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Komunikasi untuk Kemitraan Pabrik Gula dan Petani Tebu1 
 

Oleh Ivanovich Agusta2 
 

Desain Strategi Komunikasi Kemitraan 
 
 Studi yang menyelidiki secara relatif menyeluruh perihal kemitraan Pabrik Gula 
(PG) dan petani tebu sudah dilaksanakan.3 Studi ini menghasilkan butir-butir kesimpulan 
penting sebagaimana disampaikan di bawah. Studi ini telah ditindaklanjuti dalam bentuk 
lokakarya (workshop) untuk menyusun rencana tindakan kemitraan. Guna memperkuat 
rencana aksi tersebut, serta mengefektifkan rencana aksi dalam membentuk jaringan 
tindakan antar pihak-pihak terkait, maka diperlukan srategi komunikasi kemitraan antara 
pihak PG dan pihak petani.  

Strategi komunikasi merupakan konstruksi sosial, artinya sengaja dibangun pihak-
pihak yang berkepentingan, bukan terjadi secara alamiah. Pandangan yang berbeda akan 
menghasilkan strategi yang berbeda. Pandangan paradigmatik ini mengingatkan tentang 
definisi gajah yang berbeda pada tujuh orang buta yang memegang bagian yang berbeda 
dari satu gajah yang sama. Lihat Gambar 1.  
 
Gambar 1. Tujuh Orang Buta Memegang Seekor Gajah 

 
                                                 
1  Makalah disampaikan pada Workshop Peningkatan Peran Organisasi Petani Dalam Peningkatan 
Efektivitas Kemitraan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) di Kediri, 17 – 18 April 2007 
2  Sosiolog pedesaan IPB Bogor, antara lain mengajar pada Program Magister Sains Komunikasi 
Pembangunan Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB Bogor, serta Program Sarjana Komunikasi dan 
Pengembangan Masyarakat IPB Bogor.  
3 Riset Perubahan Sosial Ekonomi di Petani Tebu dan Antisipasi Perubahan Manajemen di Pabrik Gula. 
Kerjasama Penelitian antara Perkebunan Nusantara X (Persero) dan Pusat Penelitian Perkebunan Gula 
Indonesia. 
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Prinsip komunikasi kemitraan sebagai konstruksi sosial ini menunjukkan pilihan 
sikap yang harus diambil oleh pelaku komunikasi kemitraan tersebut. Tulisan ini akan 
mengambil dan mengusulkan praktek komunikasi kemitraan sebagai konsutruksi sosial –
namun disajikan pula alternatif lain untuk mengembangkan horizon komunikasi.  

Adapun konstruksi sosial merujuk pada bangunan pengetahuan kemitraan yang 
disusun melalui interaksi sosial antara PG dan petani. Identitas kemitraan (apa itu 
kemitraan, kemitraan seperti apa?) terbentuk dari tata cara mendiskusikan kemitraan, 
bahasa tentang kemitraan, dan pengetahuan bersama. Realitas alamiah kurang penting 
dibandingkan bahasa yang digunakan untuk menamainya, mendekatinya dan mendekati 
dunia kemitraan.  

Desain strategi komunikasi kemitraan tersaji pada Gambar 2. Alur ini akan 
dilengkapi di bagian akhir tulisan. Strategi komunikasi kemitraan perlu dibangun 
menurut pilihan asumsi filosofis. Asumsi ini digunakan untuk memandang konteks sosial, 
ekonomi dan budaya di tingkat nasional dan internasional –pada dasarnya konteks ini 
sulit diubah secara langsung dalam kemitraan PG dan petani tebu. Adapun konteks lain 
yang bisa diubah langsung dalam strategi kemitraan ini ialah kondisi teknis usahatani dan 
pabrik gula, struktur interaksi PG dan petani tebu, serta nilai atau kultur yang terbangun 
dalam kemitraan selama ini. Adapun strategi komunikasi kemitraan yang dikembangkan 
mencakup aspek proses komunikasi dan konteks komunikasi.  

