mengingat lahan tebu yang lokasinya

karena faktor potensi varietas maupun faktor lain,

cukup jauh dari pabrik gula.

strategi peningkatan produktivitas hablur perlu

Pemberian

pupuk

organik

diharapkan

ditempuh melalui kombinasi pemupukan organik
Bahan organik tanah berperan penting dalam

dan anorganik yang tepat, dibarengi dengan

budidaya

tebu

mempertahankan

karena

perannya

dalam

penerapan teknologi budidaya, tebu yang benar,

tanah

untuk

tepat waktu, tepat ukuran dan sesuai standard yang

kesehatan

mendukung produksi tebu yang tinggi secara

ditentukan.

berkelanjutan.

(http://balittas.litbang.pertanian.go.id/index.php/i

Peran penting

bahan

organik

tersebut sejak lama dikenal. Dengan semakin

d/tentang-kami/komoditas/serat-buah/60-info-

intensifnya budidaya tebu dan kebutuhan gula,

teknologi/297-pengelolaan-organik-pada-tebu)

aplikasi pupuk organik sudah jarang dilakukan dan

Sumber bahan organik dari

petani beralih ke pupuk anorganik. Akibatnya terjadi

banyak sekali, seperti: serasah, sisa klethekan,

degradasi lahan dan produktivitas tebu di Indonesia

blotong, dan abu ketel. Yang belum intensif

semakin menurun. Bahan organik tanah berperan

dimanfaatkan, diberdayakan dan seringkali cuma

penting dalam menentukan kesehatan tanah tebu,

dibakar saja adalah serasah tebu, sisa kletekkan dan

yaitu kapasitas tanah yang dapat mendukung

sisa

produksi tebu yang tinggi secara berkelanjutan.

ketentuan

Kadar bahan organik tanah mempengaruhi sifat fisik,

tanaman, di negeri ini termasuk salah satu kegiatan

kimia dan biologi tanah.

pengelolaan lahan yang di larang, menurut undang

(https://media.neliti.com/media/publications/156 869-

– undang yang berlaku.

panen

tebu,

betapa

mengenai

bakar

perkebunan

ironisnya,

tebu

padahal

membakar

sisa

ID-none.pdf, Djajadi - Balittas – Karang Plosos Malang,

Bahan Organik: Peranannya Dalam Budidaya Tebu

Pengalaman seorang peneliti menceritakan dalam

Berkelanjutan, 2015,)

melakukan penelitian yang cukup intensif ketika
mengkomposkan serasah tebu dengan hasil yang

Bahan organik tanah merupakan indikator kualitas

belum memuaskan, permasalahan utama bukan

tanah

karena serasah tebu sulit untuk dikomposkan,tetapi

dan

menjadi

indikator

kunci

keberlanjutan pengelolaan lahan pertanian.

untuk

karena ketersediaan air yang cukup dalam proses
pengomposan serasah tebu, mengingat
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dalam proses pengomposan diperlukan kelembaban

tentang pupuk organik perlu difokuskan untuk

yang cukup, sekitar 60 - 70%. Atau proses

mengkaji efektivitas jenis-jenis pupuk organik dan

pengomposan akan terhambat atau bahkan tidak

atau pupuk hayati, dalam menekan serangan

berhasil sama sekali.

penyakit, meminimalkan erosi pada lahan-lahantebu
monokultur yang rawan erosi, dan meningkatkan

(https://isroi.com/2014/04/16/ide-menarikpemanfaatan-seresah-tebu-untuk-meningkatkan-

kesadaran

kandungan-bahan-organik-tanah/)

degrasasi lahan akibat penanaman tebu yang terus

Beberapa dasar peraturan yang melarang adanya

1. UU PPLH No 32 Tahun 2009, dalam pasal 69 ayat
huruf h, yang berbunyi, “setiap orang

dilarang

melakukan

perbuatan

masih

ada

yang

dengan

sungguh-sungguh

2. UU Perkebunan No 18 Tahun 2004. Dalam pasal
26, yang berbunyi : “setiap pelaku usaha
dilarang

ID-none.pdf, Djajadi - Balittas – Karang Plosos Malang,
Bahan Organik: Peranannya Dalam Budidaya Tebu
Berkelanjutan, 2015,)

3. PELUANG PENERAPAN LRB DI KEBUN TEBU

membuka

Limbah yang belum banyak dimanfaatkan adalah
serasah tebu. Limbah ini hanya dibakar saja di areal
tebu. Pertimbangannya adalah cara ini lebih praktis,

kearifan lokal di daerah masing-masing.

perkebunan

menerus.

mengartikan

pembukaan lahan dengan cara membakar ini
memperhatikan

tentang terjadinya

melakukan

pembukaan lahan dengan cara membakar”,
walaupun

tebu

(https://media.neliti.com/media/publications/156 869-

pembakaran hutan atau lahan, antara lain :

(1)

pekebun

dan/atau

mengolah lahan dengan cara pembakaran yang
berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan
fungsi lingkungan hidup”, semua dilengkapi
dengan penjelasan tentang acaman pidananya.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 10Tahun
2010, Pasal 4 ayat (1) , yang berbunyi :

cepat, dan murah, tanpa memperhatikan akibat yang
bisa timbul di kemudian hari. Keinginan dari pihak
pemilik lahan untuk me- manfaatkan serasah ini
sudah cukup lama, namun dirasakan teknologi yang
murah, efektif, dan efisien rasanya belum siap
tersedia. Menyadari

pada kondisi lahan yang

dirasakan kurang subur, miskin bahan organik, serta
dirasakan kebutuhan pupuk anorganik meningkat,
padahal di sisi lain harga dan ketersediaan pupuk ini
sangat kurang lancar dan tepat waktu.

“Masyarakat hukum adat yang melakukan
pembakaran lahan dengan luas maksimum 2

Apa itu LRB ? LUBANG RESAPAN BIOPORI,

(dua) hectare per kepala keluarga untuk di-

(Dikutip dari : https://id.wikipedia.org/ wiki/ Biopori) ,

tanami

dijelaskan sebagai berikut “ :

jenis

varietas

local,

wajib

memberitahukan kepada kepala desa”

“ adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal

(sumberhttps://jdih.kaltaraprov.go.id/berita/detail/8

ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang

2-dasar-peraturan-antisipasi-kebakaran-hutan- atau-

ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan

lahan)

cara meningkatkan daya resap air pada tanah.

Untuk mencegah penurunan kesuburan lahan dan

Metode ini dicetuskan oleh Dr. Kamir Raziudin

produktivitas tebu, mungkin perlu dilakukan gerakan

Bratasalah - satu peneliti dari Departemen Ilmu

massal aplikasi pupuk organik melalui program

Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian

nasional. Program penelitian ke depan

Institut Pertanian Bogor.
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Peningkatan daya resap air pada tanah dilakukan

Tanpa biopori, area tanah berdiameter 10 cm hanya

dengan

dan

memiliki luas bidang penyerapan 78 cm persegi,

menimbunnya dengan sampah organik untuk

dalam bahasa awam sering juga disebut TEKNOLOGI

menghasilkan kompos. Sampah organik yang

MEMANEN

ditimbunkan pada lubang ini kemudian dapat

dipergunakan.

membuat

lubang

pada

tanah

AIR

langsung

pada

lahan

yang

menghidupi fauna tanah, yang seterusnya mampu
menciptakan pori-pori di dalam tanah. Teknologi
sederhana ini kemudian disebut dengan nama
biopori”. Biopori memiliki segudang manfaat secara
ekologi dan lingkungan, yaitu memperluas bidang

Biopori juga dapat mengubah sampah organik
menjadi kompos. Pengomposan sampah organik
mengurangi aktivitas pembakaran sampah yang
dapat meningkatkan kandungan gas rumah kaca di

penyerapan air, sebagai penanganan limbahorganic

atmosfer. Setelah proses pengomposan selesai,

dan meningkatkan kesehatan tanah. Berfungsi

kompos ini dapat diambil dari biopori untuk

sebagai

diaplikasikan ke tanaman. Kemudian biopori dapat

Penyerapan

air,

Biopori

mampu

meningkatkan daya penyerapan tanah terhadap air
sehingga

risiko

terjadinya

penggenangan

air

(waterlogging) semakin kecil. Air yang tersimpan ini
dapat menjaga kelembaban tanah bahkan di musim
kemarau. Keunggulan ini dipercaya bermanfaat
sebagai pencegah banjir. Dinding lubang biopori
akan membentuk lubang-lubang kecil (pori-pori)
yang mampu menyerap air. Sehingga dengan lubang
berdiameter 10 cm dan kedalaman 100 cm, dengan
perhitungan geometri tabung sederhana akan
didapatkan bahwa lubang akan memiliki luas bidang
penyerapan sebesar 3.220,13 cm2.

diisi dengan sampah organik lainnya.
Biopori

juga

dapat

meningkatkan

aktivitas

organisme dan mikroorganisme tanah sehingga
meningkatkan kesehatan tanah dan perakaran
tumbuhan sekitar. Organisme dan mikrorganisme
tanah memiliki peran penting dalam ekologi
diantaranya sebagai detritivora dan pengikat
nitrogen dari atmosfer.
mampu

meningkatkan

Pengikatan
kadar

nitrogen

nitrogen

tanah

sehingga penggunaan pupuk anorganik urea akan
berkurang.

Gambar : Grafis KONSEP DASAR LRB
(sumber : http://www.biopori.com/resapan_biopori.php & https://environment-indonesia.com/lubangresapan-biopori-mengurangi-banjir/)
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Dalam tahun 2019 yang lalu, penemu LRB, Dr Kamir

dapat dilakukan.

