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KATA PENGANTAR

Kajian prefeasibility study “Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Industri Gula
di Indonesia” dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian antara Badan Koordinasi
Penanaman Modal RIdengan PT Riset Perkebunan Nusantara Nomor: 01/SP/PPK-PPM/
AGB/SU-GULA/V/2015, tanggal 12 Mei 2015, dan Addendum Surat Perjanjian No. 01/
ADD/PPK-PPM/AGB/SU-GULA/IX/2015, tanggal 11 September 2015. Pekerjaan ini
diperoleh PT RPN melalui mekanisme lelang elektronik yang dilaksanakan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal RI. Pelaksanaan kajian ini melibatkan Tenaga Ahli dari
Puslit Perkebunan Gula Indonesia.
Kajian ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban yang harus disampaikan sesuai
dengan kesepakatan dalam Surat Perjanjian. Materi kajian ini mencakup informasi
tentang kondisi dan permasalahan eksisting industri gula serta berbagai kebijakan
terkait pengembangan industri gula nasional, informasi hasil survei lapang di Kabupaten
Dompu serta informasi hasil diskusi yang diperoleh dari penyelenggaraan Focus Group
of Discussion (FGD) Tahap I dan Tahap II yang melibatkan instansi/lembaga pemerintah
terkait dan perusahaan industri gula yang ada di Kabupaten Dompu.
Kami mengharapkan apa yang tersaji dalam kajian ini dapat memberikan gambaran
tentang kondisi industri gula di Indonesia saat ini dan secara khusus gambaran industri
gula di Kabupaten Dompu. Semoga hasil kajian ini memberikan sumbangan pemikiran
dalam menentukan kebijakan investasi pada industri pergulaan nasional.
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RINGKASAN
EKSEKUTIF
Program swasembada gula tahun 2014 yang
dicanangkan Pemerintah pada kenyataannya
belum tercapai. Total konsumsi (langsung
dan industri) sebesar 5,396 juta ton, tidak
terpenuhi karena jumlah produksi gula
nasional baru mencapai 2,756 juta ton pada
tahun 2014. Kondisi ini tidak menguntungkan
dari segi ketahanan pangan nasional. Selama
lima tahun terakhir, produktivitas tebu berada
pada kisaran 67,3 - 79,6 ton/ha. Begitu pula
rendemen baru mencapai kisaran 6,50% 8,13%, maka kebutuhan gula nasional masih
sulit terpenuhi.
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Langkah terobosan guna mencapai
swasembada gula nasional yang dilakukan
Pemerintah adalah rencana pembangunan 10
(sepuluh) pabrik gula (PG) baru, khususnya di
luar Jawa, sampai dengan tahun 2019. Untuk
mewujudkannya diperlukan kebijakan yang
mampu mendorong para calon investor dari
kalangan swasta, baik melalui penanaman
modal asing (PMA) maupun penanaman modal
dalam negeri (PMDN) untuk berinvestasi.
Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk
memberikan informasi dan masukan bagi
calon investor maka Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama
dengan PT Riset Perkebunan Nusantara (PT
RPN) mengidentifikasi peluang investasi
pengembangan industri gula di Indonesia,
sesuai Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPKPPM/AGB/SU-GULA/V/2015 tanggal 12 Mei
2015.
Informasi yang diperlukan antara lain:
permasalahan industri gula nasional saat ini
(eksisting), wilayah potensial pengembangan
industri gula di Indonesia, ketersediaan
lahan dan kelayakan secara ekonomi
untuk pendirian PG baru, dengan tujuan
memperoleh gambaran kondisi existing dan
persoalan utama industri gula di Indonesia
serta potensinya untuk dikembangkan,
meliputi:
1. Memperoleh informasi wilayahwilayah potensial di Indonesia untuk
dikembangkan industri gula;
2. Memperoleh informasi tentang
ketersediaan lahan potensial untuk
pengembangan tebu di wilayah tertentu di
Indonesia;
3. Memperoleh gambaran tingkat kelayakan
teknis dan ekonomis pembangunan PG
baru di wilayah tertentu;
4. Menyediakan informasi kepada calon
investor tentang peluang-peluang usaha
berikut:
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• Industri dari komoditas pertanian
(gula) Indonesia,
• Kebutuhan lahan yang sesuai
dengan syarat tumbuh perkebunan
tebu,
• Kebutuhan bibit dan pupuk,
5. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk
mendukung pengembangan investasi
industri gula nasional serta kebutuhan
lahan perkebunan dan kebutuhan bibit
dan pupuk.
Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka
keluaran kerjasama ini adalah:
1. Informasi kondisi eksisting dan persoalan
utama industri gula di Indonesia serta
potensi untuk dikembangkan, informasi
kebutuhan lahan perkebunan tebu serta
kebutuhan bibit dan pupuk,
2. Informasi tentang daerah-daerah potensial
untuk dikembangkan industri gula yang
disajikan dalam bentuk buku dan CD yang
menarik,
3. Informasi ketersediaan lahan yang
potensial untuk tebu di wilayah tertentu,
4. Analisis teknis dan ekonomi pembangunan
industri gula baru di wilayah tertentu,
5. Rekomendasi kebijakan untuk mendukung
pengembangan industri gula nasional
serta kebutuhan lahan perkebunan dan
kebutuhan bibit dan pupuk.
Sementara itu outcome yang diharapkan
adalah :
1. Meningkatnya kualitas perencanaan
penanaman modal pada bidang usaha
industri gula, lokasi perkebunan tebu,
kebutuhan bibit dan pupuk untuk
pengembangan industri gula nasional,
2. Tersedianya informasi peluang penanaman
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modal pada bidang usaha industri gula,
lokasi perkebunan tebu, kebutuhan
bibit dan pupuk untuk bahan promosi
penanaman modal, \
3. Meningkatnya minat penanaman modal
baik PMDN maupun PMA pada bidang
usaha industri gula, kebutuhan lahan
perkebunan tebu, kebutuhan bibit dan
pupuk pada industri gula nasional.
Identifikasi peluang investasi pergulaan
dilakukan dengan desk study dan survei di
lapangan. Untuk memperoleh gambaran
kondisi existing dan persoalan utama industri
gula di Indonesia dilakukan pengumpulan
data sekunder dari beberapa instansi terkait
dan diskusi (Focus Group Discussion),
tentang kinerja on-farm, off-farm, bisnis
pergulaan serta peraturan/kebijakan yang
menghambat. Di samping itu diperlukan
gambaran konsumsi gula ke depan, strategi
mencapai swasembada gula, daerah-daerah
yang berpeluang untuk dikembangkan
sebagai sentra industri gula baru, kebijakan
pemerintah yang diperlukan dan peluang
investasi di bidang industri gula.
Fokus analisis dalam kajian ini adalah
prefeasibility study untuk pendirian pabrik
gula (PG) di Nusa Tenggara Barat. Variabelvariabel penting adalah ketersediaan lahan
yang merefleksikan daya dukung bahan baku,
feasibilitas teknis dan feasibilitas finansial.
Metode analisis yang digunakan, yaitu:
metode analisis ketersediaan lahan, analisis
kelayakan teknis, dan analisis kelayakan
finansial.
Studi ini menunjukkan bahwa selama sepuluh
tahun terakhir, industri gula di Indonesia
mengalami penambahan areal seluas 113 ribu
hektar. Meskipun demikian, penambahan areal
ini menyisakan beberapa masalah yaitu:
a. Turunnya produktivitas tebu dengan trend
1,08% per tahun,
b. Rendahnya daya dukung lahan (hanya
70%) sehingga terjadi kesenjangan

daya dukung lebih dari 30% dan hal ini
berdampak pada kurangnya bahan baku
tebu secara agregat,
c. Rasio antara luas areal dan kapasitas
terpasang berada di bawah normal yaitu
hanya 1,7 dari yang seharusnya lebih
dari 2,5. Implikasinya, selain terjadi
kekurangan bahan baku, juga terjadi
‘perebutan’ bahan baku tebu antar pabrik
gula berbasis tebu rakyat, sehingga hasil
gula di masing-masing pabrik tidak sesuai
dengan rencana dan
d. Rendahnya efisiensi pabrik. Industri
gula domestik rata-rata baru mencapai
Mill Extraction (ME) 93%, Boiling House
Recovery (BHR) 79,5% dan Overall
Recovery (OR) 74%. Sementara itu,
benchmark untuk efisiensi pabrik yang
secara empiris diperkirakan bisa dicapai
oleh industri domestik adalah: ME >
96%, BHR > 91%, dan OR > 87,5%.
Implikasi dari kondisi ini adalah terjadinya
stagnasi produksi gula selama kurun
waktu yang sama, bahkan kecenderungan
produktivitas gula per hektar menurun
sebesar 0,07% per tahun.
Di lain pihak, konsumsi gula domestik lebih
tinggi dari kemampuan produksinya, sehingga
defisit kebutuhan gula domestik khususnya
untuk keperluan konsumsi langsung tidak
dapat dihindari. Dari waktu ke waktu selama
15 tahun terakhir, defisit kebutuhan gula untuk
konsumsi langsung ini ditutup melalui impor
gula, baik berupa white sugar maupun Gula
Kristal Mentah (GKM) yang oleh produsen
gula berbasis tebu (plantation white) diolah
menjadi gula putih non-rafinasi untuk
konsumsi langsung.
Dari performa empiris industri gula domestik,
defisit gula ini dapat dikurangi bahkan
dihilangkan melalui beberapa upaya seperti:
a. Peningkatan produktivitas tebu menjadi
lebih dari 70 ton/ha dari kondisi sekarang
melalui: penyediaan benih (varietas)
unggul baru, penyediaan sarana produksi
yang tepat waktu, ketersediaan tenaga

kerja atau substitusinya (misalnya dengan
implemen alat dan mesin pertanian),
manajemen pasca panen yang mampu
menekan kehilangan gula dalam batang
tebu, penyediaan kredit usahatani,
jika diperlukan dilakukan subsidi input
(bibit untuk merangsang bongkar ratun,
pembiayaan rawat ratun), perbaikan
pola kemitraan petani-pabrik gula, dan
dilakukan perlindungan harga produsen,
b. Peningkatan efisiensi pabrik melalui
penggantian peralatan yang obsolete
dan in-efisien (yang didahului dengan
audit proses), efisiensi pemakaian energi,
efisiensi pengolahan, sehingga OR bisa
ditingkatkan dari kondisi sekarang 74%
menjadi 80% atau lebih.
Upaya menutup defisit melalui langkah
tersebut memerlukan biaya investasi tertentu
yang pendanaannya bisa diupayakan oleh
pemerintah dengan beberapa kemudahan
misalnya suku bunga pinjaman bersubsidi,
pemberian grace periode pada pengembalian
hutang, maupun pemberian tax holiday.
Pada kenyataannya, Indonesia memiliki
pabrik/industri gula yang berbasis tebu (Gula
Kristal Putih/GKP) dan yang berbasis raw
sugar (Gula Kristal Mentah/GKM) yang diolah
menjadi Gula Kristal Rafinasi (GKR). Orientasi
kedua macam produk tersebut berbeda (untuk
konsumsi langsung dan untuk kebutuhan
industri), selain karakteristik kedua industri
yang berbeda pula. Perbedaan ini memicu
pemberian kebijakan yang asimetris dan
tidak memberikan lapangan bermain (playing
ground) yang sama, walaupun kedua produk
tersebut tidak bersifat saling asing (mutually
exclusive).
Berdasarkan perkembangan harga gula dunia
dan biaya produksi gula di negara-negara
yang tergolong efisien, terdapat indikasi kuat
bahwa pasar gula dunia berkembang makin
kompetitif. Harga gula dunia dalam jangka
panjang diperkirakan akan semakin mendekati
biaya produksi rata-rata di negara-negara
yang relatif efisien.
Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Industri Gula di Indonesia
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Ditinjau dari kenyataan mobilisasi
perdagangan gula mentah yang lebih mudah
dan murah dibandingkan dengan gula putih
karena transportasi gula mentah dimungkinkan
dalam bentuk curah, maka hal ini akan
menjadi insentif bagi negara pengimpor gula
untuk mengembangkan pabrik rafinasi seperti
Indonesia dan Malaysia, serta di negaranegara Timur Tengah. Oleh karena itu dalam
jangka panjang dapat diperkirakan, proporsi
gula mentah yang diperdagangkan akan
meningkat.
Posisi Indonesia sebagai salah satu importir
gula utama di dunia sangat riskan karena:
pertama, gula yang diperdagangkan di
pasar dunia merupakan residu atau sisa
dari negara-negara produsen. Kedua, gula
yang diperdagangkan di dunia relatif kecil
jumlahnya (thin market) atau rata-rata hanya
21% dari total produksi gula dunia. Dengan
demikian, kegagalan panen di negara lain
dapat mengakibatkan beban berat bagi
negara pengimpor dalam bentuk harga gula
dunia yang relatif tinggi.

pembangunan pabrik gula baru di Indonesia
ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dalam
hal ini Dirjen Perkebunan, untuk wilayahwilayah tertentu yaitu:
1. Aceh Tengah
13. Blitar,
2. Tebo/Kerinci/
Jambi,

14. Probolinggo,

3. P. Rupat/Riau,

15. Lamongan,

4. OKU/Sumatera
Selatan,

16. Madura,
17. Dompu/NTB,

5. Way Kanan/
Lampung,
6. Indramayu,

18. Belu/NTT,
19. Konawe Selatan/
Sultra,

7. Rembang,
20. Luwu/Sulsel,
8. Blora,
21. Seram/Maluku,
9. Purbalingga,
22. Merauke/Papua,
10. Banyuwangi,

Dengan persaingan yang makin ketat,
maka industri gula akan sulit dipertahankan
kelangsungannya jika tetap bertahan dengan
teknologi konvensional yang berorientasi
produk tunggal. Karena itu diperlukan
peningkatan kinerja industri gula dan
menjadikannya sebagai industri multi produk
yang berbasis tebu.
Kebijakan gula yang dijalankan pemerintah
merupakan salah satu faktor yang
dipertimbangkan oleh investor potensial di
bidang industri gula. Hal ini berkaitan dengan
keamanan investasi karena investasi dalam
pembangunan Pabrik Gula bersifat capital
intensive dan long run. Kebijakan pemerintah
yang sering berubah-ubah dalam jangka
pendek dan tidak konsisten dalam jangka
panjang berpotensi menimbulkan risiko
kerugian bagi investor, sehingga hal tersebut
bersifat disinsentif terhadap investasi di sektor
gula.
Rencana pengembangan tebu dan
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11. Malang Selatan,

23. Sambas/
Kalimantan Barat.

12. Mojokerto,
Pada daerah-daerah tersebut harus dilakukan
analisis kelayakan baik secara teknis (iklim,
lahan, varietas, budidaya tebu), finansial
ekonomi dan sosial. Kajian tentang peralihan
komoditas yang telah diprogramkan oleh
Pemerintah untuk dikembangkan di daerahdaerah tersebut perlu dilakukan dengan
menghitung ketersediaan bahan baku (tebu)
yang dapat digiling oleh pabrik gula – pabrik
gula baru yang direncanakan tersebut.
Hasil kajian di Kabupaten Dompu kondisi
geografi Kabupaten Dompu sangat
mendukung perkembangan tanaman tebu,
karena tersedianya lahan pertanian, iklim
yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman
tebu, sarana dan prasarana pertanian,
serta ketersediaan air untuk pertanian yang

mencukupi. Pada kenyataannya, sektor
perkebunan merupakan salah satu sektor
ekonomi penting di Kabupaten Dompu yang
masih memungkinkan untuk dimaksimumkan
capaian performanya.
PT Sukses Mantap Sejahtera (PT SMS)
merupakan salah satu perusahaan yang
bergerak dalam bisnis gula dengan
membangun Pabrik Gula (PG) Tambora Sugar
Estate yang berlokasi di Desa Doropeti,
Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu,
Propinsi Nusa Tenggara Barat. PT SMS
menempati ijin Hak Guna Usaha (HGU) PT
Bali Anacardia di HGU 1 dan HGU 2 dengan
luasan total 5.540,49 ha. PG Tambora Sugar
Estate dirancang dengan kapasitas 5.000 TCD
(ton cane per day) dan dapat ditingkatkan
menjadi 10.000 TCD. PG Tambora Sugar
Estate diproyeksikan beroperasi pada awal
tahun 2016. Arah pengembangan mitra oleh
PT SMS dilakukan ke arah utara wilayah PG
(atau berada di sekitar kaki gunung Tambora).
Beberapa varietas tebu yang sudah ditanam
di Kabupaten Dompu dan menunjukkan
keragaan yang cukup baik adalah: PS 862, PS
881, dan KK. Ketiga varietas tersebut masingmasing cocok untuk tipologi lahan tertentu
yang terdapat di Kabupaten Dompu. Untuk
memaksimalkan potensi produksi masingmasing varietas, diperlukan rekayasa budidaya
yang sesuai dengan agroekologi setempat.
Survei awal di tingkat masyarakat petani
menunjukkan minat yang serius untuk
menanam tebu dan menyetujui adanya pabrik
gula baru di Kabupaten Dompu. Dengan
kondisi geografi yang sesuai, dan keragaan
beberapa varietas unggul yang cukup baik,
maka Kabupaten Dompu merupakan salah
satu wilayah prospektif untuk pengembangan
industri gula di Luar Jawa.
Berdasarkan hasil survei lahan dan survei
usahatani serta sosial ekonomi di Kabupaten
Dompu secara teknis dapat dibangun suatu
PG dengan dukungan bahan baku dari 2.000
Ha lahan HGU dan 10.267 ha areal Tebu
Rakyat. Potensi bahan baku dari dua macam
areal tersebut pada kondisi optimalnya dapat

mencapai 900 ribu ton tebu.
Berdasarkan pertimbangan faktor iklim
setempat, lamanya musim giling maksimum
yang feasibel secara teknis yaitu 150 hari.
Dengan potensi bahan baku sebesar 900 ribu
ton, maka PG yang diperlukan kapasitasnya
6.000 TCD.
Hasil analisis kelayakan finansial yang
dilakukan di sini menunjukkan bahwa
meskipun proyek pembangunan PG dapat
dinilai layak secara finansial pada tingkat
oportunity cost biaya modal (tingkat bunga
discount faktor) 12 %, namun tingkat
kelayakan finansialnya sangat rendah. Tingkat
kelayakan tersebut juga tidak mantap karena
sangat peka terhadap penurunan pendapatan
dan biaya investasi.
Hasil analisis di sini juga menunjukkan bahwa
kebijakan insentif pajak pendapatan pada
kasus proyek pembangunan PG di kabupaten
Dompu ini kurang efektif dalam meningkatkan
kelayakan finansialnya.
Mengingat tingkat kelayakan proyek
pembangunan PG ini relatif rendah dan tidak
mantap, seyogyanya areal yang diidentifikasi
sesuai untuk tebu dan dicadangkan untuk
proyek ini dijadikan areal cadangan untuk
pengembangan proyek pembangunan PG
yang saat ini sedang berjalan (PT SMS).
Meskipun demikian dalam implementasinya
nanti masih perlu kajian sosial ekonomi lebih
lanjut mengingat sebagian besar areal yang
dicadangkan itu harus dijadikan areal tebu
rakyat.
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1

PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Pemerintah telah mencanangkan program
swasembada gula pada tahun 2014. Pada
kenyataannya jumlah produksi gula nasional
baru mencapai sebesar 2,756 juta ton
pada tahun 2014 sehingga belum mampu
memenuhi total konsumsi (langsung dan
industri) yang mencapai 5,396 juta ton.
Kondisi ini tidak menguntungkan apabila
dilihat dari segi ketahanan pangan nasional.
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Upaya para stakeholder pergulaan nasional
untuk meningkatkan kinerja industri gula
existing telah dilakukan. Namun demikian,
hasil yang diperoleh tidak sebagaimana
yang diharapkan. Selama lima tahun terakhir,
produktivitas tebu berada pada kisaran 67,3
sampai dengan 79,6 ton/ha. Begitupula
pencapaian rendemen baru pada kisaran 6,50
sampai dengan 8,13%. Dengan kinerja industri
gula tersebut, maka kebutuhan gula nasional
masih sulit terpenuhi.
Sebagai langkah terobosan guna mencapai
swasembada gula nasional, Pemerintah
berencana membangun pabrik gula (PG)
baru sebanyak 10 buah, khususnya di luar
Jawa, sampai dengan tahun 2019. Untuk
mewujudkannya diperlukan suatu kebijakan
yang mampu mendorong para calon investor
dari kalangan swasta, baik melalui penanaman
modal asing (PMA) maupun penanaman
modal dalam negeri (PMDN) agar bersedia
berinvestasi dalam pendirian PG baru.
Sesuai dengan rencana Pemerintah untuk
mengembangkan pertebuan atau industri gula
di Indonesia yang salah satunya adalah di
Propinsi NTB khususnya di Kabupaten Dompu,
maka kajian ini mengambil Kabupaten Dompu
sebagai bahan kajian khusus.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas,
diperlukan suatu kajian yang menghasilkan
informasi bagi calon investor. Informasi yang
diperlukan antara lain: permasalahan industri
gula nasional saat ini (eksisting), wilayah
yang potensial untuk pengembangan industri
gula di Indonesia, ketersediaan lahan dan
kelayakan secara ekonomi untuk pendirian PG
baru.

1.2.
Tujuan		
Tujuan dari pelaksanaan kajian Identifikasi
Peluang Investasi Pengembangan Industri
Gula di Indonesia adalah:
Memperoleh gambaran kondisi existing dan
persoalan utama industri gula di Indonesia
serta potensinya untuk dikembangkan.
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Memperoleh informasi wilayah-wilayah
potensial di Indonesia untuk dikembangkan
industri gula.

4. Analisis teknis dan ekonomi pembangunan
industri gula baru di suatu wilayah
tertentu.

Memperoleh informasi tentang ketersediaan
lahan potensial untuk pengembangan tebu di
wilayah tertentu di Indonesia.

5. Rekomendasi kebijakan untuk mendukung
pengembangan industri gula nasional
serta kebutuhan lahan perkebunan dan
kebutuhan bibit dan pupuk.

Memperoleh gambaran tingkat kelayakan
teknis dan ekonomis pembangunan pabrik
gula baru di suatu wilayah tertentu.
Menyediakan informasi kepada calon investor
tentang peluang-peluang usaha berikut :
(i). Industri dari komoditas pertanian (gula)
Indonesia, (ii). Kebutuhan lahan yang sesuai
dengan syarat tumbuh perkebunan tebu, (iii).
Kebutuhan bibit dan pupuk
Memberikan rekomendasi kebijakan untuk
mendukung pengembangan investasi
industri gula nasional serta kebutuhan lahan
perkebunan dan kebutuhan bibit dan pupuk.

1.3.
Keluaran dan Outcome
• Keluaran
Dengan dilaksanakannnya kajian Identifikasi
Peluang Investasi Pengembangan Industri
Gula di Indonesia akan diperoleh keluaran
sebagai berikut:
1. Informasi tentang kondisi eksisting dan
persoalan utama industri gula di Indonesia
serta potensinya untuk dikembangkan,
termasuk informasi kebutuhan lahan
perkebunan tebu serta kebutuhan bibit
dan pupuk.
2. Informasi tentang daerah-daerah potensial
untuk dikembangkan industri gula yang
disajikan dalam bentuk buku dan CD yang
menarik.
3. Informasi ketersediaan lahan yang
potensial untuk tebu di suatu wilayah
tertentu.
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• Outcome
Hasil (outcome) dari kajian Identifikasi Peluang
Investasi Pengembangan Industri Gula di
Indonesia ini adalah:
1. Meningkatnya kualitas perencanaan
penanaman modal pada bidang usaha
industri gula, lokasi perkebunan tebu,
kebutuhan bibit dan pupuk untuk
pengembangan industri gula nasional.
2. Tersedianya informasi peluang penanaman
modal pada bidang usaha industri gula,
lokasi perkebunan tebu, kebutuhan
bibit dan pupuk untuk bahan promosi
penanaman modal.
3. Meningkatnya minat penanaman modal
baik PMDN maupun PMA pada bidang
usaha industri gula, kebutuhan lahan
perkebunan tebu, kebutuhan bibit dan
pupuk pada industri gula nasional.

Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Industri Gula di Indonesia

31

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

2

METODOLOGI
2.1.
Kerangka Pemikiran
Program swasembada gula nasional 2014
sampai saat ini belum tercapai. Kebutuhan
gula nasional semakin meningkat dari tahun
ke tahun sebagai akibat dari pertambahan
jumlah penduduk. Dalam lima tahun ke
depan diproyeksikan rata-rata peningkatan
kebutuhan konsumsi gula nasional sebesar
4,03%. Jika pada tahun 2014 total konsumsi
langsung dan industri sebesar 5,396 juta
ton, maka pada tahun 2019 diperkirakan naik
menjadi 6,642 juta ton.
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Sementara itu kinerja industri gula existing
pada saat ini dalam kondisi relatif stagnan.
Produksi gula pada tahun 2010 sebesar 2,272
juta ton dan pada tahun 2014 mencapai 2,756
juta ton atau rerata meningkat 5,32%/tahun.
Produktivitas hablur pada tahun 2010 sebesar
5,3 ton/ha dan pada tahun 2014 sebesar 5,8
ton/ha atau meningkat rerata 2,3%/tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan gula nasional,
di samping mengoptimalkan industri gula
existing diperlukan pembangunan industri
gula baru, khususnya di luar jawa. Potensi
pengembangan tebu di wilayah Indonesia
khususnya bagian Timur masih cukup besar.
Berdasarkan hasil telaah peta skala tinjau,
total potensi lahan tebu di Indonesia bagian
Timur seluas 727.925 ha. Salah satu wilayah
di Indonesia Timur yang berpotensi untuk
pengembangan industri gula adalah Nusa
Tenggara Barat (NTB).
Industri gula merupakan salah satu
industri padat modal, sehingga diperlukan
perencanaan yang matang berdasarkan
kajian komprehensif baik secara teknis,
ekonomis dan sosial. Disamping itu diperlukan
suatu kebijakan pemerintah yang dapat
menciptakan suatu kondisi yang kondusif
dalam bisnis industri gula sehingga dapat
menarik minat para penanam modal (investor).

2.2.
Variabel
Variabel utama yang diamati dan digunakan
dalam rangka pelaksanaan kajian ini
mencakup variabel-variabel teknis dan
ekonomi. Variabel teknis utama adalah potensi
produksi tebu yang dideduksi dari potensi
lahan yang tersedia dan potensi produktivitas
tebu, prediksi teknologi budidaya yang
diterapkan beserta kebutuhan sarana produksi
(bibit dan pupuk) dan pilihan teknologi
processing.
Variabel ekonomi yang penting dalam kajian
ini meliputi kondisi pasar gula domestik dan
internasional, harga-harga barang investasi,
harga-harga input PG, harga-harga input
Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Industri Gula di Indonesia
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usahatani, nilai tukar (exchange rate) dan
opportunity cost dari modal.

2.3.
Metode Analisis
2.3.1.
Analisis Kondisi Eksisting dan
Permasalahan Industri Gula
Untuk memperoleh gambaran kondisi
existing dan persoalan utama industri gula di
Indonesia dilakukan dengan pengumpulan
data sekunder dari beberapa instansi terkait
dan melalui diskusi (Focus Group Discussion).
Gambaran kondisi eksisting industri gula
Indonesia meliputi gambaran kinerja on-farm,
kinerja off-farm, gambaran bisnis pergulaan
saat ini dan masalah-masalah yang dihadapi
termasuk peraturan ataupun kebijakan
yang menghambat saat ini. Disamping itu
diperlukan gambaran konsumsi gula ke
depan, strategi untuk mencapai swasembada
gula, daerah-daerah yang berpeluang untuk
dikembangkan sebagai sentra industri gula
baru, kebijakan pemerintah yang diperlukan
dan peluang-peluang investasi di bidang
industri gula.

2.3.2.		
Analisis Daerah-Daerah Potensial
untuk Industri Gula
Sesuai dengan tujuan, kerangka pemikiran
dan variabel sebagaimana sudah diuraikan
di atas, fokus analisis dalam kajian ini
diarahkan pada prefeasibility study untuk
pendirian pabrik gula (PG) di daerah Nusa
Tenggara Barat. Variabel-variabel penting
adalah ketersediaan lahan yang merefleksikan
daya dukung bahan baku, feasibilitas teknis
dan feasibilitas finansial. Metode analisis
yang digunakan dalam kajian ini dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: metode
analisis ketersediaan lahan, analisis kelayakan
teknis, dan analisis kelayakan finansial.
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2.3.3.		
Analisis Ketersediaan Lahan di
Kabupaten Dompu
Prediksi daya dukung pasok tebu didasarkan
pada hasil analisis ketersediaan lahan yang
sesuai untuk tebu, yang menunjukkan potensi
ketersediaan lahan yang kemungkinan masih
bisa dimanfaatkan untuk tebu. Lahan yang
tersedia ini tidak mencakup area lahan yang
selama ini dimanfaatkan untuk padi sawah
atau lahan-lahan yang masuk kategori S-1
(sangat sesuai) untuk tebu. Lahan S-1 biasanya
diprioritaskan untuk tanaman padi.
Ketersediaan lahan untuk tebu hanya
ditujukan kepada lahan dengan kriteria
kesesuaian S-2 (sesuai) dan S-3 (sesuai
bersyarat). Lahan yang tersedia ini tidak
mencakup area lahan yang selama ini
dimanfaatkan untuk padi sawah atau lahanlahan yang masuk kategori S-1 (sangat sesuai)
untuk tebu. Lahan S-1 biasanya diprioritaskan
untuk tanaman padi. Ketersediaan lahan
mempertimbangkan juga tataguna lahan di
suatu kawasan dalam kajian tersebut.
Penentuan kelas kesesuaian lahan untuk
tebu dilakukan melalui proses evaluasi
lahan dengan menggunakan struktur yang
dikembangkan oleh Food and Agriculture
Organization (FAO) pada tahun 1976.
Pada dasarnya dalam metode tersebut,
kelas kesesuaian lahan ditetapkan dengan
cara membandingkan antara persyaratan
penggunaan lahan (land use requirement)
dengan kualitas/karakteristik lahan (land
characteritics) yang ada. Data karakteristik
lahan meliputi sifat dan ciri tanah, keadaan
topografi, iklim, dan sifat-sifat lain yang
berhubungan dengan gatra lingkungan
dioverlay dari berberapa peta. Untuk
meningkatkan ketelitian, hasil analisis peta
diverifikasi dengan observasi lapangan
(ground check).

2.3.4.
Analisis Teknis dan Ekonomis
Pembangunan Pabrik Gula Baru di
Kabupaten Dompu

Dimana :
NPV = nilai sekarang manfaat netto investasi
t

Kelayakan finansial suatu investasi umumnya
dinilai atas dasar paramater nilai kini proyek
net present value (NPV), internal rate of return
(IRR), dan pay back period (PBP). Karena itu,
analisa kelayakan finansial disini difokuskan
untuk mendapatkan parameter-parameter
tersebut berdasarkan pada informasi teknis
hasil kajian daya dukung bahan baku dan hasil
kajian peningkatan kapasitas PG, serta tingkat
harga-harga yang relevan.
Pada tahap pertama, berdasarkan pada
informasi teknis dan tingkat harga-harga,
dilakukan identifikasi unsur-unsur manfaat
dan biaya yang timbul karena program
peningkatan kapasitas selama periode waktu
tertentu yang ditetapkan (umur proyek atau
periode analisis). Dengan menggunakan
hasil identifikasi unsur-unsur manfaat dan
biaya serta informasi tingkat harga-harga
yang relevan, maka ekspektasi nilai arus
manfaat dalam bentuk arus penerimaan dan
arus biaya yang dibangkitkan oleh program
peningkatan kapasitas dapat diidentifikasi.
Arus penerimaan merupakan arus nilai produk
utama dan produk ikutannya, sedangkan arus
biaya merupakan arus nilai pengeluaran, baik
untuk investasi maupun untuk operasional
kegiatan produksi.
Parameter NPV merupakan suatu indikator
kelayakan finansial yang nilainya ditetapkan
dengan model deterministik yang
memperhitungkan pola cash-flow keseluruhan
(penerimaan dan biaya) dari suatu investasi
dalam suatu periode analisis dengan
menggunakan discount rate tertentu. Dalam
bentuk persamaan, NPV dinyatakan sebagai
berikut:

= tahun

i
= opportunity cost capital yang
		 dipergunakan sebagai discount rate
Bt = manfaat kotor yang dapat diperoleh		
		 proyek pada tahun ke-t
Ct = biaya kotor yang dikeluarkan proyek
		 pada tahun ke-t terdiri dari biaya		
		 investasi dan biaya eksploitasi)
n
= jangka waktu umur ekonomis dari
		proyek
Internal Rate of Return (IRR) adalah suatu nilai
discount rate yang akan menjadi NPV (Net
Present Value) dari suatu proyek menjadi = 0.
Sedangkan Pay Back Period adalah indikator
yang menyatakan lama waktu yang diperlukan
untuk pengembalian nilai investasi seperti
semula melalui proceeds yang dihasilkan.
Dalam rangka penilaian atas risiko akibat
ketidakpastian harga dan produktivitas, juga
dilakukan analisis sensitivitas kelayakan proyek
terhadap perubahan biaya, harga produk, dan
produktivitas.

2.4.
Waktu
Pelaksanaan dan
Pentahapan
Waktu pelaksanaan kegiatan kajian Identifikasi
Peluang Investasi Pengembangan Industri
Gula di Indonesia ini semula akan berlangsung
selama 4 bulan, namun diperpanjang menjadi
6 bulan (Juni – November 2015) setelah
memperhatikan pertimbangan berikut:
Penentuan daerah potensial pengembangan
perkebunan gula di Indonesia dan
pengolahannya membutuhkan analisa
lebih detail dan waktu lebih lama dari yang
Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Industri Gula di Indonesia
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direncanakan.
Survei lapangan membutuhkan data
yang lebih rinci dan luas (comprehensive)
seperti pemetaan dan uji tanah sehingga
membutuhkan SDM yang lebih banyak dan
beragam keahlian, serta membutuhkan waktu
yang lebih lama.

Sebagaimana layaknya kegiatan pengkajian
untuk pengembangan industri gula, metode
pengumpulan data dan informasi yang
perlu dilakukan dalam pekerjaan Identifikasi
Peluang Investasi Pengembangan Industri
Gula di Indonesia meliputi :
• telaah meja (desk study),

Survei lapangan yang direncanaka bersamaan
waktunya dengan hari besar keagamaan (Idul
Fitri) sehingga dilakukan penundaan.

• survei pendahuluan,

Diperlukan tambahan analisa dan diskusi
dengan para ahli terkait.

• analisis laboratorium contoh tanah dan air
dan

Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan
ini dilakukan berdasarkan Addendum Surat
Perjanjian No. 01/ADD/PPK-PPM/AGB/SUGULA/IX/2015, tanggal 11 September 2015.
Jadwal kegiatan Identifikasi Peluang Investasi
Pengembangan Industri Gula di Indonesia
secara rinci sejak persiapan sampai dengan
serah terima pekerjaan setelah addendum
tertera pada Tabel 1.

• Focus Group Discussion (FGD).

No

Kegiatan

1

Persiapan dan Penyelesaian Administrasi

2

Pengumpulan Data dan Desk Study

3

Survei utama untuk ground check (bersama
tenaga BKPM)

4

Analisis Contoh Tanah dan Air

5

Pengolahan Data

6

Pelaksanaan FGD

7

Membuat laporan bulanan, hasil survei,
hasil FGD, dan laporan hasil kajian (awal,
antara dan akhir)

8

Menyusun dan mencetak laporan hasil
kajian, dan bahan promosi

• survei utama,

Dalam pekerjaan Identifikasi Peluang Investasi
Pengembangan Industri Gula di Indonesia,
data makro akan diidentifikasi untuk lokasi
yang potensial untuk pengusahaan gula di
Indonesia. Sementara itu, untuk kegiatan pra
Feasibility Study secara khusus dilaksanakan
di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bulan
Juni

Juli

Agt

Sep

Okt

Nop

Tabel 1
Matriks Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Industri Gula di
Indonesia
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3

KONDISI EXISTING DAN
PERMASALAHAN INDUSTRI GULA
3.1.
Ketersediaan dan Daya Dukung
Lahan
Selama sepuluh tahun terakhir, terdapat
peningkatan luas areal dari 381.786 ha pada
tahun 2005 menjadi 495.123 ha pada tahun
2014 atau naik sekitar 113.337 ha. Kontribusi
peningkatan luas areal yang berasal dari pabrik
gula (PG) yang dikelola BUMN dan Swasta kurang
lebih sama yaitu sekitar 56.000 ha dari luas tahun
2005. Peningkatan areal yang tajam terjadi pada
perkebunan BUMN di Jawa sementara BUMN di
Luar Jawa terjadi penurunan akibat dari banyaknya
sengketa lahan. Pada perkebunan swasta terjadi
peningkatan luas lahan sekitar 26.000 ha selama
kurun waktu yang sama. Gambar 1 menunjukkan
perkembangan luas areal Jawa dan Luar Jawa.
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Namun demikian, peningkatan areal tersebut
menyisakan beberapa masalah, yaitu turunnya
produktivitas tebu (ton/hektar), dan rendahnya
daya dukung lahan. Gambar 2 menunjukkan
bahwa walaupun terjadi peningkatan areal, tetapi
industri gula menghadapi masalah turunnya
produktivitas tebu dalam kurun waktu yang
sama.
Penurunan produktivitas ini merupakan
indikasi terjadinya in-efisiensi di sektor onfarm yang merupakan akibat dari: tingginya
proporsi tanaman keprasan (ratun) (lebih dari
70%) terhadap tanaman pertama (plant cane),
kurang tersedianya varietas unggul baru yang
spesifik lokasi, teknik budidaya tebu tidak
sesuai dengan baku teknis karena kurangnya
tenaga kerja, terbatasnya sarana alat dan mesin
pertanian, penyediaan sarana produksi pupuk
yang terhambat oleh aturan birokrasi pada
distribusinya, dan minimnya pelaksanaan audit
kebun untuk memantau dan mengevaluasi
penggunaan sarana produksi dan hasil tebu yang
diperoleh.
Selain itu, daya dukung lahan untuk industri gula
rendah. Selama kurun waktu 2005-2014 daya
dukung lahan yang dicerminkan melalui land
bearing capacity (LBC) lebih kecil dari 1. Hal ini
berarti bahwa selama 10 tahun, industri gula di
Indonesia kekurangan areal (juga kekurangan
tebu) yang dapat mendukung kapasitas giling
inklusifnya. Gambar 3 menunjukkan rendahnya
daya dukung lahan selama periode 10 tahun
terakhir.
Apabila diambil nilai rata-rata selama periode
tersebut, maka daya dukung lahan untuk industri
gula hanya sebesar 0,7 dari yang seharusnya
lebih dari 1. Implikasinya, terjadi kesenjangan
daya dukung lebih dari 30% dan hal ini
berdampak pada kurangnya bahan baku tebu
secara agregat. Kesenjangan daya dukung ini
harus segera diatasi antara lain melalui sejumlah
program intensifikasi maupun ekstensifikasi.
Di lain pihak, rasio antara luas areal dan
kapasitas terpasang berada di bawah normal
yaitu hanya 1,7 dari yang seharusnya lebih dari
2,5. Dengan kata lain, untuk melaksanakan giling
Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Industri Gula di Indonesia
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Gambar 1.
Perkembangan Areal Tebu 2005-2014
Sumber: DGI, beberapa tahun, diolah
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Gambar 2.
Penurunan Produktivitas Tebu 2005-2014
Sumber: DGI, beberapa tahun, diolah
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Gambar 3.
Daya Dukung Lahan 2005-2014
Sumber: Asosiasi Gula Indonesia, beberapa tahun, diolah
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2009
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2014

selama hari giling optimum (180 hari), industri
tidak memiliki dukungan areal yang memadai.
Sehingga akan terjadi kekurangan bahan baku
secara agregat, ‘perebutan’ bahan baku tebu
antar-pabrik gula berbasis tebu rakyat, dan
hasil gula yang tidak sesuai dengan rencana.
Sebagaimana produktivitas tebu dan sebagai
akibat dari rendahnya daya dukung lahan maka
produktivitas gula selama sepuluh tahun terakhir

gula dan menurunnya produktivitas gula
per hektar ini menyiratkan adanya beberapa
permasalahan di sektor on-farm.
Selain rendahnya daya dukung lahan yang
hanya 70% saja, lahan tebu semakin tergeser
ke lahan kering dan marjinal. Lokasi lahan
marjinal ini mengimplikasikan jarak angkut
tebu yang semakin jauh dari pabrik gula dan
mengakibatkan ongkos angkut tebu menjadi
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Gambar 4.
Perkembangan Produksi Gula 2005-2014
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Sumber: DGI, beberapa tahun, diolah

mengalami stagnasi seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 4.

mahal. Pada tingkat budidaya: terjadi kelangkaan
tenaga kerja yang mengakibatkan naiknya biaya
tenaga kerja; sarana alat dan mesin pertanian
pun masih terbatas, dan apabila tersedia maka
tingkat keberterimaan implemen alsintan
tersebut belum teruji dengan baik; ketersediaan
input benih unggul dan pupuk masih terkendala
pada faktor kecukupan jumlah dan distribusi.