 
Gambar 2. Alur Strategi Komunikasi Kemitraan 

 
 

Asumsi Filosofis Kemitraan 
  

Sejauh tercakup dalam penelitian perihal kemitraan PG dan petani tebu dalam 
lingkup PTPN X, dapat disusun asumsi kemitraan berikut: 

ASUMSI FILOSOFIS 
KEMITRAAN: 
- ontologi 
- epistemologi 
- aksiologi 

STRUKTUR YANG SULIT 
DIPERBARUI: 
- struktur pergulaan internasional 
- struktur pergulaan nasional 

STRUKTUR UNTUK 
DIPERBARUI: 
- struktur teknis PG 
- struktur teknis usahatani 
- struktur manajemen PG 
- struktur petani tebu 
- kultur manajemen PG 
- kultur petani tebu 

STRATEGI KOMUNIKASI KEMITRAAN: 
- proses komunikasi 
- konteks komunikasi 
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1. upaya mendapatkan posisi yang saling menguntungkan antara petani dan PG, yang 
berarti juga menghindarkan upaya pengambilan keuntungan sepihak (oportunistik).  

2. tindakan-tindakan yang bersifat fair, yang dapat diuji melalui transparansi di antara 
kedua belah pihak.  

3. penumbuhan rasa saling percaya (trust), yang disusun di atas pengetahuan tentang 
resiko yang akan dialami oleh masing-masing pihak.  

Asumsi-asumsi yang berhasil dibangun di atas menunjukkan konfigurasi filosofis 
tertentu, yaitu ontologi monisme, epistemologi partisipatoris, dan aksiologi utilitarian. 
Konfigurasi filosofis ini membentuk paradigma tertentu dalam memandang kemitraan PG 
dan petani tebu.4 Lihat Tabel 1.  

 
Tabel 1. Asumsi Filosofis Kemitraan PG dan Petani Tebu 

Elemen Filsafat Kemitraan Non-Kemitraan 
Ontologi (realitas) Monisme 

(entitas pihak dalam kemitraan bersifat tunggal 
dalam tujuan) 

Dualisme, Pluralisme  
 

Epistemologi 
(pengetahuan) 

Partisipatoris 
(kebenaran muncul sebagai hasil negosiasi antar 
pihak dalam kemitraan) 

Obyektifistik, Subyektifistik, 
Naturalistik  

Aksiologi (nilai/etika) Utilitarian  
(tujuan tindakan kemitraan ialah mencari 
kesenangan, meningkatkan kegunaan, 
meningkatkan keuntungan, mengurangi kesakitan) 

Naturalisme, rasionalisme 
etik, intuisionisme etik  

 
Ontologi Monisme 
 

Ontologi menggali aspek tentang kenyataan atau realitas yang diyakini. Realitas 
kemitraan sering dipandang secara beragam, misalnya perihal penggunaan teknologi, 
penglahan tebu, hingga pengukuran hasil. Namun demikian realitas tertinggi haruslah 
ditempati oleh keyakinan akan tujuan bersama (Aristoteles, 2004), yaitu tujuan kemitraan. 
Kesatupaduan tujuan PG dan petani merupakan landasan ontologis kemitraan yang utama. 
 
Epistemologi Partisipatoris 
 

Epistemologi meliputi tata cara atau metode yang digunakan menusia untuk 
memperoleh kebenaran dan ilmu pengetahuan. Epistemologi membandingkan kajian 

                                                 
4 Alternatif posisi ontologis lainnya ialah dualisme dan pluralisme. Alternatif posisi epistemologis lainnya 
ialah obyektifistik, subyektifistik, dan naturalistic. Alternatif posisi aksiologis lainnya ialah naturalisme, 
rasionalisme etik, dan intuisionisme etik.  
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sistematik terhadap sifat, sumber dan validitas pengetahuan. Dengan kata lain 
epistemologi menelaah sifat penalaran, kebenaran dan proses mengetahui itu sendiri. 