R Brata, sempat melakukan sosialisasi pengenalan

Beberapa ilustrasi, foto dokumentasi kegiatan Dr

LRB dan peluangnya untuk di aplikasikan di

Kamir R Brata, berikut ini sedikit banyak akan

Kebun/Lahan tebu, dilakukan dalam bulan Mei 2009

memberikan gambaran bahwa dengan teknologiyang

di PTPN X. Dari hasil temu lapang bersama para

paling

pekebun PTPN X, penemu LRB tersebut, meyakini

diharapkan pekebun tebu secara mandiri dapat

bahwa LRB dapat di aplikasikan pada lahan tebu,

mencukupi

kebutuhan

sekitar tanaman dan bahkan pada kebun dengan

sumbernya

berasal

pola Reynoso pun disarankan untuk di terapkan

mengurangi

terjadinya

pada got-got yang ada di kebun yang bersangkutan.

meningkatkan

daya

Kegiatan ini dapat dilakukan sejak mulai tanaman

kesuburan,

tebu, dengan memasukkan bukan hanya material

kekeringan pada saat musim kemarau. Alat pembuat

dari tanaman tebu, tetapi sejak kita melakukan

lubang dapat berupa bor tanah biasa atau

pemberantasan gulma pun dapat dilaksanakan,

menggunakan yang lebih canggih, “portable hole

dengan memasukan sampah organic kedalam

digger” bahkan lubang memanjang ex pemeliharaan

lubang-lubang yang sudah dibuat, dilakukan secara

tanaman diantara barisan tebu “Terra Tyne” ataupun

periodik, tanpa membakar bsampah sisa gulma yang

“sub soiler”, dapat diisi dengan serasah dengan alat

selama ini di buang sebagai sampah.

bantu

Secara teoritis, dokumentasi berikut memberi

kedalamnya, dan secara periodic dilakukan berulang

peluang nyata bahwa aplikasi LRB pada kebun tebu

kali.

murah,

sederhana,

dan

untuk

material

bahan
dari

organik

kebunnya
“water

cekam

mengurangi

memasukan

air,

yang
sendiri,

run

off”,

meningkatkan

risiko

sampah

Dokumentasi kegiatan Dr Kamir R Brata – penemu LRB pada salah satu kebun tebu PTPN X di
Sidoarjo,dengan pola bukaan Reynoso , Mei 2019. ( Dok : E1)
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tersedia,

terjadinya

organic

Gambar : Grafis pola, pelaksanaan dan arahan penemu LRB saat temu lapang. ( Dok.E1)

Jarak antar LRB diantara barisan tanaman tidak

Biopori), sebagai system yang cepat untuk

mengikat harus sekian centimer, yang menjadi

meningkatkan kandungan bahan organic dalam

catatan adalah serasah dan sampah organic yang

tanah.

berasal dari dalam kebun tebu, dikembalikan lagi ke

- Apabila penjelasan tersebut dianggap baik untuk

dalam tanah diantar tanaman, konsep bio life cycle

dicoba, baik dimulai dalam luasan yang sedikit

berlaku.

dalam bentuk demplot maupun sebagai bagiandari
SOP dan Instruksi kerja, dapat dijalankan secara

4. KESIMPULAN dan SARAN

konsisten dan berkesinambungan, tentunya salah

- Kandungan bahan organic dalam tanah semakin

satu harapan untuk peningkatan produksi tebu

rendah dan perlu ditingkatkan, gunameningkatkan

dan gula dapat terpacu dengan adanya Gerakan

kesuburan tanah dalam upaya peningkatan

Sejuta LRB di lahan tebu.

produktivitas tanaman, dalam hal initebu.
- Problem sampah organic dan serasah tebu
menjadi persoalan yang harus

diselesaikan,

- Pada saat ini adalah masa perawatan dan
pemeliharaan tanaman TG 20/21 yang kritis,
memasuki

fase

memanjang

tebu,

saatnya

terkait dengan adanya upaya budidaya tanaman

kegiatan klethek daun secara manual, akan lebih

ramah lingkungan (zero waste + zero burning

cantik apabila teknologi LRB tersebut mulai dapat

system).

di uji coba aplikasikan pada kebun tebu

- Baik sampah organic maupun sisa bahan tanaman
tebu sendiri mempunyai potensi sebagai bahan
penambah bagi peningkatan kandungan bahan
organic dalam tanah.

dimanapun.
Kesempatan untuk tidak membuang keluar sumber
energi yang selama ini hanya habis di bakar tanpa
hasil.

- Salah satu teknologi sederhana tersedia dan
murah adalah penerapan LRB (Lubang Resapan

Mudah2an bermanfaat.
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Produksi gula dalam negeri 2020 (ex PG) 2.130.719

FORUM OPINI

ton. Carry over impor (ijin 2019) 123.320 ton,
realisasi impor 2020 (beberapa tahap) 807.956 ton.
Penugasan PG GKR mengolah GKP 297.500 ton

NERACA GULA versi AGI
Berbicara tentang neraca gula versi AGI, meskipun
hanya sekedar perkiraan sepertinya agak sulituntuk
membuat angka yang bisa mendekati kenyataan
karena beberapa variabel juga agak sulit dipastikan
kebenarannya.

Impor langsung dalam bentuk GKP 136.800 ton.
Sehingga jumlah total ketersediaan (stok awal,
produksi dan impor) adalah 4.580.775 ton.
Sedangkan data jumlah penyaluran gula yang
dihimpun AGI selama tahun 2020 adalah sebesar
3.162.932 ton.
Dengan demikian stok awal di tahun 2021 ini adalah

Termasuk untuk neraca gula tahun 2021.

: 4.580.775 ton - 3.162.932 ton = 1.417.843

Angka dari hasil rapat koordinasi teknis Pemerintah

ton

yang sempat beredar di luar menyimpulkan bahwa
pada akhir 2021 atau awal 2022 akan terjadi
kekurangan gula (deficit) sehingga Pemerintah
memutuskan impor 680.000 ton raw sugar (akan
diolah menjadi GKP) untuk menambal kekurangan
gula konsumsi, masih ditambah lagi impor langsung
GKP 150.000 ton.

sugar yang sudah keluar jika diolah menjadi GKP
akan menghasilkan 646.000 ton, ditambah GKP
impor 150.000 ton.
Produksi gula lokal dari PG-PG diproyeksikan akan
mencapai 2.237.256 ton. Dengan demikian total
ketersediaan di tahun 2021 adalah 4.451.120 ton.

Jika kita merunut dasar perhitungan tersebut
setahun kebelakang sejak stok awal 2020, AGI
melihat perbedaan yang cukup signifikan. Angka
menurut versi Pemerintah adalah 239.999 ton yang
menurut penjelasannya didasarkan pada realisasi
impor raw sugar akhir tahun 2019.
AGI yang mengumpulkan data dari berbagai sumber
berdasarkan data series

Untuk tahun 2021 ijin impor untuk 680.000 ton raw

realisasi penyaluran

Kebutuhan untuk penyaluran diasumsikan sesuai
dengan perkembangan jumlah penduduk dan
konsumsi per kapita diperoleh angka 2.854.600 ton.
Posisi stok awal di 2022 akan sebesar
1.596.520 ton.

KECUKUPAN GULA LEBARAN DAN SEBELUM
MULAI GILING

terhadap ketersediaan tahun-tahun sebelumnya

Untuk mencukupi Lebaran dan pra giling berarti

(akumulasi stok dan produksi tahun berjalan)

harus ada stok untuk 5 bulan konsumsi.

menemukan angka 1.084.480 ton yang terdiri dari

Pemerintah mengasumsikan konsumsi per bulan

500.860 ton adalah stok fisik yang ada digudang PG,

adalah 234.134 ton dan tambahan lebaran 46.000

sisanya ada di gudang pedagang/distributor (hidden

ton, ditambah antisipasi 1 bulan stok untuk

stock) yang berarti mencapai 583.620 ton.

stabilisasi. Dengan demikian kebutuhan total adalah

Jika ditambah dengan realisasi impor tahun 2020

646.944 ton.

maupun produksi gula lokal (PG), posisinya menjadi

Untuk tahun 2021, kebutuhan tersebut sangat bisa

sebagai berikut (ekivalen GKP) :

dicukupi dari :
 Stok fisik di gudang yang jelas ada barangnya
sebesar 977.442 ton.
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 Produksi awal PG-PG Sumatera yang sudah
giling potensial mencapai 120.000 ton.
 Realisasi impor GKP mestinya sudah tersedia juga
sebesar 150.000 ton.
Dengan demikian sampai giling PG-PG dimulai
sudah akan tersedia 1.247.442 ton, belum termasuk
hidden stok di gudang-gudang pedagangdi luar PG
sebesar 440.421 ton. Dengan demikian untuk tahun
2021 ini posisi stok menghadapi Lebaran dan
sebelum giling PG amat sangat aman.

PERKIRAAN NERACA GKP TAHUN 2021
I

KETERSEDIAAN
1

= 1.417.843 Ton GKP

Stock akhir Desember 2020/Stock awal 2021

1.417.843 Ton GKP

Di gudang-gudang PG = 977.442 Ton GKP
Di luar gudang PG

= 440.421 Ton GKP
JUMLAH

1.417.843 Ton GKP

2

Perkiraan produksi giling tahun 2021

3

Produksi GKP 2021 Ex Raw Sugar impor 680.000
Ton RS (asumsi rendemen RS ke GKP 95%)

646.000 Ton GKP

4

Impor GKP tahun 2021

150.000 Ton GKP
JUMLAH KETERSEDIAAN

II

PENYALURAN

2.237.256 Ton GKP

4.451.120 Ton GKP

2.284.600 Ton GKP

Kebutuhan GKP konsumsi langsung tahun 2021
(penduduk Tahun 2021 sebanyak 271.349.889
jiwa x 10,52 kg/Kpt/Tahun)
= 2.854.600 Ton GKP

III

STOCK AKHIR 31 DESEMBER 2021 ( I – II)

1.596.520 Ton GKP
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PERKIRAAN NERACA GKP TAHUN 2020
(Diolah dari berbagai sumber)
I
1

KETERSEDIAAN

4.580.775 Ton GKP

Stock akhir Desember 2019/stock awal 2020

1.084.480 Ton GKP

a. Di gudang-gudang PG = 500.860 Ton GKP
Di luar gudang PG = 583.620 Ton GKP
JUMLAH

1.084.480 Ton GKP

2

Produksi giling tahun 2020

2.130.719 Ton GKP

3

Produksi GKP 2020 Ex Raw Sugar impor, dengan
rincian :
Carry over ijin 2019 (129.810 Ton RS ekuivalen
dengan 123.320 Ton GKP)
Alokasi impor 2019 izin terbit tahun 2020, izin impor =
268.172 Ton RS
Alokasi impor murni tahun 2020, izin impor = 550.000
Ton RS
Tambahan alokasi impor tahun 2020, izin Impor =
165.000 Ton RS
Jumlah 2) + 3) + 4) = (268.172 + 550.000 + 165.000)
= 983.172 Ton RS, realisasi impor = 850.460 Ton RS,
ekuivalen dengan 807.956 Ton GKP
Penugasan kepada PG GKR/pinjam, RS PG GKR Tahap I
263.157,9 Ton ditambah Tahap II 50.000 Ton =
313.157 Ton RS ekuivalen dengan 297.500 Ton GKP

