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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tebu (Sacharum officindrum) adalah termasuk keluarga graminae atau

rumput-rumputan dan berkembang biak di daerah di iklim udara sedang sampai

panas. Tebu cocok ditanam yang mempunyai ketinggian tanah sampai 1.300

MPL. Tebu yang tumbuh di 200 negara, India adalah terbesar kedua terbesar

kedua produsen gula. Sedangkan penghasil terbesar adalah Brazil. Di negara

Karibia, tebu diolah menjadi Folernum dan digunakan sebagai bahan campuran

cocktail.

Sebagai bahan baku gula, ternyata tebu juga banyak berkhasiat sebagai

obat-obatan, yakni diantaranya: digunakan untuk dikonsumsi langsung dengan

cara diperas atau dijus. Dibuat menjadi tetes dan dibuat menjadi ethanol yang

nantinya dibuat bahan bakar. Limbah hasil produksi dari tebu bisa dimanfaatkan

sebagai tenaga listrik.

Ekstrak sari tebu yang dicampur jeruk nipis dan garam biasa dikonsumsi

di India itu dimaksudkan untuk kekuatan gigi dan gusi. Air tebu dapat

dimanfaatkan sebagai penyembuh sakit tenggorokan dan mencegah sakit flu serta

bisa menjaga badan kita sehat. Air tebu ini bisa dimanfaatkan oleh penderita

diabetes sebagai pemanis, karena kadar gula yang rendah. Karena tebu bersifat

alkoli, sehingga dapat membantu melawan penyakit kanker payudara dan prostat.

Mengkonsumsi air tebu secara teratur, dapat menjaga metabolisme tubuh

kita dari kekurangan cairan karena banyak kegiatan yang sudah dilakukan,
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sehingga dapat terhindar dari stoke. Dengan banyaknya kandungan karbohidrat

sehingga dapat menambah kekuatan jantung, mata, ginjal dan otak. Membantu

dalam pengobatan penyakit kuning karena memberikan kekuatan untuk hati yang

menjadi lemah selama penyakit kuning. Membantu dalam menjaga aliran air

kencing, dan juga membantu ginjal untuk menjalankan fungsi-fungsi dari mereka

dengan baik. (anas anshari/dari berbagai sumber)

Manfaat Tebu untuk Kesehatan Tubuh:

Menyembuhkan sakit tenggorokan dan flu, baik dikonsumsi bagi penderita

diabetes, membantu melawan kanker payudara dan prostat, menjaga metabolisme

tubuh, terhindar dari penyakit stroke, menambah kekuatan jantung, mata, ginjal

dan otak menggerakkan ginjal bekerja optimal di tubuh

Sejak bergulirnya program Akselerasi Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tebu pada tahun 2002 perjalanan pergulaan nasional telah mencapai

swasembada gula konsumsi satu tahun lebih cepat dari targetnya yaitu pada tahun

2008 dengan produksi 2,702 juta ton dan konsumsi 2,69 juta ton.

Pada tahun 2010 target swasembada konsumsi ditingkatkan menjadi

Swasembada Gula Nasional selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga

untuk industri makanan, minuman dan farmasi melalui program Swasembada

Gula Nasional 2010 – 2014. Upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk

meningkatkan produksi, produktivitas dan rendemen gula pada tingkat on farm

adalah melalui Intensifikasi (Rawat Ratoon), Rehabilitasi (Bongkar Ratoon),

Ekstensifikasi (Perluasan) dan Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD).
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Penggunaan benih unggul bermutu dengan varietas sesuai tipologi

wilayah, penerapan budidaya sesuai standar teknis, pengendalian Organisme

Penganggu Tanaman (OPT), dukungan sarana dan prasarana perkebunan, serta

pemberdayaan petani dan kelembagaannya sangat menentukan keberhasilan

pencapaian peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tebu.

Keterbatasan modal petani merupakan salah satu penyebab petani tidak

menerapkan teknik budidaya sesuai standar. Dalam beberapa tahun terakhir

pemerintah mengupayakan untuk menambah jumlah modal kerja petani berupa

kredit program dengan subsidi bunga, dan Bantuan Sosial (Bansos) untuk

Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), serta bantuan Alat dan Mesin

(Alsin) untuk meningkatkan kinerja pengembangan tebu.

Penetapan rendemen tebu petani oleh PG masih menjadi masalah karena

petani merasa belum adanya sistem yang transparan yang dapat diakses oleh

petani. Hal ini dapat dilihat antara lain adanya kesenjangan produksi dan

rendemen tebu antara milik petani dan milik PG.