Stagnasi produksi gula selama kurun waktu
sepuluh tahun terakhir ini diperparah dengan
menurunnya kecenderungan produktivitas gula
per hektar sebesar 0,07% per tahun seperti
ditunjukkan Gambar 5. Kondisi stagnasi produksi
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Gambar 5.
Produktivitas Gula Per Hektar 2005-2014
Sumber: DGI, beberapa tahun, diolah
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Pada tingkat pasca panen: pelaksanaan
tebangan belum berbasiskan kemasakan tebu
optimum; belum memenuhi kriteria Manis,
Bersih, Segar (MBS); dan kehilangan gula dalam
batang tebu masih tinggi (di atas 1%).

kotoran (trash) (maksimum 5%), waktu retensi
(kesegaran tebu sejak ditebang) (maksimum 24
jam), kadar pol tebu (minimum 12), kadar nira
tebu (minimum 80%), dan harkat kemurnian
nira perahan pertama (minimum 85%). Di lain
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Gambar 6.
Perkembangan Capaian Rendemen 2005-2014
Sumber: DGI, beberapa tahun, diolah

Bersamaan dengan itu, pada sisi on-farm untuk
ekstensifikasi ditemukan sejumlah masalah
yaitu: kesulitan memperoleh lahan tebu baru;
dukungan dari kementerian atau lembaga terkait
dan daerah masih rendah; belum tersedianya
infrastruktur yang memadai (jalan, jembatan);
ketersediaan tenaga kerja terampil sangat
minim; kondisi agroklimat; dan potensi ledakan
hama dan penyakit. Selain itu, tahapan teknis
pengembangan pabrik gula baru di luar Jawa
belum terprogram dengan baik.

3.2.
Rendahnya Efisiensi Pabrik
Permasalahan Industri gula Indonesia dari sisi
off-farm adalah rendahnya efisiensi pabrik atau
overall recovery (OR), tingginya biaya pokok
produksi, dan rendahnya kualitas gula (nilai
warna icumsa > 150 IU). Efisiensi pabrik selain
dipengaruhi kondisi peralatan dan kinerja SDM
juga dipengaruhi oleh kualitas bahan baku
tebu seperti: kemasakan tebu (optimum), kadar
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pihak, benchmark untuk efisiensi pabrik yang
secara empiris diperkirakan bisa dicapai adalah:
Mill Extraction (ME) > 96%, Boiling House
Recovery (BHR) > 91%, dan Overall Recovery
(OR) > 87,5%. Pada kenyataannya, industri gula
domestik rata-rata baru mencapai ME 93%, BHR
79,5% dan OR 74%. Perbandingan indikator
efisiensi industri gula dan dunia disajikan dalam
Tabel 2
Rendahnya efisiensi pabrik yang diperburuk
dengan rendahnya kualitas bahan baku tebu
menyebabkan kecenderungan rendahnya
capaian rendemen selama kurun waktu sepuluh
tahun terakhir seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 6. Sementara itu beberapa negara Asia
yang lain mampu mencapai tingkat rendemen
yang tinggi, misalnya: Thailand 13,4%, Filipina
10,4%, dan India 10,5%.
Rendahnya performa rendemen selama sepuluh
tahun terakhir berdampak pada capaian
produktivitas gula per hektar yang rendah,
bahkan menurun.

Indikator

Rata-rata
Dunia

India

PG BUMN

Produktivitas Tebu (ton/ha)

80 - 90

70 – 85

75,7

Hasil gula per ha

9,6 – 12,60

7,35 – 9,35

4,39 – 6,43

Rendemen (%)

12 - 14

10,5 – 11

5,8 – 8,5

Konsumsi Uap (%tebu)

< 40

42 – 45

52 - 60

Overall Recovery (OR)

85 – 87,5

85 – 87

70 - 78

Tabel 2.
Indikator Efisiensi Industri Indonesia vs Dunia
Sumber: Ir. Subiyono, MMA, Seminar IKAGI “Peranan BUMN Gula dalam Mendukung Pemerintah dalam Kedaulatan Pangan dan
Energi”, 18 Desember 2014

3.3.
Berbasis Tebu vs Berbasis Gula
Kristal Mentah

pengembangan lahan di luar pulau Jawa. Pada
tahun 1970 – 1980an beberapa PG dibangun di
Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi
Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.
Selain itu juga dilakukan peremajaan beberapa
PG di Jawa. Satu buah PG di Kalimantan Selatan
berhenti beroperasi pada tahun 1990an. Pada
dekade tahun 2000an terdapat tambahan tiga
PG baru yang didirikan oleh perusahaan swasta.

Industri gula di Indonesia sudah berjalan
selama lebih dari seratus tahun semenjak jaman
kolonial Belanda. Dalam perjalanannya sebagian
pabrik gula (PG) peninggalan jaman Belanda
masih beroperasi hingga sekarang. Selain itu
juga dibangun pabrik gula baru, khususnya
Pabrik Gula Berbahan Baku Tebu Petani

Pabrik GKR Berbahan Baku GKM

Industri Lainnya Berbahan Baku GKM dan GKR Impor

19 Perusahaan, 64 Pabrik :

11 Perusahaan

Industri MSG dan Mamin :

Pulau Jawa

PT. Angels Products

PT. Cheil Jedang Indonesia

PTPN IX

PT. Jawamanis Rafinasi

PT. Miwon Indonesia

PTPN X

PT. Sentra usahatama Jaya

PT Sasa Inti

PTPN XI

PT. Permata Dunia Sukses Usaha

PT. Ajinex lnterrnational

PT. RNI

PT. Dharmapala Usaha Sukses

PT. Sari Indofood

PT. Madubaru

PT. Sugar Labinta

PT. Kebon Agung

PT. Duta Suga International

lndustri Mamin, Farmasi dan Spek Khusus:
10 Perusahaan

PT. Industri Gula Nusantara (IGN)

PT. Makassar Tene

PT. Laju Perdana Indah (Pakis Baru)

PT. Berkah Manis Makmur

PT. Gendhis Multi Manis

PT. Andalan Furnindo

Luar Jawa

PT. Medan Sugar Industry

PTPN II
PTPN VII
PTPN XIV
PT. Gunung Madu Plantation
PT. Sugar Group
PT. PG Gorontalo
PT. PSMI

PT. Bio Farrma
PT. Coca Cola Bottling
PT. Frisian Flag
PT. Kalbe Farma
PT. Great Giant Pineapple
PT. Santos Jaya Abadi
PT. Mayora
PT. Riau Sakti United
Plantations
PT. Sinde Budi Sentosa
PT. Torabika Eka Semesta

PT. LPI (PG. Komering)
PT. Adikarya Gemilang

Tabel 3.
Pelaku Usaha Pergulaan di Indonesia
Sumber: Kementerian Perdagangan (2014)
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Selain PG berbahan baku tebu, juga terdapat PG
Rafinasi berbahan baku raw sugar (Gula Kristal
Mentah, GKM). PG Rafinasi memproduksi gula
kristal rafinasi (GKR) yang ditujukan untuk industri
makanan dan minuman (mamin). Industri mamin
yang memanfaatkan GKR antara lain industri
minuman ringan, minuman sachet, snack, farmasi
dll. Selain digunakan oleh PG rafinasi bahan
baku RS juga di impor oleh industri lain berbasis
gula atau pemanis seperti pabrik monosodium
glutamat (MSG) dan industri makanan lainnya.
Pelaku pergulaan di Indonesia secara rinci
disebutkan dalam Tabel 3
Tabel 3 menunjukkan jumlah industri gula
baik berbasis tebu maupun GKM. Industri
gula berbasis tebu terdiri dari 64 pabrik yang
sebagian besar tersebar di pulau Jawa. Di
No

Perusahaan

Luar Jawa beberapa PG yang baru didirikan
oleh swasta di daerah Lampung dan Sumatera
Selatan. Pabrik GKR sampai saat ini berjumlah
sebelas buah yang tersebar di daerah Banten
dan Cilacap.
Mengenai sebaran pabrik dan kepemilikannya
PG berbasis tebu tersebar di Pulau Sumatera,
Jawa dan Sulawesi. Sebanyak 50 PG dikelola
oleh perusahaan BUMN sementara 14 PG
dikelola oleh swasta. Sebaran PG terbanyak di
Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Timur yang
memiliki 32 PG. Kapasitas PG bervariasi dimana
PG BUMN memiliki kapasitas total 156.945
ton cane per day (TCD), sedangkan PG swasta
memiliki total kapasitas 96.603 TCD sehingga
secara nasional kapasitas PG berbasis tebu
253.537 TCD (Tabel 4).

Status

Provinsi

Pabrik

Kapasitas Giling
(Ton tebu/hari)

1

PTPN II

BUMN

Sumatera Utara

2

8.000

2

PTPN VII

BUMN

Lampung

2

11.800

3

PTPN IX

BUMN

Jawa Tengah

8

17.492

4

PTPN X

BUMN

Jawa Timur

11

37.228

5

PTPN XI

BUMN

Jawa Timur

16

45.700

6

PTPN XIV

BUMN

Sulawesi Selatan

3

6.710

7

PT RNI 1

BUMN

Jawa Timur

3

16.867

8

PT RNI 2

BUMN

Jawa Barat

5

13.137

50

156.934

TOTAL BUMN
9

PT Madu Baru

Swasta

Yogyakarta

1

3.500

10

PT Kebonagung

Swasta

Jawa Timur

2

17.885

11

PT Gunung Madu Plantation

Swasta

Lampung

1

14.500

12

PT. Gula Putih Mataram

Swasta

Lampung

1

10.000

13

PT. Sweet Indolampung

Swasta

Lampung

1

9.000

14

PT. Indolampung Perkasa

Swasta

Lampung

1

8.000

15

PT PG Gorontalo

Swasta

Gorontalo

1

8.000

16

PT Industri Gula Nasional

Swasta

Jawa Tengah

1

1.737

17

PT PG Candi Baru

Swasta

Jawa Timur

1

2.481

18

PT Pemuka Sakti Manis Indah

Swasta

Lampung

1

4.500

19

PT Laju Perdana Indah

Swasta

Sumatera Selatan & Jawa Tengah

2

11.000

20

PT Gendhis Multi Manis

Swasta

Jawa Tengah

1

6.000

TOTAL SWASTA

14

96.603

TOTAL INDONESIA

64

253.537

Tabel 4.
Kapasitas Giling PG Berbasis Tebu di Indonesia
Sumber: Asosiasi Gula Indonesia (2015)
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Sebaran kapasitas giling ini mengimplikasikan
perlunya regrouping pabrik atau amalgamasi
untuk menurunkan biaya produksi per unit output
dalam jangka panjang. Dengan melaksanakan
upaya peningkatan kapasitas melalui regruping
pabrik, maka inefisiensi biaya produksi bisa
dikurangi. Selain itu upaya pendirian PG baru di
Luar Jawa harus didukung oleh sejumlah regulasi
yang menarik para investor. Investasi PG baru
dengan kapasitas 1000 TCD memerlukan biaya
sekitar Rp 1,5 - 2,0 Triliun, dan mencapai Break
Even Point (BEP) sekitar 8 tahun setelah pabrik
berproduksi.
Industri gula rafinasi di Indonesia dimulai pada
tahun 1996 dengan berdirinya PT Bermis yang
sekarang menjadi PT. Angel Product di Banten.
PG rafinasi didirikan bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan industri farmasi dan mamin yang
membutuhkan gula dengan spesifikasi khusus.
Sampai dengan tahun 2015 PG rafinasi di
Indonesia bertambah menjadi 11 pabrik.
Kapasitas giling PG di Indonesia pada umunya
relatif rendah dan hanya beberapa PG yang
memiliki kapasitas besar. Rendahnya kapasitas
giling bepengaruh terhadap biaya pokok
produksi dan jumlah hari giling. Pada umumnya

PG milik BUMN masih menggunakan sistem
padat karya, sehingga PG yang berkapasitas
kecil jumlah tenaga kerjanya hampir sama
dengan PG kapasitas besar. Dengan hasil gula
yang sedikit tentu biaya pokok produksi dari
sisi tenaga kerja akan meningkat. Selain itu
PG dengan kapasitas kecil berpotensi untuk
memperpanjang hari giling. Semakin panjang
hari giling maka terjadi potensi penurunan
rendemen. Distribusi PG berdasarkan kapasitas
gilingnya disajikan pada Tabel 5.
Apabila dibandingkan dengan negara lain
seperti Thailand, Australia dan India, maka
kapasitas giling rata-rata PG di Indonesia sangat
jauh tertinggal. Tabel 6 menunjukkan bahwa
rata-rata kapasitas giling PG di Indonesia (4.000
TCD) lebih kecil dari Thailand (18.431 TCD) dan
Australia (25.000 TCD). India memiliki rata-rata
kapasitas giling 5.000 TCD namun jumlah PG
sebanyak 684 dan total kapasitas giling 3,4 juta
TCD. Di Thailand terdapat PG dengan kapasitas
terbesar hampir 50.000 TCD (terdiri dari dua
plant). Dengan kapasitas besar, maka hari giling
dapat dipendekkan menjadi 4 bulan dan hasil
perolehan gula maksimal.
Perkembangan kapasitas dan realisasi produksi

Ukuran Kapasitas
(Ton Cane per Day / TCD)

Jumlah Pabrik

Persentase %

1

< 2.000

14

21.88

2

2.000 – 4.000

29

45.31

3

4.000 – 6.000

5

7.81

4

6.000 – 8.000

11

17.19

5

8.000 – 10.000

2

3.13

6

> 10.000

3

4.69

64

100

No

JUMLAH

Tabel 5.
Distribusi PG Berdasarkan Kapasitas Giling
Sumber: Dewan Gula Indonesia, diolah (2014)

No

Uraian

Thailand

Australia

India

1

Jumlah Pabrik Gula

51

24

684

2

Total Kapasitas Giling (TCD)

940.000

480.000

3.420.000

3

Rata-rata Kapasitas TCD/pabrik

18.431

25.000

5.000

Tabel 6.
Kapasitas Giling PG di Beberapa Negara
Sumber: Kementerian Perdagangan dalam seminar “Penguatan Industri dan Bisnis Gula di Indonesia”, 2015
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Realisasi Produksi (ton)

No

Perusahaan

Kapasitas
Ton/tahun

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

PT Angel Product

500.000

269.447

330.809

304.379

315.969

288.606

306.236

2

PT Jawamanis Rafinasi

533.200

270.519

303.392

332.405

320.973

286.807

318.233

3

PT Sentra Usaha Jaya

540.000

321.367

424.693

435.085

378.849

478.226

572.566

4

PT Permata Dunia Utama

396.000

326.534

363.403

372.362

312.500

330.977

363.938

5

PT Dharmapala Usaha Sukses

250.000

40.384

112.167

163.457

119.966

192.536

185.997

6

PT Sugar Labinta

225.000

28.184

192.009

230.140

250.969

345.959

490.685

7

PT Duta Sugar International

300.000

-

91.800

145.585

175.784

251.660

291.374

8

PT Makasar Tene

462.000

-

213.750

373.923

335.098

296.093

337.858

9

PT Berkah Manis Makmur

400.000

-

-

-

-

-

117.687

10

PT Andalan Furnindo

313.500

-

-

-

-

-

76.587

11

PT Medan Sugar Industri

326.700

-

-

-

-

-

21.980

4.246.400

1.256.435

2.031.843

2.357.336

2.210.108

2.470.864

3.083.141

TOTAL

Tabel 7.
Pabrik Gula Berbasis GKM di Indonesia
Sumber: Ir. Subiyono, MMA, “Mencari Model Revitalisasi Pabrik Gula”, seminar Universitas Jember, 11 November 2014

PG Rafinasi ditunjukkan pada Tabel 7. Kapasitas
terpasang total PG Rafinasi 4,24 juta ton namun
tidak beroperasi secara penuh, dan pada tahun
2013 realisasi produksi PG rafinasi sebesar
72% dari kapasitas terpasang dengan produksi
GKR sebesar 3,69 juta ton. Produksi sebesar ini
diharapkan sudah mampu memenuhi kebutuhan
industri mamin dalam negeri. Namun bahan
baku PG rafinasi berupa GKM masih di impor
dari luar negeri terutama Thailand. Investasi
pabrik GKR dengan kapasitas 300 ribu ton/tahun
memerlukan biaya Rp 0,7-0,8 T, dan BEP 2-3
tahun setelah pabrik berproduksi.
Profil dan karakteristik industri gula yang berbasis
tebu dan GKM disajikan pada Tabel 8

3.4.
Kemitraan Petani-Pabrik Gula
3.4.1.
Kemitraan dari Sisi Mikroekonomi
Hubungan antara petani tebu dan pabrik gula
ditinjau dari aspek mikro pada dasarnya adalah
hubungan antara penjual (petani sebagai
penjual tebu) dan pembeli (pabrik gula sebagai
pembeli tebu), dalam hal ini komoditi yang
diperdagangkan adalah tebu. Asumsi dalam
hubungan kemitraan dari sisi mikroekonomi
ini bahwa petani tidak bebas menjual tebunya
ke sembarang pabrik, maka situasi yang
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dihadapi petani sama halnya menghadapi pasar
yang bersifat monopsoni (Bilas, 292.1993),
yaitu struktur pasar faktor produksi, di mana
terdapat pembeli tunggal yang menghadapi
banyak penjual. Sebagai penjual, posisi tawar
petani sangat lemah, lebih-lebih jika berkaitan
dengan informasi mengenai penentuan harga
tebu yang dapat diraih petani, karena harga
tersebut dihitung berdasarkan kualitas tebu yaitu
rendemen. Teknologi penentuan rendemen
sampai sejauh ini sepenuhnya dikuasai pabrik.
Pabrik gula menjadi pelaku non independen
dalam menentukan kualitas tebu petani yang
digiling di pabrik gula. Kalaupun ada wakil
petani yang ditunjuk oleh kelompok tani untuk
mengawasi proses penentuan rendemen di
laboratorium analisa nira contoh di pabrik
gula, namun petani tersebut tidak mempunyai
posisi tawar yang kuat untuk menentukan nilai
kualitas tebu. Sejak tahun 1998 atau awal tahun
2000, petani tebu telah membentuk asosiasi
petani tebu yang diawali dengan terbentuknya
paguyuban petani tebu rakyat (PPTR) di wilayah
PG Semboro di Tanggul, Kabupaten Jember.
Dalam perjalanannya saat ini tahun 2015 petani
tebu di semua wilayah PG telah terwadahi dalam
asosiasi yang diberi nama Asosiasi Petani Tebu
Rakyat (APTR).
Asosiasi ini secara teoritis berfungsi
menaikkan posisi tawar petani, misalnya dalam
merundingkan jadwal tebang dan tingkat

No

Uraian

1

Jumlah Perusahaan

Industri
Berbasis Tebu (GKP)

Berbasis Raw Sugar (GKR)

19

11

2

Jumlah Pabrik

64

11

3

Kapasitas Pengolahan

255,940 (TCD/Ton tebu per hari) Rata-rata 4.000
TCD/Pabrik

5,01 jt ton gula per th
(terpasang)
3,69 jt ton gula per th (hasill subsidi)

4

Bahan Baku

Tebu sendiri + Tebu petani

Raw Sugar impor

5

Hari Kerja Pengolahan

Rata-rata 160 hari per tahun

Rata-rata 320 hari per tahun

6

Areal Tanaman 2014 : (ha)
Total :

477,122

Tebu Petani :

273,332

Tebu Perusahaan :

203,79

7

Potensi Produksi Tahunan

2,5 – 3,0 juta ton gula/tahun

3-4 juta ton gula/tahun

8

Jumlah Tenaga Kerja
On-Farm (Kebun)

28.350 orang/64 pabrik (tidak termasuk tenaga
borongan)

Tidak ada

Off-Farm (Pabrik)

27,427 orang/64 pabrik

4.833 orang/11 pabrik

9

Petani yang Terlibat

1.328.250 KK Petani

Tidak ada

10

Umur Pabrik Existing

2-184 tahun

3-12 tahun

11

Pengaruh iklim thdp produksi

Sangat besar

Relatif kecil/tidak ada

12

Bila Investasi Baru :
Nilai Investasi

±Rp 1,5-2,0 triliyun (On dan Off-Farm untuk
kapasitas 10.000 TCDatau 120.000 ton gula/tahun

± Rp 0,7-0,8 triliyun untuk kapasitas
300.000 ton/tahun

Mulai Berproduksi

4-5 tahun baru mulai produksi

1,5-2 tahun mulai produksi

Mencapai BEP

8-10 tahun dari mulai produksi

2-3 tahun dari mulai produksi

13

Institusi Pembina

Kementan (PP 17 Th 1986)

Kemenperin (UU 5 Th 1984)

14

Lahan untuk kebun

25.000-30.000 ha/pabrik dengan kapasitas 10.000
TCD

10 ha/pabrik

Tabel 8.
Profil dan Karakteristik Industri Gula Nasional
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2014) (data diperbaharui)

pembiayaan yang dibutuhkan petani untuk
usahatani tebunya. Namun keterlibatan APTR
lebih pada mengawal penjualan (lelang) gula
milik petani yang sekaligus berperan sebagai
pengawasan harga gula, meskipun peran ini
lebih kuat dilakukan oleh Pemerintah dan
investor pembeli gula. Memperhatikan hal
tersebut maka baik petani tebu maupun pabrik
gula pada dasarnya merupakan pelaku-pelaku
dalam satu sistem agribisnis dan asosiasiasosiasi yang terbentuk pada petani tebu adalah
upaya komunitas petani tebu tersebut untuk
memperkuat posisi penawaran petani dalam
menghadapi pabrik gula.

3.4.2.
Kemitraan dari Sisi Manajemen
Agribisnis
Sisi manajemen agribisnis dapat dilihat dari
tingkat peranan petani tebu dan pabrik gula
dalam sistem produksi dan pengelolaannya
(manajemen agribisnis). Petani dengan
kepemilikan lahannya mempunyai posisi yang
penting dalam mempengaruhi keberlanjutan
aktivitas pabrik gula melalui jaminan pasokan
tebu. Sedangkan tingkat produksi, produktifitas
dan efisiensi pabrik gula berpengaruh langsung
terhadap pasokan gula bagi kebutuhan
domestik. Pabrik gula tergantung kepada minat
petani membudidayakan tebu, sebaliknya petani
tergantung kepada kinerja pabrik gula dalam
Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Industri Gula di Indonesia
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menggiling tebu yang dikirim oleh petani kepada
pabrik gula. Baik petani tebu maupun pabrik
gula, dengan demikian, berperan penting dalam
upaya peningkatan produksi gula, sehingga
pengembangan kemitraan antara petani tebu
dan pabrik gula menempati posisi penting dalam
pembangunan pergulaan nasional. Salah satu
bentuk kemitraan antara petani tebu dan pabrik
gula adalah pola kerjasama yang memungkinkan
petani mengambil peran proposional dalam
perusahaan gula. Model kerjasama ini, pada
dasarnya juga mengembangkan koorporasi
masyarakat, untuk dalam jangka panjang dapat
melakukan kontrol terhadap pabrik gula oleh
masyarakat sebagai salah satu shareholder.
Secara teoritis, pengembangan model kerjasama
tersebut adalah tercakup sebagai salah satu
strategi pengembangan agribisnis yaitu
Strategi dengan Integrasi Vertikal dimana salah
satu strateginya mengambil pola perusahaan
kemitraan agribisnis yang menguntungkan
semua pihak (I. Syafi’i .2004).
Integrasi vertikal dimaksudkan keterpaduan
sistem agribisnis secara vertikal membentuk
suatu rangkaian pelaku-pelaku yang terlibat
dalam sistim agribisnis mulai dari penyedia
input, usaha tani, pedagang pengumpul, usaha
pengolahan hasil, sampai dengan konsumen
baik dalam negeri ataupun luar negeri (Gumbira,
27,2001). Keterpaduan peran petani tebu
dan pabrik gula dalam sistem proses produksi
dan pembagian hasil produksi akan menjamin
keterpaduan dan keberlanjutan sistem produksi.
Kerjasama melalui kemitraan di antara keduanya,
akan menjamin keterpaduan subsistem agribisnis
usahatani sebagai penyedia input dengan pabrik
sebagai pengolah hasil sekaligus sebagai pelaku
pemasaran produk gula, dan petani sebagai
pemasok bahan baku. Keterpaduan subsistem
agribisnis tersebut dalam satu rangkaian yang
membentuk perusahaan gula akan menjamin
dinikmatinya nilai tambah tiap subsistem oleh
petani maupun pabrik gula.
Model kerjasama dengan kemitraan antara
petani dan pabrik gula yang mengarah pada
terpadunya subsistem agribisnis pengusahaan
gula sebagai strategi integrasi vertikal, hanya
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dapat terselenggara bergantung pada jaminan
pemenuhan hak-hak dan kebutuhan para
pelaku. Hal inilah yang sampai saat ini menjadi
permasalahan antara petani dan pabrik gula.

3.4.3.
Kemitraan dari Sisi Pengalaman
Existing
Pengamatan lapangan yang dilaporkan Agus
Pakpahan, menyimpulkan bahwa, kasus
pergulaan nasional yang melibatkan pabrik
gula (terutama yang BUMN) dengan petani,
secara strategis dapat dicarikan alternatif
dengan membentuk koorporasi masyarakat,
dimana petani sebagai pemilik utama pabrik.
Argumentasi yang disampaikan Pakpahan.
2004 bahwa komposisi biaya dalam industri
gula sekitar 60%-70% berada di kebun, karena
itu kepentingan petani sangat besar. Dan
memudarnya persenyawaan kepentingan antara
“kepentingan rakyat“ sebagai pemilik negara,
pemerintah sebagai shareholder tunggal dan
manajemen sebagai “agent“ dalam struktur
BUMN.
Kelemahan BUMN gula dalam melakukan
reinvestasi untuk dapat membangun
pabrik besar, namun adanya desakan untuk
membangun pabrik pengolahan yang dapat
memanfaatkan seluruh kandungan yang terdapat
dalam tebu. Maka perlu bangunan institusi
yang mampu menyelesaikan dampak dari
asymetric power atau kontrol antara petani dan
pabrik gula. Ada anggapan the best product
hanya akan mungkin dihasilkan oleh the best
community.
Koefisien fixity dari pabrik sangat tinggi, tetapi
sebaliknya dengan lahan, fakta riil menunjukkan
bahwa pasokan bahan baku tergantung dari
tebu petani, dimana petani sebenarnya memiliki
banyak pilihan untuk memanfaatkan lahannya.
Selain kemitraan yang disebutkan di atas ada
pula tipe kemitraan yang lainnya yaitu winwin solution atau saling menguntungkan. Tiga
dari lima aspek kemitraan yang mempunyai
nilai tinggi atau kuat, yaitu tingkat kerja sama,
tingkat penerapan prinsip kemitraan, dan tingkat

kemanfaatan bermitra sehingga dapat diketahui
bahwa kedua belah pihak mendapatkan
keuntungan dari bermitra.
Keberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan
kemitraan termasuk tinggi, karena seluruh
variabel keberdayaan masyarakat bernilai
tinggi. Hal ini berarti bahwa kemitraan antara
petani tebu dan pabrik gula dapat membantu
memberdayakan masyarakat, khususnya petani
tebu. Efektivitas kemitraan bagi petani tebu
juga termasuk tinggi. Lima dari enam aspek
efektivitas kemitraan bernilai tinggi, yaitu
aksesibilitas permodalan, kelancaran pemasaran,
tingkat modernisasi alat, tingkat kemampuan,
dan tingkat keuntungan. Hanya satu variabel
yang bernilai rendah, yaitu kerapihan keuangan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
petani tebu merasakan hasil yang positif dengan
adanya kemitraan.
Namun demikian hubungan kemitraan antara
petani tebu dan pabrik gula masih diwarnai
ketidakpercayaan petani terhadap pengukuran
rendemen dan penghargaan terhadap rendemen
individu belum optimal (hanya berdasarkan
kuantitas bukan kualitas). Oleh sebab itu pola
kemitraan antara petani dan PG belum dapat
dikatakan baik atau menggambarkan pola winwin solution.
Permasalahan hubungan kemitraan antara petani
tebu dan pabrik gula yang terjadi saat ini dapat
ditelaah melalui beberapa sudut pandang, yaitu:
Aspek kepercayaan, tingkat saling percaya
(trust) di antara pelaku industri gula yang
bermitra diperlukan untuk menghasilkan kondisi
optimum. Di samping itu juga diperlukan
kesalingpercayaan antara petani dengan
lembaga lain yang terlibat dalam industri gula,
misalnya lembaga keuangan, Koperasi Petani
Tebu Rakyat (KPTR), atau Asosiasi Petani Tebu
Rakyat (APTR).
Aspek komunikasi, interaksi yang terjadi antara
petani dan pabrik gula menuntut terbangunnya
komunikasi yang dapat diterima oleh kedua
belah pihak. Komunikasi yang sudah terbangun
harus mampu memberikan solusi jika terjadi

permasalahan di antara keduanya. Komunikasi
akan semakin kompleks jika semakin banyak
unsur yang terlibat didalamnya. Jalinan
komunikasi yang terjadi di antara semua
pihak akan menjadi jalan terbukanya simpul
permasalahan sehingga terbuka pula peluang
untuk menyelesaikan masalah.
Aspek sumber daya ekonomi, kemampuan
akses terhadap lembaga perekonomian bagi
petani akan meningkatkan kemitraan antara
petani tebu dan pabrik gula. Usahatani tebu
yang membutuhkan permodalan tentu tidak
dapat dilepaskan dari kebutuhan akan modal
baik untuk biaya garap maupun sarana produksi.
Jika petani tebu kesulitan memperoleh akses
ekonomi maka akan menjadi beban bagi pabrik
gula yang juga mempunyai keterbatasan dalam
akses ekonomi. Sebagai sebuah perusahaan
pabrik gula akan menghitung kebutuhan biaya
dan keuntungan yang akan diperolehnya,
sehingga tidak sebebas-bebasnya menanggung
beban risiko akibat ketidakmampuan petani tebu
dalam permodalan.
Aspek sumberdaya manusia, petani tebu
dengan segala keterbatasan kemampuannya
dalam mengelola usahatani tebu membutuhkan
bantuan pabrik gula sebagai mitranya. Peran
pabrik gula dalam membina, mengarahkan dan
memberikan perbaikan dalam usahatani yang
dilakukan oleh petani tebu akan menjadikan
hubungan kemitraan di antara keduanya berjalan
lebih baik. Dalam melaksanakan perannya pabrik
gula tidak menjadikan petani tebu sebagai
obyek tetapi sebagai subyek yang dapat
pula memberikan kemampuan lokalnya untuk
menyempurnakan usahatani tebunya.
Aspek kesetaraan hak dan kewajiban, dalam
membangun kemitraan antara pabrik gula dan
petani tebu kesetaraan hak dan kewajiban perlu
diperhatikan. Kesepakatan atau aturan dalam
pembagian hak hendaknya dilakukan oleh
pihak independen yang dipercaya oleh kedua
belah pihak. Di samping itu, kedua belah pohak
hendaknya melaksanakan kewajiban masingmasing untuk tidak menjadi atau menambah
beban risiko bagi yang lain.
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No

Distributor Besar

1.

PT Benteng Baru

2.

PT Agrotani Nusantara

3.

PT Arta Guna Sentosa

4.

PT Berlian Penta Trading

5.

PT Fajar Mulia

6.

PT Citra Gemini Mulia

7.

PT Mitra Tani Sejahtera

8.

PT Kencana Gula Manis

Tabel 9.
Distributor Besar Gula

Sumber: Kementerian Perdagangan (2014)

3.5.
Tataniaga Gula dan
Perkembangan Impor Gula
3.5.1.
Tataniaga Gula
Dalam mengatur tataniaga gula, pemerintah
menggunakan menggunakan dua macam
instrumen yaitu: Ketetapan Presiden Nomor
57/2004 tentang Penetapan Gula sebagai
Barang dalam Pengawasan dan Peraturan
Presiden Nomor 71/2015 tentang Penetapan
dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting.
Jenis produk gula yang dominan terdapat di
pasar domestik adalah GKP dan GKR. GKP
digunakan sebagai produk akhir untuk konsumsi
langsung rumah tangga, sedangkan GKR
digunakan sebagai input industri makananminuman. GKP berasal dari tebu yang ditanam
baik di lahan dengan pola tebu rakyat maupun
HGU. GKP yang diproduksi perusahaanperusahaan gula saat ini umumnya dipasarkan
melalui sistem lelang. Pada umumnya para
pemenang lelang merupakan distributor besar
yang sudah lama berkecimpung di bidang
tataniaga gula, sehingga struktur pasar gula
pasir (GKP) dalam negeri bersifat oligopolistik.
Beberapa distributor besar gula dapat
disebutkan seperti pada Tabel 9.
Di lain pihak, GKR diproduksi oleh sebelas
perusahaan swasta dengan bahan baku raw
sugar yang diimpor dari luar negeri, dan mereka
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bergabung dalam satu wadah yang disebut
sebagai Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia
(AGRI). AGRI memasarkan gula rafinasi kepada
industri makanan dan minuman. Namun dalam
beberapa kasus ditemukan gula rafinasi yang
masuk ke pasar gula konsumsi langsung yang
berakibat pada tertekannya harga GKP. Struktur
pasar gula rafinasi bersifat monopolistik. Dalam
memperebutkan pasar gula konsumsi baik untuk
konsumsi langsung rumah tangga dan industri.
Industri GKP dan GKR dapat bersaing karena
kedua jenis gula tidak bersifat saling-asing
(mutually exclusive) bagi kedua jenis konsumen
gula tersebut.
Sistem distribusi gula di Indonesia merupakan
salah satu sistem distribusi yang penuh dinamika.
Secara garis besar, sistem distribusi gula tersebut
dapat dikelompokkan menjadi dua era yaitu Era
BULOG (1971-1998) dan Era Sesudah BULOG
(1998-sekarang). Era BULOG terutama semakin
menonjol sejak tahun 1981 ketika pemerintah
mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan
dan Koperasi No. 122/Kp/III/81, 12 Maret 1981
mengenai: Tataniaga gula pasir dalam negeri.
Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjamin
kelancaran pengadaan dan penyaluran gula
pasir serta peningkatan pendapatan petani.
Kebijakan ini jelas mengatur sistem distribusi
gula dengan instrumen utama adalah Bulog
sehingga pengadaan dan penyaluran gula pasir
dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai
stabilisasi pasar domestik.
Pada Era BULOG, sistem distribusi sepenuhnya
dikuasai BULOG dengan jaringan yang cukup

kuat sampai ke daerah dengan Dolog sebagai
pelaksana di lapangan. Sistem ini bersifat
sentralistis dengan harapan dapat dicapai
stabilitas harga dan kelancaran pengadaan
sampai ke daerah-daerah. Dengan mekanisme
sistem distribusi tersebut, secara umum
pemerintah dapat menciptakan stabilitas harga
dan pasokan gula secara memadai, tanpa ada
gejolak harga yang signifikan.
Dengan berakhirnya era monopoli BULOG, pasar
gula diharapkan menjadi lebih bersaing sehingga
biaya distribusi yang direfleksikan melalui margin
harga produsen dan harga konsumen menjadi
lebih rendah (Pada era BULOG, margin antara
harga provenue dan harga eceran rata-rata
mencapai sekitar 40-41%).
Krisis multidimensional, termasuk krisis ekonomi
telah memaksa Indonesia dalam posisi yang
lemah terhadap lembaga donor. International
Monetary Fund (IMF) sebagai salah satu
donor utama Indonesia pada saat itu juga
memberi tekanan agar Indonesia meliberalisasi
perdagangan produk gulanya. Walaupun tidak
secara ekplisit tersurat, namun tekanan ke arah
tersebut secara implisit tertuang pada butir 44
dari Letter of Intent (LOI) yang ditandatangani
oleh pemerintah Indonesia dan IMF. Tekanan
dari IMF ini justru dinilai banyak kalangan lebih
bersifat memaksa dibandingkan dengan tekanan
dari lembaga seperti WTO (The World Trade
Organization).
Tekanan tersebut membuat Indonesia melakukan
liberalisasi perdagangan gula. Dalam hal
ini, pelaku impor dibebaskan, atau tidak
dimonopoli oleh BULOG. Dengan argumen
untuk peningkatan efisiensi ekonomi, pemerintah
mengeluarkan Keputusan Menperindag No.
25/MPP/Kep/1/1998 yang tidak lagi memberi
monopoli pada BULOG untuk mengimpor
komoditas strategis, termasuk mengimpor gula.
Era ini merupakan akhir dari peran BULOG
sebagai lembaga yang memonopoli impor
dan distribusi. Namun karena liberalisasi total
telah mengancam kelangsungan industri gula,
pengaturan tataniaga tetap diperlukan. Sejauh
ini pengendali tataniaga diatur dengan SK
Menperindag Nomor 527/2004 dan sebelumnya

SK Menperindag Nomor 643/2002.
Sejak diberlakukannya SK Menperindag No.
527/2002 terdapat 2 sumber gula yang ada
di Indonesia yaitu yang berasal dari gula yang
dihasilkan dari produksi lokal dan gula yang
berasal dari impor. Gula asal impor dibedakan
menjadi 3 macam yaitu Gula Kristal Mentah
(GKM), Gula Kristal Rafinasi (GKR), dan Gula
Kristal Putih (GKP).
Impor GKM dapat dilakukan baik oleh IT
maupun IP. Impor GKM oleh IT selanjutnya
akan disalurkan ke pabrik gula untuk diolah
menjadi GKP yang selanjutnya akan disalurkan ke
pedagang sebelum sampai pada konsumen gula
akhir. Sedangkan impor GKM oleh IP sebagian
disalurkan ke pabrik gula rafinasi untuk diproses
sebelum disalurkan ke industri-industri makanan
dan minuman dan sebagian lagi akan langsung
disalurkan ke pabrik-pabrik non gula.
Sementara itu impor GKR hanya bisa dilakukan
oleh IP yang selanjutnya akan dipasarkan
langsung ke industri-industri makanan dan
minuman. Seperti halnya impor GKM yang hanya
bisa dilakukan oleh IP, impor GKP di Indonesia
hanya bisa dilakukan oleh IT yang selanjutnya
disalurkan ke pedagang-pedagang sebelum
sampai pada konsumen gula akhir.
Gula produksi domestik berasal dari tebu yang
dihasilkan oleh petani tebu. Tebu tersebut
semuanya akan disalurkan ke pabrik gula untuk
selanjutnya akan diproduksi sebagian menjadi
GKP dan sebagian menjadi GKR. GKP yang
berasal dari tebu petani tersebut sebagian
menjadi gula milik petani dan sebagian lagi
menjadi gula milik pabrik gula. Gula milik petani
akan dijual/disalurkan ke investor yang akhirnya
dijual ke pedagang sebelum sampai pada
konsumsi gula langsung oleh rumah tangga.
Sementara gula milik pabrik gula akan dijual
ke pedagang yang selanjutnya pedagang akan
menjual gula tersebut untuk di konsumsi secara
langsung oleh konsumen gula. Sementara itu
GKP yang berasal dari tebu petani sebagian
dijual langsung ke industri-industri makanan dan
minuman dan sebagian lagi dijual ke pedagang
sebelum gula tersebut dijual untuk konsumsi
langsung.
Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Industri Gula di Indonesia
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Gambar 7.
Perkembangan Impor Gula 2000-2014
Sumber: Kementerian Perdagangan, beberapa tahun, diolah

3.5.2.
Perkembangan Impor Gula
Selama kurun 2000-2014, jumlah gula yang
diimpor berfluktuasi (Gambar 7). Impor
gula mulai signifikan sejak 1999, pasca
demonopolisasi BULOG yang menyebabkan
importir gula lain mulai bermunculan. Pada saat
itu tarif impor gula bahkan dibebaskan (0%) dan
harga gula dunia relatif murah, sehingga gula
impor relatif banyak masuk ke Indonesia.
Seiring dengan usaha pemerintah untuk
mengendalikan pasar gula dalam negeri,
melalui Kep. Menperindag No. 643/MPP/
Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002
pemerintah membatasi pelaku importir hanya
importir produsen (IP) dan importir terdaftar
(IT) yang kemudian disempurnakan melalui
Kep. Menperindag No. 527/MPP/Kep/2004 jo
Kep. Menperindag No. 02/M/Kep/XII/2004 jo
Kep. Menperindag No. 08/M-DAG/Per/4/2005.
Pada tahun 2003, jumlah gula impor turun
menjadi 1,5 juta ton dari sebelumnya sekitar
1,6 juta ton pada 2002. Pada tahun 2007 impor
gula khususnya raw sugar naik tajam karena
ada penambahan 3 pabrik gula rafinasi baru.
Sebagian besar impor gula atau sekitar 67%
dalam bentuk raw sugar, yang dipakai sebagai
bahan baku pabrik gula rafinasi. Jumlah gula
impor diperkirakan akan tetap tinggi dalam
beberapa tahun ke depan. Pabrik gula rafinasi
yang ada saat ini masih tergantung sepenuhnya
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kepada bahan baku impor. Sementara produksi
gula lokal masih belum bisa mencukupi
kebutuhan gula langsung masyarakat, sehingga
tidak banyak memberikan kontribusi terhadap
penyediaan bahan baku pabrik rafinasi.