4

123.320 Ton GKP

807.956 Ton GKP

297.500 Ton GKP

Impor GKP, izin impor 150.000, realisasi

136.800 Ton GKP

Jumlah ketersediaan I.1 + I.2 + I.3 + 1.4
(1.084.480 +2.130.719 + 123.320 + 807.956 + 297.500
+136.800)

4.580.775 Ton GKP

II

PENYALURAN/GULA KELUAR DARI GUDANG

1

Gudang pabrik Gula Kristal Putih

1.654.136 Ton GKP

2

Perusahaan pengimpor RS diolah menjadi GKP

1.051.138 Ton GKP

3

AGRI

297.500 Ton GKP

4

Bulog

160.158 Ton GKP

III

3.162.932 Ton GKP

JUMLAH II :
(1.654.136 + 1.051.138 + 297.500 + 160.158)

3.162.932 Ton GKP

STOCK AKHIR 31 DESEMBER 2020

1.417.843 Ton GKP

Ketersediaan 4.580.775 dikurangi Penyaluran
3.162.932, Sisa = 1.417.843 Ton GKP

Untuk tahun 2022 yang akan datang, dengan

Bahan Baku Industri Gula Dalam RangkaPemenuhan

perkiraan produksi lokal dan konsumsi yang lebih

Kebutuhan Gula Nasional, yang berlaku efektif per

rendah maka stok awal tahun juga diperkirakan akan

11

aman. Apalagi dengan terbitnya Permenperin No.3

bertambahnya impor gula kristal mentah (raw

Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan

sugar).

Februari

2021

juga

akan

Mudah-mudahan ini tidak terjadi.
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mendorong

di Indonesia, karena Indonesia dikenal sebagai pusat

FORUM RISET

keragaman genetik tebu. Keragaman genetik tebu baik
pada varietas tebu komersial maupun spesies liar

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN
PLASMA NUTFAH TEBU DI INDONESIA :
TANTANGAN DAN PERMASALAHAN.
(Dr. Wiwit Budi Widyasari - P3GI)

unggul baru. Oleh karena itu sumber daya genetik tebu
harus diselamatkan. Pengelolaan sumberdaya genetik
melalui konservasi ex situ mendapat perhatian serius
oleh International Plant Genetic Resources Institute

Plasma nutfah memegang peranan sangat penting

(IPGRI) dan beberapa lembaga- lembaga penelitian

yang sudah diakui sejak munculnya dunia research

nasional di dunia.

di bidang pertebuan. Sejak Kongres ISSCT ke dua di
Cuba pada tahun 1927 sudah di mulai pembentukan
komite yang awalnya mengurusi dan mengkoleksi
segala jenis tanaman tebu liar yang memiliki
keunggulan tertentu.

Koleksi plasma nutfah diperlukan untuk melestarikan
keanekaragaman genetik suatu spesies tanaman dan
kerabat liarnya. Dengan adanya kerawanan erosi
genetik dan kepunahan spesies maka konservasi exsitu merupakan satu-satunya pilihan karena lebih baik

Pusat dari koleksi plasma nutfah dunia ini awalnya

menyimpan sebagian spesies daripada membiarkan

hanya ada dua yaitu di Florida, USA dan Jawa

seluruhnya punah. Teknik konservasi ex-situ memiliki

(tentunya P3GI di jaman itu). Sayang pusat koleksi

kelebihan

Jawa dianggap menurun akibat Perang Dunia II tahun

memanfaatkan plasma nutfah, dan materi genetik

1940.

dapat segera tersedia pada saat dibutuhkan (Maxtek

Kita

sebagai

praktisi

pergulaan

akan

menyangkal hal tersebut karena setelah tahun 1940
P3GI masih sangat produktif menghasilkan varietas
unggul seperti Ps 41, Ps 56, Ps 60 dan seterusnya.
Bagaimana dengan tantangan pengelolaan plasma
nutfah sekarang dan ke depan? Mari kita ikuti
artikel bersambung ini yang ditulis oleh Dr. Wiwit
Budi Widyasari, peneliti Senior ahli pemulia tebu
P3GI yang sehari-hari bergelut dengan plasma
nutfah.

I.

merupakan aset berharga bagi perakitan varietas tebu

PENDAHULUAN
Salah satu faktor penentu produktivitas gula adalah
pemilihan dan penggunaan varietas tebu unggul

yaitu

memberikan

kemudahan

dan Kell, 2003).
Plasma nutfah tebu sangat diperlukan sebagai sumber
gen yang mempunyai keanekaragaman genetik yang
luas. Sumber genetik ini berguna untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan

seperti

hama

dan

penyakit, kondisi lingkungan yang rawan, gulma dan
lain-lain. Keanekaragaman genetik plasma nutfah ini
dikenal sebagai gene pools atau genetic resources.
Plasma nutfah tebu
merupakan sumber sifat yang digunakan dalam
perbaikan genetik pada spesies tanaman yang memiliki
nilai ekonomi (Lamadji, 1994).

yang tepat. Pengadaan varietas tebu unggul baru

Saccharum kompleks yang terdiri dari beberapa

dengan sifat yang diinginkan sangat tergantung pada

spesies seperti S. officinarum, barberi, robustum,

ketersediaan keragaman genetik tebu (Saccharum

spontaneum dan edule, bersama dengan spesies lain

sp.) yang terkumpul dalam koleksi plasma nutfah.

yang berkerabat seperti Erianthus, Miscanthus,

Keragaman genetik tebu berlimpah

Narenga dan Sclerostachya (Daniels et al., 1975)
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adalah sumber komponen genetik dari tebu hibrid

semua bentuk tebu yang pernah dijumpainya dari

(tebu hasil persilangan) (Naidu dan Sreenivasan,

mulai India sampai Polinesia Timur, seluruhnya

1987). Pada umumnya, sifat-sifat penting tebu

hanya bisa dijumpai di Papua. Hal ini sebagai bukti

seperti daya kepras yang baik, ketahanan terhadap

bahwa tebu (S. officinarum) adalah tanaman asli

hama dan penyakit serta cekaman lingkungan abiotik

Indonesia yang berasal dari sebelah Timur garis

banyak dimiliki oleh spesies liar. Karena itu dalam

Wallacea, tepatnya di Papua, Maluku dan Sulawesi

koleksi

(Roach dan Daniels, 1987).

plasma nutfah tebu, sangat penting

memelihara tidak hanya varietas tebu komersial
namun juga kerabat liarnya.

Indonesia sebagai bagian dari pusat penyebaran tebu
dan kerabatnya telah memiliki koleksi plasma nutfah

Naskah ini menyampaikan perkembangan koleksi

sendiri yang dalam hal ini ditangani oleh Pusat

plasma nutfah tebu yang dikelola dan dilestarikan

Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) di

oleh P3GI sebagai pengembangan dari naskah

Pasuruan. Sumber daya genetik tebu di Indonesia

Mirzawan et al. (2014). Dalam naskah ini dilaporkan

utamanya dikonservasi secara ex-situ di lapang dan

jumlah dan perkembangan koleksi, karakterisasi

dikelola oleh P3GI sejak jaman Belanda. Di Indonesia,

serta pemanfaatan plasma nutfah untuk program

tebu ditanam secara komersial di Jawa, Kalimantan,

perakitan varietas tebu unggul baru.

Sumatera dan Sulawesi. Masih dalam penjajagan
penanaman tebu di Nusa Tenggara dan Indonesia

II.

ASAL DAN DAERAH PENYEBARAN TEBU DI
INDONESIA

III. KONSERVASI PLASMA NUTFAH TEBU

Indonesia, tepatnya daerah sebelah Timur garis
Wallacea yaitu Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan
Papua Nugini adalah pusat penyebaran tebu yang
termasuk dalam spesies Saccharum officinarum.
Dari daerah tersebut, S. officinarum menyebar ke Fiji,
India dan China pada jaman prasejarah. Di India dan
China,

bagian timur lainnya.

terjadi

introgresi/bersalingsilang

(introgressed) dengan anggota kelompok S. complex
terutama S. spontaneum, menghasilkan kelompok S.
barberi di India dan S.sinense di China. Dari India,
tebu menyebar ke Eropa dan Afrika, kemudian
Amerika Selatan, sedang dari Indonesia berkembang
ke Madagaskar. Sementara dari Fiji berkembang ke
Malanesia dan Mikronesia ( Roach dan Daniels,
1987).

DIINDONESIA
Plasma nutfah tebu merupakan gudang yang berisi
cadangan gen untuk sifat-sifat tebu, baik sifat
agronomis

maupun

sifat

ketahanan/toleransi

terhadap cekaman biotik dan abiotik. Sebagai
sumber

cadangan

gen,

plasma

nutfah

tebu

diharapkan dapat dipergunakan setiap saat untuk
merakit varietas tebu unggul baru. Oleh karena itu
keberadaannya harus tetap dipertahankan untuk
mengantisipasi kebutuhan varietas dengan sifatyang
berubah-ubah dari waktu ke waktu. Selama ini
plasma nutfah tebu dilestarikan secara ex situ di
berbagai pusat penelitian tebu dunia, termasuk di
Indonesia. Konservasi koleksi plasma nutfah tebu di
P3GI dilakukan secara ex-situ di lapang dan sebagian

Setelah melakukan ekspedisi dan studi mengenai

kecil dikonservasi secara in-vitro di laboratorium

tebu,

bahwa

kultur jaringan. Pengumpulan plasma nutfah tebu di

keragaman genetik tebu (S. officinarum) yang sangat

Indonesia dimulai tahun 1890an oleh peneliti

besar dijumpai hanya di Papua, dimana

Belanda melalui pengumpulan aksesi tebu
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Brandes

(1939)

menyimpulkan

dari pulau-pulau Nusantara dan introduksi dari luar

Pada tahun 2019, jumlah koleksi yang dipelihara P3GI

negeri. Sebagai hasilnya terkumpul 191 klon di

kurang lebih 2.300 aksesi karena sebagian besar klon

Semarang dan 354 klon di Pasuruan (Indonesian

punah. Masalah utama yang dihadapi lembaga

Sugar Research Institute, 1997). Sampai dengan

adalah tidak ada dana yang berkesinambungan untuk

tahun 1912, jumlah koleksi tebu sebanyak 413,

memelihara koleksisehingga pada suatu kurun waktu

namun kemudian koleksi ini dikurangi oleh Jeswiet

antara tahun 2016 sampai 2018 tanaman koleksi

(1930) menjadi 70 klon dan dikelompokkan

tidak terawat.

berdasarkan spesies- spesies S. officinarum, S.
spontaneum, S. barberi, S. sinensis dan bentukbentuk hibrida. Koleksi plasma nutfah tebu tersebut
selanjutnya dipusatkan di Pasuruan (POJ sekarang
P3GI) hingga sekarang.

