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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi rakyat membutuhkan tenaga, pemikiran keras, serta 

komitmen penuh dikarenakan yang dibangun adalah orang dan sistem. Kondisi 

tersebut mengharuskan masyarakat Indonesia untuk lebih fokus pada kebijakan 

dan strategi yang mengarah pada pencapaian efisiensi dan produktivitas yang 

optimal. Untuk menghasilkan efisiensi dan produktivitas yang optimal, maka 

diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju, 

manajemen modern dengan pihak yang memiliki bahan baku, tenaga kerja, dan 

lahan. Sinergi tersebut dikenal dengan nama kemitraan. Kemitraan yang 

dihasilkan merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang 

bermitra dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah.  

Prinsip kemitraan adalah kebersamaan dan kemerataan. Dengan demikian, 

kemitraan akan selalu dibutuhkan selama tuntutan pemerataan belum teratasi. 

Kemitraan menjadi usaha yang paling menguntungkan khususnya bagi pelaku 

kemitraan (Sumardjo, 2004). Perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena 

terjadi penghematan biaya produksi, terjaminnya bahan baku baik secara kuantitas 

maupun kualitas, menghemat modal investasi karena perusahaan tidak selalu 

harus menguasai faktor dari hulu ke hilir, sedangkan bagi petani kemitraan akan 

mendorong peningkatan kemampuan, kewirausahaan, pendapatan, kualitas, 

penguasaan teknologi, penguasaan manajemen, dan penyediaan lapangan kerja 

(Hafsah, 2003). 
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Perkebunan sebagai salah satu subsektor pertanian memiliki peranan penting 

dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Tebu (Saccharum 

Officinarum) merupakan tanaman perkebunan semusim yang termasuk keluarga 

rumput-rumputan (graminae) seperti halnya padi, jagung, dan bambu serta 

memiliki sifat spesifik karena di dalam batang tebu terdapat kandungan zat gula 

yang dapat dibuat sebagai kristal-kristal gula atau gula pasir 

(www.kppbumn.depkeu.go.id).  

PT. Gunung Madu Plantations (GMP) yang merupakan pionir usaha 

perkebunan tebu lahan kering yang mendorong berkembangnya industri gula di 

Lampung, telah melakukan berbagai inovasi secara berkesinambungan. Pada 

tahap awal, PT. GMP menempuh pembangunan infrastruktur, teknologi budidaya 

tebu lahan kering, pelatihan SDM di sisi manajemen, dan teknik alih teknologi. 

Inovasi lanjutan pada lini pabrik dalam hal efisiensi enerji, otomatisasi, 

komputerisasi, manajemen lingkungan, pengembangan, dan maksimalisasi 

kapasitas (Suyanto, 2008).  

Pada tahap berikutnya, dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

PT. GMP menerapkan tata kelola industri yang baik dan bertujuan untuk 

peningkatan produktivitas serta efisiensi. Hal-hal yang ditempuh dalam 

peningkatan produktivitas dan efisiensi adalah menerapkan konsep Corporate 

Social Responsibility (CSR) dengan melakukan kemitraan tebu rakyat. PT. GMP 

menilai keikutsertaan masyarakat sekitar untuk ikut menanam tebu merupakan 

respon terhadap himbauan dan tekanan pemerintah yang semakin kuat untuk 

proses pembangunan ekonomi daerah.  
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PT. GMP memiliki peningkatan kapasitas produksi gula setiap tahunnya, 

tetapi karena lahan yang dimiliki oleh PT. GMP tidak cukup lagi untuk memenuhi 

kapasitas produksi tiap tahun, maka diperlukan kerjasama yang baik antara petani 

tebu dengan PT. GMP. Kemitraan antara PT. GMP dengan petani tebu dibagi 

dalam dua jenis, yaitu Kerja Sama Operasional (KSO) dan kemitraan mandiri. 

Hasil kemitraan dengan petani tebu rakyat sekitar yang dilakukan oleh PT. GMP 

telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Hal itu ditunjukkan dengan  

semakin meningkatnya jumlah petani pemilik lahan yang menjadi mitra pada 

kemitraan PT. GMP.  

Pada musim panen tahun 2008, PT. GMP telah mampu menggiling tebu rata-

rata 13.000 ton per hari. Material berupa tebu bersumber dari kebun milik PT. 

GMP sendiri, lahan milik petani, PT. Bumi Madu Mandiri (BMM), PT. Laju 

Perdana Indah (LPI), dan PT. Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI). Pada tahun 

2009 diperkirakan PT. PSMI di wilayah Pakuan Ratu-Way Kanan akan memulai 

masa giling perdana, sehingga material tebu yang bersumber dari lahan PT. PSMI 

sebagian besar akan digiling di pabrik PT. PSMI. Hal tersebut mengakibatkan 

perhitungan jumlah tebu yang akan dikirim dan digiling di pabrik PT. GMP pada 

tahun 2009 akan berkurang. Apabila kebutuhan bahan baku tebu untuk proses 

pengolahan gula tidak tercukupi, maka dapat terjadi penurunan produktivitas PT. 

GMP. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian agar dapat mengembangkan 

kemitraan tebu rakyat PT. GMP untuk menambah lahan penanaman tebu PT. 