3.6.
Perkembangan Harga Gula
Domestik
Ketidakstabilan harga gula domestik berasal
dari dua sumber yaitu pasar gula dunia dan
efek produksi musiman. Kedua sumber tersebut
dapat menimbulkan perubahan-perubahan
keseimbangan pasar gula domestik karena
pergeseran signifikan pada sisi penawaran
dan/atau permintaan. Ketidakstabilan harga
menimbulkan risiko bagi pelaku bisnis gula
domestik khususnya produsen. Oleh karena
itu faktor harga gula dan konsistensi kebijakan
pengendaliannya dalam jangka panjang menjadi
salah satu penentu perkembangan industri gula
di banyak negara di dunia.
Pada masa transisi ketika Indonesia meliberalisasi
pasar gula (akibat tekanan International
Monetary Fund (IMF) dalam penyelesaian krisis
ekonomi Indonesia), pasar gula domestik tidak
terpengaruh langsung oleh pasar gula dunia. Hal
ini karena pengendalian impor gula dilaksanakan
melalui dua instrumen sekaligus, yaitu hambatan
tarif dan hambatan non-tarif dalam bentuk
restriksi kuantitas melalui perizinan impor. Pada

tingkat tertentu gejolak harga gula dunia tidak
terpengaruh pada pasar gula domestik.

dengan harga sewa, biaya sarana produksi, biaya
tenaga kerja, dan bunga bank. Oleh karena
perhitungannya didasarkan kepada biaya ratarata, maka produktivitas dan proporsi bagi hasil
gula juga termasuk penentu harga di tingkat
produsen. Selain itu, melalui mekanisme pasar
situasi penawaran dan permintaan gula akan
menjadi faktor penentu tingkat harga yang
berlaku.

Untuk melindungi industri gula, pemerintah
meminimumkan risiko instabilitas yang
bersumber dari pasar gula dunia melalui
hambatan tarif dan non-tarif. Sedangkan untuk
melindungi produsen dari risiko harga akibat
efek musiman, melalui penetapan Harga Pokok
Produksi (HPP) sebagai referensi harga produsen.
HPP mengacu pada Biaya Pokok Produksi

Pada kenyataannya, defisit gula nasional
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Gambar 8.
Produksi dan Konsumsi Gula Tahun 2000-2014
Sumber: FAPRI, 2014

(BPP) gula di tingkat petani setelah ditambah
dengan sejumlah margin pemasaran tertentu. BPP
merupakan seluruh korbanan yang dikeluarkan
petani untuk menghasilkan satu kilogram gula.

masih terjadi. Gambar 8 berikut menunjukkan
kesenjangan itu, sesuai dengan proyeksi Food
and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI),
yang dinyatakan dalam setara raw value.

Perkembangan BPP selama lima tahun terakhir,
menunjukkan kecenderungan naik seiring dengan
naiknya harga input dan ongkos tenaga kerja. Dalam
penetapan HPP pemerintah mengacu pada BPP.
Namun demikian, beberapa tahun terakhir (tahun
2013 dan 2014 misalnya), HPP ditetapkan lebih
rendah dari BPP-nya, sehingga penurunan harga
gula di tingkat lelang tidak dapat dihindari.

Penutupan defisit dilaksanakan melalui berbagai
kebijakan/program agar pada tahun 2014
dicapai swasembada gula. Selama ini defisit gula
nasional ditutup melalui impor dari berbagai
negara. Pembangunan pabrik gula baru di
luar existing industry memiliki peluang untuk
menutup defisit gula nasional.

Faktor yang sangat berpengaruh pada harga gula
di tingkat produsen adalah biaya produksi, karena
dalam praktek HPP sebagai referensi harga tingkat
produsen adalah instrumen perlindungan di tingkat
petani yang ditetapkan berdasarkan biaya produksi
rata-rata. Komponen biaya produksi rata-rata terdiri
atas: opportunity cost lahan yang direfleksikan

Konsumsi gula domestik yang cenderung
meningkat disebabkan oleh bertambahnya
jumlah penduduk dan membaiknya tingkat
kesejahteraan masyarakat. Sedangkan total
konsumsi gula selain mencakup gula putih, juga
gula rafinasi untuk kebutuhan industri. Gula
rafinasi diperoleh melalui pengolahan kembali
Gula Kristal Mentah (GKM).
Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Industri Gula di Indonesia
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Harga GKM dunia pada Februari 2015
cukup rendah, sekitar US$ 320 per ton
FOB, dan stok dunia surplus 5 juta ton. Hal
ini mengimplikasikan harga referensi FOB
sebesar Rp 7.000,- per kilogram sangat jauh
dibandingkan harga lelang gula Indonesia,
bahkan berada di bawah Biaya Pokok Produksi
(BPP) petani. Apabila pelaksanaan kebijakan
impor GKM tidak bisa berjalan secara optimum,
maka sangat dimungkinkan membanjirnya GKM
ke dalam negeri yang pada gilirannya akan
meredam kenaikan harga produsen.
Para stakeholders gula di Indonesia perlu
memiliki kemampuan dalam mengamati
dinamika perubahan harga gula global. Karena
penurunan harga gula dunia secara terus
menerus dapat mengancam eksistensi industri
gula nasional. Pertambahan biaya produksi yang
mencapai 7,72% per tahun dan perkembangan
harga gula yang relatif konstan menjadi ancaman
baru. Namun, untung saja masih terdapat marjin
keuntungan walaupun dari tahun ke tahun
mengalami penurunan (Arifin, 2015).
Secara umum pada tahun 2013 s.d. September
2014 harga lelang gula di tingkat produsen
(PTPN IX, X, XI, RNI maupun swasta) terus
mengalami penurunan yang signifikan. Harga
gula rata-rata yang terbentuk paling tinggi
terjadi pada Bulan Mei-Juni 2013, di mana harga
masih berada di atas Rp.10.000,-/Kg setelah itu
harga terus bergerak turun. Adanya hambatan
regulasi pada tahun 2013 yang dicerminkan
dari minimnya pemberian ijin gula untuk ke luar
Jawa mengakibatkan penumpukan stok Gula
Kristal Putih (GKP) di Jawa dan membanjirnya
Gula Kristal Rafinasi (GKR) di luar Jawa dan
berimbas pada terpuruknya harga gula dalam
negeri. Penumpukan stok ini berlanjut hingga

tahun 2014 yang direfleksikan dengan adanya
penumpukan stok GKP di gudang pabrik
gula yang merupakan dampak dari minimnya
pengambilan gula oleh pedagang. Kondisi ini
semakin meredam kenaikan harga produsen,
di mana pada tahun 2013-14 harga lelang gula
hanya berada pada tingkat Rp 8.060,-/kg.

3.7.
Perkembangan Industri Gula
Dunia dan Implikasinya terhadap
Industri Gula Nasional
Di dunia ini gula diproduksi di 120 negara.
Produksi gula dunia saat ini adalah 180 juta
ton. Kurang lebih 80% di antaranya berasal
dari tebu, yang banyak tumbuh di negara
tropis. Sisanya 20% berasal gari gula beet,
yang tumbuh pada daerah dengan temperatur
sedang di bumi bagian Utara. Sebanyak 70%
negara memproduksi gula dari tebu, 20% dari
gula beet dan 10% keduanya. Sebanyak 10
negara produsen gula terbesar di dunia mewakili
sekitar 75% produksi gula dunia. Brazil misalnya,
Brazil
India
EU
China
Thailand
USA
Mexico
Pakistan
Russia
Australia
Others

Gambar 9.
Produksi Gula Dunia Tahun 2013/2014
Sumber: FAPRI, 2014

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Pertumbuhan (%)

HPP Gula Petani (Rp)

6.350

7.000

8.100

8.100

8.500

7,72

Harga Lelang Gula (Rp)

8.478

8.191

9.707

8.671

8.366

0,23

Harga Eceran Gula (Rp)

10.502

9.981

11.513

11.340

9.800

(1,17)

Harga Gula Impor (Rp)

7.253

8.393

7.276

6.700

7.735

(26,35)

Marjin kotor (%)

25,10

14,54

16,56

6,59

1,57

(41,14)

Tabel 10.
Perkembangan Harga Gula Domestik, Gula Impor dan Marjin Kotor
Sumber: AGI, 2014 (dalam Arifin, 2015)
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memproduksi hampir 25% dari produksi gula
dunia.
Berdasarkan data United State Departmen of
Agricultural (USDA) pada tahun 2015-2016
Thailand, Brazil, Pakistan dan Rusia menjadi
negara terbesar penghasil gula dunia, dengan
perkiraan terjadi kenaikan produksi pada masingmasing Negara (Gambar 9). Produksi gula di
benua Eropa, India dan Ukraina mengalami
penurunan produksi pada tiga tahun terakhir,
sehingga diproyeksikan untuk memenuhi
kebutuhan gula dalam negeri kebutuhan
impornya akan naik sebesar 3%.
Jumlah total populasi dunia saat ini tercatat
sebesar 7 miliar jiwa, dimana 75% di antaranya
(sekitar 5,5 milyar jiwa) berada di Asia dan Afrika
India
EU

tidak stabil dengan fluktuasi harga yang relatif
tinggi dibandingkan dengan harga komoditi
pertanian lain. Secara umum fluktuasi harga gula
dunia dipengaruhi berbagai faktor mencakup
aktivitas spekulasi, harga minyak mentah dan
komoditi lain, kebijakan bidang energi, kebijakan
gula, nilai tukar khususnya mata uang Brazil
terhadap USD, suku bunga, kesepakatan dagang
internasional, inflasi dan reformasi politik. Faktorfaktor tersebut, baik secara tersendiri maupun
saling berinteraksi, akan berpengaruh terhadap
harga gula dunia.
Dalam horizon waktu yang relatif panjang,
perilaku harga gula dunia mengalami perubahan
yang relatif besar sejak paruh kedua tahun
delapan puluhan. Fluktuasi harga gula dunia
pada tahun-tahun setelah memasuki paruh kedua
tahun 80-an jauh lebih rendah tingkatannya
dibandingkan sebelumnya, dengan tingkat harga
rata-rata yang juga relatif rendah.

China

Others

Harga gula yang rendah beberapa waktu lalu
terjadi karena ekses supply di mana produksi
gula dunia selalu lebih tinggi dari konsumsinya,
sehingga menimbulkan akumulasi stok yang
terus bertambah. Secara umum ada korelasi
antara stok gula dengan harga, di mana semakin
banyak stok gula dunia semakin rendah harga
gula dunia.

(sekitar 1,1 milyar jiwa). Mereka mengkonsumsi
sekitar 173 juta ton gula, atau rata-rata sekitar
24 kg gula per kapita. Konsumsi gula per kapita
terendah, terdapat di daratan Afrika dan Asia
(antara 16,8 kg - 17,3 kg) dan konsumsi gula pr
kapita tertinggi terdapat di daratan Amerika dan
Eropa (antara 36,7 kg – 43,8 kg). Negara-negara
konsumen gula yang mengkonsumsi sekitar dua
per tiga gula dunia, digambarkan pada Gambar
10.
Pasar gula dunia merupakan pasar residual
dengan ekses supply yang berkepanjangan
akibat intervensi yang dilakukan di banyak
negara setelah krisis gula awal tahun tujuh
puluhan. Hal ini menyebabkan pasar gula dunia

Berdasarkan perkembangan harga gula dunia
dan biaya produksi gula di negara-negara yang
tergolong efisien, terdapat indikasi kuat bahwa
pasar gula dunia berkembang makin kompetitif.
Harga gula dunia dalam jangka panjang
diperkirakan akan semakin mendekati biaya
produksi rata-rata di negara-negara yang relatif
efisien. Berdasarkan teori ekonomi, harga suatu
produk di pasar yang bersaing akan berada di
sekitar rata-rata biaya produksi produsen yang
tergolong efisien. Kecenderungan harga gula
dunia tersebut akan makin kuat jika liberalisasi
perdagangan gula dapat diwujudkan di masa
mendatang. Sebagaimana di ketahui, dewasa ini
sedang ada berbagai upaya untuk mengurangi
intervensi negara-negara maju terhadap
pergulaan, terutama Uni Eropa dan Amerika
Serikat, yang telah menimbulkan distorsi pasar
gula dunia.

Brazil
USA
Indonesia
Russia
Pakistan
Mexico
Thailand

Gambar 10.
Konsumsi Gula Dunia 2013/2014
Sumber : http://www.sucden.com/statistics
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Di dunia, gula lebih banyak diperdagangkan
sebagai raw sugar (GKM) dari pada white sugar
(GKP). Pada tahun 2014, jumlah gula yang
diperdagangkan berkisar antara 57 juta ton yang
terdiri atas 49 juta ton diperdagangkan di pasar
bebas (33 juta ton berupa GKM dan 16 juta ton
berupa GKP), dan 7,5 juta ton diperdagangkan
di bawah preferential agreement.
Sebagai akibat dari liberalissi perdagangan
yang semakin progresif dan beberapa kebijakan
gula di berbagai negara, ekonomi gula dunia
dan perdagangan gula dunia semakin sensitif
terhadap harga gula dunia. Bersamaan dengan
itu terjadi persaingan antar negara-negara
produsen gula dunia. Bahkan di beberapa tahun
terakhir ini lima eksportir gula terbesar dunia
merefleksikan 80% gula yang diperdagangkan.
Ditinjau dari kenyataan mobilisasi perdagangan
gula mentah yang lebih mudah dan murah
dibandingkan dengan gula putih karena

transportasi gula mentah dimungkinkan dalam
bentuk curah, maka bagaimanapun hal itu
akan menjadi insentif bagi negara pengimpor
gula untuk mengembangkan pabrik rafinasi.
Ini terbukti dari fakta makin berkembangnya
PG rafinasi di beberapa negara di Asia, seperti
Indonesia dan Malaysia, serta di negara-negara
Timur Tengah. Berdasarkan hal tersebut, maka
dapat diperkirakan dalam jangka panjang,
proporsi gula mentah yang diperdagangkan akan
meningkat dalam jangka panjang.
Industri dan perdagangan gula dunia dinilai
sangat distortif dan dianggap sebagai industri
dengan tingkat distorsi kedua tertinggi setelah
beras. Negara produsen dan konsumen gula
utama melakukan subsidi dan proteksi yang
sangat tinggi. Rata-rata harga gula dunia pada
dekade terakhir sebesar USD 292/ton atau
jauh di bawah biaya produksi yang rata-rata
mencapai USD 350/ton. Itu merupakan indikator

Negara

Kebijakan Dasar

Esensi Kebijakan

Brazil

Domestic/price Support

Dukungan harga

India

Essential Commodities ACT 1955

Thailand
Jepang
Eropa Barat

Amerika Serikat

Produksi

Alokasi dan kontrol produksi (levy sugar)

Distribusi

Harga terjangkau oleh konsumen (ration card)

Partial Price Control

Jaminan harga tebu dan gula (levy price dan market price)

Price support

Dukungan harga

Production management

Pengendalian/quota produksi

Jaminan harga

Kepastian harga

Tarif impor tinggi

Membatasi impor

CAP
Price support

Jaminan harga

Production management

Pengendalian/quota produksi

TRQ

Pengendalian impor

Safe guards Mechanism

Pengendalian impor

Export Subsidy

Penurunan penawaran di pasar domestik

2002 Farm Act dan FAIR ACT of
1996
Price Support Loan

Jaminan harga dan kredit

Tariff-Rate Quota

Pengendalian impor

Export Subsidy
Re-export programs

Kompensasi ke industri berbahan baku gula

Payment-in-Kind

Mengurangi keterkaitan kebijakan dengan distorsi yang ditimbulkan

Tabel 11.
Kebijakan Gula di Beberapa Negara
Sumber: Sudana (2000) dan Susila (2008)
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distortifnya industri dan perdagangan gula di
pasar internasional.
Tingkat distorsi yang tinggi di industri gula
bersumber dari intervensi pemerintah. Berbagai
negara utama melakukan intervensi kebijakan
untuk melindungi industri gula masing-masing
(Tabel 11).
Amerika Serikat secara historis menggunakan
berbagai kebijakan untuk mendukung/
melindungi industri gulanya. Kebijakan tersebut
menyebabkan sekitar 67% dari pendapatan
produsen gula di Amerika Serikat merupakan
komponen dari kebijakan harga subsidi atau
price support. Landasan hukum terbaru yang
digunakan Amerika Serikat untuk mendukung
kebijakan tersebut adalah Farm Security and
Rural Investment Act of 2002 (2002 Farm Act).
Beberapa kebijakan penting yang diterapkan
adalah kebijakan bantuan domestik (price
support loan), tariff-rate quota, subsidi ekspor
(export subsidy), program re-ekspor (re-export
programs), dan kebijakan pembayaran dalam
bentuk natura atau payment-in-kind.
Eropa Barat (EU) dikenal sebagai kelompok
negara yang tingkat distorsinya paling tinggi.
Intervensi yang tinggi tersebut dilakukan hampir
pada semua aspek industri dan perdagangan
gula. Untuk melindungi tekanan dari pasar
internasional, tingkat tarif impor yang tinggi
merupakan salah satu instrumen kebijakan
yang digunakan. Sebelum Putaran Uruguay
ditandatangani, instrumen tarif impor berupa
kebijakan variable levies. Dengan perkataan
lain, mereka dapat menaikkan tarif impor jika
harga gula di pasar internasional turun secara
signifikan. Setelah PU ditandatangani, EC
menerapkan binding tariff yang relatif masih
tinggi yaitu 146% dengan pendekatan fixed
tariff.
Situasi pasar gula dunia yang mengalami
ekses supply berkepanjangan dengan tingkat
harga yang berfluktuasi, telah membangkitkan
kesadaran baru pada pengelola perusahaanperusahaan gula di dunia, terutama di negaranegara produsen utama bahwa industri
gula tidak mungkin dapat dipertahankan

kelangsungannya dengan memperoleh tingkat
keuntungan yang wajar, jika masih beroperasi
dengan teknologi konvensional dan bertahan
sebagai industri produk tunggal (single product
industry). Karena itu perubahan-perubahan
yang relatif besar diperlukan dalam teknologi
di bidang pengolahan tebu yang tujuannya
merubah industri gula konvensional sebagai
industri produk tunggal menjadi industri multi
produk yang berbasis tebu, dengan pilihan
produk yang bernilai ekonomi tinggi dan
yang potensi permintaannya relatif besar dan
kontinyu.
Tiga produk unggulan industri gula ke depan
meliputi gula, etanol dan listrik. Kedua produk
terakhir ini bukan dipandang sebagai hasil
samping semata, tetapi akan menjadi andalan
industri gula masa depan. Etanol akan menjadi
energi alternatif di masa depan terutama karena
3 alasan.
1. Pertama, etanol dapat dihasilkan dari
tebu yang bersifat renewable, serta ramah
lingkungan.
2. Kedua, kelangkaan minyak bumi di masa
mendatang akan mendorong penggunaan
energi alternatif.
3. Ketiga, dukungan industri otomoatif yang
terus berkembang dengan teknologi
penggunaan etanol.
Alasan serupa juga terjadi pada kasus cogeneration dari PG. Efisiensi pemanfaatan energi
uap di PG menyebabkan terjadinya kelebihan
hasil ampas yang dapat dimanfaatkan menjadi
sumber energi.
Upaya menjadikan industri gula sebagai industri
multi produk sesungguhnya sudah banyak
dilakukan di beberapa negara, namun sebagian
besar tidak menunjukkan keberhasilan. Negara
yang dipandang berhasil dalam upaya tersebut
dewasa ini adalah Brazil, kemudian diikuti India,
China, Thailand, Australia, AS, Guatemala, dan
Philipina. Brazil melalui diversifikasi gula sejak
tahun 70-an memulai PROALCOOL (Program
Etanol/Etanol). Dengan adanya program
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PROALCOOL, penggunaan bahan baku tebu
digunakan secara fleksibel. Tebu bisa diolah
menjadi gula atau etanol tergantung harga relatif
gula dunia, harga minyak, serta harga etanol.
Saat ini di seluruh dunia terdapat sekitar 1500
industri berbasis tebu (industri ko-produk tebu)
yang menghasilkan sekitar 50 macam produk.
Kuba, Brasil, India dan China merupakan negara
yang banyak mengembangkan industri koproduk. Kuba saat ini memiliki 16 pabrik etanol,
79 pabrik pakan ternak UMB (urea molasses
block), 5 pabrik enzim amilase, 5 pabrik particle
board, 11 pabrik ragi roti, dan ratusan pabrik
lainnya berbahan baku hasil samping tebu.
India bahkan mempunyai 600-an industri koproduk tebu berskala komersial, dengan lebih
dari 20 macam produk. Kuba mempunyai hanya
15 industri ko-produk, namun sebagian besar
bernilai ekonomis tinggi. Salah satu produk yang
telah dipatenkan adalah policosanol sebagai
obat kanker, yang diperoleh dari tetes.
Akselerasi pengembangan industri ko-produk
tebu dunia berjalan relatif cepat. Selain
produk-produk yang telah dikomersialisasikan,
pengembangan beberapa produk masih
dalam taraf penelitian tingkat laboratorium dan
pengujian skala pilot plant, yang kemudian akan
mengarah ke skala komersial.
Industri ko-produk yang menggunakan tetes
memiliki variasi produk paling banyak, disusul
industri pengguna ampas. Di masa mendatang,
pemakaian tetes tampaknya akan makin
berkembang seiring dengan kemajuan di bidang
mikrobiologi dan bioteknologi. Tetes merupakan
sumber gula murah yang dapat digunakan dalam
proses fermentasi. Proses-proses penggunaan
tetes saat ini umumnya merupakan aplikasi
bioteknologi generasi pertama, yaitu konversi
langsung tetes menjadi produk tertentu. Di
masa depan tetes akan menjadi substrat bagi
proses bioteknologi tahap kedua dan ketiga.
Tetes dipakai sebagai bahan baku suatu
produk, kemudian produk yang dihasilkan ini
diubah kembali menjadi produk lainnya secara
bertingkat. Produk yang lahir dari generasi kedua
dan ketiga berupa asam-asam amino, vitamin,
asam-asam organik, pelarut, polimer, enzim
untuk keperluan industri, dan sebagainya. Produk
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lanjutan ini biasanya bernilai ekonomis sangat
tinggi, namun proses produksinya membutuhkan
teknologi tinggi.
Posisi Indonesia sebagai salah satu importer gula
utama di dunia sangat riskan karena beberapa
alasan. Pertama, gula yang diperdagangkan
di pasar dunia merupakan residu atau sisa dari
negara-negara produsen. Negara produsen
menghasilkan gula dengan prioritas untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka.
Gula yang diperdagangkan di pasar dunia
merupakan sisa pemenuhan kebutuhan
domestik. Kedua, gula yang diperdagangkan
di dunia relatif kecil jumlahnya (thin market)
atau rata-rata hanya 21% dari total produksi
gula dunia. Mengingat kondisi yang demikian
itu, maka kegagalan panen di negara lain
dapat mengakibatkan beban berat bagi negara
pengimpor dalam bentuk harga gula dunia yang
relatif tinggi.
Fakta ini menyebabkan bahwa harga gula dunia
relatif berfluktuasi sebagaimana terjadi pada
dekade terakhir ini. Sebagai contoh, penurunan
produksi yang hanya 3,79% pada 2007/2008
menyebabkan lonjakan harga hingga 57%.
Karena karakteristik pasar gula dunia yang sangat
berisiko, maka ketergantungan akan impor gula
harus dikurangi bahkan diturunkan dengan
mengupayakan peningkatan produksi gula
domestik melalui peningkatan produktivitas dan
kinerja industri gula yang ada, serta membangun
PG baru untuk meningkatkan kapasitas industri
gula nasional.
Dengan persaingan yang makin ketat,
maka industri gula akan sulit dipertahankan
kelangsungannya jika tetap bertahan dengan
teknologi konvensional yang berorientasi
produk tunggal. Karena itu perubahanperubahan yang relatif besar dan mendasar
diperlukan untuk meningkatkan kinerja industri
gula menjadikannya sebagai industri multi
products yang berbasis tebu dengan pilihan
pengembangan produk yang bernilai ekonomi
tinggi dan yang potensi permintaannya relatif
besar dan kontinyu. Tiga produk yang saat ini
diunggulkan dan sedang dikembangkan di
negara-negara produsen utama gula adalah
gula, etanol dan listrik.

3.8.
Kebijakan Pemerintah
Kesenjangan yang cenderung meningkat
antara produksi dan konsumsi gula domestik
merefleksikan tingkat ketergantungan
penyediaan gula nasional terhadap pasar gula
dunia semakin tinggi. Situasi yang demikian
itu dipandang tidak menguntungkan ditinjau
dari aspek sosial, ekonomi dan ketahanan
pangan, mengingat gula merupakan salah satu
kebutuhan pangan masyarakat. Karena alasan
itu, swasembada yang telah menjadi pilihan
strategi penyediaan gula nasional merupakan
keputusan politik dan menjadi salah satu tujuan
program pembangunan industri gula setiap
periode pemerintahan sejak pemerintahan Orde
Baru hingga pemerintahan yang sekarang.
Untuk mencapai swasembada gula secara
bertahap, kebijakan gula yang dijalankan
pemerintah sejak tahun 2002 pada prinsipnya
sama saja, yaitu kebijakan proteksi dan promosi
untuk mencapai tujuan swasembada gula
secara bertahap . Kebijakan proteksi bertujuan
untuk melindungi industri gula nasional dari
pengaruh pasar gula dunia dan persaingan
internasional yang tidak sehat yang dapat
mengancam kelangsungannya. Sedangkan
kebijakan promosi merupakan kebijakan
yang bertujuan untuk meningkatkan produksi
industri gula domestik melalui peningkatan
produktivitas dan pengembangan industri
gula dengan menggunakan teknologi maju
dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
efisiensi. Dengan kebijakan proteksi dan promosi
status swasembada gula diharapkan dapat
dicapai bukan dengan cara at any cost, tetapi
dengan cara-cara yang secara ekonomi dapat
dipertanggungjawabkan.
Kebijakan gula yang dijalankan pemerintah
merupakan salah satu faktor yang
dipertimbangkan oleh investor potensial di
bidang industri gula. Ini berkaitan dengan
keamanan investasi karena investasi dalam
pembangunan Pabrik Gula bersifat capital
intensive dan long run. Kebijakan pemerintah
yang sering berubah-rubah dalam jangka pendek
dan tidak konsisten dalam jangka panjang

berpotensi menimbulkan risiko kerugian bagi
investor, sehingga hal tersebut bersifat disinsentif
terhadap investasi di sektor gula.
Perkembangan kebijakan pergulaan di Indonesia
disajikan secara ringkas dapat dilihat pada
Tabel 12.

3.8.1.
Kebijakan Produksi
Kebijakan produksi yang dijalankan pemerintah
bersifat promotif, yaitu kebijakan yang
dimaksudkan untuk memperbaiki tingkat
teknologi baik di level on-farm maupn off-farm,
sehingga produktivitas dan daya saing industri
gula dapat ditingkatkan, baik daya saing dengan
gula impor maupun daya saing tanaman tebu
dalam kompetisi pendayagunaan lahan pertanian
yang terus menerus kian lemah di kawasan
Pabrik Gula.
Kebijakan di bidang produksi diwujudkan
dengan program revitalisasi industri gula di level
on-farm dan off- farm. Tujuan program revitalisasi
ini adalah:
1. Mengoptimalkan sumberdaya dan
sumberdana yang dimiliki oleh industri
gula untuk mencapai keunggulan daya
saing dalam suatu kerangka agribisnis yang
berkelanjutan dan selaras dengan alam;
2. Terwujudnya industri gula sebagai salah
satu agen pembangunan yang mampu
meningkatkan peran serta dan kesejahteraan
petani dan pemangku kepentingan lainnya
serta mendukung tercapainya kemandirian
pangan dan energi;
3. Terwujudnya peluang usaha dalam
upaya pembangunan wilayah pedesaan
dengan membuka kesempatan berusaha,
menciptakan lapangan kerja, serta
menghemat devisa; dan
4. Mendukung tercapainya swasembada gula
nasional dengan sasaran mampu memenuhi
kebutuhan gula konsumsi langsung.
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Nomor SK/Keppes/Kepmen

Perihal

Tujuan

Peraturan No. 145/KPTSVII/2000

Penetapan Harga Provenue Gula Pasir
Petani Produksi Tahun 2000

Menghindari kerugian petani, meningkatkan gairah
menanam tebu dan taraf hidup petani dan menjaga
kepentingan konsumen.

Keputusan Presiden Republik
Indonesia No. 57 tahun 2004

Penetapan Gula Sebagai Barang
dalam Pengawasan

Menetapkan Gula sebagai barang yang berada dalam
pengawasan.

Keputusan Menteri
Perindustrian dan
Perdagangan Republik
Indonesia No. 527/MPP/
Kep/9/2004

Ketentuan Impor Gula

Mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan
pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia
serta menciptakan swasembada gula dan meningkatkan
daya saing serta pendapatan petani tebu dan industri
gula.

Peraturan Menteri
Perdagangan Republik
Indonesia No. 18/M-DAG/
PER/4/2007

Perubahan keempat atas
keputusan menteri perindustrian
dan perdagangan No. 527/MPP/
Kep/9/2004 tentang ketentuan impor
gula

Melihat perkembangan GKP (gula kristal Putih)
yang cenderung menurun di luar negeri dan
mempertimbangkan berbagai kepentingan baik petani
tebu, industri pengguna gula sebagai bahan baku/
penolong maupun di masyarakat sebagai konsumen.

Peraturan Menteri
Perindustrian Republik
Indonesia No. 83/M-IND/
PER/11/2008

Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi
secara Wajib

Mendukung program peningkatan mutu Gula Kristal
Rafinasi, memberikan kemudahan dalam pengadaan
pasokan, menciptakan persaingan usaha yang sehat
dan memberikan perlindungan konsumen.

Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 28 Tahun 2008

Kebijakan Industri Nasional

Pengembangan industri nasional yang bertujuan untuk
meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki
struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan,
serta mampu memperkokoh ketahanan nasional
memerlukan sebuah kebijakan industri nasional yang
jelas

Peraturan Menteri
Perindustrian Republik
Indonesia No. 11/M-IND/
PER/1/2010

Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perindustrian No. 116/M-IBD/
PER/10/2009 tentang Peta Panduan
(Road Map) pengembangan Klaster
Industri Gula

Pencapaian pengembangan klaster industri gula yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
No. 116/M-IND/PER/10/2009 perlu menyempurnakan
Rencana Aksi Revitalisasi Industri Gula yang ditetapkan
dalam peta panduan.

Peraturan No. 28/M-DAG/
PER/5/2012

Penetapan Harga Patokan Petani Gula
Kristal Putih

Penetapan HPP ini sebagai upaya untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan petani dalam upaya
meningkatkan produksi tebu dan produktivitas lahan
agar swasembada gula di dalam negeri tercapai, serta
dapat memenuhi kebutuhan gula bagi mayarakat
dengan harga yang stabil dan terjangkau.

Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2013

Pencantuman Informasi Kandungan
Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan
Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan
Pangan Siap Saji

Melindungi dan mengurangi risiko penyakit tidak
menular terutama hipertensi, stroke, diabetes
dan serangan jantung terhadap masyarakat yang
disebabkan Kandungan Gula, Garam, dan Lemak

Peraturan Menteri
Perdagangan Republik
Indonesia No 61/M-DAG/
PER/9/2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perdagangan No 83/M-DAG/
PER/12/2012

Meningkatkan kelancaran arus barang dan efektivitas
pelaksanaan dan pengawasan impor produk tertentu
dan berisi Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perdagangan No 83/M-DAG/PER/12/2012

Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor
45/M-DAG/PER/8/2014
tanggal 7 Agustus 2014

Kenaikan harga patokan untuk gula
kristal putih (GKP)

Adanya ketetapan tentang kenaikan harga patokan
untuk gula kristal putih (GKP)

Surat Menteri Perdagangan
No. 915/M-DAG/SD/8/2014
tanggal 8 Agustus 2014

importir/produsen gula kristal rafinasi
hanya boleh menyalurkan produknya
langsung kepada industri makanan
dan minuman dan tidak menggunakan
jasa distributor.

Agar importir/produsen gula kristal rafinasi hanya
menyalurkan produknya langsung kepada industri
makanan dan minuman dan tidak menggunakan jasa
distributor.

Peraturan No. 25/M-DAG/
PER/5/2014

Penetapan Harga Patokan Petani Gula
Kristal Putih tahun 2014

Menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang
Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih
Tahun 2014

Peraturan Gubernur Jawa
Tengah No. 51 Tahun 2014

Pengawasan peredaran Gula Kristal
rafinasi di Jawa Tengah

Penertiban, pengendalian dan kelancaran
pendistribusian gula kristal rafinasi kepada industri
pengguna serta mencegah beredarnya gula kristal
rafinasi ke pedagang pengecer.

Tabel 12.
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Bidang Pergulaan
Sumber: Susila (2008) dengan tambahan data
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Program revitalisasi industri gula baik milik
negara (BUMN) maupun milik swasta (BUMS)
meliputi: revitalisasi sektor on-farm, revitalisasi
sektor off-farm, pembangunan pabrik gula baru,
pemberdayaan penelitian dan pengembangan
gula (P3GI), dan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia.
Program revitalisasi on-farm terdiri dari: penataan
varietas, revitalisasi kebun bibit, optimalisasi
potensi varietas, introduksi varietas luar
negeri, bongkar ratun, rawat ratun, perbaikan
dan pengadaan sarana irigasi, pengelolaan
kesuburan tanah, penggunaan zat pemacu
kemasakan, ekstensifikasi areal, dan penyediaan
pendanaan (kredit usahatani).
Program revitalisasi off-farm meliputi: rehabilitasi
pabrik, otomatisasi peralatan, pengelolaan
limbah, dan penerapan teknologi untuk
menghemat penggunaan air.
Program revitalisasi aspek kebijakan,
pemberdayaan sumberdaya manusia, dan
penguatan sinergi hubungan antar lembaga
meliputi: konsistensi kebijakan pemerintah dalam
jangka panjang, pengembangan sumberdana
alternatif untuk rehabilitasi pabrik, pemberian
insentif pengembangan industri gula ke Luar
Jawa, peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia, memperkuat sinergi kelembagaan,
dukungan kemudahan privatisasi, penciptaan
medan persaingan usaha yang adil, kebijakan
promosi (akselerasi) untuk peningkatan
produktivitas, dan penyempurnaan hubungan
kemitraan termasuk mendorong implementasi
penetapan rendemen individu.
Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam
telaah data sekunder, terlihat bahwa belum
ada kebijakan dan implementasi yang terpadu
dan sinergis dalam industri gula di Indonesia.
Diperlukan kebijakan yang dapat mengatur
sinergitas semua aspek pergulaan baik onfarm, off-farm, serta tataniaga tebu dan gula.
Meskipun demikian, beberapa langkah konkrit
dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan
pergulaan saat ini. Misalnya:
Mulai tahun ini, Pemerintah menghentikan

pemberian impor raw sugar untuk Pabrik Gula
berbasis tebu (idle capacity, commissioning
test). Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa
kebijakan inilah yang ikut mendistorsi pasar Gula
Kristal Putih (GKP) di dalam negeri.
Mencabut Surat Menteri Perdagangan nomor
111 /M-DAG/2/2009 dan menerbitkan Surat
Menteri Perdagangan nomor 1300/M-DAG/
SD/12/2014 tentang lnstruksi Pendistribusian
Gula Rafinasi yang isinya memuat larangan
bagi lndustri Rafinasi untuk rnenjual Gula Kristal
Rafinasi (GKR) melalui distributor dan hanya
memperbolehkan GKR untuk dijual secara
langsung ke lndustri Pengguna sesuai dengan
kontrak.
Penetapan jumlah kebutuhan raw sugar untuk
industri rafinasi dilakukan secara bersama-sama
dengan Kementerian dan lnstansi Teknis terkait
berdasarkan data faktual secara akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Melakukan evaluasi terhadap kinerja impor,
produksi dan pendistribusian GKR oleh lndustri
Rafinasi secara berkala per 3 bulan.
Melakukan audit secara berkala terhadap
kebutuhan GKR untuk bahan baku industri
makanan dan minuman oleh surveior
independen.

3.8.2.
Kebijakan Tataniaga
Campur tangan pemerintah secara langsung
dalam bentuk pengaturan terhadap tataniaga
dan distribusi gula dimungkinkan berdasarkan
Ketetapan Presiden No. 57 Tahun 2004 Tentang
Penetapan Gula sebagai Barang Dalam
Pengawasan. Dasar pengaturan tersebut ke
depan diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan
Presiden No 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan
dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di mana gula termasuk barang
yang dikategorikan kebutuhan pokok.
Kebijakan tataniaga gula pada intinya ditujukan
untuk menjaga stabilitas pasar melalui
pengendalian sisi suplai gula pasar domestik.
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Dengan situasi pasar yang stabil, maka harga
gula di pasar tidak terlalu rendah sehingga
bersifat disinsentif terhadap produksi gula
domestik karena merugikan produsen, tetapi
tidak terlalu tinggi sehingga memberatkan
konsumen.
Dalam sistem perekonomian yang terbuka,
situasi harga gula di pasar domestik yang relatif
tinggi menimbulkan potensi aliran gula impor ke
pasar gula domestik potensi aliran gula impor
ini secara teoritis hanya akan berhenti jika selisih
harga sama dengan biaya transfer. Pada tingkat
perbedaan harga yang sangat besar, aliran gula
impor dapat mencapai tingkat yang mengancam
kelangsungan industri gula domestik seperti
yang pernah terjadi ketika pemerintah
meliberalisasi penuh pasar gula domestik antara
tahun 1999-2001 (implementasi LoI antara
Indonesia-IMF Dalam Rangka Penyelesaian
Krisis Ekonomi). Pada ketika itu hampir seluruh
perusahaan gula dalam negeri menderita
kerugian, sehingga industri gula nasional berada
di ambang kebangkrutan total.
Untuk mencegah kebangkrutan industri gula
akibat banjirnya gula impor ke pasar gula
domestik, pemerintah mengendalikan masuknya
gula impor dengan dua instrumen sekaligus,
yaitu hambatan tariff dan hambatan non tariff
dalam bentuk batasan kuantitatif melalui
mekanisme perijinanan. Pengendalian gula
impor ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
643/Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan
dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan No. 527/tahun 2004 dalam
rangka meningkatkan efektivitasnya. Ketentuan
ini tetap berlaku hingga sekarang.
Pada intinya pengendalian impor itu dilakukan
dengan membatasi pelaku impor (importer
terdaftar/IT dan importer produsen/IP), volume
impor sesuai kebutuhan melalui perijinan yang
diberikan terhadap IT dan IP, serta membatasi
waktu pelaksanaan impor (di luar masa giling
PG). Dengan cara ini maka pergeseran suplai
di pasar gula domestik dapat dikendalikan,
sehingga situasi pasar relatif stabil.
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Di samping mengatur dan mengendalikan
volume gula impor, menetapkan importer
dan waktu pelaksanaan impor nya, ketentuan
tersebut di atas juga mengatur distribusinya
antara konsumsi langsung oleh rumah tangga
dan konsumsi tidak langsung oleh industri
makanan dan minuman dengan kebijakan
separasi pasar.
Sebagaimana sudah dapat dimaklumi, bahwa
sebagian besar gula diimpor oleh IP dalam
bentuk raw sugar kemudian diolah menjadi gula
rafinasi di PG Rafinasi (PGR). Gula rafinasi yang
dihasilkan PGR itu dilarang memasuki pasar
gula putih untuk konsumsi langsung rumah
tangga dan harus dipasarkan ke pasar gula
untuk konsumsi tidak langsung, yaitu pasar gula
untuk industri makanan dan minuman. Kebijakan
ini tergolong kontroversi karena banyak
mengundang perdebatan. Untuk meredam
kontroversi ini mulai pertengahan tahun ini satu
kebijakan tataniaga ketentuan baru diberlakukan,
yaitu SNI gula. Gula yang tidak memenuhi
ketentuan SNI dilarang diperdagangkan di pasar
gula konsumsi domestik. Kebijakan ini ditujukan
untuk mendorong peningkatan kualitas produk
industri gula domestik sekaligus melindungi
keamanan konsumen.

