
B A B  VI

P E H U T U P

1. Kesimpulan
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975. adalah meru
pakan salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam rang
ka usaha memantapkan stabilitas nasional bagi negara 
Indonesia, khususnya melalui bidang ekonomi, di lain 
pihak juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 
membantu golongan ekonomi lemah dalam meningkatkan ta- 
rap hidupnya, khususnya bagi petani tebu. Juga merupa
kan salah satu sarana untuk meningkatkan petani dalam 
berperan serta,serta mentfematiu.hasil pembangunan, khu
susnya pembangunan dibidang pangan.
2. Pelaksanaan TRI adalah merupakan sarana untuk mene- 
gakkan hukum, khususnya di bidang pertanahan sebagai- 
mana tertuang di dalam Undang-undang Pokok Agraria No- 
mot 5 Tahun I960, terutama ketentuan yang mengandung 
asas lendreform. Di samping itu juga merupakan kebi- 
jaksanaan yang sesuai dengan program pembangunan di 
Indoneeia dewasa ini, misalnya mengenai masalah kete- 
nagakerjaan.
3. Pelaksanaan TRI adalah merupakan perjanjian kerja 
segitiga antara pabrik gula, KUD, dan petani tebu se
bagai pemilik tanah, maka untuk itu suksesnya pelak-
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sanaan TRI tidag dapat hanya digantungkan pada satu 
pihak saja, misalnya petani atau pabrik gula, melain- 
kan kesatuan tindakan para pihak tersebut sangat di- 
perlukan, dengam kata lain bahwa pelaksanaan TRI ini 
merupakan tanggung jawab bersama para pihak, mereka 
adalah merupakan pasangan kerja dalam pelaksanaan TRI 
tersebut.
4 . Persediaan tanah untuk areal TRI di wilayah Pabrik 
Gula Rejosari Magetan, dipenuhi dengan menggunakan po- 
la glebagan , yaitu setiap desa yang menjadi wilayah 
pabrik gula tersebut harus menyediakan maksimim seper- 
tiga dari luas baku sawah yang ada, pelaksanaannya di
lakukan secara bergiliran setiap tiga tahun sekali, 
sesuai dengan petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Ti
ngkat I Jawa Timur.
5. Penggunaan kredit oleh petani dari BRI dilakukan 
secara tertulis, yaitu dengan menggunakan surat bukti 
pinjaman, penyerahan pinjaman diserahkan dilakukan da
lam bentuk giral kecuali untuk biaya beban hidup ( BBH) 
, semua itu dilakukan dalam pelayanaan satu atap yang 
ada di pabrik gula. Pengembalian kredit beserta bunga- 
nya dilakukan setelah gula bagian petani dijual kepa
da Dolog, uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada 
BRI, dan pada saat itu BRI memotong semua pinjaman pe
tani.
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6. Pembagian hasil antara petani dengan pabrik gula 
tidak didasarkan atas perjanjian bagi hasil pada umum- 
nya sebagai mana diatur di dalam Undang-undang Bagi 
Hasil Nomor 2 Tahun I960, misalnya mertelu, maro dan 
sebagainya melainkan atas dasar perjanjian kerja sama 
yaitu atas dasar prosentase yang diambil dari tinggi 
rendahnya rendemen tebu, jadi, atas dasar mutu dari 
pekerjaan itu sendiri.
7. Faktor alam dan segi teknis, masih merupakan ham
batan di dalam pelaksanaan TRI di wilayah Pabrik Gu
la Rejosari Magetan, di samping itu juga faktor peta
ni itu sendiri masih kurang mampu dalam menyerap tek
nologi budi daya pertebuan tersebut.
8. Pada akhirnya kebijaksanaan TRI berdasarkan Instruk- 
si Presiden Nomor 9 Tahun 1975 ini, merupakan kebijak- 
saiiaan pemerintah untuk mengalihkan sebagian faktor- 
faktpr produksi pertanian tebu yang dikuasai oleh pa
brik gula, khususnya tanah dan teknologi pertebuan
ke dalam tangan petani petani tebu, di samping itu ju
ga merupakan usaha untuk mendistribusikan pendapatan 
dan keuntungan industri gula, agar supaya dapat dinik- 
mati oleh petani-petani kecil, dengan demikian berarti 
pemerintah dalam hal ini ikut memikirkan kesejahteraan 
rakyatnya terutama agar kebutuhan gula tetap terpenuhi.
2. Saran
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1. Kebutuhan gula nasional semakin meningka.t, tentu- 
nya harus diimbangi dengan usaha peningkatan produksi 
gula, sthingga pelaksanaan TRI hendaknya diusahakan 
secara sungguh-sungguh b&ik bagi petani maupun semua 
pihak yang terlibat di dalamnya, misalnya pihak yang 
terkait di dalam satpel bimas, di samping itu inten
sifikasi tanaman di Pulau Jawasemakin mendekati titik 
kritis, sedangkan untuk melakukan ekstensifikasi su- 
lit untuk dilakukan karena tersedianya tanah yang se
makin berkurang, mungkin hal ini hanya dapat dilaku- 
kan dengan biaya yang cukup besar, misalnya harus 
menggunakan lahan hutan untuk dijadikan areal tebu, 
ataumharus mengorbankan lahan pertanian lainnya, ma
ka untuk itu hendaknya sentral produksi gula tidak 
hanya dipusatkan di Pulau Jawa sa^a, hal ini mengingat 
masih luasnya areal yang memungkinkan untuk tanaman 
tebu yang ada di luar Pulau Jawa. Hal ini di samping 
bertujuan untuk memeratakan pembangunan ke seluruh wi
layah Indonesia, juga untuk mengembangkan potensi sum
ber daya alam yang ada di luar Pulau Jawa,
2. Dengan tersedianya berbagai sarana dalam' pelaksanaan 
TRI, misalnya segi teknis dilakukan oleh Pabrik gula, 
sarana pemeliharaan dan sarana produksi dilakuakan o- 