Pada Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan kegiatan bongkar ratoon

seluas 50.000 ha dan tahun 2014 dilanjutkan dengan kegiatan:

1. Rawat Ratoon

2. Bongkar Ratoon;

3. Perluasan/Ektensifikasi

4. Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD)

5. Penataan Varietas Tanaman Tebu

6. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tebu
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7. Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang

Pembantu TKP (PLP-TKP) Tebu;

8. Bantuan Alat, berupa: putus akar, traktor, mesin tebang tebu (semi

mekanis), alat pengangkat tebu, cultivator, dan pompa air

9. Pengembangan Database Tebu On-line

10. Fasilitasi Tim Pengawas Rendemen

11. Persiapan, Pengawalan, Pendampingan, Monev, dan Pelaporan

Sasaran nasional

Sasaran Nasional kegiatan pengembangan tebu adalah terwujudnya

peningkatan produksi, produktivitas tebu dan rendemen melalui kegiatan bongkar

ratoon dengan target seluas 8.000 ha, perluasan seluas 10.000 ha dan rawat ratoon

seluas 61.000 ha

1. Tujuan

Tujuan kegiatan bongkar ratoon, perluasan dan rawat ratoon adalah

meningkatkan produksi, produktivitas tebu dan rendemen untuk mencapai

Swasembada Gula Nasional.

2. Pengertian

Dalam Pedoman Teknis Pengembangan Tebu yang dimaksud dengan:

1) Bongkar ratoon adalah pelaksanaan budidaya tanaman tebu dengan

melakukan pembongkaran tanaman tebu yang telah dikepras lebih dari 3

kali atau produktivitas dibawah 70 ton per hektar.
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2) Perluasan Tanaman/Plant Cane (PC) adalah pelaksanaan budidaya

tanaman tebu giling yang dilakukan pada lahan bukaan baru.

3) Rawat ratoon adalah pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara intensi

4) Benih berjenjang adalah tahapan penangkaran benih tebu yang berfungsi

untuk pengendalian mutu kelas benih pada proses perbanyakan dari

sejumlah kecil menjadi benih sebar.

5) Kebun Benih Datar (KBD) adalah kebun benih bersertifikat yang

diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi kebun tebu giling

baik di sawah maupun di lahan tegalan/kering dengan menggunakan

sumber benih yang berasal dari benih konvensional atau kultur jaringan

(G2).

6) Benih konvensional adalah bahan tanam tebu bersertifikat yang dihasilkan

dari proses penjenjangan benih mulai dari KBP (Kebun Benih Pokok)

sampai dengan KBD.

7) Benih kultur jaringan (G2) adalah benih bersertifikat yang berasal dari

jaringan tebu yang dibiakkan dalam media khusus.

8) Benih kultur jaringan (G3) adalah benih bersertifikat dari hasil

penangkaran benih G2.

9) Sertifikasi adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap

benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan

lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan serta memenuhi semua

persyaratan untuk diedarkan.

10) Pupuk majemuk merupakan pupuk yang terdiri dari beberapa unsur hara

makro antara lain seperti N, P dan K.
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11) Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri

dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan.

12) Pengembangan Database Tebu On-line adalah kegiatan pendataan lahan

tebu rakyat yang mencakup petani pemilik/penggarap kebun, luas kebun,

historis kebun yang berisi tentang waktu pertama penanaman tebu,

produksi dan produktivitas tebu. Penentuan koordinat lokasi dan deliniasi

luas menggunakan GPS, yang hasilnya dimasukkan ke dalam aplikasi

System Informasi Geografis (SIG) Tebu dan Sistem Informasi Manajemen

(SIM) Tebu.

13) Kelompok Tani adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk

kelompok dengan tujuan mengusahakan dan mengembangkan usaha

berbasis tanaman tebu secara profesional.

14) Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) adalah kelembagaan petani yang

mengelola tebu dan berbadan hukum.

15) Kelompok sasaran adalah pekebun tebu yang belum memenuhi satuan

usaha tani secara ekonomis yaitu luas areal kurang atau sama dengan 4 ha

per KK.

16) Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upaya fasilitasi agar petani

mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan

agribisnis tebu. Pemberdayaan disini antara lain mencakup aspek produksi,

bisnis, manajemen dan aspek peningkatan sumber daya manusia.

17) Usaha Kelompok Sasaran adalah segala jenis usaha yang dilakukan untuk

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Jenis usaha

tersebut diprioritaskan pada usaha agribisnis berbasis tebu.
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18) Kerjasama Operasional (KSO) adalah kerjasama antara dua belah pihak

secara temporer untuk melaksanakan pekerjaan tertent.

19) Triple account adalah rekening gabungan atas nama 3 orang/lembaga yaitu

Kepala Dinas/Pejabat Yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota

yang ditunjuk oleh Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis

Kabupaten/Kota, Koperasi berbasis tebu, dan Ketua Kelompok tani

sasaran.

20) Tim Teknis Provinsi (bagi Provinsi yang ada PG berbasis tebu dan

APTRI) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang

membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur

terkait antara lain: Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan, Wakil

BUMN/Swasta yang menangani PG berbasis tebu, DPD APTRI, UPTD,

dan instansi lain yang dianggap perlu.