3.8.3.
Kebijakan Harga
Kebijakan harga gula yang dijalankan pemerintah
dimaksudkan untuk menciptakan harga yang
stabil pada tingkat yang menguntungkan
bagi petani dan pada tingkat yang wajar bagi
konsumen. Harga gula yang menguntungkan
bagi produsen diharapkan dapat mendorong
peningkatan areal tebu dan produksi gula,
sementara harga yang wajar di tingkat konsumen
lebih menjamin masyarakat dapat membeli gula
dalam kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan
keperluan mereka.
Ketidakstabilan harga gula di pasar domestik
umumnya terjadi karena pengaruh yang berasal
dari dua sumber, yaitu situasi pasar gula dunia
dan efek musiman dari kegiatan produksi gula.
Pengaruh yang bersumber dari pasar gula dunia
ditangkal dengan kebijakan hambatan tariff dan

non tariff seperti yang diuraikan dalam uraian
tentang kebijakan tataniaga di atas.

di tingkat produsen (sistem lelang) lebih rendah
dari HPP.

Sedangkan ketidakstabilan harga karena efek
musiman diatasi dengan kebijakan harga
referensi yang dalam bentuk ketetapan Harga
Pokok Produksi (HPP) setiap menjelang musim
giling. HPP bukan lah harga provenu, yaitu
harga perolehan produsen, seperti yang berlaku
di masa lalu karena produsen dimungkinkan
untuk mendapatkan harga di atas HPP melalui
mekanisme lelang. HPP juga bukan merupakan
harga dasar (floor price) karena tidak ada
lembaga penyangga mengemban kewajiban
membeli pada tingkat harga HPP jika harga gula

Penentuan HPP sendiri didasarkan pada biaya
produksi gula petani yang komponen utamanya
terdiri dari:(1) opportunity cost lahan yang
direfleksikan dengan harga sewa; (2) biaya sarana
produksi; (3) biaya tenaga kerja; (4) biaya bunga
bank. Karena perhitungannya didasarkan kepada
biaya rata-rata, maka produktivitas dan proporsi
bagi hasil gula juga termasuk penentu harga
gula tingkat produsen. HPP besarnya ditetapkan
sama dengan biaya produksi rata-rata tingkat
petani ditambah margin keuntungan petani yang
biasanya ditetapkan sebesar 10%.
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4

DAERAH POTENSIAL UNTUK INDUSTRI GULA,
SERTA KEBUTUHAN BIBIT DAN PUPUK
4.1.
Daerah Potensial Untuk Industri
Gula
Rencana lokasi pengembangan tebu dan
pembangunan pabrik gula baru di Indonesia telah
ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, dalam
hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan.
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Lokasi-lakasi dimaksud adalah:
1. Sumatera, meliputi:
• Aceh (Aceh Tengah) = 20.000 Ha
• Jambi (Tebo/Kerinci) = 12.000 Ha
• Riau (P. Rupat) = 20.000 Ha
• Sumatera Selatan (OKU) = 29.925 Ha
• Lampung (Way Kanan) = 20.000 Ha
2. Jawa, meliputi:
• Jawa Barat (Indramayu) = 20.000 Ha
• Jawa Tengah (Rembang, Blora,
Purbalingga) = 7.000 Ha
• Jawa Timur (Banyuwangi, Malang selatan,
Mojokerto, Blitar, Probolinggo, Lamongan,
dan Madura) = 120.000 Ha
3. Nusa Tenggara, meliputi :
• NTB (Dompu) = 20.000 Ha
• NTT (Belu) = 20.000 Ha
4. Sulawesi, meliputi :
• Sulawesi Tenggara (Konawe Selatan) =
79.000 Ha
• Sulawesi Selatan (Luwu) = 15.000 Ha
5. Maluku – Papua, meliputi :
• Maluku (Seram) = 30.000 Ha
• Papua (Merauke) = 350.000 Ha
6. Kalimantan, meliputi:
• Kalimantan Barat (Sambas) = 20.000 Ha
Pada daerah-daerah tersebut harus dilakukan
analisis kelayakan baik secara teknis (iklim, lahan,
varietas, budidaya tebu), finansial ekonomi dan
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sosial. Kajian tentang peralihan komoditas yang
telah diprogramkan oleh Pemerintah untuk
dikembangkan di daerah-daerah tersebut perlu
dilakukan dengan menghitung ketersediaan
bahan baku (tebu) yang dapat digiling oleh
pabrik gula – pabrik gula baru yang direncanakan
tersebut.
Di wilayah Aceh belum terdapat pabrik gula,
namun terdapat lahan tebu rakyat sekitar
7.000 hektar. Informasi keragaan tanaman
tebu di daerah tersebut dapat menjadi bahan
masukan penting untuk pengembangan tebu
di daerah Aceh. Selain itu respon masyarakat
terhadap pengembangan tanaman tebu dan
pembangunan pabrik gula dapat dilakukan
baik kepada petani tebu yang ada maupun
masyarakat sekitar pertanaman tebu.
Di wilayah Jambi tanaman tebu belum
berkembang luas, namun terdapat tanaman
tebu dengan varietas lokal yang mempunyai
keragaan cukup baik. Pengembangan tebu di
daerah ini dapat didukung oleh bahan tanam
yang ada dengan melakukan proses legalisasi
varietas lokal menjadi varietas yang secara resmi
dilepas untuk komersialisasi. Mengingat bahwa
proses ini memerlukan waktu dan upaya tertentu
maka sebelum pengembangan tebu dilakukan
harus segera dilakukan proses pelepasan
varietas lokal di wilayah Jambi (Kerinci), agar
pada saatnya varietas tersebut digunakan untuk
pengembangan tebu varietas tersebut telah siap
ditanam.
Di wilayah Way Kanan Lampung dimana
telah terdapat Pabrik Gula (PT PSMI, PG
Bungamayang, PG Gula Putih Mataram, PG
Gunung Madu Plantation, dll.), perluasan tebu
hendaknya memperhatikan lokasi pertebuan
di masing-masing pabrik gula, sehingga tidak
terjadi perebutan wilayah pertebuan yang akan
memasok bahan baku bagi pabrik gula eksisting.
Pabrik gula terdekat dengan wilayah Way Kanan
adalah PT PSMI, maka perhitungan jumlah
pasok bahan baku yang diperlukan pabrik gula
tersebut diperlukan, demikian juga varietas tebu
yang akan dikembangkan dapat mengacu pada
varietas yang telah dikembangkan di wilayah
tersebut. Penggunaan varietas bina yang telah
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dilepas secara resmi untuk dikomersialisasi
dapat dilakukan dengan proses sesuai aturan
pelepasan varietas.
Daerah yang belum terdapat pabrik gula
seperti wilayah Sulawesi Tenggara kajian
kesesuaian lahan, ketersediaan air terutama
pada umur tanaman tebu membutuhkan air serta
drainase yang memadai sangat menentukan
keberhasilan pengembangan tanaman tebu
di wilayah tersebut. Di wilayah Konawe
Sulawesi Tenggara dengan ketersediaan air
yang cukup, maka secara teknis mungkin akan
layak untuk pengembangan tebu, namun perlu
dipertimbangkan untuk keberlanjutannya karena
di wilayah tersebut belum terdapat pabrik gula.
Sambil menunggu adanya investor yang masuk
untuk membangun pabrik gula, dapat dilakukan
penggilingan tebu menjadi gula merah, dengan
terlebih dahulu melihat potensi pasar gula merah
di sekitar Sulawesi Tenggara.
Wilayah Maluku yang telah melakukan
penanaman benih tebu adalah di wilayah
Maluku Utara. Pengembangan tanaman tebu
di wilayah Seram dapat mengacu kepada
pengadaan kebun benih tebu di Maluku Utara
serta diperlukan adanya studi kelayakan untuk
kesesuaian lahan. Sedangkan wilayah Papua
yang telah pernah dilakukan penanaman
tebu oleh investor, perlu dikaji kegagalan dan
kemungkinan solusinya, misalnya pengendalian
hama atau penyakit di wilayah tersebut.
Di wilayah Sambas (Kalimantan Barat) jenis
lahan menjadi materi kajian yang sangat penting
mengingat kondisi lahan di Kalimantan sebagian
adalah lahan Gambut. Syarat kesesuaian
lahan untuk tebu perlu mendapat perhatian di
Sambas. Di samping itu ketersediaan tenaga
kerja dan faktor-faktor yang diperlukan untuk
pembangunan pabrik gula misalnya sumber air
baik untuk kebun tebu maupun untuk proses di
pabrik gula hendaknya mendapat perhatian yang
cukup.
Pengembangan tebu di Jawa, khususnya Jawa
Timur (Banyuwangi, Malang Selatan, Mojokerto,
Blitar, Lamongan, dan Madura) perlu dikaji secara
baik, karena wilayah-wiayah tersebut merupakan

wilayah yang telah ada pabrik gulanya. Lahanlahan yang tidak menjadi lahan pasok bahan
baku tebu milik pabrik gula eksisting dapat
dikembangkan pertebuan, namun diduga
lahan tersebut tidak cukup luas. Untuk wilayah
Banyuwangi dimana sedang dibangun pabrik
gula baru peluang dan potensi pembangunan
kebun tebu dapat dilakukan untuk memenuhi
pasok bahan baku pabrik gula baru tersebut.
Keputusan pengembangan tebu di daerahdaerah tersebut hendaknya didahului dengan
kajian secara mendalam di masing-masing
wilayah, baik dari aspek teknis, sosial dan
ekonomi. Analisis secara fokus dan mendalam
dari setiap aspek tersebut dilakukan oleh Tim
yang mampu dan memahami metodologi
pelaksanaan kajian kelayakan secara teknis, sosial
dan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

4.2
Kebutuhan Benih dan Pupuk
Sebagai acuan untuk menunjang program
pengembangan tebu, khususnya dalam
hal penyediaan bibit dan pupuk, berikut ini
dijelaskan kebutuhan benih dan pupuk per
hektar tebu.
Di daerah tegalan, dengan musim kemarau
panjang (lebih dari 4 bulan) mempunyai satu
masa tanam, yaitu pada awal musim hujan. Tebu
ditanam dengan b enih bagal (stek) bermata
tiga sebanyak 2 – 3 benih/meter atau 15.000
– 20.000 bagal/hektar. Dengan demikian per
meter juring terdapat 8 – 9 mata tunas.
Di lahan sawah, kebutuhan benih tebu untuk
tebu giling adalah sebagai berikut:
1. Jumlah benih panjang juring 8 m:
• 14-16 benih bagal / krecekan 2 mata,
ditambah 2 benih
• 16-18 benih rayungan 2 mata tunas,
ditambah 2 benih
• 16-18 benih rayungan 1 mata tunas,
ditambah 2 benih

2. Jumlah benih panjang juring 10 m:
• 16-18 benih bagal / krecekan 2 mata,
ditambah 2 benih
• 16-18 benih rayungan 2 mata tunas,
ditambah 2 benih
• 20-22 benih rayungan 1 mata tunas,
ditambah 2 benih
Dosis pupuk yang mendekati kebutuhan
tanaman dapat diketahui dengan mengadakan
percobaan pemupukan, analisis kimia tanah
atau tanaman. Pada lahan-lahan yang jenjang
kandungan Fosfatnya memerlukan pemupukan
Fosfat, setara 60 – 90 kg P2 O5 setiap hektar.
Jika jenjang kandungan kaliumnya rendah perlu
diberi pupuk setara 120 – 150 kg K2O/hektar.
Kebutuhan pupuk nitrogen pada tanah yang
masih “perawan” (baru dibuka dari lahan hutan
atau yang telah cukup lama diberakan) biasanya
rendah yaitu setara 40 – 60 kg N per hektar.
Pada tanah di lahan yang telah cukup lama
dibudidayakan kebutuhan pupuk Nitrogen-nya
berkisar 80 – 120 kg N per hektar (King et al.,
1965)
Pada daerah bermusim kemarau panjang, pupuk
pertama sebanyak 100% dosis P2 O5 (60 – 90
kg/ha) dan 30% dosis Nitrogen (dan kalium jika
dosisnya lebih dari 120 kg K2O) yang diperlukan
(40 kg N/ha) diberikan bersamaan atau sesaat
sebelum tanam pada dua alur di kedua sisi
benih yang ditanam, secara manual maupun
mekanis. Sisanya (80 kg N/ha dan 120 kg K2O/
ha) diberikan pada saat tanaman berumur 1,5
bulan. Pada daerah bermusim kemarau pendek,
prinsip pemupukannya tidak berbeda dengan
daerah bermusim kemarau panjang. Namun
pada umumnya daerah tersebut tanahnya lebih
miskin (kurus) sehingga memerlukan dosis pupuk
yang lebih tinggi. Pada daerah yang kecukupan
air, pemberian pupuk Nitrogen (ataupun Kalium
yang berdosis tinggi) pertama dapat diberikan
hingga 50% dosis yang diperlukan.
Untuk tebu keprasan, pupuk Nitrogen diberikan
20 kg N per ha lebih tinggi daripada dosis
pupuk N untuk tebu tanaman baru, pupuk fosfat
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dosisnya tetap sama, sedangkan untuk pupuk
Kalium dosisnya dapat separuhnya dosis pupuk
tanaman baru, namun dalam keadaan tertentu
dosisnya dapat disamakan dengan tanaman
baru.
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5

KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK TEBU DI
KABUPATEN DOMPU
5.1
Kondisi Umum Kabupaten
Dompu
5.1.1
Kondisi Geografis Daerah
Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari 10
(sepuluh) Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi
Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah
2.324,55 Km2.
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Letak geografis Kabupaten Dompu berada di
antara 1170 42’ – 1180 30’ Bujur Timur dan 80
06’ – 90 05’ Lintang Selatan dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut:
•

Sebelah Utara
Kabupaten Bima

: Laut Flores dan

•

Sebelah Selatan

: Lautan Indonesia

•

Sebelah Timur

: Kabupaten Bima

•

Sebelah Barat

: Kabupaten Sumbawa

Secara administratif Kabupaten Dompu sampai
akhir Tahun 2012 terbagi dalam 8 (delapan)
Kecamatan, 70 (tujuh puluh) Desa, 9 (sembilan)
Kelurahan, 353 (tiga ratus lima puluh tiga)
Dusun/Lingkungan, dengan luas wilayah
2.324,55 Km2. Wilayah Kecamatan yang terluas
yaitu Kecamatan Pekat dengan luas 875,17 Km2,
sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil
adalah Kecamatan Pajo yaitu seluas 135,32 KM2.
Mata pencaharian penduduk Kabupaten Dompu
sebagian besar adalah bertani.

5.1.2.
Kondisi Demografi
Tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Dompu
adalah sebesar 221.184 jiwa yang terdiri atas
laki-laki 111.853 jiwa dan perempuan 109.331
jiwa yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak
dari pada perempuan, dengan tingkat kepadatan
95,20 jiwa/km2, ini memperlihatkan penduduk
Kabupaten Dompu dari tingkat kepadatan dan
penyebarannya masih dalam kategori jarang.
Dilihat keadaan masing-masing kecamatan, maka
Kecamatan Dompu merupakan yang terpadat
yaitu sebesar 223,29 jiwa/km2, diikuti Kecamatan
Woja dan Manggelewa yakni masing-masing
sebesar 171,68 dan 157,41 jiwa/km2. Terdapat
4 kecamatan lainnya yang memiliki kepadatan
penduduk 50-100 jiwa/km2 yaitu Kecamatan
Kilo, Hu’u, Pajo, Kempo, sedangkan kecamatan
yang memiliki kepadatan penduduk paling
rendah adalah Kecamatan Pekat yaitu 35,293
jiwa/km2. Jarangnya penduduk di Kabupaten
Dompu lebih lanjut merupakan salah satu bahan
pertimbangan dalam penetapan suatu daerah
menjadi daerah tujuan transmigrasi.
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5.1.3.
Kondisi Topografi

5.1.5.
Perekonomian Daerah

Kondisi topografi Kabupaten Dompu adalah
23,43% atau 56,784 ha tanah berada pada
ketinggian antara 0-100 meter di atas
permukaan laut, 52,92% (123,020 ha) berada
pada ketinggian antara 100-500 meter di atas
permukaan laut dan 16,59% (38,558 ha) berada

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu pada
tahun 2011 telah mampu mencapai tingkat yang
signifikan yaitu sebesar 7,98%, dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir
hanya berkisar 4% - 5%.

No.

Tahun

Pertumbuhan Ekonomi (%)

1

2006

4,11

2

2007

4,97

3

2008

4,11

4

2009

5,29

5

2010

4,57

6

2011

7,98

Tabel 13.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dompu Tahun 2006 - 2011
Sumber: Kabupaten Dompu Dalam Angka tahun 2006 - 2011

pada ketinggian 500-1.000 meter di atas
permukaan laut, serta terdapat 6,06% (14,098
ha) tanah berada pada ketinggian di atas 1.000
meter dari permukaan laut. Wilayah Kabupaten
Dompu yang berada pada kemiringan antara
0-2% seluas 43.470 ha, 81.795 ha berada pada
kemiringan antara 2-15%, 75.785 ha berada
pada kemiringan 15-40%, dan 31.410 ha berada
pada kemiringan di atas 50%.

5.1.4.
Kondisi Hidrologi
Dilihat dari aspek hidrologis, Kabupaten Dompu
memiliki persediaan air yang cukup untuk
keperluan hidup sehari-hari dan pengairan bagi
lahan pertanian, karena Kabupaten Dompu
didukung oleh 122 (seratus dua puluh dua) buah
aliran sungai besar dan beberapa buah sungai
kecil serta beberapa sumber mata air lain yang
berair sepanjang tahun yang dapat dijadikan
sebagai sumber penghidupan dan pengairan
bagi masyarakat Kabupaten Dompu.
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5.1.6.
Infrastruktur
Gambaran ketersediaan infrastruktur suatu
wilayah dapat terlihat pada ketersediaan
infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, listrik, dan
telekomunikasi dan lain sebagainya. Kabupaten
Dompu terdapat 192 ruas jalan yang terdiri dari
17 ruas jalan nasional, 17 ruas jalan provinsi,
dan 158 ruas jalan kabupaten. Kondisi jalan di
Kabupaten Dompu dapat digambarkan pada
Tabel 14
Dalam hal peningkatan infrastruktur sumberdaya
air dan kondisi prasarana irigasi di Kabupaten
Dompu sebagaimana terlihat pada Tabel 15.
Adapun jumlah pelabuhan/dermaga di
Kabupaten Dompu adalah sebanyak 3 unit yang
terdiri dari 2 unit dalam kondisi sedang dan 1
unit dalam kondisi buruk. Sumberdaya energi
listrik saat ini di Kabupaten Dompu disuplai
oleh PLN Ranting Dompu, Sub Ranting Soriutu,
Sub Ranting Hu’u, Sub Ranting Kempo, Sub
Ranting Pekat, Sub Ranting Sanggar, dan Sub
Ranting Kilo. Untuk daerah yang tidak terjangkau
jaringan PLN, sejak tahun 2000 dilakukan melalui

No.

Jenis Permukaan

Km

1

Aspal

231,96

2

Kerikil

134,92

3

Tanah

168,75

Jumlah

535,63

No.

Kondisi Jalan

Km

1

Baik

184,85

2

Sedang

53,13

3

Rusak

86,67

4

Rusak Berat

210,98

Jumlah

535,63

% Tingkat Kemantapan

46,53%

Tabel 14.
Kondisi Infrastruktur di Kabupaten Dompu
Sumber: Kabupaten Dompu Dalam Angka tahun 2013

No.

Uraian

Besaran

1

Panjang jaringan irigasi primer

53.112,00 M’

Panjang baik

36.887,97 M’

2

3

% baik

69,45 %

Panjang jatingan irigasi sekunder

367.771,00 M’

Baik

280.442,03 M’

% baik

76,25 %

Jumlah dan kondisi bendung

150,00 unit

Jumlah baik

109 unit

% baik

72,50 %

Tabel 15.
Kondisi Prasarana Irigasi di Kabupaten Dompu
Sumber: Dinas PU Kab. Dompu 2011

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Accu
(PLTAccu) yang menjangkau kebutuhan listrik
untuk 1000 KK. Rasio elektrifikasi di Kabupaten
Dompu hanya 41,58% dari 52.773 KK. Sampai
saat ini kemampuan PT. PLN (persero) Ranting
Dompu menyediakan energi listrik sebesar
32 GWH terdistribusi untuk seluruh wilayah
kecamatan.

5.1.7.
Lembaga Keuangan
Lembaga perbankan memiliki peranan yang
sangat penting dalam kegiatan perekonomian
daerah. Seiring dengan kemajuan yang dicapai

daerah, tantangan untuk meningkatkan peranan
sistem keuangan, dalam hal ini lembaga
perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga
semakin besar. Di lihat dari penyebarannya,
selama tahun 2011, kegiatan pelayanan
perbankan masih terpusat di Kecamatan Dompu,
hal ini dapat terlihat dari jumlah kantor pelayanan
perbankan yang terdapat di Kecamatan Dompu
tertinggi di Kabupaten Dompu. Lembaga
keuangan daerah dan perbankan yang
beroperasi di Kabupaten Dompu hingga akhir
tahun 2011 adalah sebanyak 16 (enam belas)
bank yang meliputi: 3 (tiga) bank umum yaitu
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan 6 (enam)
buah Bank BRI Unit, Bank Nasional Indonesia
(BNI ’46), Bank Pembangunan Daerah (PT. NANK
NTB), Bank Pembangunan Daerah Sari’ah serta
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Bank Tabungan Pensiunan Negara, dan 4 (empat)
Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR-LKP) yaitu LKP
Bada Kecamatan Dompu, LKP Monta Kecamatan
Woja, LKP Rasabou Kecamatan Hu’u, dan LKP
Soriutu Kecamatan Manggelewa, di Kecamatan
Kilo tidak terdapat Bank dan Lembaga Keuangan
lainnya.

Rencana Struktur Ruang
Rencana struktur ruang Kabupaten Dompu
berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu
Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:
•

Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)
berada di Dompu, yang mempunyai peran
dan fungsi sebagai simpul kedua kegiatan
ekspor impor yang mendukung Pusat
Kegiatan Nasional (PKN), sebagai pusat
kegiatan industri dan jasa yang melayani
skala Provinsi atau beberapa kabupaten,
dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi
atau berpotensi sebagai simpul transportasi
yang melayani skala provinsi atau beberapa
kabupaten.

•

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di
Calabai, Kempo, Hu’u, dan Kilo yang
mempunyai peran dan fungsi sebagai pusat
kegiatan industri dan jasa yang melayani
skala kabupaten, dan sebagai simpul
transportasi yang melayani skala kabupaten.

•

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) berada
di Pajo, Manggelewa, dan Wajo yang
mempunyai peran dan fungsi sebagai pusat
kegiatan industri dan jasa yang melayani
skala kabupaten dan sebagai simpul
transportasi yang melayani skala kabupaten.

•

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di
Hu’u, Sawe, O’o, Kadindi, Doropeti, Sonutu,
Kwangko, Soro, Dorokobo, Malaju, Mbuju,
Jambu, dan Ranggo, yang mempunyai
peran sebagai pusat pelayanan umum dan
sosial skala kawasan dan sebagai simpul
transportasi skala kawasan, Pusat pelayanan
dan pengembangan sektor unggulan, pusat
perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa
skala kawasan.

•

Pusat Pelayanan Lokal (PPL) berada
di Nangasia, Madawa, Mangge Asi,
Nangamiro, Sorinomo, Riwo, Nowa, Lanci
Jaya, Banggo, Napa, Kesi, Ta’a, Karamat,
Lasi, Lepadi, dan Soro Adu yang mempunyai
peran dan fungsi sebagai pusat kegiatan

5.1.8.
Penataan Ruang Kabupaten Dompu
Kebijakan Penataan Ruang
Kebijakan penataan ruang Kabupaten Dompu
sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 2
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Dompu tahun 2011-2031 sebagai
berikut:
•

Pengembangan wilayah yang berbasis
pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

•

Pemantapan fungsi kawasan lindung,
terutama area-area hutan lindung, kawasan
konservasi, sungai dan mata air, serta ruang
terbuka hijau.

•

Pengelolaan mitigasi dan adaptasi kawasan
rawan bencana alam.

•

Pengelolaan kawasan budidaya dengan
memperhatikan aspek keberlanjutan dan
kelestarian lingkungan hidup.

•

Pemantapan sistem pemukiman perkotaan
yang berperan sebagai pusat pelayanan
regional dan lokal, yang terintegrasi dengan
pusat-pusat pelayanan yang berperan
sebagai simpul pelayanan produksi ekonomi
pedesaan.

•

Pengembangan sistem prasarana wilayah
yang mendukung kegiatan pariwisata dan
industri pengolahan, perdagangan dan jasa.

•

Pengembangan kawasan strategis.

•

Peningkatan fungsi kawasan untuk
pertahanan dan keamanan negara.
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industri dan jasa melayani skala kecamatan/
beberapa desa, dan sebagai simpul
transportasi yang melayani skala kecamatan
atau beberapa desa/kelurahan.

unggulan sektor pariwisata, industri,
pertanian, dan perikanan,
•

Kawasan Strategis
Kawasan strategis yang ada di Kabupaen Dompu
berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu
Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

Kawasan Ekosistem Gunung Tambora dan
Kawasan Ekosistem Hutan Parado yang
merupakan kawasan strategis dari sudut
Kepentingan Lingkungan Hidup.

Kawasan Strategis Kabupaten meliputi
kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut
kepentingan ekonomi terdiri atas: a) Kawasan
Kecamatan Kempo dan Pekat dengan sektor
unggulan pertanian, peternakan, perikanan,
perkebunan, dan pertambangan, b) Kawasan
Teluk Cempi dan sekitarnya dengan sektor
pariwisata, perikanan, pertambangan, dan
energi, c) Kawasan Industri Terpadu Manggelewa
dengan sektor unggulan industri pengolahan, d)
Kawasan Dompu Mandiri dan sekitarnya dengan
sektor unggulan perdagangan dan jasa serta
sebagai pusat pemerintahan.

Kawasan Strategis Nasional meliputi Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
Bima yang merupakan kawasan strategis dari
sudut kepentingan ekonomi; dan kawasan
yang merupakan kawasan strategis dari
sudut kepentingan Lingkungan Hidup (Suaka
Margasatwa Tambora Selatan, Cagar Alam
Gunung Tambora Selatan, Taman Wisata Alam
Laut Pulau Satonda, Taman Burung Gunung
Tambora Selatan).

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari
sudut kepentingan sosial budaya meliputi Situs
Nangasia, Desa Budaya Ranggo, Situs Dorobata,
dan Arena Pacuan Kuda Tradisional Lepadi.

Kawasan Strategis Provinsi meliputi Kawasan
yang merupakan kawasan strategis dari sudut
kepentingan ekonomi terdiri dari
•

Kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya dengan
sektor unggulan perikanan, pariwisata,
pertanian, peternakan, dan industri,

•

Kawasan Agropolitan Manggelewa dengan
sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan
industri di Kecamatan Manggelewa,

5.1.9.
Sektor Pertanian

Kawasan Hu’u dan sekitarnya dengan

Sektor pertanian di Kabupaten Dompu

•

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup yaitu Kawasan Konservasi Laut Daerah
(KKLD) Pulau Satonda.

No.

Kecamatan

Lahan Sawah (Ha)

Lahan Kering (Ha)

Total (Ha)

1

Dompu

2.841

2.337

5.178

263

2

Woja

5.067

2.874

7.941

1.529

3

Kempo

1.502

955

2.457

105

4

Kilo

442

2.380

2.822

1.100

5

Hu’u

2.671

2.118

4.789

300

6

Manggelewa

2.121

5.941

8.062

135

7

Pekat

2.238

49.048

51.286

-

8

Pajo
JUMLAH

Belum Dimanfaatkan (Ha)

2.312

4.152

6.494

-

19.194

69.810

79.513

3.432

Tabel 16.
Potensi Lahan Pertanian di Kabupaten Dompu

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, 2010.
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merupakan sumber pendapatan daerah yang
sangat besar, hampir setengah pendapatan
daerah berasal dari sektor ini. Perkembangan
sektor pertanian di Kabupaten Dompu diarahkan
untuk meningkatkan ketahanan pangan,
meningkatkan penganekaragaman produksi,
serta mendorong dan memperluas kesempatan
kerja dalam memacu pembangunan daerah.

lahan kering 69.810 ha yang belum dimanfaatkan
seluas 3.432 ha. Lebih jelasnya dapat dilihat
pada Tabel 16
Potensi lahan sawah berdasarkan jenis pengairan
seluas 19.194 ha terdiri dari lahan irigasi teknis
seluas 9.703 ha, lahan irigasi setengah teknis
seluas 1.813 ha, lahan irigasi sederhana seluas
187 ha, Irigasi Desa Non PU seluas 3.200 ha dan
lahan tadah hujan seluas 4.082, lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 17

Potensi lahan pertanian tanaman pangan dan
hortikultura berdasarkan jenis tanah seluas
79.513 ha terdiri dari lahan sawah 19.194 ha,
No.

Kecamatan

Lahan Berdasarkan Jenis Pengairan (Ha)
Teknis

½ Teknis

Sederhana IRDES Non PU Tadah Hujan

Total

1

Dompu

2.163

-

-

678

-

2.841

2

Woja

3.384

-

-

815

868

5.067

3

Kempo

555

257

-

50

640

1.502

4

Kilo

271

64

20

61

26

442

5

Hu’u

1.574

100

-

748

249

2.671

6

Manggelewa

-

-

137

223

1.552

2.121

7

Pekat

700

848

30

110

550

2.238

Pajo

1.056

544

-

515

197

2.312

JUMLAH

9.703

1.813

187

3.200

4.082

19.194

8

Tabel 17.
Potensi Lahan Sawah Berdasarkan Jenis Pengairan di Kabupaten Dompu
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, 2010.
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Sarana dan Prasarana Pendukung
Pertanian

Kabupaten Dompu menentukan komoditas
unggulan daerah pada sektor pertanian tanaman
pangan dengan komoditi utama Jagung

Melihat potensi serta peluang agribisnis, maka
No

Sarana/
Prasarana
Pertanian

1.

Kecamatan (Unit/Km)
Dompu

Woja

Kempo

Kilo

Hu’u

ManggeLewa

Pekat

Pajo

Stok

64

45

30

22

54

35

35

60

Kebutuhan

142

253

75

25

134

106

112

116

Hand Traktor

2

Power Thresser

3

Stok

20

25

15

10

25

17

13

30

Kebutuhan

142

253

75

22

134

106

112

116

Stok

25

30

34

14

29

25

17

27

Kebutuhan

189

338

100

29

178

141

149

154

Stok

-

-

-

-

-

-

-

-

Kebutuhan

1

1

1

1

1

2

1

1

Stok

10

5

5

5

16

11

7

19

Kebutuhan

26

28

6

9

13

13

16

17

Stok

5

5

4

4

5

10

4

4

Kebutuhan

25

25

25

25

25

45

30

5

Stok

15

25

8

5

16

15

12

9

Kebutuhan

238

215

183

119

250

176

250

210

Stok

10

15

8

5

7

20

15

10

Kebutuhan

50

80

25

28

47

50

75

25

Pompa Air

4

Silo Jagung

5

RMU

6

Pemipil Jagung

7

Mist Blower

8

Jalan Usahatani

Tabel 18.
Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian di Kabupaten Dompu
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, 2010.

No.

Tahun

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

1

2008

1.931

5.161

2

2009

2.312

8.762

3

2010

5.987

18.538

4

2011

15.765

79.535

5

2012

27.240

136.620

Tabel 19.
Produksi Komoditi Unggulan Jagung di Kabupaten Dompu
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, 2010.
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Peluang investasi untuk komoditas Jagung di
Kabupaten Dompu adalah pada sektor-sektor
sebagai berikut:

komoditi perkebunan yang sangat potensial
adalah kelapa, kopi, dan jambu mete. Sub
sektor perkebunan tidak saja ditujukan untuk
peningkatan produksi dan mutu produksi
komoditi tersebut di atas, akan tetapi juga
pengembangan jenis komoditi perkebunan
lainnya yang didasarkan kontribusinya kepada
pembangunan daerah dan sumberdaya alam
yang tersedia serta memperluas kesempatan
kerja dan kesempatan berusaha.

1. Budidaya pola inti plasma
2. Perdagangan
3. Industri pengolahan

5.1.10.
Sektor Perkebunan

Potensi lahan perkebunan berdasarkan
pemanfaatan lahan seluas 39.193,59 ha yang
sudah dimanfaatkan seluas 17.957,59 ha dan
yang belum dimanfaatkan seluas 21.236 ha.
Adapun rinciannya menurut kecamatan adalah
seperti tabel berikut ini.
Luas areal Jambu Mete adalah 12.748,25 ha,

Perkebunan merupakan salah satu sektor
perekonomian di Kabupaten Dompu
yang mempunyai peranan penting dalam
meningkatkan pendapatan petani, jenis-jenis

Peluang yang
Komoditas yang
masih ada untuk dikembangkan
dikelola (ha)
saat ini

No.

Kecamatan

Potensi
(ha)

Pemanfaatan
(ha)

Komoditas yang potensial
untuk dikembangkan

1

Pekat

14.496,68

10.012,93

4.483,75

Tebu, kopi,
jambu mete,
kelapa

Tebu, kopi, jambu mete,
wijen, tembakau, jarak
pagar, kelapa, kakao,
tembakau

2

Kilo

5.326,75

661,25

4.665,50

Jambu mete,
kelapa

Tebu, jambu mete, wjen,
tembakau, jarak pagar,
kelapa

3

Kempo

6.479,81

2.247,81

4.232,00

Jambu mete,
kelapa, jarak
pagar

Tebu, jambu mete, wijen,
tembakau, jarak pagar,
kelapa

4

Manggelewa

4.341,85

2.908,60

1.433,25

Jambu mete,
kelapa,
tembakau

Tebu, jambu mete, wijen,
tembakau, jarak pagar,
kelapa

5

Woja

2.581,50

668,50

1.913,00

Jambu mete,
kelapa

Jambu mete, wijen,
tembakau, jarak pagar,
kelapa

6

Dompu

2.785,50

629,50

2.156,00

Jambu mete,
kelapa

Jambu mete, wijen,
tembakau, jarak pagar,
kelapa

7

Pajo

1.672,50

333,50

1.339,00

Jambu mete,
kelapa

Jambu mete, wijen,
tembakau, jarak pagar,
kelapa

8

Hu’u

1.509,00

495,50

1.013,50

Jambu mete,
kelapa

Jambu mete, wijen,
tembakau, jarak pagar,
kelapa

Tabel 20.
Profil Komoditas Perkebunan yang Dibudidayakan dan Potensial Dibudidayakan di Kabupaten Dompu
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, 2010.
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yang belum menghasilkan 2.787,65 ha, sudah
menghasilkan 9.328,03 ha, lahan sudah rusak/
tua 632,57 ha. Jumlah produksi 4.264,23 ton.
Adapun rinciannya sebagai berikut.

Luas areal kopi adalah 1.1846,58 ha yang belum
menghasilkan 301,05 ha, sudah menghasilkan
795,71 ha lahan sudah rusak/tua 89,92 ha.
Jumlah produksi 479,34 ton.

Luas (Ha)
No.

Luas (Ha)
Produksi
(Ton)

Kecamatan
Belum
menghasilkan

Menghasilkan

Tua/
Rusak

Jumlah

Rerata
Produksi
(Kg/ha)
Baru

Peremajaan

Jumlah
Petani
(Jiwa)

1

Dompu

75,65

129,85

67,50

273,00

40,80

314,21

-

-

231

2

Woja

81,50

126,50

5,00

213,00

24,79

195,97

-

-

333

3

Pajo

118,00

122,50

11,00

251,50

32,89

268,49

-

-

347

4

Hu’u

62,50

106,50

-

169,00

34,70

325,82

-

-

163

5

Manggelewa

872,00

943,00

227,00

2.042,00

106,00

112,41

-

-

1.378

6

Kempo

255,00

666,00

308,00

1.229,00

176,00

264,26

-

-

888

7

Kilo

114,50

280,25

-

394,75

66,13

235,97

-

-

686

8

Pekat

1.208,50

6.953,43

14,07

8.176,00

3.782,92

544,04

-

-

6.711

2.787,65

9.328,03

632,57

12.748,25

4.264,23

457,14

-

-

10.737

Jumlah

Tabel 21.
Profil Budidaya Jambu Mente di Kabupaten Dompu
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, 2010.
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6

POTENSI PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA
DI KABUPATEN DOMPU
6.1. Iklim
Iklim menyatakan kondisi rata-rata cuaca
berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu
lokasi tertentu di permukaan bumi. Waktu yang
diperlukan sebagai dasar penentuan tipe iklim
sekurang-kurangnya adalah 10 tahun terakhir.