GMP, sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahan baku proses pengolahan gula 

dan kapasitas produksi  tahunan PT. GMP. 
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1.2 Rumusan Masalah 

PT. GMP memiliki lahan tebu seluas sekitar 35.000 ha. Areal tebu yang 

dimiliki oleh PT. GMP dimulai dari divisi satu sampai tujuh dengan areal Tebu 

Rakyat (TR) kemitraan seluas 4.000 ha yang mengikutkan sebanyak hampir 2.000 

kepala keluarga (KK). Karyawan PT. GMP mencapai 3.058 orang. Produksi gula 

tahun 2004 sebesar 185.670,77 ton selanjutnya untuk tahun 2005 produksi gula 

PT. GMP mengalami penurunan dikarenakan musim kemarau. Pada tahun 2006 

ke 2007 produksi gula PT. GMP meningkat dari 189.716,50 ton sampai 

191.272,20 ton dan tahun 2008 ditargetkan mencapai 227.083,00 ton. Total 

produksi gula PT. GMP sebanyak 101.834,65 ton (hingga 8 Juli 2008) dengan 

rendemen 9,71 dan produktivitas gula per ha (TSH) 8,12 ton per ha serta 

produktivitas tebu per ha (TCH) 83,60 ton/ha (PT. GMP, 2008). Hasil produksi 

gula musim tebang dan giling PT. GMP tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 

1. 

Tabel 1. Hasil Produksi Gula PT. GMP Tahun 2004-2008 
Uraian 2004 2005 2006 2007 2008 

Produktivitas Tebu 
(Ton/Ha) 

80,19 76,05 81,51 79,29 82,44 

Tebu Giling (Ton) 1.900.824,86 1.849.068,24 2.033.041,12 2.026.710,39 2.403.000,00 
Rendemen (%) 9,77 9,69 9,33 9,44 9,45 

Produksi Gula (Ton) 185.670,77 179.187,19 189.716,50 191.272,20 218.248,00 

Produktivitas Gula 
(Ton/Ha) 

7,83 7,37 7,61 7,48 7,79 

Sumber: PT. GMP, 2008. 

PT. GMP selaku inti dari kemitraan tebu rakyat bertugas untuk membina dan 

mendorong terlaksananya kemitraan usaha dengan petani tebu. Namun demikian, 

dalam pelaksanaan kemitraan tersebut mengalami kendala, yaitu  kemitraan tebu 
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rakyat yang telah berjalan selama ini dinilai oleh pihak manajemen perusahaan 

masih kurang dapat memenuhi kebutuhan baku untuk proses produksi PT. GMP 

setelah tahun 2008. Pihak manajemen perusahaan mengkhawatirkan jika lahan 

penanaman tebu tidak ditambah, maka produksi gula tahun 2008 akan menjadi 

produksi tertinggi dalam sejarah PT. GMP.  

Dengan demikian, supaya produksi gula PT. GMP tahun 2009 dan tahun-

tahun kedepan dapat dipertahankan seperti tahun 2008 serta mampu menangani 

kenaikan biaya produksi perusahaan, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah 

program intensifikasi tebu lahan PT. GMP serta program ekstensifikasi melalui 

perluasan kemitraan di sekitar wilayah perkebunan PT. GMP. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu strategi pengembangan dari kemitraan tebu rakyat yang telah 

berjalan selama ini. Strategi pengembangan kemitraan tebu rakyat PT. GMP 

bertujuan agar dapat menarik petani baru untuk masuk dalam kemitraan PT. GMP, 

sehingga luas lahan penanaman tebu PT. GMP semakin bertambah dan kapasitas 

produksi gula PT. GMP dapat tetap terpenuhi untuk tahun ke depan.  

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka terdapat tiga permasalahan yang dikaji 

pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi 

pengembangan kemitraan tebu rakyat PT. GMP ? 

2. Bagaimana alternatif strategi pengembangan kemitraan tebu rakyat  PT. GMP 

yang tepat dan efektif agar dapat menarik petani baru untuk mengikuti 

program kemitraan PT. GMP, sehingga  pasokan bahan baku PT. GMP dapat 

terpenuhi ? 
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3. Strategi apa yang paling tepat dan efektif untuk diterapkan pada pelaksanaan 

pengembangan kemitraan tebu rakyat PT. GMP ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor strategis internal dan 

eksternal perusahaan dalam menjalankan kemitraan tebu rakyat PT. GMP. 

2. Merumuskan beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan dalam 

pengembangan kemitraan tebu rakyat  PT. GMP. 

3. Memilih rekomendasi strategi yang tepat dan efektif dalam mengembangkan 

kemitraan tebu rakyat PT. GMP.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada manajemen PT. GMP dalam 

menetapkan strategi pengembangan kemitraan yang tepat antara petani tebu 

dan PT. GMP. 

2.  Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan dalam 

menganalisis berbagai permasalahan yang timbul terhadap pelaksanaan 

kemitraan usaha dan memberikan sumbangan pemikiran untuk 

penyempurnaan di masa yang akan datang. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup manajemen strategi, menyusun 

dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengembangkan kemitraan tebu rakyat 

yang telah dilakukan oleh PT. GMP. Hasil penelitian ini merupakan suatu 

evaluasi, sedangkan penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada manajemen 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Kerangka Teoritis 

2.1.1 Strategi 

Setiap perusahaan atau organisasi, baik besar maupun kecil, membutuhkan 

strategi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar setiap 

kegiatan yang terjadi semakin efektif dan efisien. Strategi merupakan suatu cara 

perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya (Wheelen 

dan Hunger, 2005). 

Hamel dan Prahalad (1997), mendefinisikan strategi sebagai sebuah tindakan 

yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta 

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para 

pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari 

apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.  

Dalam merumuskan strategi, diperlukan aktivitas-aktivitas berikut (1) 

pengembangan misi perusahaan atau organisasi, (2) mengenali peluang dan 

ancaman eksternal, (3) menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, (4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