21) Tim Teknis Provinsi (bagi Provinsi yang tidak ada PG berbasis tebu dan

APTRI) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi Yang

Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur

terkait antara lain: Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan, UPTD,

dan instansi lain yang dianggap perlu.

22) Tim Teknis Kabupaten/Kota (bagi Kabupaten/Kota yang ada PG berbasis

tebu dan APTRI) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas

Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan

terdiri dari unsur-unsur terkait antara lain: Dinas Kabupaten/Kota Yang

Membidangi Perkebunan, PG berbasis tebu, DPC APTRI dan instansi lain

yang dianggap perlu.
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23) Tim Teknis Kabupaten/Kota (bagi Kabupaten/Kota yang tidak ada PG

berbasis tebu dan APTRI) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas

Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan

terdiri dari unsur-unsur terkait antara lain: Dinas Kabupaten/Kota Yang

Membidangi Perkebunan dan instansi lain yang dianggap perlu Belanja

Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa

diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada petani/kelompok petani

tebu penerima manfaat guna melindungi petani tebu tersebut dari

kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi

dan/atau kesejahteraan masyarakat.

24) Dana Belanja bantuan sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada

kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan

modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara

mandiri.

25) Pemberdayaan sosial adalah upaya yang dilakukan dalam rangka

meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal

usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumberdaya

manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam

melakukan usahanya secara berkelanjutan.

26) Penerima Belanja bantuan sosial terdiri dari perorangan, keluarga,

kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil

sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan

fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum,

termasuk lembaga Non Pemerintah bidang pendidikan, kesehatan,
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keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,

kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,

meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

27) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah

pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian

Negara/ lembaga yang bersangkutan.

28) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat

yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan

dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban

APBN.

29) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut

PPSPM adalah pejabat yang diberi kewewenangan oleh Kuasa PA untuk

melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan

menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

30) Rencana Usulan Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah rincian

usulan kegiatan petani/kelompok tani yang berisi komponen

bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah

kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan atau

rekomendasi dari dinas dan pembelanjaan dana belanja bantuan sosial.

31) Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dilaksanakan oleh daerah

yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan tugas pembantuan.
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1.2 Rumusan masalah

1. Mengetahui daya saing gula lokal dan gula import di indonesia serta trend

konsumsi kebutuhan gula nasional

2. Bagaimana trend perkembangan produksi dan impor gula di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis daya saing gula lokal dan gula import di Indonesia serta

trend konsumsi kebutuhan gula nasional

2. Menganalisis trend perkembangan produksi gula lokal dan import gula di

Indonesia

Dalam penelitian ini agar dapat memberikan banyak manfaat dari berbagai

pihak agar dapat di kembangkan lebih sempurna untuk kedepannya, antara lain

sbb:

1. Bagi pihak pengelola/pengusaha tebu penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan informasi dan saran yang bermanfaat bagi usaha

perkebunan tebu dalam pengambilan keputusan dan pengembangan

usahanya

2. Sebagai bahan masukan untuk memperkaya kajian-kajian ilmu

ekonomi khususnya ilmu analisis yang meliputi manajeman

pendapatan dan pengeluaran agar usaha yang di kembangkan dapat

berjalan dengan lancar

3. Sebagai bahan informasi bagi pengambil kebijakan dalam rangka

penyusunan perencanaan agribisnis khususnya perencanaan yang

berkaitan dengan pengembangan usaha di bidang pengolahan hasil

pertanian
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1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variable

Batasan istilah ini dibuat dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak

semakin melebar dari yang sudah ditentukan dan dapat memberikan langkah yang

tepat bagi pemecahan masalah. Oleh karena itu peneliti lebih menfokuskan  pada:

1. Harga produksi adalah nilai jual produksi per ton yang berlaku di

daerah penelitian Rp/Ton

2. Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan responden untuk

mengelola perkebunan tebu  yang di hitung dalam satuan rupiah per

produksi

3. Titik impas penjualan adalah jumlah penjualan yang dihasilkan (Rp)

yang dapat menutupi semua biaya.

4. R/C ratio adalah return cost ratio merupakan perbandingan  hasil

penjualan dengan biaya total yang dikeluarkan, analisis ini

menunjukan tingkat efisiensi ekonomi dan daya saing usaha.

5. Metode analisis regresi yaitu untuk membuat estimasi rata-rata dan

nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas,

menguji hipotesis karakteristik dependensi, untuk meramalkan nilai

rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas

diluar jangkaun sample.
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1.5 Kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi usaha tani tebu untuk menjadi patokan

agar lebih menguntungkan dan memberikan informasi tentang

efisiensi usaha tani tebu degnan metode-metode yang di terapkan di

dalam penulisan ini

2. Dapat di jadikan bahan referensi untuk mengembangkan penelitian

selanjutnyayang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan

bahan acuan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan pertanian atau

perkebunan yang dapat membantu usaha tani tebu khususnya di

indonesia