80

6.1.1.
Curah Hujan
Curah hujan merupakan jumlah air hujan yang
sampai kepermukaan bumi dalam periode
tertentu. Informasi curah hujan dan hari hujan
didapatkan pada kecamatan Dompu, Hu’u, Pajo,
Woja, Manggelewa, Kilo, Kempo dan Pekat.
Secara umum, di wilayah Kabupaten
Dompu memiliki distribusi grafik curah hujan
sebagaimana Gambar 11. Kabupaten Dompu
memiliki Bulan Lembab (BL) menurut klasifikasi
Oldeman sejumlah 5 bulan dan Bulan Kering
(BK) 7 bulan yang termasuk dalam kategori tipe
iklim E4 Oldeman.
Pada bulan November sampai dengan Februari
angin yang berasal dari Barat Laut membawah
udara lembab, sehingga menimbulkan hujan
di sebagian besar Indonesia. Pada bulan April
sampai dengan November wilayah Indonesia
dibawah pengaruh angin dari arah Tenggara,
yang berasal dari daratan Australia yang nisbi
kering. Dalam bulan Maret hujan sudah mulai
berkurang, terutama di sepanjang pantai
Tenggara kepulauan Nusa Tenggara.
Distribusi curah hujan pada masing-masing
kecamatan di Kabupaten Dompu tampak pada
Tabel 22. Berdasarkan distribusi Tabel 22, maka
kecenderungan iklim di berbagai kecamatan di
wilayah Kabupaten Dompu berada pada range
iklim E3 hingga E5 menurut klasifikasi Oldeman.
Curah hujan dengan jumlah > 1.000 mm per
tahun terdapat di kecamatan Dompu, Hu’u,
Woja, Manggelewa, Kilo dan Pekat. Adapun
curah hujan < 1.000 mm per tahun terdapat
pada kecamatan Pajo dan Kempo.
Air hujan mengandung bahan-bahan kimia yang
cukup kompleks, bervariasi menurut tempat,
musim dan waktu. Dalam jumlah besar dapat
berupa ion-ion Na, K, Ca, Cl, sulfat, nitrat, nitrit,
dalam jumlah kecil berupa ion bromide, boron,
Fe, Al, silikat. pH air hujan berkisar antara 3,09,8. Hujan secara tidak langsung mempengaruhi
kebutuhan air tanaman, melalui lama penyinaran
matahari, kelembaban nisbi udara, serta
penurunan temperatur.
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164

168

162
146

129

90

49
7

7
24

24

16

Gambar 11.
Distribusi Curah Hujan di Kabupaten Dompu
Wilayah

Curah Hujan
Okt Nov Des

Jumlah

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Kec.Dompu

179

192

202

181

115

24

21

12

11

28

72

159

1.196

Kec. Hu’u

194

202

164

158

62

7

13

10

8

40

46

198

1.103

Kec. Pajo

114

160

66

52

31

18

0

2

0

4

36

99

581

Kec. Woja

171

183

182

163

124

27

25

13

13

42

68

149

1.161

Kec. Maggelewa

221

143

160

122

135

27

34

0

0

0

0

171

1.013

Kec. Kilo

178

185

236

187

114

48

27

2

7

20

42

103

1.148

Kec. Kempo

156

145

171

149

79

30

13

8

5

35

66

126

984

Kec. Pekat

191

207

189

238

116

23

8

7

8

34

81

64

1.165

Rerata Kab. Dompu

175

177

171

156

97

26

18

7

7

25

51

134

1.044

Tabel 22.
Distribusi Curah Hujan pada Setiap Kecamatan di Kab Dompu

Sumber : Data tahun 2005-2015 dalam Kabupaten Dompu Dalam Angka, BPS dan Dinas Pertanian Kab Dompu (data diolah).

6.1.2.
Lama Panjang Penyinaran
Penyinaran matahari sangat mendukung
pertumbuhan tanaman tebu. Sinar matahari juga
sangat mendukung dalam proses pemasakan,
pembentukan gula dalam batang dan optimasi
kadar gula dalam batang tebu. Lama panjang
penyinaran matahari antara 7-9 jam per hari
memberikan pembentukan kandungan sukrosa
maksimum.
Kondisi lama panjang penyinaran di wilayah
kajian yang didekati melalui stasiun meteorologi
Sultan Mahmud Salahudin Bima menunjukkan
lama panjang penyinaran berada pada kisaran
49,5% - 92,8% (3,96-7,42 jam per hari). Panjang
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penyinaran > 7 jam per hari (setara 87,5%)
berada pada bulan Agustus, September
dan Oktober sebagaimana tampak Gambar
2. Dengan demikian, diperkirakan puncak
rendemen tertinggi berada pada bulan – bulan
tersebut.

6.1.3.
Suhu
Suhu rata –rata tahunan yang baik untuk
pertumbuhan tebu berkisar antara 24 – 30 0C.
Suhu udara di wilayah kajian berada pada kisaran
25,7 – 28,8 0C (Gambar 2). Suhu Udara terendah
terjadi pada bulan Juli, sedangkan tertinggi
pada bulan November. Dengan demikian, secara
umum wilayah kajian sesuai untuk pertumbuhan
tanaman tebu.

6.1.4.
Kelembaban Udara

memenuhi kondisi kelembaban yang diperlukan
guna pertumbuhan tanaman tebu.

Kelembaban nisbi yang dikehendaki tanaman
tebu berada pada kisaran 65 – 85%, sedangkan
kelembaban nisbi pada wilayah kajian berada
pada kisaran 71-84% (Gambar 2). Kelembaban
udara terendah pada bulan September dan
Oktober (kelembaban 71%), sedangkan tertinggi
pada bulan Februari dan Maret (kelembaban
84%). Dengan demikian, wilayah kajian

6.2.
Analisa Neraca air
Neraca air tanaman menghitung nilai
kebutuhan air tanaman dibandingkan dengan
ketersediaannya. Tipe iklim di Kabupaten
Dompu secara umum masuk dalam Kriteria E4
berdasarkan klasifikasi Oldeman. Neraca air
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Gambar 12.

Lama Panjang Penyinaran (%)
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Distribusi Lama Panjang Penyinaran, Suhu, dan Kelembaban Udara Di Wilayah Kajian Melalui Stasiun Sultan Mahmud
Salahudin Bima tahun 2005-2014 (data diolah)
Sumber: Stasiun Sultan Mahmud Salahudin Bima tahun 2005-2014 (data diolah)

No

Bulan

Evapotranspirasi
(mm/bulan)

Effisiensi Hujan
(mm/bulan)

Kelebihan /kekurangan
(mm/bulan)

1

Januari

124,4

126,1

1,6

2

Februari

114,3

126,9

12,6

3

Maret

115,1

124,2

9,1

4

April

90,8

117,1

26,3

5

Mei

70,9

81,9

11

6

Juni

39,2

24,9

-14,3*

7

Juli

61,2

17,5

-43,7*

8

Agustus

112,9

6,9

-106*

9

September

143,7

6,9

-136,8*

10

Oktober

158,4

24

-134,4*

11

November

140,1

46,8

-93,3*

12

Desember

124,8

105,3

-19,5*

Keterangan: * membutuhkan suplesi irigasi

Tabel 23.
Analisa Neraca Air Kategori Tanam Awal untuk Tebu Musim Kemarau

Sumber: Data tahun 2005-2015 dalam Kabupaten Dompu Dalam Angka dan BMKG Sultan Mahmod Salahudin Kab Bima (data
diolah)
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disimulasikan untuk 2 kategori masa tanam, yaitu
tanam awal (musim kemarau) dan akhir (awal
musim hujan).
Kategori tanam awal hanya dapat dilakukan pada
lahan dengan pengairan yang memadai. Karena
pada kategori ini, tanaman ditanam pada musim
kering dimana tidak tersedia air yang cukup
untuk pertumbuhan. Suplesi irigasi diperlukan
untuk mencukupi kebutuhan air tanaman. Analisa
neraca air untuk kategori tanam awal yaitu pada
musim kemarau disajikan dalam Tabel 23.
Defisit air yang terjadi dalam satu periode
pertumbuhan tebu kategori tanam awal
mencapai ± 600 mm/tahun yang tersebar dalam
7 bulan kering. Jumlah kebutuhan air yang harus
disuplesi rerata perbulan mencapai ± 80 mm/
bulan. Pada kategori masa awal tanam, kondisi
lengas tanah tidak dapat menyediakan jumlah
yang cukup untuk tanaman. Kategori tanam awal
mensyaratkan air harus tersedia mulai dari awal
tanam.
Kategori tanam akhir merupakan pola tanam
tebu pada awal musim penghujan. Di Kabupaten
Dompu secara umum, air hujan tersedia dalam
jumlah mencukupi mulai bulan Desember,
sehingga kategori masa akhir tanam dapat
dilakukan pada bulan tersebut. Pada pola ini,

saat awal tanam tersedia air dalam jumlah
yang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman.
Kebutuhan air tanaman diperkirakan dapat
dipenuhi sampai dengan bulan Maret-April.
Pada bulan tersebut tebu sedang mengalami
fase pemanjangan batang. Kekurangan air yang
terjadi pada usia tersebut dapat berpengaruh
terhadap panjang ruas perbatang. Semakin
kekurangan air maka ruas akan semakin pendek,
sehingga produktivitas tebu akan menurun. Tabel
terkait analisa neraca air di Kabupaten Dompu
disajikan dalam Tabel 24.

6.3.
Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Dompu
didominasi oleh hutan (38%) dan ladang (39%).
Kecamatan yang mempunyai hutan terluas
adalah Pekat dengan 29.035 hektar. Ladang
terluas juga terdapat di kecamatan Pekat yaitu
31.737 hektar. Penggunaa lahan hutan sebagian
besar terdapat pada wilayah sekitar gunung
Tambora, sedangkan ladang berada pada kaki
gunung Tambora. Hutan di Dompu sebagian
besar terdapat pada lahan dengan topografi
berbukit, sedangkan untuk ladang pada
topografi datar sampai bergelombang.
Penggunaan lahan untuk perkebunan di
kabupaten Dompu terluas terdapat di kecamatan

Bulan

Evapotranspirasi
mm/bulan

Effisiensi Hujan
mm/bulan

Kelebihan/kekurangan
mm/bulan

1

Januari

67,5

125,9

58,4

2

Februari

97,9

126,8

28,9

3

Maret

126,1

124,1

-2*

4

April

119

117

-2*

5

Mei

115

81,8

-33,2*

6

Juni

107,8

25

-82,8*

7

Juli

115,2

17,3

-97,9*

8

Agustus

130,8

7,1

-123,7*

9

September

129,9

7,1

-122,8*

10

Oktober

120,3

24,1

-96,2*

11

November

86,6

47

-39,6*

12

Desember

45,1

105,2

60,1

No

Keterangan: * membutuhkan suplesi irigasi

Tabel 24.
Analisa Neraca Air Kategori Tanam Awal untuk Tebu

Sumber: Data tahun 2005-2015 dalam Kabupaten Dompu Dalam Angkadan BMKG Sultan Mahmod Salahudin Kab Bima (data diolah)
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Pekat yaitu 2.038 hektar, kemudian di kecamatan
Manggalewa seluas 1.572 hektar. Komoditas
tanaman perkebunan yang banyak diusahakan di
wilayah tersebut adalah jambu mete.

dan rawa. Tambak yang terdapat di wilayah ini
sebagian besar merupakan tambak garam. Total
luas tubuh air di kabupaten Dompu adalah 9.328
hektar.

Permukiman penduduk di kabupaten Dompu
mempunyai pola sebaran membentuk kelompok
yang terkonsentrasi dibeberapa wilayah
mengikuti jalan khususnya di wilayah pedesaan.
Perkembangan penguasaan lahan untuk untuk
permukiman bergerak sangat cepat. Penguasaan
lahan untuk pemukiman biasanya menepati
100 sampai dengan 200 meter dari tepi jalan.
Pemukiman sebagian besar berada pada wilayah
yang datar dengan sumber air yag mudah
didapat.

6.4.
Potensi Lahan Tebu

Padang rumput terluas terdapat di kecamatan
Pekat yaitu 12.682 hektar. Padang rumput ini
menjadi areal dari penggembalaan ternak sapi
dan kerbau. Kontur lahan di daerah ini sebagian
besar berupa dataran yang bergelombang
dengan meiringan 0-15%. Pada musim kemarau
padang rumput ini mengalami kekeringan.
Penggunaan lahan untuk semak/belukar banyak
terdapat di kecamatan Pekat (4.058 hektar) dan
Manggalewa (3.048 hektar). Total luas semak/
belukar di kabupaten Dompu adalah 12.710
hektar.
Penggunaan lahan berupa tubuh air dapat
dipresentasikan sebagai danau/sungai, tambak

Hasil kajian terhadap kesesuaian lahan untuk
tebu di Kabupaten Dompu mempunyai kelas
sesuai marginal (S3) dan tidak sesuai (N). Lahan
yang sesuai marginal (S3) untuk tebu seluas
34.402 hektar. Sedangkan untuk lahan yang tidak
sesuai seluas 197.753 hektar.
Kecamatan yang mempunyai potensi lahan
sesuai marginal terluas terdapat di Pekat yaitu
16.484 hektar (47,9% dari total lahan sesuai
marginal). Potensi selanjutnya berada di
kecamatan Woja dan Manggelewa dengan total
11.595 hektar (33,8%). Lahan-lahan berada pada
wilayah dengan topografi yang datar, solum
tanah sampai dengan 60 cm, tekstur tanah clay
– loamy sand, iklim kering, kesuburan tanah
rendah sampai sedang dan drainase sedang –
cepat.
Lahan yang tidak sesuai untuk tebu terbesar
berada di Kecamatan Pekat seluas 67.213
hektar (34% dari total lahan tidak sesuai). Faktor
penghambat terberat untuk budidaya tebu di
wilayah yang tidak sesuai adalah jangkauan

No

Kecamatan

Hutan
(ha)

Ladang
(ha)

Perkebunan
(ha)

Permukiman
(ha)

Padang
rumput
(ha)

Semak/
belukar
(ha)

Tubuh air
(ha)

1

Pekat

29.035

31.737

2.038

117

12.682

4.058

4.117

2

Woja

10.763

11.112

518

319

3.627

1.309

1.287

3

Mangelewa

7.331

12.657

1.572

230

468

3.048

732

4

Kempo

8.837

8.091

205

138

903

1.694

686

5

Kilo

10.140

8.224

153

103

738

721

8

6

Dompu

4.517

6.053

30

311

3.582

934

729

7

Huu

15.198

5.918

14

102

1.370

473

1.006

8

Pajo

3.218

7.091

7

72

856

474

763

89.040

90.884

4.535

1.392

24.226

12.710

9.328

Total

Tabel 25.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Dompu
Sumber: Pengolahan Citra Geoeye tahun 2010
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perakaran, topografi curam dan curah hujan
yang rendah. Solum tanah yang sangat
dangkal dengan persentase batuan yang tinggi
menyebabkan daya dukung lahan sangat rendah.
Topografi yang curam menyebabkan efektifitas
kegiatan budidaya sangat rendah, biaya
operasional menjadi sangat tinggi dan efisiensi
sangat rendah. Air sebagai salah satu penopang
kehidupan ketersediaannya sangat rendah. Total
kebutuhan air tanaman tebu dalam satu siklus
budidaya tidak mampu dicukupi dengan curah
No

Kecamatan

1

hujan yang turun setiap tahun pada iklim normal.
Hal ini menyebabkan produktivitas tebu menjadi
sangat rendah.
Pengembangan area tanaman tebu sedapat
mungkin dilakukan sesuai dengan Rencana Pola
Ruang Kabupaten Dompu. Ketersediaan lahan di
wilayah Dompu menempati lokasi rencana pola
ruang 2011 -2031 sebagai berikut :

S3 (sesuai marginal)

N (tidak sesuai)

Ha

%

Ha

%

Pekat

16.484

47,9

67.213

34,0

2

Woja

5.866

17,1

23.127

11,7

3

Mangelewa

5.729

16,7

20.347

10,3

4

Kempo

2.293

6,7

18.342

9,3

5

Kilo

1.467

4,3

18.732

9,5

6

Dompu

2.194

6,4

13.877

7,0

7

Huu

345

1,0

23.646

12,0

8

Pajo

24

0,1

12.470

6,3

Total

34.402

197.753

Tabel 26.
Peta Potensi Kesesuaian Lahan di Kabuapten Dompu
Sumber: Pengolahan data oleh P3GI

Kecamatan

Hutan
Konservasi
(ha)

Hutan
Lindung
(ha)

Hutan
produksi
tetap
(ha)

Hutan
produksi
terbatas
(ha)

Hutan
rakyat
(ha)

Perikanan
/tambak
(ha)

Perkebunan
(ha)

Pertanian
(ha)

Permukiman
(ha)

Kec. Pekat
Kec. Woja

Pertanian
Berkelanjutan
(ha)

nakan
(ha)

33,218

226

14,165

5,421

-

-

15,822

413

3,907

-

-

-

6,468

6,377

251

1,317

963

884

257

-

20,834

892

1,338

4,063

Kec.
Mangelewa

-

8,130

2,104

2,576

-

-

-

1,105

2,910

2,297

-

7,632

Kec.
Kempo

-

4,658

3,920

4,657

938

-

-

689

1,305

444

-

4,788

Kec. Kilo

-

6,771

1,881

1,478

-

-

-

154

1,018

158

-

2,931

Kec.
Dompu

-

4,730

159

976

-

1,359

1,358

1,075

117

686

1,606

4,628

Kec. Huu

-

9,516

1,306

5,778

-

-

-

541

4,021

328

583

1,046

Kec. Pajo

-

930

2,163

2,363

-

163

473

877

97

379

211

5,324

Total

33,218

50,784

26,111

27,155

938

1,773

3,147

11,873

16,729

5,441

3,738

51,247

Mangrove
(ha)

Tabel 27.
Ketersediaan lahan pengembangan tebu pada lokasi rencana pola ruang 2011 – 2031
Sumber: BPN Kabupaten Dompu (2015)
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Peter-

Gambar 13.
Peta Kesesuaian Lahan Overlay dengan Peta Pola Ruang 2011-2031

6.5.
Kesuburan Aktual Wilayah Kajian
Berdasarkan analisa fisika tanah di wilayah kajian
menunjukkan kelas tekstur pasir geluhan (loamy
sand) hingga geluhan (loamy), dengan distribusi
komposisi pasir 20-71%, debu 25-63% dan liat

4-25% sebagaimana tabulasi Tabel 28.
Berdasarkan hasil analisa sampel tanah,
menunjukkan kondisi pH tanah berkisar 6,23 –
7,86 (agak masam - agak alkalis), kandungan N
0,06 – 0,12 % adbk (sangat rendah – rendah),
kandungan P2O5 7 – 112 ppm adbk (sangat

Komposisi Tanah (%)

Sampel

Kelas Tekstur

Pasir

Debu

Liat

1

20

63

17

2

28

47

25

Loamy

3

57

29

14

Sandy Loam

4

71

25

4

Loamy Sand

5

56

33

11

Sandy Loam

Silty Loam

Tabel 28.
Komposisi Unsur Pembentuk Tekstur Tanah di Wilayah Kajian

Sumber: Hasil analisa laboratorium terhadap sampel di lapangan tahun 2015

No

Parameter

Nilai

Satuan

1

pH

6,23 – 7,86

-

2

N

0,06 – 0,12

% adbk

3

P2O5

7 – 112

ppm adbk

4

K2O

215 – 1.525

ppm adbk

5

C-Organik

0,47 – 1,15

% adbk

6

KTK

5,40 – 31,02

me/100 g

Tabel 29.
Hasil Analisa Tanah di Daerah Dompu

Sumber: Hasil analisa laboratorium terhadap sampel di lapangan tahun 2015
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rendah – sangat tinggi), kandungan K2O 215 –
1.525 ppm adbk (sangat rendah – sangat tinggi),
kandungan C – Organik 0,47 – 1,15 %adbk
(sangat rendah – rendah) dan kondisi KTK 5,40 –
31,02 me/100g (rendah – tinggi).
Merujuk pada kebutuhan hara utama bagi
tanaman tebu, maka rekomendasi dasar
pemupukan per hektar tanaman yang dapat
digunakan dengan memperhatikan kondisi aktual
dengan kandungan ketersediaan hara terendah
adalah pemberian pupuk dengan kandungan
160 kg N, 204 kg P2O5, dan 87,5 kg K2O (setara
dengan pemberian 750 kg/ha ZA, 550 kg/
ha SP 36 dan 150 kg/ha KCl). Dalam kondisi
spesifik lokasi perkebunan dosis tersebut dapat
disesuaikan dengan potensi kesuburan aktual
lahan tersebut.

6.6.
Budidaya Tebu
6.6.1.
Budidaya Eksisting
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, secara
umum petani tebu di Kabupaten Dompu belum
melakukan budidaya tebu sesuai standar kultur
teknis, meskipun sebagian besar mendapatkan
pembinaan dari petugas PT SMS dan Dinas
Perkebunan terkait.
Pengolahan tanah dilakukan secara mekanisasi
menggunakan traktor, yang disesuaikan dengan
kondisi dan luas lahan. Jarak dari pusat ke
pusat tanaman (PKP) yang digunakan berkisar
antara 100–135 cm. Tahun 2014, petani tebu
di Kabupaten Dompu memperoleh benih dari
PT SMS, sedangkan tahun 2015 ini benih tebu
diperoleh melalui program bantuan Pemerintah
yang merupakan benih asal kultur jaringan dari
P3GI dan ditanam oleh petani di Kecamatan
Pekat.
Pemupukan pada tebu rakyat menggunakan
NPK 250 kg/ha dan Urea 150 kg/ha. Aplikasi
pemupukan dilakukan satu kali, yaitu pada
saat tebu berumur 1 bulan. Pekerjaan turun
tanah tidak dilakukan, hanya dilakukan bumbun
pada saat tebu berumur kurang dari 1 bulan.
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Pengendalian gulma dilakukan secara manual
dan kimiawi menggunakan herbisida berbahan
aktif ametrin dosis 2 liter/ha dan sebelum tanam
digunakan herbisida pre emergence.
Penanaman tebu rakyat di Kabupaten Dompu
dilaksanakan bulan November (pola II), hal ini
dikarenakan sebagian besar lahan merupakan
lahan kering/tadah hujan dimana pengairan
mengandalkan air hujan. Sesuai dengan data
curah hujan, tipe iklim di Kabupaten Dompu
berada pada range iklim E3 hingga E5 menurut
klasifikasi Oldeman.

6.6.2.
Sistem Budidaya
Pengelolaan pertanaman tebu di Kabupaten
Dompu memerlukan sistem budidaya lahan
kering dengan pola semi mekanisasi. Beberapa
tindakan budidaya yang seharusnya dilakukan
adalah pengolahan lahan dilakukan secara
mekanisasi menggunakan traktor dengan jarak
pkp 135 cm.
Tanam merupakan faktor penting dalam
budidaya tanaman tebu. Penataan masa tanam
dilakukan berdasarkan ketersediaan air. Pada
lahan kering yang tidak dapat diusahakan
pengairan, penentuan masa tanam sepenuhnya
harus berpatokan kepada curah hujan.
Berdasarkan kondisi fisik lingkungan Kabupaten
Dompu, penanaman dapat dilakukan pada pola I
dan pola II. Penanaman pada pola I memerlukan
pemberian pengairan minimal 3 kali, yaitu pada
saat tanam, aplikasi pupuk I dan pupuk II. Untuk
meningkatkan produktivitas tebu di lahan S3
yang diasumsikan sebesar 400 ku/ha menjadi
500 ku/ha, perlu dilakukan penambahan populasi
tanaman dengan penanaman secara overlapping
50%. Dengan demikian jumlah kebutuhan benih
menjadi 9 ton/ha.
Untuk memperoleh produksi tebu yang optimal,
perlu kesesuaian antara tipologi lahan, varietas
tebu dengan masa tanam. Daftar kesesuaian
tipologi lahan, tipe kemasakan/varietas tebu
dengan pola tanam ditampilkan pada Tabel 30.
Permasalahan pada tebu eksisting di Kabupaten
Dompu adalah ketidaksesuaian antara varietas

dengan masa tanam. Hasil survei menunjukkan
bahwa varietas yang ditanam oleh petani tebu di
Kabupaten Dompu, antara lain: PS 881, PS 862,
PS 882 dan KK.
Selain pengaturan masa tanam, masa tebang
juga perlu disesuaikan dengan sifat kemasakan
varietas agar diperoleh rendemen optimal. Tebu
varietas masak awal dapat ditebang setelah
mendapat 1 periode bulan kering, sedangkan
masak tengah mendapat 2 bulan kering dan
masak lambat memperoleh 3 bulan kering. Selain
itu, kemasakan varietas pada daerah kering
dapat maju sekitar 1 bulan, sehingga dapat
ditebang lebih awal.
Berdasarkan hasil analisa tanah, maka aplikasi
pemupukan tebu di kabupaten Dompu adalah
750 kg/ha ZA, 550 kg/ha SP 36 dan150 kg/ha
KCl. Pemupukan dilakukan dua kali, yaitu

Tipologi

Pola Tanam

1. pupuk I bersamaan tanam menggunakan 1/3
dosis pupuk N dan seluruh dosis pupuk P
dan
2. pupuk II pada saat tebu berumur 1 bulan
menggunakan 2/3 dosis pupuk N dan
seluruh dosis pupuk K.

6.7.
Potensi Produktivitas Tebu dan
Ketersediaan Bahan Baku
Penilaian potensi produktivitas tebu dilakukan
berdasarkan analisis asumsi ketersediaan air
(curah hujan) dan iklim pendukung lain yang
terkait dengan produktivitas, khususnya bobot
tebu. Berat batang tebu mengandung air
lebih dari 70%. Wilayah Kabupaten Dompu
diasumsikan seluruhnya menggunakan lahan
pengairan tadah hujan, sehingga ketersediaan
air seluruhnya berasal dari hujan.
Tipe kemasakan/Varietas

A

AT

T

TL

PSBM 901
PS 881
TLH 1

PS 862
GMP 1
PS 851

KK
GMP 2
PS 921

PS 864
BL
PSDK 923

BPL

I

BPJ

I

CENNING
PSJT 941

PS 921
VMC 76-16

PS 864
PSDK 923

BHL

II

PSJT 941

VMC 76-16

PS 864
PSDK 923

BHJ

II

PSJT 941

PS 921
VMC 76-16

PS 864
PSDK 923

PSJK 922
PS 862
PS 865
TLH 2
PS 851

VMC 76-16
KK
PS 882

BL
PS 864

PS 881
TLH 1
PSBM 901

RPL

I

RPJ

I

TLH 2
PSJK 922
PSJT 941

RHL

II

PSJT 941

PS 921

VMC 76-16

PS 864
PS 864
BL

Tabel 30.
Pedoman Kesesuaian Tipe Kemasakan/Varietas dengan Pola Tanam
BPL = tanah berat, berpengairan, drainase lancar
A = masak awal
BPJ = tanah berat, berpengairan, drainase jelek
AT = masak awal tengah
BHL = tanah berat, tadah hujan, drainase lancar
T = masak tengah
BHJ = tanah berat, tadah hujan, drainase jelek
TL = masak tengah lambat
RPL = tanah ringan, berpengairan, drainase
POLA 1 : awal musim kemarau
lancar
POLA 2 : awal musim hujan
RPJ = tanah ringan, berpengairan, drainase jelek
RHL = tanah ringan, tadah hujan, drainase lancar
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Potensi produksi wilayah dengan tekstur tanah
clay mempunyai produktivitas sekitar 748 kuintal
per hektar. Sedangkan pada lahan bertekstur
sandy produktivitas lahannya lebih rendah sekitar
661 kuintal per hektar.
Asumsi bahwa 40% dari lahan yang sesuai
marginal dapat ditanami tebu dengan rerata
produktivitas 650 kuintal per hektar maka akan
terdapat 910.000 ton tebu dalam satu musim
tanam. Apabila akan digiling selama 150 hari
maka cukup untuk memenuhi kebutuhan pabrik
dengan kapasitas 6.000 TCD.
PT Sukses Mantap Sejahtera (PT SMS)
merupakan salah satu perusahaan yang bergerak
dalam bisnis gula dengan membangun Pabrik
Gula (PG) Tambora Sugar Estate yang berlokasi
di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten
Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat. PT
SMS menempati ijin Hak Guna Usaha PT Bali
Anacardia di HGU 1 dan HGU 2 dengan luasan
total 5.540,49 ha. PG Tambora Sugar Estate
dirancang dengan kapasitas 5.000 TCD dan
dapat ditingkatkan menjadi 10.000 TCD. PG
Tambora Sugar Estate diproyeksikan beroperasi
pada awal tahun 2016.

PETA HGU
PT SUKSES MANTAP SEJAHTERA

Gambar 14.
Peta HGU PT Sukses Mantap Sejahtera
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Arah pengembangan mitra oleh PT SMS
dilakukan ke arah utara wilayah PG (atau berada
di sekitar kaki gunung Tambora.

6.8.
Keragaan Beberapa Varietas
Unggul di Kabupaten Dompu
Setiap varietas menunjukkan keragaan tertentu
yang merupakan respon dari kondisi lingkungan
tumbuhnya. Beberapa varietas tebu telah
ditanam di Kabupaten Dompu baik di kebun
tebu rakyat maupun di kebun HGU PT Sukses
Mantap Sejahtera. Penelusuran pustaka dan
observasi lapang terhadap varietas tersebut
disajikan sebagai berikut :
1.

PS 862

PS 862 mempunyai perkecambahan baik dengan
sifat pertumbuhan awal dan pembentukan tunas
yang serempak, berbatang tegak, diameter
besar, lubang kecil-sedang, berbunga jarang,
umur kemasakan awal tengah dengan KDT
terbatas, kadar sabut sekitar 12%. Mudahnya
daun tua diklentek dengan tanaman tegak
dan serempak memberikan tingkat potensi

2. PS 881

rendemen tinggi. Kondisi tanah subur dengan
kecukupan air sangat membantu pertumbuhan
pemanjangan batang yang normal. Pada kondisi
kekeringan atau drainasinya terganggu akan
terjadi pemendekan ruas batang.

Varietas PS 881 sebelumnya dengan nama
seri PSBM 88-113, merupakan keturunan
hasil persilangan polycross BQ 33 pada tahun
1988. Setelah diseleksi sejak dini di wilayah
Bungamayang, dan diuji adaptasi di wilayah
Jawa Timur ternyata cocok dikembangkan pada
lahan dengan spesifik lokasi Inceptisol, Vertisol
dan Ultisol dengan tipe iklim C2 (Oldeman).

Perkecambahan mata tunas sangat mudah dan
cepat tumbuh serempak. Respon terhadap
pupuk N yang sangat tinggi mempunyai
pengaruh bahwa apabila kekurangan N akan
mudah berbunga. Oleh karena ini dosis N yang
memadai dengan aplikasi yang tepat waktu
sangat diinginkan oleh varietas ini. Varietas PS
862 cocok dikembangkan pada tanah ringan
sampai geluhan (Regosol, Mediteran, Alluvial).

Potensi rendemen yang tinggi dengan kategori
kemasakan awal giling, dengan pertumbuhan
cepat dengan kadar sabut sekitar 13-14%.
Secara nyata kemasakan varietas PS 881 lebih
cepat dari pada PS 851, dan sedikit lebih awal
dari PS 862. Sebagai varietas masak awal,yang
penting bahwa selama tanaman telah berumur
8 bulan atau lebih, maka pada bulan Mei-Juni
harus sudah ditebang. Sifat pembungaan adalah
sedang, oleh karena itu jadwal tebang terhadap
varietas ini harus lebih pasti.

Di Kabupaten dompu, Varietas PS 862 ditanam
di kebun tebu rakyat di Desa Soritatanga,
Doropeti, Calabai, Pekat, Beringin Jaya, dan
Karombo. Keragaan PS 862 pada umur 8 bulan
di kebun tebu rakyat yang ditanam sebagai
kebun pembibitan disajikan di Tabel 31
Penampilan ini tidak berbeda dengan
penampilan di HGU PT SMS yang diamati pada
bulan Mei atau tanaman berumur 5 bulan. Pada
pengamatan di lahan HGU jumlah batang 6-8
per meter atau 4 batang per rumpun dengan
diameter 2,5 – 3 cm dan tinggi batang 1,5 – 2
meter.

Di Kabupaten Dompu, Varietas PS 881 ditanam
di Desa Soritatanga, Beringin Jaya, Doropeti,
Pekat, Karombo dan Kadindi Barat. Keragaan
pada umur 8 bulan disajikan di Tabel 32
Hasil ini sedikit berbeda dengan keragaan di
HGU pada umur 5 bulan yang menjumpai jumlah
batang 9 – 10/m, dan 4 - 6 batang per rumpun.
Diameter 2 – 2,5 cm, tinggi tanaman 1,75 - 2 m.

No

Desa

Umur
(bln)

Kategori

Jumlah
batang/m

Jumlah
ruas

Panjang
ruas (cm)

Diameter
(cm)

Brix (%)

1

Beringin Jaya

8

PC

8

15

14,83

2,94

20,34

2

Doropeti

8

RC

6

14

15,75

2,77

22,77

Tabel 31.
Keragaan Varietas PS 862 Umur 8 Bulan
Sumber: Data primer (2015)

No

Desa

Umur (bln)

Kategori

Jumlah
batang/m

Jumlah
ruas

Panjang
ruas (cm)

Diameter
(cm)

Brix (%)

1

Pekat

8

RC

5

16

12

2,40

18,93

2

Kadindi

8

RC

5

16

15

3,30

24,13

Tabel 32.
Keragaan Varietas PS 881 Umur 8 Bulan
Sumber: Data primer (2015)
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3. KK
Penyebaran varietas tebu PA 198 yang
awalnya beradaptasi dan berkembang dusun
Kidangkencana, Jawa Barat terus meningkat
dan produktivitasnya cukup baik. Dalam waktu
relatif singkat bahkan telah mulai diminati oleh
para petani di Daerah Istimewa Yogyakarta
dan di Jawa Timur. Varietas yang sama juga
berkembang di pertanaman petani tebu rakyat
wilayah PG Bungamayang Lampung yang dikenal
dengan nama BM 96-05, wilayah PT Gunung
Madu Plantation Lampung dengan nama GM 25
serta wilayah PG Cintamanis Sumatera Selatan
dengan nama CM 47. Karena varietas ini tidak
diketahui secara pasti asal usulnya, sehingga
dilakukan usulan pemutihan dengan nama
Kidang Kencana (KK).
Varietas tebu KK menunjukkan keragaan
tanaman yang memuaskan pada lahan geluhliat (tekstur sedang sampai berat) dengan air
cukup tersedia. Sementara itu pada lahan
tanpa pengairan, tampaknya KK menunjukkan
keragaan yang kurang memuaskan, sehingga
kesesuaian tipologi wilayah pengembangannya
adalah pada lahan yang tersedia lengas tanah
cukup (sawah berpengairan).

6.9.1.
Penentuan Lokasi
Berdasarkan ketersediaan area dan potensi
produktivitas tebu pada setiap kategori
kesesuaian lahan, maka di Kabupaten Dompu
masih dimungkinkan dibangun sebuah pabrik
gula (PG) dengan kapasitas terpasang 6.000 TCD
expendable ke 8.000 TCD.
Lokasi pabrik direncanakan ditempatkan di
Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
Kebutuhan area untuk kompleks industri gula
sekitar 35 – 50 ha. Beberapa faktor pendukung
rencana lokasi PG yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan, antara lain:

Jumlah
batang/m

Jumlah ruas

Panjang ruas
(cm)

Diameter
(cm)

Brix (%)

8

PC

10

16

14,83

2,52

19,28

8

RC

7

10

12,65

2,25

21,04

8

RC

8

14

13,75

2,33

20,47

Umur (bln)

1

Karombo

2

Sorinomo

3

Sorinomo

Tabel 33.
Keragaan Varietas KK Pada Umur 8 Bulan
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Keragaan di HGU, jumlah batang 5 – 7/m , atau
4 -5 batang per rumpun. Diameter + 2 cm. tinggi
tanaman sekitar 1 – 1,5 m.

Kate- gori

Desa

Sumber: Data primer (2015)

Varietas KK ditanam di Desa Calabai, Pekat,
Sorinomo dan Karombo. Keragaan tanaman
pada umur 8 bulan disajikan di Tabel 33

6.9.
Prosesing Gula

Hasil pengamatan secara deskriptif terlihat
bahwa pada jenis lahan berat, terlihat keragaan
tanaman seragam pertumbuhannya dengan
jumlah batang yang rapat. Pertunasan terjadi
secara serempak, berbatang tegak, diameter
sedang sampai besar. Jarang berbunga,
diameter sedang sampai besar, hasil tebu cukup
tinggi, rendemen tinggi, kemasakan awal tengah,
kadar sabut sekitar 13%.

No

Pada kondisi kebun yang terganggu drainasenya
terjadi pengecilan diameter batang dan
pertumbuhan agak terhambat. Sementara itu
pada lahan yang kekurangan air akan terjadi
pemendekan ruas batang, dan pengaruhnya
pada populasi batang pada tanaman
keprasannya akan berkurang. Tampaknya varietas
tebu KK lebih sesuai untuk lahan Aluvial dan
Mediteran dengan kadar liat yang tidak terlalu
tinggi dengan pengairan.yang cukup serta tidak
terjadi gangguan drainase.

1. Kedekatan dengan sumber bahan baku tebu
2. Tersedianya sumber utilitas pabrik terutama
air

dengan cara Defekasi Remelt Karbonatasi (DRK)
yang antara lain berupa : kapur, phospat, flokulan
anion, soda api, asam klorida, fine crystal seed,
rust removal, anti scalant, filter aid, dan lain-lain,
relatif mudah untuk diperoleh di pasar.

3. Bukan daerah rawan bencana
4. Animo masyarakat dalam menanam tebu
5. Dukungan pemerintah kabupaten Dompu
dan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk
pendirian industri gula
Peralatan pabrik diperoleh melalui impor dan
dari produsen lokal. Hanya peralatan yang
memerlukan presisi tinggi (misal: Unit Turbo
Alternator), terbuat dari bahan yang tahan aus
(misal: Stasiun Gilingan) dan suhu tinggi (misal:
Unit Ketel Uap), menggunakan teknologi yang
rumit (misal: sentrifugal), didatangkan melalui
impor. PG dioperasikan secara semi otomatik.
Masalah transportasi peralatan baru PG relatif
tidak bermasalah, karena sebagian besar
melewati jalan Propinsi dan hanya sekitar 1-2 km
melewati jalan Kabupaten.
Bahan pembantu yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan proses pengolahan

6.9.2.
Sistem Proses
A.Pemilihan Teknologi Proses
Berbagai macam teknologi proses pengolahan,
baik diperuntukkan nira mentah (raw juice, mixed
juice), nira encer atau nira jernih (thin juice, clear
juice), nira kental atau sirup (thick juice, syrup)
maupun leburan gula (liquor). Pada umumnya
pengolahan nira bertujuan untuk meningkatkan
harkat kemurnian (HK) dan kejernihan (purity
and clarity) bahan yang diolah (nira mentah, nira
encer, nira kental atau liquor); sehingga dikenal
dengan sebutan proses pemurnian atau proses
penjernihan. Banyak para pakar menyebutnya
proses pemurnian. Dengan memurnikan bahan
yang diolah maka kemurnian dan kejernihan
bahan tersebut menjadi lebih tinggi dari asalnya.
Dengan kemurnian dan kejernihan bahan olah
yang tinggi maka dihasilkan gula kristal bermutu
tinggi dan lebih efisien.

Gambar 15.
Lokasi Potensial untuk Pembangunan Industri Gula di Kecamatan Mangelewa, Dompu
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Terdapat beberapa proses pengolahan gula
yang digunakan di berbagai negara untuk
memproduksi GKP, diantaranya :
1. Proses Sulfitasi.
2. Proses Karbonatasi

bejana pengendap yang dikenal clarifier Nira
jernih yang dihasilkan dikentalkan di evaporator
kemudian direaksikan lagi dengan gas SO2
hingga pH 5,5 – 5,8; kemudian dikristalkan
dengan sistim masak (ABSD, ABD atau ACD),
masakan disentrifugasi, hasilnya adalah gula
kristal dengan mutu gula kristal putih (GKP),
warna sekitar 150 – 300 IU.