Hal ini mengakibatkan kematian koleksi dalam
jumlah cukup banyak. Pemeliharaan koleksi plasma
nutfah dalam jumlah besar di lapang berkaitan
dengan biaya pemeliharaan yang memadai dan
berkelanjutan. Selain itu juga diperlukannya staf

Pada tahun 1987, jumlah koleksi tebu dan

yang berketrampilan dan juga berdedikasi tinggi

kerabatnya yang dikoleksi mencapai 3.432 klon

untuk menjamin plasma nutfah tetap hidup dan

(Handojo, 1987).

benar dalam pelabelannya di lapang.

Jumlah koleksi yang dipelihara P3GI di Pasuruan

Permasalahan inilah yang menjadi penyebab utama

terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun

sebagian besar koleksi plasma nutfah di P3GI punah

2004

klon.

sehingga jumlah koleksi menurun drastis dalam

Konservasi plasma nutfah tebu di lapang dijadikan

kurun waktu 3 tahun. Di samping itu juga kedekatan

sebagai

koleksi

lokasinya dengan pertanaman tebu percobaan dan

tersebut diperbarui setiap dua tahun, dan tanaman

tanaman tebu komersial yang mungkinmengandung

pertamanya dikepras satu kali. Bibit direndam dalam

berbagai penyakit berbahaya.

jumlah
base

koleksi

mencapai

collection.

6.142

Pertanaman

air panas 50°C selama 2 jam guna melindunginya dari
penyakit pembuluh (ratoon stunting disease - RSD).
Pada tahun 2014 jumlahkoleksi plasma nutfah P3GI
menurun menjadi sekitar 5.000 klon, yang sebagian
besar merupakan hibrid varietas komersial dan
introduksi sebanyak
4.235 klon, hasil nobilisasi (hasil persilangan antara
tebu dengan tebu liar baik nobilisasi pertama
maupun kedua dan seterusnya) sebanyak 197 klon.

Sampai tahun 2020 jumlah koleksi yang dikelola P3GI
sekitar 2.300 klon yang terdiri dari tebu hybrid
rakitan P3GI dan introduksi sebanyak 1.511 klon,hasil
nobilisasi (persilangan tebu dengan tebu liar baik
nobilisasi pertama maupun kedua dan seterusnya)
sebanyak 190 klon. Sisanya terdiri dari tebu asli dan
liar serta kerabatnya seperti S.officinarum, S.edule,
S.barberi, S.robustum, S.sinense, S.spontaneum dan
spesies yang berkerabat dengan tebu seperti

Sisanya terdiri dari tebu asli dan liar serta kerabatnya

Erianthus spp., Miscanthus dan lain-lain sejumlah

seperti S.officinarum, S.edule, S.barberi, S.robustum,

514 klon. Perkembangan jumlah koleksi plasma

S.sinense,

nutfah yang dikelola oleh P3GI ditunjukkan pada

S.spontaneum

dan

spesies

yang

berkerabat seperti Erianthus spp., Miscanthus dan

Tabel 3.2.

lain-lain sejumlah 628 klon(Widyasari, 2010).
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Tabel 3.2. Perkembangan Jumlah Koleksi Plasma Nutfah Tebu yang
dikelola P3GI selama 10 tahun terakhir
Spesies

MUSIM TANAM
‘99/’00

‘00/’01

‘01/’02

‘02/’03

‘03/’04

‘04/’05

‘010/’011

‘019/’020

S. oficinarum*)

321

321

321

321

321

321

199

139

S. spontaneum

128

128

128

128

128

128

128

128

S. robustum

85

73

73

71

71

71

55

41

S. barberi

26

26

26

25

25

25

23

15

S. sinensis

28

28

28

26

26

26

22

22

S. edule

17

17

17

17

17

17

3

3

160

160

160

160

160

160

138

138

2

2

2

2

2

2

2

2

19

19

19

19

19

19

11

11

498
3.346
361

498
3.270
358

498
3.217
359

465
3.498
411

465
3.664
451

465
3.663
451

436
3.182
451

154
810
431

92
367
7
17
13
4
45
11
123

79
367
7
17
13
4
45
11
123

76
367
6
17
12
4
40
11
123

76
343
6
17
12
4
40
11
121

76
343
6
17
12
4
40
11
121

76
343
6
17
12
4
40
11
121

76
323
6
16
72
3
41
11
121

30
71
3
1
72
4
5
4
143

249

219

164

164

164

164

116

116

5.919

5.785

5.668

5.937

6.143

6.142

5.296

2.343

Erianthus spp.
Miscanthus spp.
Belum digolongkan
Hibrida :
- Rakitan sendiri:
Seri POJ
Seri PS
- Introduksi
- Nobelisasi S. officinarum dengan :
S. spontaneum
S. robustum
S. barberi
S. sinensis
Erianthus spp.
Miscanthus spp
Sorghum spp.
Narenga spp.
Lain-lain
Hasil iradiasi sinar Gamma
JUMLAH

Sumber : Wahjudi et al. (2005) dan Widyasari (2020)

Gambar 3.1. Beberapa aksesi tebu liar yang dikelola P3GI (Widyasari, dokumen pribadi).
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P3GI melestarikan plasma nutfah tebu secara ex-situ

dapat diperbanyak dengan cepat setiap waktu

sebagai base collection (koleksi dasar). Setiap tahun

diperlukan; (b) praktis, efisien dan aman untuk

koleksi plasma nutfah tersebut diregenerasikan atau

pertukaran plasmanutfah; (c) tidak memerlukan

ditanam kembali di lapang. Selain itu juga dilakukan

lahan yang luas. Selain itu teknik konservasi in-vitro

penyelamatan terhadap aksesi yang kritis akibat dari

dapat digunakan sebagai alternatif pengelolaan

cekaman lingkungan atau perlakuan budidaya. Di

dalam skala laboratoris yang tidak

samping itu untuk keperluan persilangan disediakan

musim dan bebas ancaman serangan hama,penyakit

pula working collection di kebun persilangan

serta mampu mengeliminir kebutuhan lahan yang

Sempalwadak, Malang. Kebun koleksi kerja ini terdiri

makin sulit.

tergantung

dari materi- materi genetik yang rutin digunakan
untuk tetua persilangan setiap tahun.

Pada tahun 2010, Widyasari (2010) melaporkan telah
berhasil memelihara 156 klon tebu asli, hibrid

Serangan hama dan penyakit di lapang terhadap

maupun spesies liar dalam media in-vitro (Gambar

klon-klon yang dikonservasi secara ex-situ dapat

3.2). Ia juga melaporkan bahwa dalam rangka

menjadi ancaman bagi aksesi yang peka tetapi

konservasi klon tebu secara in-vitro, telah dilakukan

memiliki potensi genetik yang baik sebagai tetua.

pemindahan ke media baru dalam periode 6-12

Dengan alasan tersebut, strategi penyimpanan

bulan dan untuk menghindari kontaminasi dan

plasma nutfah secara in-vitro dapat digunakan

gangguan hama dilakukan penyemprotan dengan

sebagai alternatif konservasi. Teknik in-vitro selain

desinfektan di luar tabung. Seperti halnya di Australia

dimanfaatkan untuk propagasi bibit tebu, juga

dilaporkan bahwa 200 klon tebu hibrida telah

digunakan untuk pelestarian aksesi plasma nutfah.

berhasil dilestarikan secara in-situ selama 12 bulan

Menurut Sudharma (1994) beberapa keuntungan

tanpa terjadi perubahan fenotipenya (Taylor dan

yang dapat diperoleh dari teknik in-vitro slow growth

Dukic, 1993). Metode ini juga telah digunakan untuk

conservation antara lain: (a) plasmanutfah

melestarikan plasmanutfah tebu dalam skala luas di
Perancis (Glaszmann et al., 1995).

Gambar 3.2. Beberapa aksesi yang dikonservasi pada media pengawetan secara in vitro (Widyasari, 2010)
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IV.

tebu dunia di Florida, Amerika Serikat dan

ASAL USUL KOLEKSI PLASMA NUTFAH

Cannanore, India.

TEBU DI P3GI
Koleksi plasma nutfah tebu yang dipelihara di kebun
koleksi P3GI berasal dari beberapa kegiatan yaitu
eksplorasi,

introduksi

dan

hibridisasi

atau

persilangan. Berikut penjelasan dari masing-masing
kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan pembangunan yang pesat di
Irian Jaya, PNG maupun India, maka keragaman tebu
dan kerabatnya di alam menjadi terancam punah.
Karenanya, contoh-contoh plasma nutfah yang
mewakili harus disimpan di tempat-tempat yang
cocok untuk itu. Ini merupakan kewajiban negaranegara penghasil gula tebu untukmelaksanakan hal

1. Eksplorasi

tersebut (Hogarth, 1997). P3GI sebagai lembaga riset
Daerah antara daratan Asia Tenggara dan Papua

gula tertua di Indonesia telah melaksanakan hal

Nugini diduga sebagai pusat penyebaran spesies

tersebut.

tebu (Grasel, 1974). Kegiatan mengkoleksi plasma
nutfah tebu pada mulanya dilakukan di Papua Nugini

Hingga kini sejumlah ribuan aksesi masih tersimpan

dan Indonesia yang merupakan pusat diversitas

di kebun koleksi plasma nutfah tebu di Pasuruan.

terbesar dari tanaman ini. India yang merupakan

Tabel 3.1 menunjukkan perkembangan kegiatan

pusat penyebaran glagah (S. spontaneum) juga

ekspedisi plasma nutfah tebu di Indonesia.

mendapat

perhatian.