leh KUD, bibit dan budi daya pertebuan dilakukan oleh
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Badan Penelitlan Perusahaan Perkebunan Gula ( BP3G ), 
ketenaga kerjaan dilakukan oleh kolektif lain, tun- 
jangan biaya hidup dan kredit modal kerja disediakan 
oleh BRI, rendemen tebu dilakukan oleh pabrik gula, 
kebijaksanaan harga ditetapkan oleh pemerintah, dan 
lain sebagainya, maka hendaknya petani tebu sebagai 
tuan tanah harus bersungguh-sungguh dalam berperan, 
jangan hanya berpangku tangan saja, karena secara for
mal mereka sebagai subyek hukum, meskipun banyak ke
sulitan yang dihadapi. Jadi, pada dasarnya petani te
bu harus lebih aktif (fan produktif dalam peran serta- 
nya,
3- Sehubungan di dalam pelaksanaan TRI petani di dalam 
mengerjakan tanahnya bersatu dalam wadah kelompok tani, 
maka hendaknya kelompok tani tersebut harus benar-be- 
nar diarahkan kepada kelompok tani yang produktif dan 
koperatif, yaitu agar supaya dalam pelaksanaannya di
lakukan perencanaan bersama, pengorganisafeian bersa- 
ma, pelaksanaan bersama, pengawasan bersama, serta ke- 
sediaan menanggung resiko bersama, mengingat kelompok 
tani merupakan salah satu sarana untuk melaksanaan 
jalur penyuluhan dan juga merupakan sarana kelompok 
belajar dalam alih teknologi pertebuan.
4. Dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 9 Ta-
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hun 1975 > yang secara langsung maupun tidak langsung 
merupakan usaha pengalihan faktor-faktor produksi 
yang dikuasai oleh pahrik gula, khususnya tanah dan 
teknologi pertebuan, juga merupakan usaha untuk men- 
distribusikan pendapatan dan gula pada petani, maka 
hendaknyai:pabrik gula sebagai perusahaan pengelola di- 
dalam membuat keputusan-keputusan maupun kebijaksana- 
an-kebijaksanaan lainnya jangan hanya mementingkan ke- 
langsungan hidup perusahaan saja, melainkan harus juga 
memperhatikan kepentingan bersama, khususnya petani 
tebu.
5. Sehubungan mengenai penentuan rendemen sebagai da
sar penentuan bagi hasil yang selama ini ditangani o- 
leh dokter gula yang ada di pabrik gula, hendaknya ju
ga harus ada dokter gula dari pihak petani, sehingga 
akan lebih menjamin dan memberi kepercayaan dari pi
hak petani.
6, Dalam pengelolaan tanah petani dapat menguasakan 
tanahnya kepada ketua kelompok. Hal demiMan ini hen
daknya dicegah, sebab di samping petani kurang berpe- 
ran juga pada asasnya pelaksanaan TRI ini statue pe- 
tanimberalili dari pihak yang menyewakan tanah menjadi 
petani yang mengolah dan mengusahakan tanahnya sendiri, 
untuk selanjutnya petani diharapkan dapat menjadi wi-
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raswasta yang mengusahakan tanahnya sendiri dari ta
naman tebu, sahingga apabila petani masih diperboleh- 
kan menguasakan tanahnya kepada ketua kelompok tani, 
maka tidak akan ada artinya mengenai pelaksanaan TRI 
yang didasarkan pada Instruksi Presiden Homor 9 Tahun 
1975, yang salah satu tujuannya untuk mengalihkan pe- 
nguasaan dan pengusahaan tanaman tebu da£i sistem sewa 
ke dalam sistem tebu rakyat intensifikasi ini.
7. Kredit yang diberikan oleh BRI yang disalurkan me
lalui KUD, hendaknya harus sesuai dengan kebutuhan, 
jangan sampai realisasinya tidak sesuai dengan kenya- 
taan, sehingga jangan sampai petani harus meminjam ke
pada KUD atau pabrik gula yang tentunya akan menambah 
beban bagi petani tebu.
8. Mengenai penebangan yang selama ini masih banyak 
dilakukan oleh kolektif buruh tebang yangi.tidak ja- 
rang datangnya dari luar daerah, maka hendaknya dila
kukan oleh masyarakat desa setempat, karena di samping 
dapat menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat de
sa tersebut juga tentunya mutu tebangaa akan lebih ba- 
ik, sebab masyarakat desa tersebut tentunya juga akan 
merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.
9* Agar supaya lebih ditingkatkan lagi penyuluhan ter

hadap petani sampai merata dalam menyerap teknologi
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pertebuan, juga pelayanan yang dilakukan oleh KUD.
10. Pemberian kredit oleh BRI yang disalurkan melalui 
KUD, hendaknya jangan sampai terlambat dan sedapat 
mungkin diberikan kepada petani sebelum mulai menger- 
jakan tanahnya.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGGUNAAN TANAH DAN PEMBAGIAN HASIL TEBU… S L A M E T  S U H A R T O N O