3. Sulfitasi + fosflotasi nira kental
4. Defekasi Remelt Karbonatasi (DRK)
5. Defekasi Remelt Fosflotasi (DRF)
Proses Sulfitasi merupakan salah satu proses
yang paling banyak digunakan di Indonesia.
Sekitar 90 % pabrik gula di Indonesia
menggunakan proses sulfitasi, Gambar 16. Pada
proses ini nira yang diperah dari tebu (raw juice)
direaksikan dengan susu kapur dalam bentuk
Ca(OH)2 hingga pH 8,5 - 10 pada suhu sekitar
70-74 oC. Nira mentah terkapuri ini direaksikan
dengan gas SO2 hingga pH turun sampai 7,0
– 7,2. Suhu nira mentah sulfitasi ditingkatkan
sampai 100-103 oC, dan ditambahkan larutan
flokulan anion kemudian diendapkan dalam

Proses Karbonatasi merupakan salah satu
alternatif untuk menghasilkan GKP bermutu
tinggi (Gambar 17). Teknologi ini berkembang
bersamaan dengan proses pemurnian sulfitasi.
Sistem pemurnian ini menggunakan gas CO2
sebagai bahan reaksi. Sebelumnya nira mentah
yang telah dipanaskan hingga suhu 55 0C
dicampur dengan susu kapur 12 oBe sampai
pH 10 – 11. Kemudian nira terkapur direaksikan
dengan gas CO2 pada reaktor hingga pH 8,0
– 8,5 (Gas CO2 diperoleh dari pembakaran
batu kapur dengan bahan bakar kokas). Kedua
reaksi tersebut menghasilkan gumpalan kalsium
karbonat yang tercampur dalam nira. Untuk
memisahkan nira dengan gumpalan non gula
digunakan filter press otomatis. Nira jernih yang
dihasilkan dikentalkan, dikristalkan, masakan
BLOTONG

AMPAS
TEBU

GILINGAN

PENGERINGAN

FUGALISASI

PENGEMASAN

PENGGUDANGAN

GULA KRISTAL PUTIH
(GKP)

Gambar 16.
Proses Double Sulfitasi
Sumber: P3GI 2014
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DEFEKASI

SULFIIKASI

KRISTALISASI

PENGENDAPAN
&
PENAPISAN

PENGUAPAN

BLOTONG

AMPAS
TEBU

DEFEKASI

KARBONATASI

FILTRASI

PENGERINGAN

FUGALISASI

KRISTALISASI

PENGUAPAN

PENGEMASAN

PENGGUDANGAN

GILINGAN

GULA KRISTAL PUTIH
(GKP)

Gambar 17.
Proses Karbonatasi
Sumber: P3GI 2014

disentrifugasi, hasilnya adalah gula kristal
dengan mutu gula kristal putih (GKP), warna
sekitar 81 – 175 IU.
Proses Sulfitasi dikombinasi Fosflotasi nira
kental. Proses ini merupakan gabungan dari
proses pemurnian sulfitasi di nira mentah dan

pemurnian nira kental menggunakan fosflotasi.
Proses pemurnian nira mentah sama dengan
proses sulfitasi pada umumnya. Nira kental dari
evaporator badan akhir dimurnikan dengan
proses fosflotasi. Proses ini menggunakan bahan
kimia asam fosfat, kapur tohor dan flokulan anion
sehingga prosesnya juga disebut phosporic acid
lime (Gambar 18).
BLOTONG

AMPAS
TEBU

GILINGAN

PENGERINGAN

KARBONATASI

DEFEKASI

FUGALISASI

PENGENDAPAN
&
PENAPISAN

KRISTALISASI

PENGUAPAN

TETES

PENGEMASAN

PENGGUDANGAN

FOSFLOTASI

GULA KRISTAL PUTIH
(GKP)

Gambar 18.
Proses Sulfitasi Dikombinasi dengan Fosflotasi
Sumber: P3GI 2014
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Proses Defekasi Remelt Karbonatasi (DRK)
pada dasarnya adalah proses pemurnian
karbonatasi yang menyatu (backend) dengan
proses Defekasi (Gambar 19). Pada awal proses
nira mentah dimurnikan dengan proses defekasi
hanya menggunakan bahan pembantu kapur
tohor tanpa menggunakan belerang (S).

Sistem fosflotasi dilakukan pada sebuah flotator
atau clarifier dan dilengkapi dengan rection
tank, impeller, aerator dan scrapper. Gumpalan
kotoran (scum) yang terbentuk pada reaksi
ini sulit untuk diendapkan sehingga proses
pemisahannya dilakukan dengan pengapungan
(floating) menggunakan gelembung udara
halus. Pemisahan gumpalan dilakukan dengan
menggunakan scrapper yang bergerak
berputar untuk memisahkan endapan pada
permukaan flotator. Tahap pertama, dilakukan
penambahan susu kapur ke dalam nira kental
terfosfat, sehingga terjadi reaksi pembentukan
gumpalan kalsium fosfat primer. Tahap kedua,
ditambahkan flokulan anion ke dalam gumpalan
kalsium fosfat primer yang sekaligus menangkap
gelembung udara halus yang dihembuskan
dari lubang nozzle.Terbentuklah gumpalan
kalsium fosfat sekunder yang mempunyai
struktur lebih kompak, bersifat voluminus dan
mempunyai density lebih rendah daripada nira
kental, sehingga mengapung pada permukaan.
Gumpalan kotoran (scum) yang mengapung
secara kontinu dipisahkan menggunakan
scrapper secara overflow, sedangkan nira kental
jernih dikeluarkan pada bagian bawah secara
luapan/ overflow. Selanjutnya nira kental jernih
dikristalkan, masakan disentrifugasi, hasilnya
adalah gula kristal dengan mutu gula kristal putih
(GKP), warna sekitar 120-180 IU.

Pada proses ini gula basah (raw sugar) dari hasil
sentrifugal masakan produk proses Defekasi
langsung di-remelt (dilebur kembali) menjadi
larutan kental (liquor), untuk efisiensi pengolahan
bahan untuk melebur gula menggunakan sweet
water hasil pencucian dari pressure filter. Hasil
leburan atau raw liquor kemudian dimurnikan
dengan proses karbonatasi yaitu dengan cara
menyadap gas CO2 dari flue gas ketel uap,
kemudian carbonated liquor di tapis melalui
rotay leaf filter (RLF) sehingga diperolah liquor
dengan kualitas yang lebih bagus (clear liquor).
Clear liquor dikristalkan melaui sistim masak
rafinasi, masakan disentrifugasi, sehingga
menghasilkan gula mutu tinggi dengan warna
75 – 100 IU. Pada saat ini teknologi DRK
mulai mendapatkan perhatian di Indonesia.
Beberapa PG yang menggunakan proses sulfitasi
beralih ke proses DRK untuk menghasilkan
gula produk yang bermutu tinggi. Proses ini
fleksibel, di dalam musim giling tebu (MGT)
mengolah tebu menjadi gula premium (75 – 100

AMPAS
TEBU

GILINGAN

DEFEKASI

GKM / RS

PENGENDAPAN
&
PENAPISAN

PENGUAPAN

BLOTONG 1

REMELT

AFINASI

FUGALISASI

KRISTALISASI

TETES

KARBONATASI

FILTRASI

KRISTALISASI

BLOTONG 2

PENGGUDANGAN

PENGEMASAN

GULA MUTU TINGGI

Gambar 19.
Proses Defekasi Remelt Karbonatasi (DRK)
Sumber: P3GI 2014
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PENGERINGAN

FUGALISASI

IU) menggunakan proses DRK. Di luar MGT
mengolah gula Kristal merah (GKM/ RS) menjadi
gula premium menggunakan proses RK (Remelt
Karbonatasi) yang sebelumnya diafinasi terlebih
dahulu.

biaya investasi proyek dan permasalahan biaya
bahan pembantu proses. Berdasarkan kelima
kriteria ini, diusulkan Proses defekasi remelt
karbonatasi sebagai proses yang digunakan
untuk mengolah nira tebu menjadi gula, karena:

Proses Defekasi Remelt Fosflotasi (DRF)
merupakan proses pemurnian fosflotasi yang
menyatu dengan proses defekasi ( Gambar 20).
Pada proses ini pada awal proses sama dengan
proses DRK yaitu nira mentah dimurnikan
denganproses defekasi tanpa melibatkan
belerang, gula kristal dari proses defekasi dilebur
di melter menghasilkan raw liquor. Kemudian raw
liquor diolah menggunakan proses pemurnian
sistem fosflotasi menghasilkan clear liquor yang
mempempunyai kualitas lebih bagus. Clear
liquor dikristalkan melalui sistim masak rafinasi,
kemudian dipisahkan gulanya menggunakan
centrifugal menghasilkan GKP setara gula mutu
tinggi dengan kualitas warna 75 – 100 IU. Proses
ini telah diadopsi di India dan salah satu PG di
Indonesia akan mengaplikasikannya.

1. Mempertimbangkan biaya investasi awal
maka proses DRK lebih terjangkau. Pada
proses ini tidk menggunakan belerang
sehingga gula produk tidak mengandung
residu belerang yang berpengaruh terhadap
kesehatan.
2. Limbah yang dihasilkan relatif tidak
bermasalah dengan lingkungan.
3. Gula produk utama bermutu GKP premium
dengan warna sekitar 75 - 100 IU, bahakan
bisa lebih rendah dari 80 IU. Lebih cocok
dalam mengantisipasi perubahan selera
konsumen ke depan dan dengan adanya
pemberlakuan SNI gula (wajib SNI) dapat
memenuhi kriteria yang diinginkan, sehingga
gula produk dapat bersaing di pasar.

Pemilihan teknologi proses didasarkan pada
pertimbangan: Fleksibilitas proses, permasalahan
lingkungan, mutu gula produk yang diinginkan,

4. Biaya bahan pembantu proses relatif
terjangkau dan tersedia di Indonesia.

AMPAS
TEBU

GILINGAN

DEFEKASI

GKM / RS

PENGENDAPAN
&
PENAPISAN

PENGUAPAN

BLOTONG 1

REMELT

AFINASI

FUGALISASI

KRISTALISASI

TETES

FOSFLOTASI

NIRA JERNIH

KRISTALISASI

PENGERINGAN

FUGALISASI

BLOTONG 2

PENGGUDANGAN

PENGEMASAN

GULA MUTU TINGGI

Gambar 20.
Proses Defekasi Remelt Fosflotasi (DRF)
Sumber: P3GI 2014

Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Industri Gula di Indonesia

97

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

B. Teknologi Pemerahan Nira
Pemerahan nira tebu yang mengandung
gula, dilakukan di Stasiun Gilingan.Tebu
dari lahan direncanakan diangkut kepabrik
menggunakan sarana angkutan truck. Pada
saat memasuki emplasemen pabrik, semua
truck ditimbang beratnya.Selanjutnya, sebagian
truck diarahkan langsung kemeja tebu, untuk
dibongkar muatannya. Sedangkan sebagian
truck yang lain, diarahkan kearea transfer
loading (transloading), untuk memindahkan
muatannya kedalam lori. Transloading dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan overnight stock.
Selesai pembongkaran muatannya di meja
tebu atau di transloading, semua truck sebelum
meninggalkan emplasemen pabrik, dilakukan
penimbangan untuk menetapkan taranya
masing-masing.
Dari meja tebu, lonjoran tebu dicacah
menggunakan Alat Pencacah Tebu (APT).
Susunan APT direncanakan terdiri dari 2 (dua)
Pisau Tebu (PT) dan 1 (satu) Heavy Duty Hammer
Shredder (HDHS). Baik PT maupun HDHS,
semuanya menggunakan penggerak motor
listrik.Susunan APT ini diharapkan mampu
mencacah tebu hingga mencapai Preparation
Index (PI) = 90% plus. Adapun tujuannya
adalah, untuk membuka sel-sel tebu (yang
mengandung gula) semaksimum mungkin,
sehingga memudahkan Tandem Gilingan untuk
melaksanakan pemerahan nira/gula dengan
tekanan dan bantuan imbibisi. Sedemikian
hingga, nira (gula) yang terkandung dalam tebu
dapat diperah semaksimal mungkin, dengan
kehilangan nira (gula) yang terikut dalam ampas
seminimal mungkin.
Dari APT, cacahan tebu selanjutnya diumpankan
ke Tandem Gilingan. Direncanakan Tandem
Gilingan beranggotakan 5 (lima) Unit Gilingan,
dengan susunan Unit Gilingan I dan V adalah six
roller mill dengan sarana feeding Donnelly chute,
sedangkan Unit Gilingan II, III, IV, adalah four
roller mill dengan sarana feeding Donnelly chute.
Masing-masing Unit Gilingan digerakkan secara
individual menggunakan penggerak motor listrik
(AC, atau DC, atau Hagglund).
Air imbibisi direncanakan bersuhu > 75
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C, karena bermanfaat di samping sebagai
pembilasan sisa-sisa nira (gula) di dalam ampas,
juga bermanfaat untuk merusak lanjut sel-sel
tebu yang mengandung gula (yang lolos dari
aksi pencacahan APT) secara killing. Adapun
sistem imbibisi yang digunakan adalah imbibisi
majemuk/compound imbibitions.Air imbibisi
disemprotkan keampas yang akan masuk Unit
Gilingan V, menggunakan sarana pipa berlubang
dan bertekanan. Sedangkan nira imbibisi
disirkulasikan menggunakan sarana centrifugal
chokeless pump dan distributor.Secara umum,
jumlah air imbibisi yang digunakan direncanakan
untuk mendukung pencapaian nira mentah %
tebu ≥ 105.
o

Dalam operasionalnya, cacahan tebu dari alat
pencacah tebu (APT) diumpankan ke Unit
Gilingan I dihasilkan nira perahan Unit Gilingan
I atau NPP. Sedangkan ampas I diumpankan ke
Unit Gilingan II, setelah diberi imbibisi nira III.
Berikutnya nira gilingan II dicampur dengan nira
I (NPP) di dalam bak nira mentah, untuk diproses
lebih lanjut.Sedangkan ampas II diumpankan ke
Unit Gilingan III setelah diberi imbibisi nira IV.
Demikian seterusnya, hingga diperoleh ampas
V yang diharapkan mempunyai kadar pol ≤ 2 %
untuk minimum losses, serta mempunyai kadar
air ≤ 49 % (bahan kering ≥ 50%) untuk bahan
bakar Unit Ketel Uap.

C. Teknologi Pengolahan
Teknologi proses pengolahan nira yang terpilih
adalah proses Defekasi Remelt Karbonatasi. PG
dengan proses DRK terdiri dari PG Induk dan
instalasi proses remelt karbonatasi (IPRK). IPRK
menyatu secara back-end dengan PG Induk,
artinya pabrik belakang PG Induk menyatu
dengan IPRK sedemikan rupa sehingga bahan
alur proses dari PG Induk dapat langsung diolah
di IPRK. Dengan demikian, proses pengolahan
menjadi fleksibel. Kebutuhan energi di IPRK
dipenuhi seluruhnya dari PG Induk.
Terdapat dua tahapan dalam mengolah tebu
menjadi gula kristal. Tahap pertama: Membuat
GKM menggunakan proses Defekasi di PG Induk
dengan bahan baku tebu. Proses dilakukan
seperti biasa yang dilakukan pabrik gula proses

defekasi pada umumnya. Tahap kedua: Membuat
gula mutu tinggi (GKP I – GKR II) dengan proses
Remelt Karbonatasi di IPRK dengan bahan baku
GKM yang dihasilkan dari sentrifugal A PG Induk.
Proses remelt karbonatasi dimulai dengan
mengafinasi dan melebur GKM tersebut di IPRK.
Jika GKM hanya di-sentrifugal sekali (single
curing) perlu diafinasi terlebih dahulu sebelum
dilebur, yaitu untuk mencuci warna molasses
yang masih menempel pada permukaan kristal
GKM. Sedangkan GKM hasil dua kali sentrifugal
(double curing) tidak perlu diafinasi, langsung
dilebur. GKM singe curing diafinasi di dalam
Affination Mingler dengan green molasses
(Klare GKM) sebagai mingling (sirup pengafinasi,
afinator). Magma mingler yang dihasilkan
di-sentrifugal di-sentrifugal afinasi, dihasilkan
GKM terafinasi (GKM double curing) dan green
molasses. Green molasses selalu digunakan
sebagai mingling. GKM terafinasi atau GKM
double curing langsung dilebur ke dalam Sugar
Melter di IPRK untuk diolah lebih lanjut dengan
proses karbonatasi, sampai menjadi gula produk.
Pelarut peleburan GKM terafinasi menggunakan
sweet water dan hot water.
Proses karbonatasi menggunakan gas CO2 yang
disadap dari cerobong ketel. Sedangkan produk
utama dari proses DRK adalah gula kristal putih
(GKP) premium dengan warna 75 – 100 IU.
Namun demikian, sesuai dengan fleksibilitas
proses, proses pengolahan dapat di-“switch”
untuk memproduksi gula kristal mentah (GKM),
gula kristal putih (GKP I) dan gula rafinasi (GKR
II), sesuai dengan kebutuhan pasar.
Pabrik gula direncanakan berkapasitas 8.000
TCD mantap dan dapat dikembangkan ke
(expandable to) 12.000 TCD. Dengan demikian,
PG Induk berkapasitas 8.000 TCD mantap dan
IPRK berkapasitas 800 ton RS per day (TRSD)
mantap. Kapasitas peralatan individual didekati
dengan neraca bahan alur proses. Bahan
pembantu yang diperlukan untuk proses DRK
berupa kapur, fosfat, flokulan, soda api, asam
klorida, fine crystal seed, rust removal, anti
scalant, filter aid dan lain-lain yang relatif mudah
didapat.

C.1. Pabrik Gula Induk
Proses di pabrik gula (PG) Induk terdiri
dari proses di Stasiun Gilingan dan Stasiun
Pengolahan yang dimulai dari Unit Pemurnian I
sampai dengan Unit Kristalisasi I seperti layaknya
pabrik gula proses defekasi pada umumnya.
Stasiun Gilingan
Pembahasan selengkapnya tentang teknologi
proses dan peralatan yang digunakan di Stasiun
Gilingan, dibahas pada sub bab tersendiri.
Stasiun Pengolahan
Dalam proses DRK ini didesain sedemikian rupa
agar Tetes (Final Molasses) yang keluar dari
proses hanya berasal dari satu jalur saja yaitu dari
Puteran D1 (bahan yang di-sentrifugal masakan
D) di PG Induk. Tidak ada Pan Masak R4 sebagai
pan masak akhir untuk memasak R3 mollases di
IPRK, tetapi R3 molasses dimasak di Pan Masak
A di PG Induk. Sehingga dengan demikian,
Boiling house recovery (BHR) yang dikeluarkan
oleh proses DRK hanya satu. Di samping
untuk meningkatkan kemurnian nira kental
sebagai bahan baku olah di Pan Masak A, juga
meningkatkan perolehan kristal dan mengeliminir
kehilangan pol tak diketahui.
Unit Pemurnian I
Pemurnian nira mentah dilakukan di Unit
Pemurnian I PG Induk dengan proses Defekasi.
Pada proses defekasi, nira mentah yang
dihasilkan gilingan dipanaskan sampai suhu
sekitar 75 oC di juice heater. Setelah itu nira
mentah direaksikan dengan susu kapur sehingga
pH nya naik secara bertahap mencapai 7,3 – 7,5.
Nira defekasi yang dihasilkan dipanaskan di
juice heater II hingga mencapai suhu 100 – 105
o
C. Selanjutnya nira dialirkan ke flash tank untuk
menghilangkan gas dan gelembung udara yang
dapat mengganggu proses pengendapan.
Nira defekasi kemudian diendapkan di
bejana pengendap (single tray clarifier). Pada
proses pengendapan ditambahkan flokulan
sebanyak 1 – 3 ppm tebu yang berfungsi untuk
mempercepat proses pengendapan. Pada single
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tray clarifier (STC), nira jernih akan mengalir
secara overflow ke tangki nira jernih sedangkan
endapan yang mengendap (nira kotor) ditapis di
rotary vacuum filter (RVF).
Nira kotor dari STC secara gravitasi mengalir
ke tangki penampung dan dicampur dengan
bagacillo. Selanjutnya nira kotor yang dicampur
bagacillo ditapis di RVF. Hasil tapisan adalah nira
tapis yang dikembalikan ke tangki nira mentah
dan blotong sebagai produk samping.
Unit Penguapan
Penguapan nira encer dilakukan di dalam bejana
penguapan PG Induk dengan sistem multiple
effect. Fungsi dari unit penguapan adalah
untuk menguapkan kandungan air nira encer
brix sekitar 12 % menjadi brix 60 - 65 %. Proses
penguapan menggunakan bejana penguapan
yang di-set secara seri dengan formasi quintuple
effect menggunakan pemanas uap bekas dari
turbin di Stasiun Gilingan dan turbin di Unit
Power House. Uap bekas yang digunakan
bertekanan sekitar 1 kg/cm2.G dengan vakum
badan akhir 60 - 65 cmHg. Tujuan menggunakan
uap bekas bertekanan rendah adalah untuk
meminimalisir kehilangan gula pada proses
penguapan.
Uap nira dari badan I dan badan II digunakan
sebagai uap pemanas juice heater dan vacuum
pan, baik untuk PG Induk maupun IPRK.
Sedangkan air kondensat dari badan I dan badan
II yang tidak mengandung gula digunakan
sebagai air pengisi ketel dan air siraman rotary
vacuum filter. Air kondensat dari badan III dan
badan IV yang mengandung gula digunakan
sebagai air imbibisi dan pembuatan susu kapur.
Unit Kristalisasi

I

Kristalisasi I dilakukan di PG Induk. Proses masak
untuk pembuatan GKM menggunakan pola
masak ACD, dimana A sebagai gula produk.
Nira kental digunakan sebagai bahan baku
utama masakan A (produk), sedangkan bahan
lain adalah R3 Molasses dari Unit Kristalisasi II di
IPRK dan gula C+D2 (einwurf). Untuk masakan
C menggunakan bahan sirup A dan sebagian
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dari gula D2. Sedangkan untuk masakan D
menggunakan bahan sirup C, sebagian dari sirup
A dan klare D.
Pada masakan D dilakukan dua kali proses
sentrifugal (double curing). Pada sentrifugal
pertama menghasilkan gula D1 dan Tetes (final
molasses), sedangkan pada sentrifugal kedua
menghasilkan klare D dan gula D2. Tetes yang
dihasilkan ditimbang dan disimpan di dalam
tangki tetes induk. Pada masakan A dilakukan
satu kali proses sentrifugal (single curing) atau
double curing untuk menghasilkan gula produk
(GKM) dan setrup A.
C.2. Instalasi Proses Remelt Karbonatasi
(IPRK)
Proses di instalasi proses remelt karbonatasi
(IPRK) adalah proses di Stasiun Pengolahan
yang dimulai dari Unit Pemurnian II sampai
dengan Unit Penyelesaian, seperti layaknya
pabrik gula proses rafinasi pada umumnya tanpa
menggunakan proses dekolorisasi dengan resin
penukar ion (ion exchange resin, IER) dan atau
butiran karbon aktif (granular actived carbon,
GAC) atau dekolorisasi yang lain yang sepadan.
Produk gula yang dihasilkan bermutu tinggi
(GKP I – GKR II), dapat bersaing di pasaran
dengan produk impor. Oleh karena itu, pabrik
gula proses sulfitasi mulai banyak merubah
prosesnya menjadi proses defekasi remelt
karbonatasi (DRK) dengan menggabungkan IPRK
secara back-end dengan PG Induk (menyatu
dan meneruskan hasil pekerjaan Unit Kristalisasi
I) untuk memproduksi gula mutu tinggi dan
menghilangkan penggunaan belerang pada
proses pemurnian asal menjadi proses defekasi.
Unit Pemurnian II
Sub Unit Afinasi dan Peleburan Gula
Afinasi dan peleburan gula dilakukan di Unit
Pemurnian II IPRK. Proses afinasi berfungsi untuk
menghilangkan lapisan molasses yang terdapat
pada permukaan GKM. Apabila pada proses
pembuatan GKM sudah di-sentrifugal dua kali
(double curing) maka tidak perlu dilakukan
proses afinasi.
Proses afinasi di dalam Mingler dengan mingling

Green Molasses. Kemudian magma mingler yang
dihasilkan di-sentrifugal menggunakan mesin
sentrifugal otomatis dengan kecepatan 1.200
rpm. Gula terafinasi selanjutnya dilebur di sugar
melter dengan menambahkan hot water dan
sweet water dari filter press hingga mencapai
brix 60 – 65 %, hasilnya disebut raw liquor.
Sub Unit Karbonatasi dan Filtrasi
Karbonatasi dan filtrasi dilakukan di PG
Induk. Raw liquor dimurnikan dengan sistem
karbonatasi. Tujuan dari proses ini adalah
untuk membuang pengotor zat bukan gula dari
leburan. Pada proses karbonatasi menggunakan
gas CO2 yang disadap dari cerobong ketel yang
telah dimurnikan menggunakan Scrubber. Raw
liquor dipanaskan di juice heater kemudian
direaksikan dengan susu kapur Ca(OH)2 dalam
lime mixing reaction tank berpengaduk hingga
dicapai pH sekitar 11,0. Setelah itu direaksikan
dengan gas CO2 dalam bejana karbonator.
Proses karbonatasi dilakukan dua tahap,
pertama dengan pengaliran CO2 hingga pH
mencapai 9,5 - 9,8. Kedua pada karbonator akhir
menyempurnakan reaksi dengan pengaliran
CO2 sampai pH turun di sekitar 7,8 - 8,3.
Hasilnya (carbonated liquor) ditapis pada
penapis bertekanan rotary pressure filter (RPF)
yang beroperasi secara otomatis, berputar
dalam suatu siklus meliputi pre coating, cloudy
filtration, clear filtration, draining dan washing.
RPF terdiri dari dua buah pressure filter yang
beroperasi secara seri (RPF I dan RPF II). Dari RPF
I dihasilkan brown liquor dan sludge I, dan dari
RPF II dihasilkan clear liquor dan sludge II.
Clear liquor digunakan sebagai bahan baku
untuk proses kristalisasi lanjut di Unit Kristalisasi
II, sedangkan Sludge ditampung menjadi satu,
kemudian ditapis menggunakan filter press,
dihasilkan sweet water dan filter cake (blotong).
Sweet water ditampung dan digunakan sebagai
air untuk melebur GKM.
Unit Kristalisasi II
Kristalisasi II dilakukan di IPRK. Bahan untuk
proses kristalisasi II adalah clear liquor hasil
filtrasi. Proses masak untuk pembuatan GKP

premium menggunakan pola masak R1R2R3,
dimana R1 dan R2 sebagai gula produk. Secara
keseluruhan pola masak proses DRK adalah A, C,
D, R1, R2, R3.
Clear liquor dipanaskan di juice heater kemudian
dilakukan proses kristalisasi (evapocrystalisation)
pada bejana vakum (65 cm Hg) dengan
penguapan liquor pada suhu sekitar 70 - 80 oC
sampai mencapai supersaturasi tertentu. Pada
kondisi tersebut dimasukkan bibit kristal secara
hati-hati sehingga inti kristal akan tumbuh
mencapai ukuran yang dikehendaki tanpa
menumbuhkan kristal baru. Campuran kristal
sukrosa dengan liquor disebut masakan.
Pemisahan kristal dilakukan dengan cara
fugaling masakan dalam mesin sentrifugal.
Untuk masakan R1 menghasilkan gula R1 dan
R1 molasses. R1 molasses dimasak seperti
yang dilakukan sebelumnya, menghasilkan
gula R2 dan R2 molasses. Demikian juga untuk
R2 molasses dimasak seperti yang dilakukan
sebelumnya, menghasilkan gula R3 dan R3
molasses. Gula R1 dan gula R2 adalah gula
produk dan gula R3 digunakan sebagai einwurf
untuk pan masak R1 dan R2. Sedangkan sirup
R3 dikirim ke PG Induk untuk dimasak di pan
masak A. Pada IPRK juga dilengkapi dengan
vacuum seed untuk menampung masakan yang
dipotong. Sebagai bibit untuk pan masak R1, R2
dan R3 digunakan fine crystall seed.
Unit Penyelesaian (Pengeringan, Pengemasan
dan Penggudangan)
Gula produk dari sentrifugal dikeringkan
dan didinginkan. Proses pengeringan dan
pendinginan menggunakan rotary sugar dryer
dan vibrating grass hopper untuk menurunkan
kadar air sampai < 0,05 % dan suhu < 40 oC.
Gula yang sudah kering dipisahkan berdasarkan
besar butiran-nya melalui saringan getar
sehingga diperoleh gula produk dengan
besar butiran yang seragam. Hasil dari proses
screening ini adalah gula krikilan yang akan
dilebur untuk diproses kembali. Tetapi, ada
kalanya bahwa gula kerikilan atau gula halus
dijual tersendiri sesuai dengan kebutuhan pasar.
Gula produk ditampung di sugar bin untuk
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conditioning sebelum dikemas.
Kualitas gula yang dihasilkan dari proses DRK
dirancang untuk gula kristal rafinasi (GKR) II dan
gula kristal putih (GKP) I. Parameter pembeda
utama keduanya adalah warna larutan gula
dengan satuan ICUMSA Unit (IU). Warna untuk
GKR II maksimum 80 IU, sedangkan untuk GKP I
maksimum 150 IU. Untuk itu di unit penyelesaian
perlu dipisahkan pengeringan, sugar bin,
pengemasan dan penggudangan untuk gula R1
dan gula R2. Apabila gula R1 dan gula R2 tidak
dipisahkan (dicampur menjadi satu), gula produk
bermutu premium dengan warna rerata 75 – 100
IU.
Perubahan mutu GKP menjadi GKR harus
bisa menurunkan warna IU dan kadar
belerang dalam gula. Namun demikian,
teknologi DRK ini memilki kelebihan karena
selain bisa menghasilkan produk utama gula
premium dengan warna rerata 75 – 100 IU
dan bebas belerang, juga secara fleksibel,
proses pengolahan dapat di-“switch” untuk
memproduksi GKM, GKP I dan GKR II sesuai
dengan kebutuhan pasar.

D. Teknologi Pembangkit Uap dan
Listrik
PG yang memproduksi gula kristal putih
(GKP) membutuhkan energi uap dan listrik

dalam jumlah yang besar.Kebutuhan energi ini
dapat dipenuhi secara efisien, melalui sistem
pembangkitan ganda atau cogeneration.
Sebagian ampas sebagai bahan bakar Unit Ketel
Uapdimanfaatkan untuk membangkitkan energi
uap, selanjutnya diekspansikan melalui turbin
uap untuk menghasilkan energi mekanik, dan
atau diekspansikan melalui Unit Turbo Alternator
(TA) untuk menghasilkan energi listrik. Secara
simultan dari turbin dan TA akan diperoleh uap
bekas yang digunakan untuk proses pemanasan,
penguapan, kristalisasi, serta penyelesaian.
Pada awal giling, untuk menggerakkanInduced
Draft Fan (IDF), Forced DraftFan (FDF) dan Boiler
Feed Water Pump (BFWP), pada Unit Ketel Uap,
diperlukan energi listrik yang disuplai dari diesel
generator (DG) atau listrik PLN. Setelah Unit
Ketel Uap bekerja stabil, maka semua kebutuhan
listrik di dalam pabrik di suplai oleh Unit TA.
Pemanfaatan teknologi Unit Ketel Uap dan
Unit TA bertekanan dan bersuhu tinggi (47-46
ato/350-440 oC),membuka peluang diperolehnya
penghematan ampas sebagai bahan bakar,
serta pembangkitan energi listrik yang lebih
efisien.Selanjutnya agar konsumsi uap per tebu
giling rendah, di sektor konsumsi dan distribusi
uap baru, perlu dipertimbangkan penggunaan
motor listrik pada semua mesin penggerak
utama (MPU). Dengan demikian seluruh uap
baru hanya digunakan pada Unit TA untuk
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Gambar 21.
Skema Pembangkit dan Distribusi Uap di Pabrik Gula
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membangkitkan energi listrik, yang selanjutnya
didistribusikan kepada semua MPU di dalam
pabrik. Sedangkan di sektor konsumsi uap bekas,
perlu dipertimbangkan untuk menerapkan sistem
bleeding total pada Unit Penguapan, sehingga
seluruh uap bekas hanya digunakan pada Unit
Penguapan dan Deaerator. Sementara untuk
kebutuhan proses pemanasan (juice heater) dan
kristalisasi digunakan uap bleeding dari BP I dan
atau BPII (Gambar 21).
Agar diperoleh produksi uap yang tinggi,
diperlukan bahan bakar ampas dengan kadar air
yang rendah rendah (≤ 50 %) dan suhu air keluar
deaerator yang tinggi (≥ 100 oC). Unit Ketel Uap
dapat ditoleransi untuk beroperasi menggunakan
bahan bakar alternatif seperti :kayu tatal,
kayu serut, daduk, batubara, residu. Demikian
juga untuk memenuhi kebutuhan air pengisi
ketel diawal giling atau pada kondisi darurat,
diperlukan tersedianya unit pengolah air pengisi
ketel (water treatment plant, atau softener).
Unit Ketel Uap direncanakan mampu bekerja
dengan efisien menggunakan full bahan bakar
ampas, bahan bakar alternatif, batubara,
atau bahan bakar gabungannya. Fleksibilitas
pemakaian bahan bakar, sangat penting untuk
dijadikan dasar pertimbangan, mengingat PG
yang akan dibangun juga dipersiapkan untuk
menjadi komplek industri berbasis tebu. Di
samping itu, Unit Ketel Uap seyogyanya juga
dilengkapi dengan sarana penangkap debu
yang andal, misalnya electro precipitator.Hal
ini penting untuk dipertimbangkan, karena
PG dibangun di Jawa Timur (Madura) yang
kepadatan penduduknya relatif tinggi, terutama
untuk mengantisipasi kepadatan pemukiman di
masa yang akan datang.

E. Kebutuhan dan Ketersediaan Air
untuk Pabrik
Industri gula tebu dikenal sebagai industri
yang menggunakan banyak air. Meskipun
tebu sendiri sudah mengandung air tetapi
dalam pengolahannya diperlukan banyak air
terutama dalam proses penguapan nira untuk
membuat kondensasi uap nira dan membuat
kondisi tekanan vakum yang disebut dengan

air kondensor. Kebutuhan air kondensor sekitar
85%–90% dari total kebutuhan air pabrik. Sekitar
10%–15% sisanya diperlukan untuk air untuk
proses, air pendingin mesin dan peralatan, serta
air untuk kebutuhan kantor dan perumahan.
Air kondensor. Kebutuhan air kondensor
biasanya dipenuhi dengan air sungai. Apabila
air sungai memiliki kualitas normal dan tidak
tercemar, maka air tersebut dapat langsung
digunakan tanpa perlakuan pendahuluan.
Namun apabila ketersediaan air sungai tidak
memadai, maka harus dicari alternatif sumber air
lainnya.
Jumlah kebutuhan air kondensor sangat
dipengaruhi oleh jumlah uap nira yang akan
dikondensasikan. Pada kapasitas giling PG
sebesar 6.000 TCD, maka jumlah uap nira yang
dikondensasikan sekitar:
(6.000/22) x 0,3 ton = 82 ton/jam
Apabila jumlah air pendingin yang dibutuhkan
sebesar 70 kg tiap kg uap nira, maka jumlah air
kondensor/ air injeksi yang dibutuhkan adalah:
82 x 70 ton/jam = 5.740 ton/jam atau 5.740 m3/
jam atau 1.594 liter/det.
Sementara limbah air kondensor atau air jatuhan
sebesar:
70 x (82 +1) = 5.810 m3/jam atau 1.614 liter/det.
Namun apabila ketersediaan air di lokasi proyek
terbatas, maka perlu dilakukan sirkulasi tertutup
dengan Sistem Biotray dan sarana pendingin
CoolingTower. Dengan losses penguapan air
sebesar 3% atau 174 m3/j (48,6 liter/det). Jadi
jumlah air yang harus disirkulasikan sebesar
5.636 m3/jam, sehingga jumlah kebutuhan
suplesi air sebesar:
(5.740 – 5.636 m3/j) = 104 m3/j atau 29 liter/det.
Jadi jumlah air yang dibutuhkan untuk suplesi
air kondensor sebesar minimal 29 l/dt. Namun
pada awal giling diperlukan persediaan air untuk
keperluan air kondensor minimal sebesar 11.500
m3.
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Berdasarkan kajian yang dilakukan di sekitar
calon lokasi PG, air dari sungai terbatas sehingga
tidak berpotensi untuk digunakan sebagai
sumber air permukaan bagi suplesi air kondensor
mengingat airnya tidak tersedia dengan cukup
sepanjang tahun untuk menunjang kapasitas
giling yang diinginkan meskipun dilakukan

Air Limbah ke laut wajib mendapatkan ijin dari
Menteri dengan membuat kajian khusus.
Air pendingin mesin, air proses dan lainnya.
Sementara kebutuhan air lainnya seperti air
pendingin mesin bisa dipenuhi dari air tanah

Uraian

6.000 TCD

Air Jatuhan, m /j

5.810

Losses, m /j

174

3

3

Resirkulasi, m /j
3

5.636

*)

Air injeksi, m3/j

5.740

Suplesi Air Segar, m3/j *)

104

Suplesi Air Segar, l/dt *)

29

Debit air sungai, l/dt**)

-

*) Apabila dilakukan resirkulasi tertutup dengan Biotray**) Pada musim kemarau

Tabel 34.
Kebutuhan Suplesi Air untuk Air Kondensor dan Ketersediaan Air Sungai di Lokasi Proyek
Sumber: Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (2015)

resirkulasi tertutup. Dengan demikian perlu dicari
alternatif sumber air lainnya untuk menunjang
kegiatan pabrik.
Alternatif sumber air yang tersedia di sekitar
lokasi antara lain:
1. Menampung air hujan

(sumur dalam). Kebutuhan air pendingin mesin
sekitar 4 m3 per ton tebu, sehingga untuk PG
dengan kapasitas 6.000 TCD diperlukan air
pendingin mesin sekitar 300 l/dt atau 1.080 m3/
jam. Namun air pendingin mesin tersebut dapat
pula diresirkulasikan melalui sarana pendingin
seperti Cooling Tower, sehingga kebutuhannya
dapat ditekan menjadi hanya 3% atau sekitar 9 l/
dt sebagai air suplesi pendingin.

2. Menggunakan air laut
Kebutuhan air untuk proses meliputi:
Alternatif pertama dengan membuat
lebung dengan kapasitas sekitar 15.000 m3.
Lebung tersebut diisi air sebelum giling atau
memanfaatkan air hujan, selama musim giling
kebutuhan air kondensor terpenuhi dari
lebung dengan sistem tertutup. Alternatif
kedua bisa memanfaatkan air laut karena
lokasi proyek hanya berjarak sekitar 1,5 km
dari pantai. Penggunaan air laut biasanya tidak
diresirkulasikan tetapi menggunakan system
single pass atau sekali pakai langsung buang
mengingat kadar garamnya yang tinggi dan
menghindari akumulasi polutan. Dengan
demikian limbahnya juga dibuang kelaut.
Pembuangan limbah ke laut berdasarkan
PERMEN LH No.13 Tahun 2006 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan
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•

- Air imbibisi

•

- Air pelarut kapur

•

- Air pembilas RVF

•

- Air pembilas puteran

•

- Air untuk leburan Gula Mentah (RS)

•

- Air untuk laboratorium

Kebutuhan air imbibisi sekitar 30% tebu atau
sebesar 75 m3/j (20,83 l/dt) untuk kapasitas 6.000
TCD dan sekitar 60% kebutuhan tersebut dapat
digantikan oleh air kondensat bergula (sweet

water), yaitu sebesar 45 m3/jam (12,5 l/dt) dan
sisanya 8,3 l/dt berasal dari air tanah. Demikian
pula dengan air pelarut kapur sebesar 1,6 l/ton
tebu atau sebesar 0,45 m3/jam (0,13 l/dt) , air
pembilas RVF (4% tebu) sekitar 11 m3/jam (3,06 l/
dt) dan air pembilas puteran (2,25 %tebu) sekitar
6 m3/jam (1,67 l/dt) dapat dipenuhi dengan
menggunakan air kondensat. Air untuk leburan
gula menggunakan sweet water, diperlukan
sweet water sekitar 295 m3/hari atau 13,5 m3/
jam (3,72 l/dt). Pada proses inipun kebutuhan air
dapat digantikan kondensat bergula atau sweet
water dari filter press.
Laboratorium analisis di PG memerlukan air
jernih dan kebutuhannya diperkirakan sebesar
5,4 m3/j atau 1,5 l/dt. Khusus untuk air pengisi
ketel dibahas tersendiri dalam bab pembahasan
tentang ketel uap.
Dengan demikian pada kapasitas giling 6.000
TCD kebutuhan air proses sebanyak 27,08 l/
dt dapat dipenuhi dari kondensat bergula,
kecuali air untuk laboratorium sebesar 1,5 l/dt
dipenuhi dari air tanah. Sementara kebutuhan
air pendingin mesin dan peralatan secara total
sebesar 303 l/dt. Kebutuhan air pendingin
tersebut dapat diturunkan menjadi sekitar 18 l/
dt apabila air pendingin diresirkulasikan melalui
Cooling Tower. Kebutuhan suplesi air pendingin
mesin dan peralatan dipenuhi dari air tanah.
Uraian

Kebutuhan air untuk kantor sekitar 8 m3/j dan
kebutuhan air untuk perumahan (sekitar 400
rumah) diperkirakan sebesar 17 m3/j, sehingga
total kebutuhan untuk kantor dan perumahan
sebesar 25 m3/j (7 liter/det).
Berdasarkan uraian di atas kebutuhan air
tanah dengan kondisi tersebut untuk proses,
pendingin mesin, laboratorium dan keperluan
kantor serta perumahan adalah sekitar 37,13
liter/det. Sementara kebutuhan air untuk suplesi
air kondensor dalam sistem resirkulasi tertutup
adalah 29 liter/det, sehingga total kebutuhan air
untuk menunjang kegiatan pabrik adalah 240 m3/
jam atau 5.760 m3 per hari.