Kemudian

pengumpulan

berkembang ke Fiji, Taiwan, Thailand dan Philipina.
Hingga saat ini ekspedisi pengumpulan plasma
nutfah tebu dan kerabatnyadi Papua Nugini telah
dilakukan sebanyak 14 kali, di Indonesia 8 kali dan
India sebanyak 8 kali (Sastrowijono dkk., 1996).
Lembaga-lembaga internasional yang bertindak
sebagai sponsor adalah ISSCT (International Society
of Sugar Cane Technologists) dan InternationalBoard
of Plant Genetic Resources (IBPGR). Di samping itu
berbagai pemerintah dan lembaga riset juga
memberikan kontribusi dalam kegiatan tersebut,
antara lain pemerintah Amerika Serikat melalui
United States Department of Agriculture (USDA),
Hawaiian Sugar Planter’s Association (HSPA), P3GI
dan Pemerintah Indonesia (Mirzawan et al., 2014).
Klon-klon tebu dan kerabatnya yang diperoleh dari
kegiatan tersebut umumnya disimpan di setiap
lembaga namun sebagian besar terdapat di koleksi
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Tabel 3.1. Perkembangan Kegiatan Ekspedisi Plasma Nutfah Tebu di Indonesia
Nama

Tahun

Spesies/klon yang dikumpulkan

Haga

1916

Tebu hitam Rokan, Erianthus dan Narenga

Van Harreveld

1921

S. spontaneum klon Tabongo; S. robustum klon Tanangge

Asper Slag

1921

Tebu Salah (S. robustum)
Di sekitar sungai Mahakam Kalimantan dan Sulawesi Tengah :

Posthumus

Tebu Salah Tipe (3)

1930

S. spontaneum (9)
Miscanthus spp. (1)
S. officinarum (45)
S. robustum (7)

Warner dan Grassl

S. edule (3).

1957

Biji-biji dari S. robustum (5), S. spontaneum (1) dan
Miscanthus spp. (1).
Kalimantan (112), Sulawesi (114), Maluku (34), Papua (310):
S. officinarum (124

Berding dan Koike

1976

S. spontaneum (51)
S. edule (24)
S. robustum (117) Erianthus spp (152) Miscanthus spp (40)
Papua, Maluku, Sulawesi dan Sumatera utara:

Tew, Purdy, Lamadji dan
Irawan

S. officinarum (51)
1984

S. spontaneum (41)
S. edule (6)
S. robustum (22) Erianthus spp. (9) Miscanthus spp. (4)
Papua :
S. officinarum (34)

Sastrowijono

1985

S. spontaneum (34)
S. edule (4) Erianthus spp. (11) Miscanthus spp. (1)Nephia spp. (1)
tak teridentifikasi (3)
Papua :

Sastrowijono, Lamadji,
Irawan dan Suwarno

S. officinarum (55)

1995

S. robustum (21)

S. edule (17) Ripidium spp (2)lain-lain (2)
Sumber : Berding dan Roach, (1987); Naidu dan Sreenivasan, (1987); Sastrowijono, et al., (1996)

genetik

Indonesia. Eksplorasi untuk mengumpulkan plasma

penting yang terkandung dalam spesies-spesies liar

nutfah tebu dan kerabatnya dari habitat asli telah

tebu, P3GI telah banyak melakukan eksplorasi tebu

dilakukan sejak 1916 sampai tahun 1995 (Berding

yang dilakukan di pulau-pulau kawasan Timur

dan Roach, 1987; Naidu dan Sreenivasan, 1987;

Untuk menyelamatkan sumber

daya
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Sastrowijono, et al., 1996). Hasil eksplorasi kemudian

Thailand, sudah dikoleksi dan dimanfaatkan sebagai

dikonservasi secara ex-situ di kebun koleksi

tetua persilangan.

Pasuruan. Kegiatan eksplorasi oleh P3GI pada tahun
1995 di Papua meliputi Kabupaten Jayapura,
Merauke, Tanah Merah, Paniai (Nabire), dan
Jayawijaya (Wamena). Kegiatan eksplorasi ke
berbagai daerah tersebut telah memperkaya koleksi
plasma nutfah tebu Indonesia dengan sejumlah
besar aksesi tebu asli (S.officinarum) maupun
kerabat liarnya seperti S.spontaneum, S.robustum,
S.edule, Erianthus spp., Miscanthus spp., Ripidium

Bahkan beberapa di antaranya pernah menjadi
varietas unggul komersial yang cukup luas, seperti F
154, F 156, ROC 14 (asal Taiwan), M 442-51 (asal
Mauritius), Triton, Q 90 (asal Australia), NCo 310, Nco
376 (asal India) dan lain-lain. Tercatat beberapa
varietas unggul hasil kombinasi persilangan dengan
menggunakan tetua asal introduksi dengan klon lokal
seperti : PS 80-442 ( PS 41 dengan CP 51-21 asal
Amerika Serikat) dan PS 851 ( PS 57 dengan B 37173

spp. dan Nephia spp.

asal Barbados), atau hasil persilangan polycross
P3GI sebagai lembaga penelitian gula sejak jaman

seperti PS 862 (F 162 asal Taiwan), PS 864 (PR 1117

Belanda, terakhir kali melakukan eksplorasi sumber

asal Puerto Rico).

daya genetik tebu dan kerabatnya pada tahun 1995.
Tidak

tersedianya

dana

untuk

meningkatkan

keragaman genetik tebu dengan cara eksplorasi,
menjadi alasan utama tidak dilakukannya kegiatan
eksplorasi plasma nutfah tebu ke daerah-daerah
lokasi penyebaran tebu lainnya.

Selain itu kegiatan kerjasama antara P3GI dan BSES
Australia untuk menguji ketahanan klon-klon asal
Australia terhadap penyakit luka api di Indonesia,
juga menambah kekayaan koleksi plasma nutfah
tebu di P3GI. Dari hasil kerjasama tersebut P3GI
dapat memanfaatkan 30 klon Australia yang tahan

Di lain pihak, kegiatan eksploitasi kawasan hutan

terhadap penyakit luka api untuk dijadikan sebagai

untuk pertambangan, industri, jalan, penebangan

tetua persilangan.

kayu, semakin mengancam terjadinya erosi genetic,
sehingga masih perlu dilakukan eksplorasi ke pusat

2. Persilangan

penyebaran tebu khususnya di Papua, Sulawesi dan

P3GI melakukan kegiatan persilangan secara rutin

Maluku serta di daerah-daerah yang belum

setiap tahun untuk mendapatkan varietas tebu

tersentuh oleh ekspeditor sebelumnya.

unggul baru. Sebelum tahap mendapatkan varietas

1. Introduksi

tebu unggul baru, diperoleh varietas unggul harapan
yang akan

melewati

tahap uji

multilokasi di

Jumlah koleksi plasma nutfah P3GI bertambah

beberapa pusat lokasi seleksi. Varietas unggul

karena adanya kegiatan tukar menukar varietas

harapan tersebut dikumpulkan dan dipelihara di

dengan negara lain atau mendatangkan varietas tebu

kebun koleksi P3GI Pasuruan untuk menyelamatkan

dari luar negeri. Varietas tebu dari sejumlah negara

varietas harapan yang tersebar di pusat-pusat

seperti Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina,

seleksi. Dengan demikian tidak hanya varietas tebu

Australia, Bangladesh, Barbados, Brasilia, Cuba,

unggul baru saja yang dipelihara di kebun koleksi

Demerara (Guyana), Dominika, Fiji, Hawaii, India,

tetapi juga varietas unggul harapan. Oleh karena itu

Jepang, Malaysia, Mauritius, Meksiko, Molokai,

peningkatan jumlah plasma nutfah terjadi seiring

Filipina, Puerto Rico, Saipan, Taiwan dan

dengan kegiatan persilangan.
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V.

Mereka mendapatkan bahwa ketahanan klon tebu

KARAKTERISASI PLASMA NUTFAH

terhadap kekeringan juga ditunjukkan dengan sifat
Pemanfaatan plasma nutfah baru dapat dilakukan

morfologi klon tertentu seperti membuka dan

apabila tersedia informasi yang cukup tentang

menutupnya stomata.

potensi sifat yang dimiliki oleh plasma nutfah

Di samping itu, Widyasari et al. (2011) mendapatkan

tersebut. Penggalian informasi sifat atau potensi

bahwa dari 13 klon tebu asal Australia hanya satu

plasma nutfah dapat dilakukan dengan cara

yang tahan terhadap genangan yang dicirikan

karakterisasi sifat morfologi dan agronomi sehingga

dengan terbentuknya jaringan aerenchyma yang

dapat menggambarkan figur suatu varietas tebu

paling banyak pada akar (Gambar 5.1).

yang ideal.
Selain

itu, dengan melakukan

evaluasi

sifat

ketahanan atau toleransi plasma nutfah dapat
diperoleh data respon tanaman terhadap pengaruh
biotik dan abiotik. Sumber genetik terpilih yang
memiliki sifat-sifat yang sesuai untuk perbaikan
kualitas tebu dapat digunakan lebih lanjut dalam
program pemuliaan.
Identifikasi karakter plasma nutfah dapat dilakukan
dengan cara menguji aksesi berdasarkan sifat
agronomi, misalnya bagaimana produksinya dan
bagaimana

respon

aksesi

terhadap

cekaman

lingkungan biotik dan abiotik. P3GI telah melakukan
karakterisasi sifat ketahanan tebu liar terhadap
penyakit seperti yang dilaporkan oleh Handojo et al,
(1987). Karakterisasi klon-klon tebu atau kerabatnya
di kebun koleksi dilaksanakan kembali dengan
intensif di tahun 2000-an sebagaimana dilaporkan
oleh Widyasari (2010).
Widyasari (2010) melaporkan bahwa dari kegiatan
yang dilakukan sejak tahun 2006 hingga 2009 telah
berhasil diperoleh sejumlah klon tebu yang sangat

Gambar 5.1. Klon tebu yang membentuk banyak
jaringan aerenchyma (Widyasari et al.,
2011)

tahan terhadap penyakit mosaik dan luka api serta

Keterangan : Tanda panah biru menunjukkan letak

yang toleran kekeringan. Sementara itu Widyasariet

dan bentuk jaringan aerenchyma

al. (2009) melaporkan evaluasi ketahanan 20 klon
hibrida

keturunan

persilangan

antar

hibrida

(bersambung)

terhadap cekaman kekeringan.
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PTPN VII. Selanjutnya mulai September 1992 pak BP

FORUM AGI - IKAGI

bergabung dengan PT RNI menjadi Staf Pabrikasi di
PG Rejo Agung Baru. Potensi besar pak BP di PT RNI
semakin terlihat setelah mengikuti assessment

Memimpin Dengan Landasan Spiritual

center pada tahun 1996 yang kemudian menjadikan

(Obituari Bapak Bambang Prijono Basoeki)

beliau masuk dalam talent pool (meminjam istilah
yang lagi populer di BUMN saat ini) bersama

“Kalau Bapak membutuhkan tambahan personel

beberapa staf yang lain.

untuk mengelola SDM di PT RNI, di sini ada staf yang
cocok untuk diajak bergabung”, demikian Pak

Melalui berbagai program pengembangan, baik

Sudjoko Dahlan, Kepala Bagian Tata Usaha dan

pelatihan, penugasan (assignment), mutasi dan

Keuangan (TUK) PG Rejo Agung Baru, mengatakan

promosi, Pak BP kemudian berturut-turut men-

kepada saya saat saya melakukan orientasi di PG

duduki jabatan : Kepala Bagian Pabrikasi PG

tersebut di penghujung 1994. Tak lama kemudian

Madukismo (1997), GM PG Karangsuwung (2001),

dipanggillah staf Bagian Pabrikasi (Chemicker) yang

GM PG Rejo Agung Baru (2002), Direktur Utama PT

dimaksud tersebut dan diperkenalkan dengan saya.

PG Rajawali II (2003) dan puncaknya sebagai Direktur
Utama PT RNI (2007 - 2012). Selepas beliau dari

Itulah awal perkenalan saya dengan almarhumBapak

Direktur Utama PT RNI, tenaga dan pikiran beliau

Bambang Prijono Basoeki yang telah berpulang

masih dibutuhkan negara dengan diberikannya

memenuhi panggilah Illahi pada 24 Januari 2021

kepercayaan sebagai salah satu Komisaris di PTPN XII.

yang lalu. Penggalan peristiwa itu begitu membekas
bagi saya karena perjalanan ceritaselanjutnya

Di sela-sela kesibukan pak BP sebagai Pimpinan,

sepanjang karir almarhum, sangat erat dan kental

beliau masih menyempatkan diri terlibat aktif

sekali dengan pengelolaan dan pengembangan SDM,

sebagai Pengurus Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI).

walaupun pada akhirnya beliau belum pernah secara

Pada saat beliau menjabat sebagai Direktur Utama

langsung berkarir di bidang pengelolaan SDM.

PT PG Rajawali II, beliau aktif di IKAGI sebagai Ketua
IKAGI Cabang DKI dan Jawa Barat periode 2005 -

Menilik karir Pak Bambang Prijono Basoeki atau yang

2008. Selanjutnya pak BP menjadi Ketua Umum

sering dipanggil pak BP, akan diperoleh banyak

IKAGI periode 2008 – 2011 pada saat beliau sebagai

pelajaran berharga. Salah satunya adalah bahwa

Direktur Utama PT RNI.

seorang karyawan pelaksana pun bila terus
mengembangkan diri dan menunjukkan prestasi bisa

Perjalanan karir pak BP di BUMN demikian panjang

meraih karir tertinggi.

dan benar-benar meniti karir dari bawah sebagai
karyawan pelaksana. Dalam meniti karir, pak BP

Pak BP mulai meniti karir di BUMN selepas lulusSMA

senantiasa mengembangkan diri baik melalui

di tahun 1976 dengan menjadi karyawan Pelaksana

prakarsa sendiri maupun program dari perusahaan.

di Kantor Direksi PTP XXI – XXII, yang sekarang sudah
menjadi PTPN X. Pak BP meniti karir di PTP hingga

Pengembangan diri melalui pendidikan formal

tahun 1992, terakhir di PTP XXXI yang kemudian

misalnya ditempuh pak BP mulai dari mengambil

digabungkan dengan yang lain menjadi

program D.2 Ekonomi Manajemen di Universitas
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Airlangga Surabaya, D.3 Teknologi Gula di LPP

sengaja digulingkan sehingga terbalik. Maksud dari

Yogyakarta, S.1 Teknik Kimia Universitas WR

terbaliknya perahu tersebut adalah untuk memberi

Supratman Surabaya hingga akhirnya S.2 Magister

efek kejut dan pengalaman yang tak terlupakan bagi

Manajemen Agribisnis di Universitas Gadjah Mada

peserta. Yang tak terduga adalah ternyata pak BP dan

Yogyakarta.

beberapa “penumpang” lain tidak bisa berenang.
Akhirnya dengan bantuan para instruktur, pak BP

Ketertarikan pak BP untuk ikut terlibat dalam

dan beberapa peserta dapat diselamatkan walaupun

program-program pengembangan SDM mewarnai

terpaksa gelagepan minum air sungai. " Diamput,

perjalanan karir beliau. Pada saat beliau masih

jebule koen sing nggondheli aku, awakku dadi abot,"

menjabat Kepala Bagian Pabrikasi PG Madukismo

demikian kelakar pak BP kepada salah satu peserta

misalnya, beliau ikut membantu sebagai fasilitator

setelah terselamatkan.

penyegaran kembali atau workshop Network
Planning Perawatan Pabrik, yang dilakukan dari satu

Bagi mereka yang mengenal lebih dekat, pak BP

PG ke PG yang lain di PT RNI termasuk PG

dikenal sebagai pimpinan yang humanis dan religius.

Tolangohula Gorontalo. Demikian pula saat di PT RNI

Sebagai pimpinan

banyak dilakukan program Outbond Training,dengan

menjadikan beliau bersikap baik dengan siapa pun

Tim Instruktur dari internal, beliau juga ikut aktif

dan jarang menunjukkan kemarahan di depan yang

sebagai salah satu instruktur. Yang menarik adalah

lain. Sebagai pimpinan yang cenderung religius,

keterlibatan beliau sebagai salah satu instruktur

beliau tidak hanya selalu melibatkan para pemuka

Outbond diawali dari ketika beliau sebagai GM PG

agama dalam pembinaan mental spiritual para

Karangsuwung

karyawan, tetapi dalam menyikapi berbagai masalah

ikut

sebagai

peserta

outbond

bersama para karyawan di PG tersebut.

yang

cenderung humanis,

yang ada Beliau senantiasa bersandar pada yang
Maha Kuasa. “Wis to, tenang wae, nanti Gusti Allah

Sebagai GM beliau lebur bersama para karyawandan

pasti sudah mengatur yang terbaik,” demikian beliau

secara total mengikuti semua game secara sungguh-

sering sampaikan ke penulis bila menghadapi

sungguh, termasuk patuh mengikuti gojlokan para

masalah.

instruktur, yang nota bene beberapa diantaranya
dengan pangkat lebih rendah dari beliau. Setelah

Sifat religius beliau semakin teraktualisasi selepas

mengikuti outbond sebagai peserta, selanjutnya

beliau dari dunia kerja dan kembali menjadi bagian

beliau ikut bergabung sebagai instruktur untuk

dari masyarakat biasa. Tenaga, pikiran dan sumber

program outbond di unit-unit lain. Menyatu dan

daya lain banyak Beliau curahkan untuk membangun

melebur dengan anak buah adalah salah satu

kedekatan kepada Yang Kuasa. Kepedulian dengan

kebiasaan pak BP. Ada satu peristiwayang hampir

sesama beliau tunjukkan melaluipemberdayaan dan

saja mencelakakan beliau. Pada saat sebagai Direktur

pemakmuran Masjid Raya Kebayoran Residences

Utama PT RNI, pak BP mengikuti outbond bersama

(MRKR) yang kebetulan beliau Ketua DKM-nya.

karyawan PT RNI dengan game rafting yang

Sungguh akhir perjalanan yang sangat baik. Semoga..

diselenggarakan di sungai sekitaran Ciawi. Dengan

Selamat jalan Bapak Bambang Prijono Basoeki bin

naik perahu karet, beliau ikut menyusuri sungai

Sutjipto Martohardjo…..Al Fatehah.

bersama para karyawan. Menjelang titik finish oleh

Ditulis oleh : Tamino

pemandu perahu karet
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FGD ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas

BERITA KEGIATAN AGI - IKAGI

FGD

Pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2021 diselenggarakan Rapat Pengurus IKAGI secara virtual
menggunakan media zoom. Rapat ini merupakan

Badan

Pengkajian

dan

Pengembangan

Perdagangan Kemendag dengan topik yang sama.
Hasil diskusi ini disajikan selengkapnya sebagai Topik
Utama dalam buletin AGI IKAGI edisi 6 ini.

rapat pertama sejak terbentuknya Pengurus IKAGI

Rumusan FGD juga disampaikan secara resmi kepada

yang baru melalui Kongres Luar Biasa di Yogyakarta

Pemerintah oleh AGI dan IKAGI melalui Menteri

Tanggal 24 Nopember 2020.

Perdagangan sebagai bahan pertimbangan lebih

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum IKAGI
Dr.Ir. Aris Toharisman dan dihadiri oleh Pengurus
Pusat antara lain Sekretaris Jenderal dan para
Wasekjen,

Bendahara,

para

Ketua-Ketua

Kompartemen Pabrik, Produksi Gula Tebu, Industri

lanjut dalam menetapkan kebijakan pergulaan ke
depan.

SARASEHAN RUTIN AGI DENGAN POLITEKNIK
LPP

Hilir & Lingkungan, Manajemen, Hubungan Luar

Direktur Eksekutif AGI melakukan sarasehan secara

Negeri Dan Tim Sekretariat.

virtual di Politeknik LPP dengan Staf Pengajar,Alumni
dan Mahasiswa setiap hari Jumat malam jam 20.00

Dalam rapat diputuskan untuk melakukan langkah-

s.d 21.00 WIB. Pertemuan yang dikemas dalam kajian

langkah pembenahan organisasi antara lain :

santai tersebut tidak hanya sebatas membahas

 Pemutakhiran atau updating data keanggotaan

pergulaan tetapi juga tentang karir profesional yang

dan struktur organisasi IKAGI dari tingkat Pusat,

sukses di pekerjaan.

Cabang hingga Ranting. Pengurus Pusat akan
mengirimkan surat ke Cabang maksimal tanggal 2

TALKSHOW AGI DI IDXCHANNEL

Februari 2021.

Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange –

 Pembukaan Rekening IKAGI dan penyatuan data
base keuangan Pusat hingga Cabang.