F. Penanganan Limbah
Kegiatan PG sebagai industri perkebunan
memberikan dampak bagi masyarakat baik
dampak positif maupun dampak negatif.
Dampak positif seperti kesejahteraan petani
tebu, lapangan kerja bagi masyarakat luas
dan penggerak kegiatan ekonomi lokal,
seperti transportasi, pemasok bahan produksi,
kegiatan perdagangan, dan kegiatan ekonomi
lainnya. Namun demikian kegiatan produksi
gula berdampak negatif apabila lingkungan
tidak dikelola dengan baik, seperti masalah
pencemaran, bau dan dampak lainnya.

Kapasitas (TCD)

Sumber Air

6.000

8.000

Air imbibisi, l/dt

12,5

16,7

Kondensat bergula

Air pelarut kapur, l/dt

0,13

0,17

Kondensat bergula

Air pembilas RVF, l/dt

3,06

3,7

Kondensat bergula

Air pembilas puteran, l/dt

1,67

2,22

Kondensat bergula

Air leburan, l/dt

3,72

4,96

Sweet Water

Kebutuhan kondensat, l/dt

27,08

27.75

Kondensat bergula

Air imbibisi, l/dt

8,3

11,1

Air tanah

Air Laboratorium, l/dt

1,5

1,5

Air tanah

Suplesi air pendingin mesin, l/dt

18

18

Air tanah

Air kantor dan perumahan, l/dt

7

7

Air tanah

Kebutuhan air tanah, l/dt

37,13

37,60

Air tanah

Tabel 35.
Kebutuhan Air Proses, Air Pendingin, Air Lab, Kantor dan Perumahan
Sumber: Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (2015)
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Hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan
baik, apabila dampak pencemaran dapat
diminimalkan hingga sesuai dengan Baku Mutu
Pemerintah dan tidak mengganggu kelestarian
lingkungan. Pada saat ini berproduksi dengan
efisien saja tanpa memperhatikan aspek
lingkungan akan sangat beresiko karena biaya
sosial dan kerusakan lingkungan lebih besar
dampaknya. Apalagi adanya UU No. 32 tahun
2009 yang melindungi Hak Lingkungan Hidup
baik dan sehat bagi setiap warganegara lebih
mempertegas kewajiban mengelola lingkungan
bagi industri.Sehubungan dengan hal tersebut
PG harus memperhatikan sumber pencemar
dari kegiatan mengolah tebu menjadi gula dan
mengelolanya dengan baik.

Recycling dan Recovery.

•

Air imbibisi di stasiun gilingan.

Kegiatan PG menghasilkan limbah yang
berpotensi menjadi sumber pencemar bagi
lingkungan apabila tidak dikelola dengan tepat.
Limbah kegiatan PG dapat berupa limbah cair,
limbah padat dan limbah udara serta limbah B3.

•

Air siraman rotary vacuum filter.

•

Air pembuatan susu kapur.

•

Air siraman puteran.

Limbah cair. Berdasarkan Peraturan MenLH
No. 5 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah
Cair Industri, Limbah cair PG dikelompokkan
menjadi Air Limbah Proses, Air kondensor
dan Air limbah Abu Ketel. Apabila air limbah
tersebut digabungkan, maka disebut Air Limbah
Gabungan. Air limbah Abu Ketel tidak ada
apabila PG tidak menggunakan Penangkap
Debu Basah (Wet Dust Collector/WDC). Masingmasing jenis air limbah tersebut memiliki Baku
Mutunya sendiri.

•

Air untuk pengencer leburan.

Air Limbah Proses
Upaya awal yang dilakukan adalah memilah jenis
limbah yang harus diolah dan mengelompokkan
serta mengalirkannya ke UPLC. Dengan upaya
tersebut limbah proses tidak tercampur dengan
air lainnya. Di samping memilah dan menata
saluran, pencegahan masuknya bahan proses
dan produk yang bukan limbah ke dalam saluran
limbah juga harus dihindari agar tidak menjadi
sumber pencemar. Hal tersebut dilakukan melalui
upaya house-keeping yang baik sehingga beban
limbah minimal dan losses bahan proses serta
kehilangan produk juga minimal. Pengelolaan
limbah didasarkan pada prinsip 3R, yaitu Reuse,
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Sementara air kondensat diupayakan untuk
ditampung dalam tangki kondensat sebagai
umpan air ketel dan kelebihannya diupayakan
untuk dimanfaatkan dalam pabrik untuk
memenuhi kebutuhan air proses, yaitu:
Kondensat tidak bergula dari stasiun penguapan,
pemanas nira dan masakan digunakan sebagai
suplai air ketel dan air proses.
Pemanfatan kondensat bergula digunakan
sebagai air proses antara lain:

Dengan pola diatas diperoleh volume limbah
sekitar 35 m3/j yang berasal dari air sekrapan
pemanas nira dan air sekrapan evaporator,
sekitar 10 m3/j dari air limbah lainnya dan sekitar
30 m3/j luberan dari cooling pond.Dengan
demikian total debit limbah yang harus diolah ke
UPLC (Unit Pengolah Limbah Cair) sekitar 75 m3/j
untuk kapasitas giling sebesar 6.000 TCD.
UPLC menggunakan sistem pengolahan biologis
yang intensif, yaitu Sistem Aerasi Lanjut (SAL)
yang dikembangkan P3GI mengingat sistem
ini sangat efektif dan sudah terbukti sangat
handal dalam mengolah limbah PG. Sistem
ini tidak memerlukan lahan yang luas, tidak
berbau dan mampu menurunkan kadar COD
dan BOD di atas 95%, sehingga sistem SAL
mampu memenuhi Baku Mutu Pemerintah.
Area yang dibutuhkan untuk membangun UPLC
ini sekitar 2000 m2. Spesifikasi SAL yang akan
dibangun disajikan pada Tabel 4.23.Alternatif
lain pengelolaan limbah dilakukan dengan
menggunakan teknologi terbaru yang disebut
ESP (Electro Static Preciperator)

Air kondensor dan pendingin mesin

air pendingin pompa dan mesin diturunkan
temperaturnya melalui proses pendinginan
(recovery) dan digunakan kembali sebagai air
pendingin (recycle).

Air kondensor sebagai limbah kondensor sering
disebut juga sebagai air jatuhan.Berdasarkan
Parameter

Satuan

Nilai

Kapasitas

3

M /J

75

Beban BOD

KG/D

3420

Beban COD

KG/D

6948

Reduksi BOD

%

Min 95

Reduksi COD

%

Min 95

BOD efluen

MG/L

Maks. 60

COD efluen

MG/L

Maks. 100

TSS efluen

MG/L

Maks.50

pH efluen

-

6–9

Tabel 36.
Spesifikasi IPAL Sistem Aerasi Lanjut Kapasitas 6.000 TCD
Sumber: Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (2015)

Kep.MenLH No. 05 tahun 2008 air kondensor
dikategorikan sebagai limbah dan harus
memenuhi baku mutu air kondensor apabila
dibuang ke lingkungan. Jumlahnya dibatasi
maksimal 5 m3 per ton tebu sehingga untuk
kapasitas PG 6.000 TCD jumlah air kondensor
yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan
maksimal 30.000 m3/hari atau 1.250 m3/jam.
Namun demikian mengingat ketersediaan air
sungai yang terbatas di area proyek, maka secara
operasional diperlukan resirkulasi air kondensor
secara tertutup, dengan penggunaan resirkulasi
Sistem Biotray dan sarana pendingin berupa
cooling tower(CT).
Pada kapasitas 6.000 TCD jumlah air jatuhan
sebesar 5.810 m3/j dan disirkulasikan secara
total, sehingga diperlukan 6 unit Cooling Tower
(CT) dengan kapasitas tiap unit 1.000 m3/jam.
Selain air kondensor juga dilakukan resirkulasi
air pendingin mesin dan peralatan dengan
terlebih dahulu memisahkan minyak/oli melalui
inhousekeeping di stasiun gilingan dan Bak
Pemisah Minyak, sehingga air pendingin sudah
bebas minyak dan disirkulasikan melalui sarana
pendingin tersendiri berupa 2 unit cooling
tower yang berkapasitas 1000 m3/j lengkap
dengan cooling pond nya. Dengan demikian

Limbah padat.Limbah padat PG meliputi
blotong dan abu ketel. Blotong merupakan
limbah padat dari proses pemurnian nira yang
dikeluarkan dari Rotary Vacuum Filter (RVF).
Jumlah blotong yang dihasilkan sekitar 3% tebu,
sehingga untuk kapasitas giling 6.000 TCD
dihasilkan blotong sebanyak180 ton per hari.
Sementara abu ketel dihasilkan sekitar 0,3%
tebu, sehingga untuk kapasitas giling 6.000 TCD
dihasilkan abu ketel sebanyak 18 ton per hari.
Baik abu ketel maupun blotong tidak
mengandung logam berat dan bahan
berbahaya/beracun (B3). Pengelolaan blotong
dan abu ketel dilakukan dengan proses
pengomposan.Kompos yang dihasilkan bisa
dikembalikan ke lahan sebagai sumber bahan
organik tanah. Hal ini diperlukan mengingat
kondisi di Madura yang padat penduduk
dan lahan tebu adalah milik petani, sehingga
pembuangannya secara langsung ke lahan tidak
memungkinkan.
Limbah udara.Sumber pencemaran limbah
udara di PG terutama berasal dari cerobong
ketel PG dengan komponen pencemar utama
adalah partikel padat.Partikel padat yang keluar
dari cerobong tidak diperbolehkan melebihi
Baku Mutu yang telah ditetapkan Pemerintah.
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Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan Alat
Penangkap Debuatau Dust Collector (DC),
sehingga pengadaan ketel harus dilengkapi
dengan DC agar pencemaran udara tidak
terjadi. Penggunaan DC type EP (Electrostatik
Precipitator) bisa direkomendasikan karena
sangat baik untuk mengurangi partikel padat dari
cerobong ketel dan tidak memerlukan air.
Limbah B3. Limbah B3 merupakan limbah bahan
berbahaya dan beracun, yaitu setiap bahan
sisa dari suatu kegiatan yang mengandung
bahan berbahaya dan beracun, baik secara
langsung maupun tidak langsung dapat merusak
atau mencemarkan lingkungan hidup dan
membahayakan kesehatan manusia.Limbah B3
memiliki satu atau lebih karakteristik seperti
mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif,
beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif.
Jenis limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan
PG yang direncanakan meliputi oli bekas, kertas
saring Pb-asetat, Lampu TL bekas, aki bekas.
Semua limbah B3 yang dihasilkan tersebut
harus disimpan di gudang tempat penyimpanan
sementara B3 yang disediakan, kemudian
nantinya akan dilakukan pengambilan oleh pihak
ketiga yang telah mendapatkan rekomendasi
dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk
melakukan pengelolaan. Gudang tempat
penyimpanan limbah B3 disediakan dengan
ukuran 10 x 5 m2.

PG di Dompu dibangun dengan harapan
dapat dikembangkan pada masa mendatang,
bukan hanya sebatas pengembangan kapasitas
gilingnya, tapi juga pembangunan pabrik hasil
sampingnya. Oleh karena itu, rencana lokasi PG
didesain dengan mempertimbangkan peluang
pengembangan area.
Dukungan infrastruktur untuk pembangunan
dan pasok bahan baku tebu PG berupa jalan,
jembatan, dan akses ke pelabuhan relatif sudah
tersedia dan dalam kondisi cukup baik, sehingga
investor tidak perlu menyediakan infrastruktur
tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan di
beberapa kecamatan di Kabupaten Dompu,
kondisi infrastruktur yang ada sudah memadai
dan bisa mendukung kelancaran pasok tebu ke
calon lokasi PG.
Akan tetapi, pada tahap pembangunan PG akan
terjadi proses transportasi alat dan mesin PG
yang kemungkinan bisa melampaui beban jalan
yang diizinkan. Oleh karena itu, diperlukan usaha
pendekatan kepada pemerintah daerah untuk
mengatasi persoalan tersebut. Infrastruktur dan
sarana lain yang dibutuhkan investor berupa
perkantoran, perumahan, fasilitas umum,
emplasemen dan pergudangan, kendaraan
dinas, workshop pabrik dan bengkel mekanisasi
pertanian, akan dibahas berikut ini.

Kendaraan

Jenis

Jumlah

Administratur

4-WD

1

Kepala Bagian AKU, Pengolahan, Instalasi

MPV

3

Kepala Bagian Tanaman

4-WD

1

Sinder Kebun Kepala/ Wilayah

4-WD

3

Kepala Tebang Angkut dan Ka.Litbang

4-WD

2

Sinder dan PPL

Sepeda Motor

33

Sarana Angkutan Lain-Lain (Pool Kendaran)

Pick Up

2

Tabel 37.
Kebutuhan Kendaraan Dinas PG di Dompu
Sumber: Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (2015)
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6.9.3.
Dukungan Infrastruktur

Station

2

Ambulan

1

Bus Sekolah

2

Truck

2

WORKSHOP PABRIK

BENGKEL MEKANISASI

Nama Peralatan

Jumlah

Nama Peralatan

Jumlah

Las listrik

5

Tools Kit

5

Mesin las listrik

3

Kompresor

8

Las karbid dan Las Potong

4

Gerinda duduk

10

Mesin bor radial stasioner

1

Gerinda tangan

10

Mesin bor tangan

1

Mesin bubut universal

1

Mesin bubut rol gilingan

1

Mesin bor stasioner

10

Mesin bubut universal, dengan berbeda
dimensi

3

Mesin bor tangan

5

Planning machine

1

Mesin skrap

5

Milling machine universal

1

Las listrik

5

Mesin skrap

1

Mesin las listrik

5

Gerinda duduk, dengan berbeda dimensi

2

Las karbid

5

Gerinda tangan

1

Komputer lengkap, software, printer

2

Mesin pembuat ulir dan pemotong pipa

2

Battery charger

5

Pipe bending machine

1

Alat buka ban

5

Plate bending machine

1

Trailer pengangkut mesin

5

Mesin gergaji mekanis, dengan berbeda
dimensi

2

Katrol kapasitas 5-30 ton

5

Mesin gergaji kayu

2

Dongkrak buaya

10

Diesel Engine Compressor

1

Dongkrak manual

10

Tools Kit (bench and hand tools)

1

Nozzle tester

5

Tools Kit (smithy and carpentery tools)

1

Mobil service unit

5

Tools Kit (electrical)

1

Genset

5

Pompa BBM

5

Tabel 38.
Kebutuhan Peralatan Workshop dan Bengkel Mekanisasi Pertanian
Sumber: Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (2015)

A. Kendaraan Dinas
Untuk mendukung kelancaran tugas karyawan,
perlu disediakan kendaraan dinas dengan
jenis yang berbeda untuk masing-masing
jenjang manajemen (pimpinan puncak, staf).
Pengadaannya dilakukan bertahap dari tahun
ke tahun disesuaikan dengan perkembangan
pembangunan pabrik dan perluasan area tebu.
Jenis kendaraan mobil kebanyakan 4-wd (four
wheel drive) yang lebih cocok untuk kondisi
kebun tebu. Selain mobil disediakan juga sepeda
motor untuk karyawan tertentu. Kebutuhan
minimum kendaraan dinas dan pengadaannya
disajikan pada Tabel 37.

B. Peralatan Workshop Pabrik dan Bengkel
Mekanisasi Pertanian
Workshop pabrik dibutuhkan untuk mendukung
kelancaran operasional PG, baik Bumumnya,
pengadaan peralatan workshop pabrik sudah
terstandarisasi dan menjadi satu paket dengan
proyek pembangunan PG. Sebagai ilustrasi,
kebutuhan minimum jenis dan jumlah peralatan
workshop pabrik, antara lain disajikan pada Tabel
38.
Peralatan di bengkel Mekanisasi Pertanian
yang dibutuhkan adalah yang sesuai dengan
standar minimum untuk mendukung kelancaran
operasional alat-alat mekanisasi pertanian.
Pengadaannya dilakukan secara bertahap,
disesuaikan dengan perkembangan perluasan
pertanaman tebu.
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taman.
Perlu juga dipertimbangkan untuk membantu
penyediaan alsintan berupa traktor pengolah
tanah dan pemeliharaan tanaman untuk petani,
dengan mekanisme sewa. Mengingat sudah
semakin langkanya tenaga kerja di sektor ini,
agar tidak berpengaruh terhadap jalannya proses
penanaman tebu. Adapun kebutuhan minimum
jenis dan jumlah peralatan bengkel Mekanisasi
Pertanian, antara lain disajikan pada Tabel 38.

C. Perumahan, Kantor dan Fasilitas Umum
Bangunan yang disediakan selain kantor juga
perumahan dinas dan fasilitas umum. Dimensi
bangunan perumahan dibedakan untuk masingmasing jenjang manajemen (pimpinan puncak,
staf, karyawan pelaksana). Pembangunannya
dilaksanakan menggunakan jasa konsultan,
sehingga pada saat pelaksanaannya nanti, akan
muncul biaya perencanaan, pengawasan dan
pelaksanaan.
Kantor General Manager, Manager Tanaman,
Teknik, Pengolahan, dan Keuangan ditempatkan
tidak jauh dari lokasi pabrik, tapi pada jarak
yang cukup terhindar dari kebisingan pabrik.
Bangunan kantor bersebelahan dengan poliklinik
dan masjid. Antara bangunan-bangunan
tersebut dengan komplek lingkungan pabrik
diberi dinding pemisah, agar lingkungan
pabrik lebih steril dari pihak-pihak yang
tidak berkepentingan. Kantor rayon/wilayah
ditempatkan di setiap rayon/wilayah, sedangkan
kantor risbang seyogyanya juga ditempatkan di
sekitar emplasemen pabrik.
Bangunan perumahan dibangun dalam
satu komplek, seyogyanya berada di luar
area pabrik dan perkantoran, terhindar dari
kebisingan pabrik, terhindar dari jalur evakuasi
limbah pabrik, serta mudah dijangkau dengan
kendaraan. Sedangkan bangunan perumahan
yang berlokasi di kebun atau wilayah,
pembangunannya bertahap disesuaikan
dengan pentahapan pembangunan PG dan
pengembangan area tebu. Di dalam komplek
bangunan disediakan fasilitas umum berupa
sekolah, fasilitas olah raga, tempat ibadah, dan
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D. Emplasemen dan Pergudangan
Emplasemen dibangun untuk menampung
tebu yang siap digiling, timbangan truck isi dan
kosong, serta memungkinkan sarana transportasi
(truck tebu) untuk bermanuver. Selain itu, di
emplasement harus ditempatkan core sampler
untuk pengambilan contoh tebu petani yang
akan dianalisis secara individu.
Pergudangan utama yang harus direncanakan
ketersediaannya, antara lain gudang operasional
raw sugar, gudang operasional bahan bakar
alternatif (selain ampas dan residu), gudang
gula produk, dan gudang spare parts. Gudang
operasional raw sugar direncanakan untuk
mampu menampung kebutuhan raw sugar,
minimum sejumlah 75% dari total kebutuhan
raw sugar selama masa giling. Mengingat teknis
pengadaan raw sugar yang relatif sulit dan masih
harus diimpor dari luar negeri.
Gudang operasional bahan bakar direncanakan
mampu menampung kebutuhan bahan bakar
alternatif, minimum sejumlah 50% dari total
kebutuhan bahan bakar alternatif (daduk,
cangkang sawit, kayu serut/tatal/chips,
batubara) selama masa giling. Mengingat teknis
pengadaannya yang juga relatif sulit.
Gudang gula produk direncanakan untuk
mampu menampung gula produk, minimum
sejumlah 50% dari total produksi gula selama
masa giling. Mengingat jumlah gula produk
yang sangat banyak, sehingga membutuhkan
lahan untuk gudang yang relatif luas. Pada
umumnya, 50% tingkat evakuasi gula produk,
tidak terlalu memberatkan manajemen PG untuk
merealisasikannya.
Gudang spare parts direncanakan hanya untuk
menampung suku cadang yang berkategori fast
moving. Di samping juga untuk menampung
consumable goods yang secara rutin dibutuhkan
untuk menunjang pemeliharaan dan kelancaran
operasional dari Mesin Penggerak Utama pabrik
maupun Alat Mesin Mekanisasi Pertanian.

6.10.
Gambaran Sosial Ekonomi
Kabupaten Dompu
6.10.1
Analisa Usahatani
Survei sosial ekonomi di Kabupaten Dompu
dilakukan di semua kecamatan (8 Kecamatan),
yaitu Dompu, Woja, Kempo, Kilo, Hu’u,
Manggelewa, Pekat dan Pajo. Analisis usahatani
di Kabupaten Dompu dengan pola tanam yang
umum dilakukan oleh masyarakat seperti tertera
dalam Tabel 39.
Pada lahan sawah komoditas yang
dibudidayakan adalah Padi yang mayoritas hanya
ditanam satu musim dan atau dilanjutkan dengan
komoditas palawija (Kedelai, Kacang Hijau atau
Kacang Tanah) pada musim berikutnya.
Pada lahan tegalan Jambu Mente masih
banyak dibudidayakan meskipun tidak menjadi
komoditas utama. Pada sekitar 5-10 tahun
terakhir Jambu Mente pernah menjadi komoditas
unggulan di Kabupaten Dompu, namun karena
serangan penyakit, maka banyak tanaman Jambu
Mente dimusnahkan. Tanaman Jambu Mente
yang masih berproduksi dipertahankan oleh
penduduk untuk diambil hasilnya.
No.

Jenis
Lahan

Sawah

SHU
(Rp.,-)

Padi – bera – bera

Padi :50,85 ku/ha

6.305.400

Padi :36,55 ku/ha

4.532.200
3.497.280

Padi :47,58 ku/ha

4.659.920
4.255.000

Kacang hijau :6,16 ku/ha

Padi :38,58 ku/ha

4.783.920
2.187.680

Padi :32,25 ku/ha

3.999.000

Jagung :40,00 ku/ha

Padi :30,65 ku/ha

3.800.600
3.520.000

Jagung – bera – bera

Jagung :45,00 ku/ha

3.960.000

Kacang hijau

Kacang hijau :7,00 ku/ha

2.485.000

Jambu mente

Jambu mente :457 kg/ha

2.925.696

Padi – Kacang Tanah – bera

Padi – bera – bera

Padi – Jagung – bera
Tegal

Tujuan masyarakat menanam atau
membudidayakan Padi adalah karena dapat
dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan
makanan pokok sehari-hari. Padi tidak menjadi
komoditas komersial bagi masyarakat Kabupaten
Dompu. Kacang Tanah dan Jagung dipilih untuk
dibudidayakan karena memang masyarakat
sudah terbiasa membudidayakan komoditas
tersebut. Kedelai, Kacang Hijau dan Jambu
Mente dipilih untuk dibudidayakan karena
lahan pertanian yang dimiliki petani cocok
untuk ditanami komoditas tersebut. Sedangkan
komoditas Tebu dipilih untuk dibudidayakan
karena lahan cocok untuk ditanami tebu. Sampai
saat survei dilakukan tanaman tebu yang
dibudidayakan petani mencapai umur 8 bulan
dan petani belum pernah memanen tebunya.

Rerata Produksi

Padi – Kacang hijau – bera

2

Petani dalam membudidayakan komoditas
pertanian di Kabupaten Dompu mempunyai
alasan tertentu dalam memilih komoditasnya.
Beberapa alasan dalam pemilihan komoditas
seperti tercantum dalam Tabel 40

Pola Tanam

Padi – Kedelai – bera
1

6.10.2.
Pemilihan Komoditas untuk
dibudidayakan

Kedelai :12,00 ku/ha
Kacang tanah :9,25 ku/ha

Tabel 39.
Pola Tanam Menurut Jenis Lahan dan Sisa Hasil Usaha dalam Satu Tahun di Kabupaten Dompu
Sumber: Data Primer (2015)
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Rangking alasan dalam membudidayakan komoditas
No

Komoditas

Pendapatan
tinggi

Langsung
dikonsumsi

Lahan
cocok

Umur
pendek

Pemasaran
mudah

Biasa
membudidayakan

1

Padi

VI

I

II

V

IV

III

2

Kacang tanah

III

VI

II

IV

V

I

3

Kedelai

IV

VI

I

V

II

III

4

Tebu

II

VI

I

V

III

IV

5

Jambu Mente

IV

V

I

VI

III

II

6

Jagung

IV

VI

II

V

III

I

7

Kacang hijau

IV

VI

I

V

II

III

Tabel 40.
Ranking Pemilihan Komoditas Pertanian di Kabupaten Dompu
Sumber: Data Primer (2015)

Pendapat kecocokan lahan untuk tebu (%)

No.

Kecamatan

Pernah tanam tebu
(%)

Cocok

Tidak

Tidak tahu

1

Dompu

0

33,33

19,05

47,62

2

Woja

0

38,10

4,76

57,14

3

Pajo

0

47,37

0

52,63

4

Hu’u

0

10,00

30,00

60,00

5

Manggelewa

0

0

0

100,00

6

Kempo

0

55,00

0

45,00

7

Kilo

5

70,00

5,00

25,00

8

Pekat

44,44

72,00

0

28,00

Tabel 41.
Partisipasi dan Pendapat Tentang Lahan untuk Penanaman Tebu (% Terhadap Jumlah Responden per
Kecamatan)
Sumber: Data Primer (2015)

No.

Keikutsertaan menanam tebu
(%)

Kecamatan

Respon pendirian PG
(%)

Ya

Tidak tahu

Tidak

Setuju

Tidak tahu

Tidak

1

Dompu

52,38

47,62

0

100,00

0

0

2

Woja

90,48

4,76

4,76

90,48

9,52

0

3

Pajo

45,00

55,00

0

100,00

0

0

4

Hu’u

23,53

58,82

17,65

85,00

10,00

5,00

5

Manggelewa

0

0

100,00

100,00

0

0

6

Kempo

50,00

45,00

5,00

100,00

0

0

7

Kilo

94,74

5,26

0

95,0

5,00

0

8

Pekat

76,47

5,88

17,65

100,00

0

0

Tabel 42.
Minat Menanam Tebu dan Respon Terhadap Pendirian Pabrik Gula
Sumber: Data Primer (2015)
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6.10.3.
Partisipasi dan Respon terhadap
Penanaman Tebu dan Pendirian Pabrik
Gula

38,10%, Kecamatan Pajo 47,37%, Kecamatan
Hu’u 10,00%, Kecamatan Kempo 55,00%,
Kecamatan Kilo 70,00%, dan Kecamatan Pekat
72,00%.

Jejak budidaya tebu di Kabupaten Dompu
hanya terlihat nyata di Kecamatan Pekat dimana
telah berdiri PT. Sukses Mantap Sejahtera yang
sedang dalam proses pembangunan pabrik gula
berbahan baku tebu.

Data pada Tabel 42 di atas menggambarkan
bahwa responden di Kecamatan Woja,
Kecamatan Kilo dan Kecamatan Pekat adalah
tiga kecamatan terbesar yang bersedia
menanam tebu. Kecamatan Dompu, Kecamatan
Pajo, Kecamatan Hu’u, dan Kecamatan Kempo
berpotensi untuk ikutserta menanam tebu, jika di
wilayah-wilayah tersebut dibangun pabrik gula.
Sedangkan dalam respon pendirian pabrik gula
hampir 100% responden setuju dibangun pabrik
gula.

Pendapat petani tentang keberadaan tanaman
tebu di Kabupaten Dompu tampak pada
Tabel 41 di atas. Responden yang menyatakan
tentang kesesuaian lahan untuk tanaman tebu
di Kecamatan Dompu 33,33%, Kecamatan Woja
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7

ANALISIS KELAYAKAN
FINANSIAL

7.1.
Deskripsi Proyek
PG baru yang direncanakan dibangun ini
berlokasi di Dompu dengan kapasitas 6.000
TCD dengan waktu kontruksinya hingga operasi
perdana diperkirakan selama dua tahun.
Pembangunan dilaksanakan oleh kontraktor
berpengalaman dalam pembangunan PG
dengan sistem turn key contract.
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Hari giling pada kondisi optimal sesuai kondisi
iklim diharapkan dapat mencapai 150 hari.
Kebutuhan tebu untuk mencukupi kapasitas
tersebut dengan hari giling yang direncanakan
itu mencapai 900.000 ton per tahun. Bahan
bahan baku tersebut diharapkan dapat dipenuhi
dari pertanaman tebu milik sendiri di lahan
HGU seluas 2.000 ha dan areal tebu rakyat (TR)
10.267 ha. Produktivitas tebu lahan HGU pada
tahap awal, sesuai potensinya saat ini, sekitar
60 ton/Ha. Dengan perbaikan budidaya dan
kondisi lahan serta sarana prasarana pendukung,
produktivitas tebu diharapkan dapat ditingkatkan
menjadi sekitar 75 ton/Ha. Sementara
produktivitas untuk TR pada tahap awal sekitar
70 ton/Ha dan dapat ditingkatkan menjadi
sekitar 80 ton/Ha dengan didukung perbaikan
budidaya daan kondisi lahan. Produktivitas TR
lebih baik dari produktivitas HGU karena kondisi
lahan areal tebu rakyat lebih baik dari areal HGU.
Kebutuhan bibit petani seluruhnya disediakan
oleh PG dengan harga yang ditetapkan sama
dengan biaya produksinya di PG. Hal ini
penting untuk menjamin kualitas bibit yang baik
mengingat besarnya kebutuhan bibit setiap
tahun di mana ada sekitar 4.000 ha areal tebu (
sekitar 1/3 dari total areal termasuk areal HGU)
harus merupakan tanaman baru. Kebun bibit
yang perlu disediakan PG sekurang-kurangnya
650 ha setiap tahun.
Proses produksi gula dilakukan dengan teknologi
defekasi remelt karbonatasi (DRK) dengan
produk gula setara gula rafinasi kualitas 2 dan
bahkan bisa ditingkatkan menjadi gula rafinasi
kualitas 1. Pada proses DRK pemurnian nira
menggunakan gas CO2 yang diambil dari gas
buang cerobong, sehingga prosesnya lebih
ramah lingkungan.
Rendemen diasumsikan mencapai 7% pada
awal giling dan mengalami peningkatan hingga
9%. Rendemen diasumsikan stabil pada level
9 % setelah tahun ke- 8 sejak operasi perdana.
Potensi tetes diasumsikan 4,5% dari berat tebu
dan tetap setiap tahun.
Sistem pembayaran tebu yang berasal dari
petani TR dilakukan dengan sistem bagi hasil
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dengan proporsi gula 66% bagian petani TR dan
34% bagian PG. Sementara PG menerima 1/3
dari produksi tetes yang berasal dari TR. Untuk
hasil produksi perdana harga gula diperkirakan
Rp 9.500,-/kg (exclude PPN), sedangkan harga
tetes diperkirakan Rp 1.000,-/kg.
PG yang dibangun direncanakan giling perdana
pada tahun 2018 dengan hari giling perdana 90
hari dan hari giling normal (150 hari) baru akan
dicapai pada tahun 2020 atau dua musim giling
setelah giling perdana dengan kapasitas penuh.

7. 2.
Kerangka Analisis
Analisis ekonomi yang dilakukan dalam kajian
ini, analisis kelayakan finansial yang merupakan
bagian dari analisis kelayakan ekonomi suatu
proyek investasi melulu ditinjau dari sisi
kepentingan investor. Pada dasarnya, analisis
finansial merupakan suatu proses penentuan
profitabilitas suatu investasi dibandingkan
dengan opporturnity cost atas modal yang
diperlukannya. Ukuran tingkat profitabilitas
yang umum digunakan, yaitu simple rate of
return (SRR), payback period (PBP), net present
value (NPV) dan internal rate of return (IRR).
Ukuran SRR hanya merupakan rasio penerimaan
bersih rata-rata tahunan terhadap biaya
investasi dengan mengabaikan time value of
money, sehingga dipandang kurang sesuai
bila digunakan untuk proyek investasi jangka
panjang. Karena alasan tersebut, maka dalam
analisis di sini hanya digunakan tiga ukuran
profitabilitas, yaitu NPV, IRR dan PBP.
NPV adalah nilai kini dari seluruh arus
pendapatan bersih yang dibangkitkan proyek;
sedangkan IRR adalah tingkat discount factor
yang menghasilkan nilai NPV = 0 sebagai
representasi efisiensi marginal investasi (marginal
efficiency of investment). PBP adalah waktu yang
diperlukan untuk pengembalian biaya investasi
total dan pendapatan bersih (nominal).
Berdasarkan pada teorinya, ada empar gugus
informasi pokok yang diperlukan untuk
mendapatkan nilai-nilai ukuran profitabilitas
tersebut, yaitu :
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1. Arus manfaat yang dinyatakan oleh
penerimaan (revenue) yang dibangkitkan
oleh suatu proyek investasi;
2. Arus korbanan yang dinyatakan dengan
biaya yang diperlukan untuk mendapatkan
manfaat itu;
3. Nilai sisa atau salvage value dari proyek
investasi; dan
4. Tingkat bunga yang digunakan sebagai
discount factor untuk memperoleh estimasi
dari nilai kini dari semua penerimaan dan
biaya.
Arus manfaat merupakan nilai output yang
dihitung berdasarkan kuantitas output dan harga
ditambah nilai sisa (salvage value) selama proyek
beroperasi dan secara teknis dalam analisis
investasi dikenal sebagai cash inflow. Pengertian
harga di sini merupakan harga efektif yang
diterima proyek, sehingga biaya transfer harus
dikeluarkan jika biaya itu tidak diperhitungkan
dalam biaya operasi.
Arus korbanan merupakan arus nilai pengeluaran
dalam bentuk uang (cash expenditures) yang
mencakup seluruh pengeluaran untuk input
dalam rangka operasi proyek. Arus korbanan
ini secara teknis dalam analisis disebut sebagai
cash outflow. Karena arus korbanan di sini hanya
memperhitungkan pengeluaran aktual dalam
bentuk uang, maka non-cash expenditure tidak
ikut diperhitungkan. Selisih arus manfaat dan
korbanan disebut net cash flow yang merupakan
ukuran arus manfaat netto setelah pajak. Pajak
diperhitungkan berdasarkan proyeksi laporan
keuangan tentang pendapatan proyek (income
statement).
Nilai sisa merupakan nilai dari semua unsur
investasi pada akhir umur teknisnya atau pada
akhir periode proyek. Nilai sisa ini merupakan
selisih antara biaya pembelian dengan akumulasi
penyusutan.
Tingkat bunga diperlukan untuk mendapatkan
discount rate guna mendapatkan nilai kini
manfaat netto nominal yang diproyeksikan akan

diterima kemudian. Tingkat bunga ditafsirkan
juga sebagai opporturnity cost dari modal yang
digunakan untuk investasi.

Rpt= Penerimaan dari produk ke-p tahun ke-t

Bila keempat gugus informasi itu yang
menyangkut suatu proyek investasi dapat
diidentifikasikan, maka tingkat profitabilitas
proyek itu dapat diketahui berdasarkan ukuran
PBP, NPV dan IRR.

Imt= nilai investasi unsur ke-m pada tahun ke-t

PBP didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan
suatu proyek untuk mengembalikan biaya
investasi dari pendapatan nominal bersih ,
sehingga jika PBP= t* , t* dapat dihitung dari
persamaan berikut:

p= unsur penerimaan

Crt= Biaya operasi unsur ke-r pada tahun ke-t

i= discount factor
t= tahun proyek

r = unsur biaya operasi
m= unsur biaya investasi
Sedangkan nilai IRR=i* dapat diketahui
berdasarkan persamaan :

dimana :
Rt = nilai pendapatan bersih pada tahun ke-t
Ct = biaya pada tahun ke-t
Imt = nilai investasi unsur ke-m pada tahun ke-t
t = tahun (t = 1,2,…..n ; t*≤ n)
n = umur proyek
m = unsur biaya investasi (m=1,2,…..,k)
Persamaan (1) tersebut menyatakan bahwa pada
tahun ke-t*, nilai akumulasi pendapatan bersih
sama dengan nilai akumulasi investasi hingga
proyek berakhir pada tahun ke-n.
Nilai NPV dapat diketahui dengan mengikuti dua
persamaan berikut :

dimana :

Dengan mengikuti kerangka analisis teoritis
tersebut di atas dan berdasarkan pada informasi
dari hasil survei lapang tentang kesesuaian
lahan dan iklim, kajian agronomi dan potensi
produksinya serta survei sosial ekonomi yang
dilengkapi dengan informasi tentang hargaharga yang relevan, maka dengan asumsi-asumsi
tertentu cash flow, cash outflow, net cash flow
untuk suatu proyek Pabrik Gula (PG) di Dompu
dapat diidentifikasi. Berdasarkan ketiga arus kas
tersebut, maka analisisis tingkat profitabilitas
investasi untuk pendirian PG itu dapat dilakukan
Analisis lebih lanjut tentang kemantapan
tingkat profitabilitas proyek tersebut juga
dapat dilakukan dengan uji sensitivitas tingkat
profitabilitas terhadap beberapa perubahan
faktor penentu utama, yaitu pendapatan proyek,
biaya investasi, biaya operasi dan biaya bahan
baku. Hasil uji sensivitas ini penting bukan hanya
semata-mata untuk menilai kemantapan tingkat
profitabilitas proyek, tetapi juga untuk menilai
dampak yang timbul akibat tidak terpenuhinya
sebagian kondisi yang diasumsikan atau akibat
kekurangtepatan sebagian informasi yang
digunakan dalam analisis ini.

NPV= Net Present Value Pendapatan
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7.3.
Asumsi-Asumsi Dalam Analisis
Asumsi yang digunakan merupakan unsur
penting dalam metodologi ekonomi, termasuk
dalam metode analisis kelayakan suatu proyek
bisnis, seperti pembangunan pabrik gula (PG).
Pemahaman yang utuh atas suatu hasil syudi
kelayakan harus mencakup pemahaman atas
asumsi-asumsi pokok pada model analisisnya.
Ada tujuh asumsi pokok yang dipakai dalam
membangun model analisis kelayakan finansial
ini. Ketujuh asumsi pokok yang dimaksud
menyangkut tentang struktur tingkat teknologi,
debt/equity ratio dan opportunity cost modal,
perkembangan tingkat harga-harga, umur teknis
barang modal, penyusutan dan nilai sisa (salvage
value), dan periode proyek (umur proyek).
Ketujuh asumsi pokok tersebut masing-masing
diuraikan sebagai berikut :

7.3.1.
Struktur Pasar Produk
Struktur pasar di pasar domestic diasumsikan
bersaing sempurna (perfect competition),
sehingga jumlah produk proyek ini, dalam hal ini
gula dan tetes (molasses), tidak mempengaruhi
harga pasar yang berlaku. Implikasi dari asumsi
ini, yaitu bahwa gula dan tetes yang dihasilkan,
berapapun kuantitasnya, akan terjual pada
tingkat harga pasar yang berlaku.

7.3.2.
Tingkat Teknologi
Tingkat teknologi yang digunakan dalam suatu
kegiatan produksi direfleksikan oleh rasio
input/output. Tingkat rasio input/output yang
digunakan dalam analisis di sini diasumsikan
tetap selama periode analisis, kecuali yang
dinyatakan berubah pada waktu tertentu. Ini
berarti secara implisit diasumsikan, bahwa
tingkat teknologi yang digunakan di kedua
pabrik itu sama dan tidak berubah sepanjang
periode analisis

118

7.3.3.		
Opportunity Cost Modal
Dalam analisis kelayakan, opporturnity cost
modal direfleksikan oleh tingkat discount factor
(DF) yang harus dipilih dengan memperhatikan
perkembangan harga-harga umum (general
prices) dan debt-equity ratio dalam proyek yang
direncanakan. Dengan asumsi debt-equity ratio
= 2,33 (70% kredit bank, 30 % modal sendiri);
dan opporturnity cost modal sendiri dinilai
setara rata-rata bunga efektif deposito (7,5
%), sedangkan untuk modal yang berasal dari
pinjaman bank dinilai setara dengan tingkat
bunga efektif rata-rata kredit investasi (14,0 %);
maka opportunity cost modal di sini ditetapkan
setara dengan tingkat bunga (0,7x 14) + (0,3
x 7.5 %) = 12,02 % (dibulatkan 12 %). Tingkat
bunga 12% ini digunakan sebagai discount
factor untuk base analysis. Agar stidak terlalu
terikat pada asumsi ini dan menilai dampak
perubahannya terhadap hasil analisis pokok,
maka asumsi alternatif digunakan dengan
memvariasikan DF antara 12% hingga 20%.