IDX)

 Usulan program kerja tahunan dari masing- masing

acara MARKET REVIEW pada hari Selasa, tanggal 2

Kompartemen.
 Mengaktifkan kembali Website, E-buletin dan

melalui

saluran

medianya

IDXChannel

mengundang Direktur Eksekutif AGI tampil dalam
Maret 2021 jam 10.00-10.30 WIB. Topik yang
dibahas adalah tentang pengaruh perubahan SNI
GKP dan GKM terhadap industri gula. Pemikiran AGI

Forum Online Interaktif. (dapat memakai platform

terkait dua hal tersebut telah sering disampaikan

AgroNow LPP).

termasuk SNI GKP yang sekarang menjadi topik yang

FGD IKAGI SNI GKP
Pada tanggal 13 Februari 2021, IKAGI mengadakan
FGD secara virtual melalui zoom dengan topik :

hangat dan dibahas mendalam pada Buletin edisi 6
ini.
Terkait SNI GKM, khususnya rencana penurunan
ICUMSA dari 1200 IU ke 600 IU, AGI berpendapat

“TANTANGAN MENGHADAPI RENCANA

bahwa

PENERAPAN SNI BARU GULA KONSUMSI”

pengoplosan gula di pasar karena secara visual

hal

tersebut

akan

berisiko

terjadi

warnanya hampir sama dengan gula konsumsi,
kejadian ini akan merugikan produsen.
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PP No 26 Tahun 2021 berisi pengaturan tentang

FORUM HUKUM

Penyelenggaraan Bidang Pertanian mencakup 4
subsektor yaitu : (1). Subsektor Perkebunan 145
Pasal, dari Pasal 2 s/d 102, (2). Subsektor Tanaman

PP Penjabaran UU CIPTAKER

Pangan 9 Pasal, dari Pasal 103 s/d 111, (3). Subsektor

(Soekohardjo – AGI)

Pada tanggal 2 November 2020 Presiden telah
menandatangani Undang-Undang No 11 Tahun2020
tentang Cipta Kerja, diundangkan pada tanggal 2
November 2020, dicatat dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 No : 245.

Republik Indonesia merelease 49 buah peraturan
turunan pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020, terdiri
dari 4 buah Peraturan Presiden (Perpres) dan 45buah
Peraturan Pemerintah (PP), satu PP diantara nya
adalah PP No 26 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
Dalam Buletin AGI-IKAGI Nomor 5 edisi Desember
2020 telah dikupas sekilas tentang UU No 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja utamanya yang terkait
dengan Perkebunan. Dengan UU No 11 Tahun 2020,
telah dilakukan sinkronisasi, dengan mengubah dan
kembali,

Subsektor Peternakan dan Kesehatan
Hewan 76 Pasal, dari Pasal 147 s/d 222.
Pasal-pasal yang berlaku umum (untuk 4 Subsektor)
meliputi : Pasal 1 tentang : KETENTUAN UMUM ; Bab

Pada tanggal 21 Februari 2021 Sekretariat Kabinet

mengatur/menetapkan

Hortikultura 6 Pasal, dari Pasal 112 s/d 117, (4).

menambah

pasal/ayat baru dan/atau menghapus pasal/ayat dari

VII tentang SISTEM INFORMASI (Pasal 223 s/d 231) ;
Bab VIII tentang KETENTUAN LAIN-LAIN
(Pasal 232 s/d 233) ; Bab IX tentang KETENTUAN
PERALIHAN (Pasal 234) ; Bab X tentang KETENTUAN
PENUTUP (Pasal 235 s/d 237) ; serta PENJELASAN
Pasal demi Pasal.
Khusus

Untuk

Pengaturan

Penyelenggaraan

Subsektor Perkebunan, secara garis besar sebagai
berikut :

a. Bagian Kesatu : Usaha Perkebunan,
Paragraf 1 :
Batasan

luas

maksimum

dan

minimum

penggunaan lahan perkebunan (Pasal 2 s/d 11)

peraturan-peraturan yang telahada, termasuk pasal-

Paragraf

pasal dan ayat yang ditetapkan dalam UU No 39

pelaksanaan pasal-pasal baru (Pasal 14,15 dan 18 UU

Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebanyak 25 pasal

No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan), yang

diubah dan 6 pasal dicabut dan dinyatakan tidak

direvisi dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta

berlaku. Pasal-pasal lainnya dalam UU No 39 Tahun

Kerja.

2014 tetap berlaku sepanjang tidak dicabut.

Penggunaan

ini

merupakan

lahan

untuk

turunan/aturan

budidaya

perkebunan

diterapkan terhadap komoditas tertentu, dengan

Profil PP No 26 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah (PP) No 26 Tahun 2021tanggal

mempertimbangkan jenis tanaman, kesesuaian lahan
dan kesesuaian agro kalimat.

21 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

 Batas luas maksimum untuk kelapa sawit 100.000Ha,

Pertanian terdiri dari 237 Pasal yang dibagi dalam 10

Kelapa 35.000 Ha, Karet 23.000 Ha, Kakao 13.000 Ha,

Bab, 17 Bagian dan 35 Paragraf serta penjelasan

Kopi 13.000 Ha, Tebu 125.000 Ha, The 14.000 Ha,

pasal demi pasal.

dan Tembakau 5.000 Ha.
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 Batasan

luas

komoditas

minimum
tertentu

ditentukan
untuk

untuk

perusahaan

perkebunan yang melakukan kegiatan Usaha
Budidaya Tanaman Perkebunan yang menurut

membayar denda dan tidak memenuhi batas luas
maksimum/minimum,
dikenai sanksi pencabutan perizinan berusaha.
 Perusahaan

perkebunan

yang

telah

sifat dan karakteristiknya terintegrasi dengan

menggunakan lahan untuk usaha perkebunan

usaha pengolahan hasil perkebunan.

sebelum PP No 26 tahun 2021 diundangkan,

 Luas

minimum

dipenuhi

dari

lahan

milik

perusahaan. Jika tidak dapat dipenuhi dari lahan
milik

perusahaan dapat

dilakukan dengan

kemitraan. Dalam hal melakukan kemitraan,
perusahaan perkebunan harus memiliki lahan

dikecualikan dari batasan luas maksimum dan luas
minimum.

b. Bagian ke satu : Usaha Perkebunan,
Paragraf 2 :

minimal 20% dari luas lahan yang diusahakan

Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

sendiri. Batas luas minimum, untuk kelapa sawit

Paragraf

6000 Ha, Tebu 2000 Ha dan Teh 600 Ha.

pelaksanaan dari Pasal-Pasal baru ( Pasal 58, Pasal

Perusahaan yang melakukan kegiatan kemitraan

60, Pasal 67, dan Pasal 70 UU No 39 Tahun 2014

dilarang memindahkan hak atas tanah usaha

tentang Perkebunan) yang direvisi dengan UU No

perkebunan

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

yang

mengakibatkan

terjadinya

satuan usaha yang kurang dari batas minimum.
 Perusahaan

perkebunan

yang

2

ini

merupakan

turunan/aturan

i. Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan

melanggar

izin berusaha untuk budidaya yang seluruh atau

ketentuan batasan luas maksimum dan luas

sebagian lahannya berasal dari : a). area

minimum dikenai sanksi administratif, berupa :

penggunaan lain yang berada diluar HGU ;

a). Peringatan tertulis, b). Denda dan/atau, c).

dan/atau b). area yang berasal dari pelepasan

Pencabutan perizinan usaha perkebunan.

kawasan

 Peringatan tertulis disampaikan maksimal 3x

hutan,

wajib

pembangunan kebun

memfasilitasi

masyarakat

sekitar

dengan jangka waktu peringatan masing- maisng 4

seluas 20% dari luas lahan tersebut. Fasilitasi

bulan berturut-turut. Setelah 3x peringatan tidak

dilaksanakan paling lambat 3 tahun sejak lahan

memenuhi

usaha

persyaratan

batas

luas

perkebunan

diberikan

HGU.

minimum/maksimum, dikenakan denda. Denda

Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun

kelebihan luas maksimum

dengan rumus :

masyarakat tidak mengurangi pelaksanaan

Kelebihan luas per hektar x harga nilai jual obyek

tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan

pajak (NJOP) dikali dua, atau : Kekurangan luas

sesuai peraturan yang berlaku.

lahan yang dipindahkan per hektar x harga NJOP
dikali dua.
 Jika dalam jangka waktu 6 bulan terhitung

ii. Fasilitasi

pembangunan

kebun

diberikan

kepada masyarakat yang tergabung dalam
kelembagaan perkebun berbasis komoditas

mulai surat tagihan diterima perusahaan : a).

perkebunan,

telah membayar dan tidak memenuhi batas

Gabungan Kelompok Tani, Lembaga Ekonomi

luas maksimum/minimum, atau b). tidak

Petani, dan/atau Koperasi. Fasilitasi dapat

berupa

:

Kelompok

Tani,

dilakukan melalui : 1) Pola Kredit (Kredit
Program atau Kredit Komersial), 2) Pola Bagi
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Hasil melalui skema pinjaman sebagian atau

yang diusahakan setara dengan 20% kapasitas

seluruh biaya pembangunan fisik kebun, 3)

unit pengolahan hasil perkebunan.

Bentuk perdanaan lain, dapat berupa hibah, 4).

BPK = biaya pembangunan kebun per hektar,

Kemitraan

berupa pembukaan lahan dan penanaman.

lainnya

yang

dilakukan

pada

kegiatan produktif, meliputi subsistem : hulu,

 Perusahaan

perkebunan

yang

melakukan

kegiatan budidaya, hilir, penunjang, kegiatan

pelanggaran dan dikenai sanksi denda : a). dalam

peremajaan tanaman dan lain-lain.

jangka waktu 6 bulan terhitung sejak diberikan

 Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

surat tagihan denda wajib memenuhi kewajiban

sekitar melalui tahapan : a). Persiapan, b).

memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Pelaksanaan, c). Pembiayaan. Ketentuan lebih

sekitar seluas 20%, atau b). tidakmenyampaikan

lanjut mengenai pola dan bentuk fasilitasi

laporan

pembangunan kebun dan tahapan fasilitasi

masyarakat sekitar, dikenai sanksi penghentian

pembangunan kebun masyarakat diatur lebih

sementara dari kegiatan usaha perkebunan

lanjut dengan Peraturan Menteri Pertanian.

selama 6 bulan.

Perusahaan perkebunan wajib menyampaikan
laporan

fasilitasi

pembangunan

kebun

masyarakat sekitar paling

sedikit setahun

sekali

perizinan

kepada

penerbit

usaha

perkebunan.
 Perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi
kewajiban

fasilitasi

pembayaran

kebun

masyarakat sekitar seluas 20% paling lambat
dalam waktu 3 tahun dan atau tidak

fasilitasi

pembangunan

kebun

Jika setelah sanksi tidak memenuhi kewajiban
dalam waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi
pencabutan perizinan berusaha.