7.3.4.
Perkembangan Harga-harga
Harga-harga input dan output cenderung
mengalami perubahan sepanjang waktu sejalan
dengan perkembangan harga-harga umum.
Dalam base model analisis ini, perkembangan
harga input dan output baik arah maupun tingkat
perubahannya diasumsikan sama yaitu naik 5 %/
tahun

7.3.5.
Umur Teknis Barang Modal dan
Periode Analisis.
Barang modal utama dalam proyek
pembangunan pabrik etanol yang direncanakan
terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan
peralatan, alat angkut, dan perlengkapan. Umur
teknis masing-masing barang modal diasumsikan
20 tahun untuk bangunan dan perlengkapan
PG, 10 tahun untuk mesin dan peralatan, dan
5 tahun untuk kendaraan alat angkut. Nilai sisa
barang modal ditetapkan 15 % dari nilai nominal
investasinya. Periode analisis yang dilakukan di
sisni sepanjang umur proyek, yaitu selama 20
tahun.

7.3.6.
Penyusutan Barang Modal dan Nilai
Sisa
Besarnya penyusutan barang modal, termasuk
aktiva tak terwujud, ditetapkan dengan
mengikuti metode penyusutan linear. Sedangkan
nilai sisa diasumsikan 15% .

7.4.
Hasil Analisis
7.4.1.
Manfaat & Korbanan Proyek
Manfaat proyek pembangunan PG secara fisik
berupa bibit yang dijual untuk petani TR, hasil
Gula dan Tetes. Dengan asumsi perkembangan
harga gula dan tetes seperti tersebut di atas
serta asumsi harga bibit yang dijual kepada
petani TR yang sama dengan biaya produksinya,
maka manfaat proyek sebesar Rp 207,8 milyar di
awal giling meningkat secara bertahap hingga
mencapai Rp 946,7 milyar pada tahun ke-20 atau
naik sekitar 18,7 % per tahun selama periode
analisis.
Korbanan proyek terdiri dari biaya investasi dan
biaya operasi. Total biaya investasi pada periode
inisiasi proyek sekitar Rp 1.479 milyar. Bagian
terbesar dari biaya investasi tersebut, yaitu biaya
Pabrik dan instalasinya serta biaya pekerjaan sipil
yang mencakup sekitar 72,08 % dari biaya total
investasi. Sementara biaya penyediaan lahan
HGU 2.000 Ha untuk kebun tebu dan 40 ha lahan
untuk pembangunan pabrik dan emplasemen
sekitar 8,41 % dan biaya IDC (Interest During

Construction) sekitar 10,50 % dan sisanya sekitar
9,01 % biaya investasi lain yang mencakup
kendaraan & alat berat, peralatan kantor dan
komunikasi, provisi dan contingency dan biaya
pra-operasi lain. Rician biaya investasi dapat
dilihat pada Tabel Lampiran 1.
Sedangkan biaya operasi terdiri dari biaya
tanaman (pembibitan dan tebu giling HGU),
biaya pengolahan di pabrik, serta biaya
administrasi dan umum yang rinciannya dapat
dilihat pada Tabel 43 . Harga pokok produksi
(HPP) gula sebagai representasi dari biaya
produksi rata-rata menurut perhitungan dalam
proyek ini sekitar Rp 5.363/ kg (belum termasuk
biaya penyusutan) pada kondisi operasi
normal. Jika dengan mempertimbangkan biaya
penyusutan, maka pada kondisi operasi normal
biaya produksi rata-rata menjadi Rp 7.522,-

7.4.2
Cash Flow
Berdasarkan uraian tentang manfaat proyek serta
korbanan proyek baik biaya investasi maupun
biaya operasi, maka arus manfaat dan korbanan
serta manfaat bersih proyek pembangunan PG
ini sepanjang periode analisis dapat diidentifikasi
seperti tampak pada ringkasan Tabel 44.
Gambaran arus manfaat, korbanan dan manfaat
bersih tersebut merupakan ringkasan arus
penerimaan dan biaya serta pendapatan setelah
pajak sepanjang periode analisis yang rinciannya
disajikan dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3 yang
masing-masing memuat Cash Flow Proyek dan
Laporan Rugi Laba Proyek (income statement) .

Jumlah

Uraian

Satuan

Biaya Pembibitan

Rp/Ha

27.713.500

(Rp)

Biaya Tanaman (HGU)

Rp/Ha

29.718.017

Biaya Pengolahan Pabrik

Rp/Kg Gula

1.128

Biaya Administrasi dan Umum

Rp/Kg Gula

516

HPP Gula pada kapasitas Normal 100% (tidak termasuk biaya penyusutan)

Rp/Kg Gula

5.363

HPP Gula pada kapasitas Normal 100% (termasuk biaya penyusutan)

Rp/Kg Gula

7.522

Tabel 43.
Gambaran Biaya Operasi dan HPP Gula Proyek Pembangunan PG di Kabupaten Dompu.
Sumber: Data Primer (2015)
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Tahun ke-

Manfaat
(Pendapatan)

Korbanan (Biaya Proyek)

Net Benefit

Periode Kontruksi

-

1.479.255.965

(1.479.255.965)

1

207.758.602

137.886.084

69.872.518

2

262.810.972

150.040.585

112.770.387

3

348.582.054

165.772.153

182.809.901

4

386.651.677

175.127.796

211.523.881

5

411.542.432

181.851.867

229.690.565

6

455.368.446

191.963.475

263.404.971

7

484.777.476

198.970.955

285.806.521

8

535.181.984

209.720.745

325.461.239

9

561.037.623

217.740.172

343.297.451

10

588.186.045

225.664.237

362.521.807

11

616.691.887

234.694.883

381.997.004

12

646.623.021

245.414.792

401.208.229

13

678.050.712

256.670.696

421.380.015

14

711.049.787

268.489.396

442.560.391

15

745.698.817

280.899.031

464.799.786

16

782.080.297

293.929.147

488.151.150

17

820.280.852

307.610.770

512.670.083

18

860.391.435

321.976.473

538.414.962

19

902.507.546

337.060.461

565.447.085

20

946.729.463

352.898.649

593.830.814

21

236.020.734

-

236.020.734

Tabel 44.
Ringkasan Arus Manfaat dan Korbanan serta Manfaat Netto Proyek Pembangunan PG di Kabupaten
Dompu (dalam ribu rupiah)
Sumber: Data Primer (2015)

7.5.
Ukuran Profitabilitas (NPV) dan
Sensitivitasnya
7.5.1.
NPV
Berdasarkan hasil analisis, Net Present Value
(NPV) proyek pada discount factor (DF) 12%
(sebagai DF base analysis) mencapai Rp 238
milyar. Sebagaimana tampak pada Tabel 45,
jika DF ditingkatkan dari 13% hingga 16%, NPV
mengalami penurunan hingga hanya Rp 10.4
milyar pada DF = 14%; dan menjadi negatif jika
DF > 15%. Pada Tingkat DF 15% dan 16% NPV
proyek Pabrik Gula ini menjadi negatif masingmasing negatiif Rp 83.2 milyar dan negative Rp
165.6milyar. Berdasarkan hasil ini, maka tampak
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bahwa tingkat profitabilitas investasi PG di
Dompu ini relatif rendah.

7.5.2.
IRR
Nilai IRR proyek investasi yang menunjukkan
14,11 % hanya beda 2,11% dari opportunity
cost modal yang dalam analisis kelayakan
ini ditetapkan sama dengan DF=12%. Jadi,
berdasarkan kriteria IRR juga proyek investasi PG
tidak menunjukkan profitabilitas yang menarik.

7.5.3.
Pay Back Period
Berdasarkan definisinya, PBP adalah waktu yang
diperlukan untuk pengembalian biaya investasi
total dari manfaat netto. Hal ini dapat diketahui

DF (%)

Nilai NPV (Milyar Rp)

12*

238.9

13

117.1

14

10.4

15

(83.2)

16

(165.6)

IRR

14.11 %

*) sebagai DF base analisis

Tabel 45.
Nilai NPV pada Berberapa Nilai DF dan IRR proyek pembangunan PG di Kabupaten Dompu
Sumber: Data Primer (2015)

dengan melihat perkembangan nilai akumulasi
arus nominal net benefit dari proyek investasi
(Tabel 46). Pada Tabel 46 dapat dilihat bahwa
nilai akmulasi net benefit sudah posif pada tahun
ke-8 dan dapat diperkirakan PBP dicapai antara
tahun ke-7 dan tahun ke 8.
Tahun ke-

Investasi

Periode Kontruksi

(1.479.255.965)

7.5.4.
Sensitivitas NPV
Tingkat kelayakan proyek pembangunan
PG Kabupaten Dompu tampak sangat peka
terhadap kenaikan biaya investasi dan penurunan
Net Benefit

Akumulasi Net Benefit

-

(1.479.255.965)

1

69.872.518

(1.409.383.447)

2

112.770.387

(1.296.613.060)

3

182.809.901

(1.113.803.159)

4

211.523.881

(902.279.278)

5

229.690.565

(672.588.713)

6

263.404.971

(409.183.742)

7

285.806.521

(123.377.221)

8

325.461.239

202.084.018

9

343.297.451

545.381.469

10

362.521.807

907.903.277

11

381.997.004

1.289.900.280

12

401.208.229

1.691.108.509

13

421.380.015

2.112.488.525

14

442.560.391

2.555.048.916

15

464.799.786

3.019.848.702

16

488.151.150

3.507.999.852

17

512.670.083

4.020.669.935

18

538.414.962

4.559.084.896

19

565.447.085

5.124.531.981

20

593.830.814

5.718.362.795

Payback Periode = 7 tahun 5 bulan

Tabel 46.
Perkembangan Net Benefit dan Akumulasinya Poyek Pembangunan PG di Kabupaten Dompu
Sumber: Data Primer (2015)
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nilai manfaat (pendapatan). Kenyataan ini dapat
dilihat dari hasil uji-sensitivitas yang secara
keseluruhan disajikan pada Tabel 47. Dengan
penurunan pendapatan 10 %, baik disebabkan
oleh penurunan produksi/produktivitas maupun
oleh penurunan harga jual, dalam kondisi biaya
investasi tetap (apalagi jika meningkat), maka
proyek ini secara finan sial menjadi tidak layak.
Proyek ini masih dapat dipandang layak secara
financial jika pendapatan turun tidak lebih dari
5 % yang terjadi bersamaan dengan kenaikan
biaya investasi yang tidak lebih dari 10 %.
Secara relatif tingkat kelayakan proyek lebih
peka terhadap perubahan pendapatan dari pada
terhadap perubahan biaya investasi.

7.6.
Efek Pajak Pendapatan Proyek
Terhadap Kelayakan Finansial
Analisis efek pajak pendapatan terhadap tingkat
kelayakan finansial dapat dilakukan untuk
melihat efektivitas insentif pajak (kebijakan tax
holiday atau tax allowance) untuk mendorong
investasi di bidang Pabrik Gula (PG) seperti
proyek pembangunan PG di Kabupaten Dompu
ini. Hasil analisis di sini menunjukkan bahwa
pembebasan pajak pendapatan proyek selama
10 tahun sejak giling perdana meningkatkan IRR
sebesar 1,39 % dari 14,11 % menjadi 15,50 %.
Sementara NPV meningkat dari Rp 238,9 milyar
menjadi Rp 417,7 milyar. Dalam kasus di sini
tampaknya kebijakan insentif pajak tidak dapat
dinilai efektif untuk mendorong pembangunan
proyek PG.

Penurunan Pendapatan
(%)

Kenaikan
Investasi
(%)

0

0

238.90

118.75

5

186.40

10

-5

-10

-15

-20

(4.60)

(130.68)

(258.53)

64.46

(60.52)

(186.74)

(315.95)

133.90

9.72

(116.44)

(244.12)

(374.55)

15

81.51

(46.16)

(172.36)

(301.50)

(433.24)

20

29.05

(102.04)

(229.55)

(359.66)

(491.94)

Nilai NPV
(dalam Milyar Rupiah)

Tabel 47.
Hasil Uji Sensitivitas Tingkat Kelayakan Terhadap Perubahan Biaya Investasi dan Pendapatan.
Sumber: Data Primer (2015)
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8

KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI
8.1.
Kesimpulan
Selama sepuluh tahun terakhir, industri gula di
Indonesia mengalami penambahan areal seluas
113 ribu hektar.
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Meskipun demikian, penambahan areal ini
menyisakan beberapa masalah yaitu:
1. Turunnya produktivitas tebu dengan
trend1,08% per tahun.
2. Rendahnya daya dukung lahan (hanya 70%)
sehingga terjadi kesenjangan daya dukung
lebih dari 30% dan hal ini berdampak pada
kurangnya bahan baku tebu secara agregat.
3. Rasio antara luas areal dan kapasitas
terpasang berada di bawah normal yaitu
hanya 1,7 dari yang seharusnya lebih dari
2,5. Implikasinya, selain terjadi kekurangan
bahan baku, juga terjadi ‘perebutan’ bahan
baku tebu antar pabrik gula berbasis tebu
rakyat, sehingga hasil gula di masing-masing
pabrik tidak sesuai dengan rencana.
4. Rendahnya efisiensi pabrik. Industri gula
domestik rata-rata baru mencapai Mill
Extraction (ME) 93%, Boiling House Recovery
(BHR) 79,5% dan Overall Recovery (OR) 74%.
Sementara itu, benchmark untuk efisiensi
pabrik yang secara empiris diperkirakan bisa
dicapai oleh industri domestik adalah: (ME) >
96%, (BHR) > 91%, dan (OR) > 87,5%.
Implikasi dari poin di atas adalah terjadinya
stagnasi produksi gula selama kurun waktu yang
sama, bahkan kecenderungan produktivitas gula
per hektar menurun sebesar 0,07% per tahun.
Di lain pihak, konsumsi gula domestik lebih
tinggi dari kemampuan produksinya, sehingga
defisit kebutuhan gula domestik khususnya
untuk keperluan konsumsi langsung tidak dapat
dihindari.
Dari waktu ke waktu selama 15 tahun terakhir,
defisit kebutuhan gula untuk konsumsi langsung
ini ditutup melalui impor gula, baik berupa white
sugar maupun Gula Kristal Mentah (GKM) yang
oleh produsen gula berbasis tebu (plantation
white) diolah menjadi gula putih non-rafinasi
untuk konsumsi langsung.
Pada kenyataannya, Indonesia memiliki pabrik/
industri gula yang berbasis tebu (Gula Kristal
Identifikasi Peluang Investasi Pengembangan Industri Gula di Indonesia
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Putih/GKP) dan yang berbasis raw sugar (Gula
Kristal Mentah/GKM) yang diolah menjadi Gula
Kristal Rafinasi (GKR). Orientasi kedua macam
produk tersebut berbeda (untuk konsumsi
langsung dan untuk kebutuhan industri), selain
karakteristik kedua industri yang berbeda pula.
Perbedaan ini memicu pemberian kebijakan
yang asimetris dan tidak memberikan lapangan
bermain (playing ground) yang sama, walaupun
kedua produk tersebut tidak bersifat saling asing
(mutually exclusive).
Berdasarkan perkembangan harga gula dunia
dan biaya produksi gula di negara-negara yang
tergolong efisien, terdapat indikasi kuat bahwa
pasar gula dunia berkembang makin kompetitif.
Harga gula dunia dalam jangka panjang
diperkirakan akan semakin mendekati biaya
produksi rata-rata di negara-negara yang relatif
efisien.
Ditinjau dari kenyataan mobilisasi perdagangan
gula mentah yang lebih mudah dan murah
dibandingkan dengan gula putih karena
transportasi gula mentah dimungkinkan dalam
bentuk curah, maka hal ini akan menjadi
insentif bagi negara pengimpor gula untuk
mengembangkan pabrik rafinasi seperti
Indonesia dan Malaysia, serta di negara-negara
Timur Tengah. Oleh karena itu dalam jangka
panjang diperkirakan, proporsi gula mentah yang
diperdagangkan akan meningkat.
Posisi Indonesia sebagai salah satu importir gula
utama di dunia sangat riskan karena: pertama,
gula yang diperdagangkan di pasar dunia
merupakan residu atau sisa dari negara-negara
produsen. Kedua, gula yang diperdagangkan di
dunia relatif kecil jumlahnya (thin market) atau
rata-rata hanya 21% dari total produksi gula
dunia. Dengan demikian, kegagalan panen di
negara lain dapat mengakibatkan beban berat
bagi negara pengimpor dalam bentuk harga gula
dunia yang relatif tinggi.

8.2.
Rekomendasi
Dari performa empiris industri gula domestik,
defisit gula ini dapat dikurangi bahkan
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dihilangkan melalui beberapa upaya seperti:
1. Peningkatan produktivitas tebu menjadi
lebih dari 70 ton/ha dari kondisi sekarang
melalui: penyediaan benih (varietas) unggul
baru, penyediaan sarana produksi yang
tepat waktu, ketersediaan tenaga kerja atau
substitusinya (misalnya dengan implemen
alat dan mesin pertanian), manajemen pasca
panen yang mampu menekan kehilangan
gula dalam batang tebu, penyediaan kredit
usahatani, jika diperlukan dilakukan subsidi
input (bibit untuk merangsang bongkar
ratun, pembiayaan rawat ratun), perbaikan
pola kemitraan petani-pabrik gula, dan
dilakukan perlindungan harga produsen.
2. Peningkatan efisiensi pabrik melalui
penggantian peralatan yang obsolete dan
in-efisien (yang didahului dengan audit
proses), efisiensi pemakaian energi, efisiensi
pengolahan, sehingga OR bisa ditingkatkan
dari kondisi sekarang 74% menjadi 80% atau
lebih.
Upaya menutup defisit melalui rekomendasi
pada nomor 1 tersebut memerlukan biaya
investasi tertentu yang pendanaannya bisa
diupayakan oleh pemerintah dengan beberapa
kemudahan misalnya suku bunga pinjaman
bersubsidi, pemberian grace periode pada
pengembalian hutang, maupun pemberian tax
holiday.
Dengan persaingan yang makin ketat,
maka industri gula akan sulit dipertahankan
kelangsungannya jika tetap bertahan dengan
teknologi konvensional yang berorientasi produk
tunggal. Karena itu diperlukan peningkatan
kinerja industri gula dan menjadikannya sebagai
industri multi produk yang berbasis tebu.
Kebijakan gula yang dijalankan pemerintah
merupakan salah satu faktor yang
dipertimbangkan oleh investor potensial di
bidang industri gula. Hal ini berkaitan dengan
keamanan investasi karena investasi dalam
pembangunan Pabrik Gula bersifat capital
intensive dan long run. Kebijakan pemerintah
yang sering berubah-ubah dalam jangka

pendek dan tidak konsisten dalam jangka
panjang berpotensi menimbulkan risiko
kerugian bagi investor, sehingga hal tersebut
bersifat disinsentif terhadap investasi di sektor
gula. Untuk perbaikan industri gula ke depan
diperlukan paket kebijakan pemerintah meliputi:
1) Kebijakan Produksi, melalui revitalisasi industri
gula (on farm, off farm, kebijakan), 2) Kebijakan
Tataniaga, dengan menjaga stabilitas pasar
melalui pengendalian suplai gula pasar domestik,
dan 3) Kebijakan Harga, untuk mendapatkan
harga yang stabil bagi produsen dan harga yang
wajar bagi konsumen.
Kecamatan yang mempunyai potensi lahan
sesuai marginal terluas terdapat di Pekat yaitu
16.484 hektar (47,9% dari total lahan sesuai
marginal), Kecamatan Woja dan Manggelewa
dengan total 11.595 hektar (33,8%). Lahanlahan berada pada wilayah dengan topografi
yang datar, solum tanah sampai dengan 60 cm,
tekstur tanah clay – loamy sand, iklim kering,
kesuburan tanah rendah sampai sedang dan
drainase sedang – cepat. Namun secara sosial
perlu dilakkan kajian lebih mendalam untuk
mengetahui respon masyarakat terhadap
pembangunan tebu dan industri gula.
Beberapa varietas tebu yang sudah ditanam
di Kabupaten Dompu dan menunjukkan
keragaan yang cukup baik adalah: PS 862, PS
881, dan KK. Ketiga varietas tersebut masingmasing cocok untuk tipologi lahan tertentu
yang terdapat di Kabupaten Dompu. Untuk
memaksimalkan potensi produksi masingmasing varietas, diperlukan rekayasa budidaya
yang sesuai dengan agroekologi setempat,
yaitu: Pola budidaya semi mekanis, Pengolahan
tanah mekanisasi (traktor), PKP 135 Cm, Pola
tanam: Tanam pola I pengairan minimal 3x
(saat tanam, pupuk 1, pupuk 2), Tanam pola II,
Peningkatan prodiktivitas tebu di S3 500 Ku/ha
dengan overlapping 50%, jumlah benih 9 ton/
ha, Kesesuaian tipologi lahan, varietas, masa
tanam supaya produksi tebu optimal, Aplikasi
pemupukan : I bersama tanam 1/3 dosis pupuk
N + seluruh dosis pupuk P, II umur 1 bulan 2/3
dosis pupuk N + seluruh dosis pupuk P, serta
Pengaturan masa tebang supaya rendemenn
optimal.

Kondisi geografi Kabupaten Dompu sangat
mendukung perkembangan tanaman tebu,
karena tersedianya lahan pertanian, iklim
yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman
tebu, sarana dan prasarana pertanian,
serta ketersediaan air untuk pertanian yang
mencukupi. Pada kenyataannya, sektor
perkebunan merupakan salah satu sektor
ekonomi penting di Kabupaten Dompu yang
masih memungkinkan untuk dimaksimumkan
capaian performanya.
Survei awal di tingkat masyarakat petani
menunjukkan minat yang serius untuk menanam
tebu dan menyetujui adanya pabrik gula baru
di Kabupaten Dompu. Dengan kondisi geografi
yang sesuai, dan keragaan beberapa varietas
unggul yang cukup baik, maka Kabupaten
Dompu merupakan salah satu wilayah prospektif
untuk pengembangan industri gula di Luar Jawa.
Berdasarkan hasil survei lahan dan survei
usahatani serta sosial ekonomi di Kabupaten
Dompu secara teknis dapat dibangun suatu
PG dengan dukungan bahan baku dari 2.000
Ha lahan HGU dan 10.267 ha areal Tebu
Rakyat. Potensi bahan baku dari dua macam
areal tersebut pada kondisi optimalnya dapat
mencapai 900 ribu ton tebu.
Berdasarkan pertimbangan faktor iklim setempat,
lamanya musim giling maksimum yang feasibel
secara teknis yaitu 150 hari, Dengan potensi
bahan baku sebesar 900 ribu ton, maka PG yang
diperlukan kapasitasnya 6.000 TCD (ton cane per
day).
Hasil analisis kelayakan finansial yang dilakukan
di sini menunjukkan bahwa meskipun proyek
pembangunan PG dapat dinilai layak secara
finansial pada tingkat opportunity cost biaya
modal (tingkat bunga discount faktor) 12%,
namun tingkat kelayakan finansialnya sangat
rendah. Tingkat kelayakan tersebut juga tidak
mantap karena sangat peka terhadap penurunan
pendapatan dan biaya investasi.
Untuk investasi pengembangan pertebuan
dan industri gula di wilayah-wilayah tertentu
diperlukan dukungan Pemerintah berupa
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pembangunan/penyiapan infrastruktur. Hasil
analisis di sini juga menunjukkan bahwa
kebijakan insentif pajak pendapatan pada kasus
proyek pembangunan PG di kabupaten Dompu
ini kurang efektif dalam meningkatkan kelayakan
finansialnya.
Mengingat tingkat kelayakan proyek
pembangunan PG ini relatif rendah dan tidak
mantap, seyogyanya areal yang diidentifikasi
sesuai untuk tebu dan dicadangkan untuk
proyek ini dijadikan areal cadangan untuk
pengembangan proyek pembangunan PG
yang saat ini sedang berjalan (PT SMS).
Meskipun demikian dalam implementasinya
nanti masih perlu kajian sosial ekonomi lebih
lanjut mengingat sebagian besar areal yang
dicadangkan itu harus dijadikan areal tebu
rakyat.
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89,51%
10,49%
100.00%

1.324.141.834
155.114.131
1.479.255.965

SUB TOTAL

BIAYA IDC

Lampiran 1.
Rincian Biaya Investasi Proyek Pembangunan PG di Kabupaten Dompu

TOTAL BIAYA PROYEK

7,31%

108.174.940

CONTOGENCY (10% dari biaya invesment)

0,73%

10.817.494

0,97%

14.375.000

60,23%

11,85%

BIAYA PROVISI (1% dr biaya invesment)

891.000.000

8,11%

0,30%

% Thdp Total
Investasi

KENDARAAN

175.274.400

120.000.000

Mesin, elektrikal, instalasi & erection

2.000 Ha

HGU

4.500.000

Construction periods
2016-2017

Civil Work

40 Ha

Tanah

PABRIK

URAIAN

132

137.886.084

1.479.255.965

1.479.255.965

Total Cash Out Flow

Net Cash Flow sebelum Pajak

69.872.518

1

112.770.387

112.770.387

150.040.585

8.437.667

14.445.429

127.157.490

262.810.972

15.120.000

226.233.000

21.457.972

2019

2

Lampiran 2.
Cash Flow Proyek Pembangunan PG di Kabupaten Dompu

Net Cash Flow setelah Pajak

1.479.255.965

8.685.833

Bunga Operasional

PPh Badan 30% (sesuai Laba Rugi)

13.757.551

Biaya Umum dan Administrasi

69.872.518

115.442.699

Biaya Operasional

Investasi

Cash Out Flow

Total Cash In Flow

207.758.602

11.700.000

Penjualan Tetes

Nilai Sisa Aset

174.762.000

Penjualan Gula

2018

21.296.602

1.479.255.965

2016 - 2017

Penjualan Benih Tebu

Cash In Flow

Uraian

Contruction
Period

182.809.901

182.809.901

165.772.153

8.189.500

15.167.700

142.414.953

348.582.054

19.183.500

307.771.144

21.627.411

2020

3

206.590.743

4.933.138

211.523.880

175.127.796

7.941.333

15.926.085

151.260.377

386.651.677

20.142.675

344.703.681

21.805.321

2021

4

218.128.062

11.562.503

229.690.565

181.851.867

7.320.917

16.722.390

157.808.561

411.542.432

21.514.461

368.035.844

21.992.127

2022

5

239.980.166

23.424.805

263.404.971

191.963.475

6.700.500

17.558.509

167.704.466

455.368.446

22.590.184

410.589.989

22.188.273

2023

6

253.344.651

32.461.870

285.806.521

198.970.955

5.459.667

18.436.435

175.074.854

484.777.476

24.121.722

438.261.528

22.394.227

2024

7

278.786.354

46.674.885

325.461.239

209.720.745

4.218.833

19.358.256

186.143.655

535.181.984

25.327.808

487.243.699

22.610.478

2025

8

288.955.102

54.342.349

343.297.451

217.740.172

2.978.000

20.326.169

194.436.003

561.037.623

26.594.198

511.605.884

22.837.542

2026

9

300.095.551

62.426.256

362.521.807

225.664.237

1.178.792

21.342.478

203.142.968

588.186.045

27.923.908

537.186.178

23.075.959

2027

10
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22.409.601

-

234.694.883

381.997.004

71.743.715

310.253.289

14,11%

12%

238.909.614

Biaya Umum dan Administrasi

Bunga Operasional

Total Cash Out Flow

Net Cash Flow sebelum Pajak

PPh Badan 30% (sesuai Laba Rugi)

Net Cash Flow setelah Pajak

IRR

df

NPV

319.067.947

80.140.282

401.208.229

245.414.792

-

23.530.082

221.884.710

328.554.997

92.825.018

421.380.015

256.670.696

-

24.706.586

231.964.111

678.050.712

Lampiran 2.
Cash Flow Proyek Pembangunan PG di Kabupaten Dompu

212.285.281

Biaya Operasional

Investasi

Cash Out Flow

646.623.021

32.325.414

338.748.060

103.812.331

442.560.391

268.489.369

-

25.941.915

242.547.481

711.049.787

33.941.685

652.953.157

348.198.145

116.601.641

464.799.786

280.899.031

-

27.239.011

253.660.020

745.698.817

35.638.769

685.600.815

24.459.233

2032

15

360.743.209

127.407.942

488.151.150

293.929.147

-

28.600.961

265.328.186

782.080.297

37.420.707

719.880.855

24.778.735

2033

16

377.906.461

134.763.621

512.670.083

307.610.770

-

30.031.009

277.579.760

820.280.852

39.291.743

755.974.898

25.114.211

2034

17

395.927.877

142.487.085

538.414.962

321.976.473

-

31.532.560

290.443.913

860.391.435

41.256.330

793.668.643

25.466.462

2035

18

414.850.363

150.596.722

565.447.085

337.060.461

-

33.109.188

303.951.274

902.507.546

43.319.146

833.352.075

25.836.325

2036

19

434.718.973

159.111.841

593.830.814

352.898.649

-

34.764.647

318.134.002

946.729.463

45.485.104

875.019.679

26.224.681

2037

20

-

-

-

2038

236.020.734

-

236.020.734

-

-

-

-

236.020.734

616.691.887

30.786.108

621.860.149

24.154.946

2031

14

Total Cash In Flow

29.320.103

Penjualan Tetes

592.247.761

23.865.149

2030

13

236.020.734

564.045.487

Penjualan Gula

23.589.151

2029

12

Nilai Sisa Aset

23.326.297

2028

Penjualan Benih Tebu

Cash In Flow

Uraian

11

21

134
-

30%

-

LABA USAHA

-

LABA DITAHAN - AWAL

LABA DITAHAN - AKHIR

78.558.351

137.001.170

137.001.170

137.001.170

152.101.510

15.100.340

63.458.012

Lampiran 3.
Income Statement Proyek Pembangunan PG di Kabupaten Dompu

-

LABA SETELAH PAJAK

-

LABA SEBELUM PAJAK

-

Lain - Lain

PAJAK

-

Biaya Bunga

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN

-

LABA USAHA SEBELUM PENYUSUTAN

PENYUSUTAN

172.910

-

13.757.551

-

Biaya Kantor

Total Biaya Usaha

5.043.000

92.315.903

6.971.641

-

-

6.275

115.442.699

115.442.699

14.831.519

19.878.544

59.436.034

3.227.400

18.069.202

227.173.271

137.001.170

90.172.101

90.172.101

147.922.143

57.750.042

63.458.012

121.208.054

14.445.429

1.830.056

7.320.223

5.295.150

135.653.482

5.607

127.157.490

127.157.490

15.461.720

27.829.962

62.407.836

3.388.770

18.069.202

15.120.000
262.810.972

22.623.300

21.457.972

2019

11.700.000

1

207.758.602

174.762.000

21.296.602

2018

-

Adm dan Umum

Gaju dan Tunjangan

BIAYA USAHA

LABA KOTOR SEBELUM PENYUSUTAN

-

-

Harga Pokok Rata -Rata

-

Persediaan Akhir

JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN

-

Total Biaya Produksi (belum termasuk penyusutan)

Persediaan Awal

-

Biaya Pengolahan HGU

Biaya Pengolahan Pabrik

-

Biaya Tebang dan Angkut (tebu bibit)

Biaya Tetap Langsung

-

Biaya Tanaman Kebun Bibit

Biaya Produksi

5,0% Kenaikan / Th

1,50%

Tetes

HARGA POKOK PENJUALAN

-

-

34%

Bibit

2016 - 2017

Gula

PENJUALAN

Contruction
Period
2

243.374.657

227.173.271

16.201.387

16.201.387

143.742.776

127.541.390

63.458.012

190.999.401

15.167.700

1.921.559

7.686.234

5.559.908

206.167.101

4.847

142.414.953

142.414.953

16.123.431

39.135.884

65.528.228

3.558.209

18.069.202

348.582.054

19.183.500

307.771.144

21.627.411

2020

3

231.864.002

243.374.657

11.510.655

4.933.138

16.443.793

139.563.410

156.007.203

63.458.012

219.465.214

15.926.085

2.017.637

8.070.546

5.837.903

235.391.300

4.826

151.260.377

151.260.377

16.818.227

43.832.190

68.804.639

3.736.119

18.069.202

386.651.677

20.142.675

344.703.681

21.805.321

2021

4

204.884.828

231.864.002

26.979.174

11.562.503

38.541.677

135.011.793

173.553.470

63.458.012

237.011.481

16.722.390

2.118.518

8.747.073

6.129.798

253.733.870

4.951

157.808.561

157.808.561

17.547.754

46.023.799

72.244.871

3.922.925

18.069.202

411.542.432

21.514.461

368.035.844

21.992.127

2022

5

150.226.950

204.884.828

54.657.878

23.424.805

78.082.683

128.564.776

206.647.459

63.458.012

270.105.471

17.558.509

2.224.444

8.897.777

6.436.288

287.663.980

4.952

167.704.466

167.704.466

18.313.777

51.345.301

75.857.114

4.119.071

18.069.202

455.368.446

22.590.184

410.589.989

22.188.273

2023

6

74.482.587

150.226.950

75.744.363

32.461.870

108.206.233

119.601.943

227.808.176

63.458.012

291.266.188

18.436.435

2.335.666

9.342.666

6.758.102

309.702.622

5.086

175.074.854

175.074.854

19.118.091

53.912.566

79.649.970

4.325.025

18.069.202

484.777.476

24.121.722

438.261.528

22.394.227

2024

7

34.425.479

74.482.587

108.908.066

46.674.885

155.582.952

110.639.110

266.222.061

63.458.012

329.680.073

19.358.256

2.452.450

9.809.799

7.096.007

349.038.329

5.107

186.143.655

186.143.655

19.962.620

59.938.088

83.623.469

4.541.276

18.069.202

535.181.984

25.327.808

487.243.699

22.610.478

2025

8

161.224.294

34.425.479

126.798.815

54.342.349

181.141.164

101.676.276

282.817.440

63.458.012

346.275.451

20.326.169

2.575.072

10.300.289

7.450.808

366.601.620

5.334

194.436.003

194.436.003

20.849.376

62.934.993

87.814.092

4.768.340

18.069.202

561.037.623

26.594.198

511.605.884

22.837.542

2026

9

306.885.558

161.224.294

145.661.264

62.426.256

208.087.519

92.155.068

300.242.587

63.458.012

363.700.599

21.342.478

2.703.826

10.815.304

7.823.348

385.043.076

5.573

203.142.968

203.142.968

21.780.470

66.081.742

92.204.797

5.006.757

18.069.202

588.186.045

27.923.908

537.186.178

23.075.959

2027

10
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22.758.119
212.285.281

Biaya Tetap Langsung

Total Biaya Produksi (belum termasuk penyusutan)

318.538.992

LABA USAHA

306.885.558
474.287.559

LABA DITAHAN - AWAL

LABA DITAHAN - AKHIR

665.948.218

474.287.559

191.660.659

82.140.282

273.800.941

63.949.276

337.750.218

63.458.012

401.208.229

23.530.082

2.980.968

11.923.872

8.625.241

424.738.311

6.087

221.884.710

221.884.710

23.784.650

72.855.121

101.655.788

5.519.949

18.069.202

Lampiran 3.
Income Statement Proyek Pembangunan PG di Kabupaten Dompu

167.402.001

71.743.715

PAJAK

LABA SETELAH PAJAK

239.145.716

LABA SEBELUM PAJAK

Lain - Lain

Biaya Bunga

79.393.276

63.458.012

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN

381.997.004

22.409.601

Total Biaya Usaha

PENYUSUTAN

2.839.017

Biaya Kantor

LABA USAHA SEBELUM PENYUSUTAN

11.356.069

8.214.516

404.406.605

5.824

Adm dan Umum

Gaju dan Tunjangan

BIAYA USAHA

LABA KOTOR SEBELUM PENYUSUTAN

Harga Pokok Rata -Rata

JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN

Persediaan Akhir

30%

69.385.829

Biaya Pengolahan Pabrik

5,0% Kenaikan / Th

96.815.037

Biaya Pengolahan HGU

212.285.281

5.257.095

Biaya Tebang dan Angkut (tebu bibit)

Persediaan Awal

18.069.202

Biaya Tanaman Kebun Bibit

Biaya Produksi

HARGA POKOK PENJUALAN

30.786.108
646.623.021

Tetes

592.247.761

23.589.151

2029

29.320.103

1,50%

Gula

11

616.691.887

23.326.297
564.045.487

34%

Bibit

PENJUALAN

2028

12

882.539.927

665.948.218

216.591.709

92.825.018

309.416.728

48.505.276

357.922.004

63.458.012

421.380.015

24.706.586

3.130.016

12.520.066

9.056.503

446.086.601

6.364

231.964.111

231.964.111

24.862.507

76.497.877

106.738.578

5.795.947

18.069.202

678.050.712

32.325.414

621.860.149

23.865.149

2030

13

14

1.124.768.700

882.539.927

242.228.772

103.812.331

346.041.104

33.061.276

379.102.380

63.458.012

442.560.391

25.941.915

3.286.517

13.146.069

9.509.329

468.502.306

6.654

242.547.481

242.547.481

25.994.258

80.322.771

112.075.507

6.085.744

18.069.202

711.049.787

33.941.685

652.953.157

24.154.946

2031

15

1.396.839.195

1.124.768.700

272.070.495

116.601.641

338.672.136

12.669.638

401.341.774

63.458.012

464.799.786

27.239.011

3.450.843

13.803.372

9.984.795

492.038.796

6.959

253.660.020

253.660.020

27.182.596

84.338.909

117.679.282

6.390.031

18.069.202

745.698.817

35.638.769

685.600.815

24.259.233

2032

16

1.694.124.392

1.396.839.195

297.285.197

127.407.942

424.693.139

424.693.139

63.458.012

488.151.150

28.600.961

3.623.385

14.493.541

10.484.035

516.752.111

7.279

265.328.186

265.328.186

28.430.350

88.555.855

123.563.246

6.709.533

18.069.202

782.080.297

37.420.707

719.880.855

24.778.735

2033

17

2.008.572.842

1.694.124.392

314.448.450

134.763.621

449.212.071

449.212.071

63.458.012

512.670.083

30.031.009

3.804.555

15.218.218

11.008.237

542.701.092

7.615

277.579.760

277.579.760

29.740.493

92.983.648

129.741.408

7.045.009

18.069.202

820.280.852

39.291.742

755.874.898

25.114.211

2034

18

2.341.042.707

2.008.572.842

332.469.865

142.487.085

474.956.950

474.956.950

63.458.012

539.414.962

31.532.560

3.994.782

15.979.129

11.558.648

569.947.521

7.968

290.443.913

290.443.913

31.116.142

97.632.830

136.228.479

7.397.260

18.069.202

860.391.435

41.256.330

793.668.643

25.466.462

2035

19

2.692.435.058

2.341.042.707

351.392.351

150.596.722

501.989.073

501.989.073

63.458.012

565.447.085

33.109.118

4.194.521

16.778.086

12.136.581

598.556.273

8.339

303.951.274

303.951.274

32.560.575

102.514.471

143.039.903

7.767.123

18.069.202

902.507.546

43.319.146

833.352.075

25.836.325

2036

20

3.063.696.020

2.692.435.058

371.260.962

159.111.841

530.372.803

530.372.803

63.458.012

593.830.814

34.764.647

4.404.247

17.616.990

12.743.410

628.595.461

8.728

318.134.002

318.134.002

34.077.228

107.640.195

150.191.898

8.155.479

18.069.202

946.729.463

45.485.104

875.019.679

26.224.681
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