1. Bagian ke satu : Usaha Perkebunan,
Paragraf 3 :
Jenis Pengolahan Hasil Perkebunan Tertentu dan
Jangka Waktu Tertentu

menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan

Paragraf

kebun masyarakat, dikenai sanksi administratif

pelaksanaan pasal-pasal baru (Pasal 43 dan Pasal

berupa : a). denda, b). penghentian sementara

47 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang

kegiatan usaha perkebunan, dan atau c).

direvisi dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang

pencabutan perizinan berusaha perkebunan.

Cipta Kerja).

 Perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi

 Setiap

ini

unit

merupakan

pengolahan

turunan/aturan

hasil

perkebunan

kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun

tertentu yang berbahan baku impor wajib

masyarakat sekitar seluas 20% sertaperusahaan

membangun kebun paling lambat 3 tahun

yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan

terhitung

fasilitasi pembangunan kebun dikenai sanksi

perkebunan tertentu beroperasi.

berupa : a) denda, b). penghentian sementara

Unit pengolahan hasil perkebunan tertentu

dari

c).

yang dimaksud adalah unit pengolahan gula tebu

pencabutan perizinan berusaha perkebunan.

berbahan baku impor berupa Gula Kristal

Sanksi denda menggunakan rumus LA x BPK (LA

Mentah yang berasal dari tebu.

kegiatan

usaha

perkebunan,

sejak

unit

pengolahan

hasil

=luas lahan
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 Unit pengolahan dimaksud wajib membangun
kebun tebu yang terintegrasi dengan unit
pengolahan. Terintegrasi dapat berada : a).
pada satu hamparan antara unit pengolahan
gula tebu dengan kebun tebu, atau b). dalam
hamparan terpisah antara unit pengolahan

rumus : LA x BPK (LA = luas lahan yang
diusahakan setara 20% kebutuhan kapasitas
giling

unit

pengolahan).

(BPK

=

biaya

pembangunan kebun per hektar, berupa
pembukaan lahan dan penanaman).
 Apabila perusahaan perkebunan dimaksud : a)
membayar denda, diberikan jangka waktu

gula tebu dengan kebun tebu.

paling lambat satu tahun untuk membangun
Pengintegrasian didasarkan pada sifat dan

kebun

karakteristik komoditas tebu, untuk menjamin

membayar

waktu antara panen hingga pengolahan tidak

sementara kegiatan selama 6 bulan : jika tetap

melampaui 48 jam, ini untuk memenuhi

tidak dapat memenuhi kewajiban kebun yang

standar mutu tebu.

terintegrasi, dikenakan sanksi pencabutan

 Kewajiban membangun kebun tebu untuk
memenuhi paling rendah 20% bahan baku
sesuai dengan kebutuhan kapasitas giling unit

yang

terintegrasi,

denda,

atau

dilakukan

b)

tidak

penghentian

perizinan berusaha perkebunan.

2. Bagian kedua, Perbenihan
Bagian kedua, perbenihan terdiri dari 5 paragraf

pengolahan dalam hal tidak dapat memenuhi
secara

mandiri,

dapat

memenuhi

kekurangannya melalui kemitraan.

 Paragraf

1

:

Pencarian,

pengumpulan,

pemanfaatan dan pelestarian sumber daya
tanaman genetik perkebunan.

Pembangunan kebun tebu dapat dilakukan

 Paragraf 2

: Introduksi

diatas tanah : a) HGU perusahaan, b) Hak pakai,

 Paragraf 3

: Pelepasan varietas

dan/atau hak milik pekebun.

 Paragraf 4 : Produksi, sesivikasi, pelabelan dari

Perusahaan wajib menyampaikan laporan
pembangunan kebun paling sedikit sekali
dalam satu tahun kepada pejabat penerbit
perizinan berusaha.

peredaran benih tanaman perkebunan
 Paragraf 5

: Pengawasan peredaran benih

tanaman perkebunan
Keterbatasan alokasi tempat dari Redaksi Buletin

 Perusahaan perkebunan yang mengelola unit

AGI-IKAGI tidak memungkinkan untuk mengulaslebih

pengolahan gula tebu yang tidak membangun

lengkap PP No 26 Tahun 2021. Untuk mengetahui

kebun tebu yang terintegrasi dengan unit

secara lebih menyeluruh tentang PPNo

pengolahan dikenai sanksi administratif berupa

26 Tahun 2021 dan PP lainnya serta Perpresturunan

: a) peringatan tertulis, b) pengenaan denda, c)

dari UU No 11 Tahun 2020, pembaca Buletin AGI-

penghentian sementara kegiatan ; dan/atau d)

IKAGI

pencabutan izin usaha perkebunan.

Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat

 Peringatan tertulis disampaikan maksimal 3 kali
dengan jangka waktu peringatan masingmasing 4 bulan berturut-turut. Jika kewajiban
tidak dipenuhi dikenakan denda menggunakan
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dapat

mengakses

melalui

jaringan

Kabinet Republik Indonesia : jdih.setkab.go.id

BMKG :
WASPADA IKLIM

Guswanto

mengatakan,

fenomena

hujan

es

merupakan fenomena yang umum terjadi selama
periode peralihan musim, hal tersebut dipicu oleh
pola konvektifitas massa udara dalam skala lokal-

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

regional yang lebih signifikan selama periode

(BMKG) mengimbau masyarakat waspada terhadap

peralihan musim.

potensi cuaca ekstrem dan dampak yang ditimbulkan
selama memasuki masa pancarobaatau peralihan

Dalam

musim tahun ini.

diidentifikasi juga dinamika atmosfer yang masih

sepekan

ke

depan,

imbuhnya,

juga

dapat berkontribusi cukup signifikan terhadap
“Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan

pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.

berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem (puting
beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, hujan es, dll)

“Berdasarkan

dan dampak yang dapat ditimbulkannya seperti

memprakirakan dalam periode sepekan ke depan

banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan,

curah hujan dengan intensitas lebat yang dapat

angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin

disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi

selama memasuki masa pancaroba tahun ini,” ujar

terjadi,” ujarnya.

kondisi

tersebut,

BMKG

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam
keterangan pers tertulis, Kamis (11/03/2021).
Disampaikannya, sebagian besar wilayah Indonesia
akan memasuki periode peralihan dari musim hujan
ke musim kemarau mulai akhir Maret 2021.

Wilayah tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Banten Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan
Utara, dan Kalimantan Selatan.

Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode
peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi

Juga berpotensi terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi

cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi-

Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,

siang umumnya cerah-berawan dengan kondisi

Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan
awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi

Bagi

masyarakat

yang

hendak

memperoleh

dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi

informasi terkini, BMKG membuka layananinformasi

pada periode siang-sore hari.

cuaca 24 jam, yaitu melalui https://www.bmkg.go.id,
follow media sosial @infoBMKG, aplikasi iOS dan

“Selama periode peralihan musim, ada beberapa

android

“Info

BMKG”,

atau

dapat

langsung

fenomena cuaca ekstrem yang harus diwaspadai,

menghubungi kantor BMKG terdekat. (HUMAS

yaitu hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat

BMKG/UN)

disertai kilat/petir dan angin kencang; puting
beliung; waterspout, dan hujan es,” ujarnya dalam
keterangan pers, Kamis (11/03/2021).
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Halo……apa kabar para pembaca yang budiman, kita

Coba kita renungkan, kita lihat dari sisi konsumen

jumpa lagi dalam Buletin kesayangan kita, Buletin

dan sisi produsen GKP.

AGI-IKAGI Edisi 6 bulan Maret 2021, khususnya
rubrik Pojok FDGI.

Masyarakat konsumen tidak terdengar ada tuntutan
minta agar GKP yang dijual dipasar konsumsi harus

Awal tahun 2021 insan pergulaan berbasis tebu

ICUMSA 200 IU, bahkan masih ada kelompok

terperangah

rencana

masyarakat yang memilih gula warna agak kekuning-

Penyatuan SNI Gula konsumsi sebagai landasan

kuningan karena masih ada aroma karamel yang

Penyatuan pasar gula kristal putih dan rafinasi.

menarik untuk pembuatan kue. Konsumen membeli

dengan

di-eksposenya

gula sesuai selera mereka. Dari sisi produsen untuk
Masalah ini ramai juga dibicarakan di FDGI, ada yang

menekan warna gula menjadi 200 IU perlu merubah

membuat perumpamaan begini

: “……ibaratnya

proses dari sulfitasi ke DRK, kita tahu bahwa proses

dijalan raya, ada jalur sepeda (GKP) dan jalur sepeda

pembuatan GKP terutama di Jawa dengan sulfitasi

motor (GKR) yang terpisah. Karena sepeda motor

65%, DRK 33% dan DRP 2% (Sumber presentasi P3GI

yang lewat makin bertambah, mulai ada satu, dua

di FDG IKAGI), untukmerubah proses sulfitasi ke DRK

sepeda motor yang masuk jalur sepeda, dan

untuk PG-PG BUMN diperlukan dana Rp. 200 – 300

dibiarkan saja. Makin lama makin banyak sepeda

M, dan ini memberatkan PG BUMN yang pada tahun

,motor yang masuk dan terjadilah srempetan bahkan

2020 banyak yang mengalami rugi.

tabrakan dijalur sepeda.
Kemudian solusi yang diambil adalah pembatas
jalurnya yang dihilangkan, sehingga sepeda motor
akan bebas memenuhi jalur sepeda dan akhirnya
sepeda terdesak tidak bisa lewat lagi dijalurnya.Dan
menurut si pembuat aturan masalah akan bisa
teratasi ”
Begitu serunya pembicaraan-demi pembicaraan
dikalangan pergulaan (khususnya yang berbasistebu)
sampai-sampai IKAGI mengadakan FGD khusus
membahas hal ini untuk menjaring pendapat guna
diajukan ke pemerintah sebagai pertimbangan
keputusan.
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Pertanyaannya :
Apakah sudah mendesak untuk Penyatuan SNI Gula
konsumsi untuk landasan penyatuan pasar gula kalau
masyarakat konsumen tidak menuntut ICUMSA 200
IU dan disisi lain memberatkan PG BUMN karena
dana yang diperlukan untuk perubahan proses
sangat besar.
Salam dari : POJOK FDGI