Untuk menunjukkan bahwa tujuan ontologis kemitraan di atas benar, maka 
ditempuh prosedur pencarian kebenaran secara pragmatis. Kebenaran baru muncul 
sebagai kesepakatan dari negosiasi seluruh pihak yang tercakup dalam kemitraan ini 
(Heron, 1996). Prosedur kredit, penggunaan jenis teknologi tertentu, pola pengolahan 
gula, pengukuran hasil, hingga pemasarannya, hanya dapat dinyatakan benar jika sudah 
menjadi kesepakatan dan melalui proses negosiasi antar pihak, terutama pada pihak-pihak 
yang berlawanan kepentingan (misalnya PG dan pedagang gula) serta pihak-pihak yang 
dimarjinalkan (misalnya petani akar).  
 
Aksiologi Utilitarian 
 

Dimensi aksiologi mengetengahkan etika dalam melakukan tindakan. Dalam 
paying utilitarian, tindakan-tindakan kemitraan dianggap “baik” ketika diarahkan untuk 
mengembangkan kemanfaatan (kemaslahatan) bagi semua pihak (Mills, 1848). 
Kemanfaatan yang lebih besar dipandang menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar 
pula. Faktor-faktor yang perlu dilihat untuk menyusunnya ialah intensitas tindakan 
kemitraan, lamanya, pasti-tidak pastinya, jauh-dekatnya kesenangan atau rasa sakit bagi 
pihak-pihak yang terlibat, serta subur dan murninya manfaat untuk semua pihak yang 
tergabung dalam kemitraan. 
 

Struktur Internasional dan Nasional 
 
Sejak tahun 1975, terlebih lagi setelah tahun 1998, posisi petani meningkat saat 

berhadapan dengan PG. Posisi petani tebu semakin kuat dengan munculnya Asosiasi 
Petani Tebu Rakyat (APTR), yang merupakan lembaga yang mengkhususkan diri untuk 
memperjuangkan kepentingan para petani tebu dalam tataran perumusan kebijakan-
kebijakan publik oleh pemerintah.  

Fakta di atas menunjukkan peran petani (terutama dalam kelompok tani), juga 
organisasi  APTR, PG dan pemerintah sebagai aktor-aktor komunikasi. Lihat Lampiran 
1 dan Lampiran 2. Dalam konteks kemitraan PG dan petani tebu, maka pesan media 
yang perlu dibangun ialah kemitraan di antara komunikator tersebut. Kosakata yang perlu 
dikembangkan mencakup kesetaraan, solidaritas , keuntungan bersama, hingga kebijakan 
publik perihal pergulaan (khususnya perihal PG dan petani tebu). Hal ini dikemas dalam 
pesan media perihal kemitraan PG dan petani tebu secara khusus, maupun hubungan 
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kenegaraan modern yang terdiri atas sektor publik (pemerintah), privat (PG) dan sipil 
(APTR, kelompok tani). 

Perubahan konteks lainnya ialah semakin mendalamnya efek globalisasi dalam 
pergulaan, sehingga kontrol PG dalam pemasaran menurun. Harga gula di pasar dalam 
negeri tidak lagi di bawah kendali pemerintah seperti di masa lalu, meskipun masih ada 
ruangan (sempit ) bagi pemerintah untuk memberlakukan kebijakan tarifikasi untuk 
melindungi industri gula dalam negeri dari pengaruh masuknya gula impor.  
Ditetapkannya harga dasar gula dalam bentuk dana talangan oleh importir terdaftar makin 
menyulitkan PG untuk melayani tuntutan para petani.  

Fakta ini berimplikasi pada pentingnya komunikator importir/investor, PG, petani, 
APTR di dalam negeri, hingga pemerintah dan WTO (World Trade Organization) 
terutama dalam hubungan dengan pasar di luar negeri. Lihat Lampiran 1 dan Lampiran 
2. Pesan media yang bisa disusun di sini ialah, bahwa pasar gula semakin sulit 
dipengaruhi oleh komunikator dari dalam negeri. Konsekuensinya ialah disusun tema 
perihal peningkatan kemampuan komunikator untuk mengembangkan kompetisi dalam 
pasar gula ini. Inilah makna pemberdayaan dalam kemitraan PG dan petani tebu. Pesan 
lainnya ialah peran investor sebagai salah satu jembatan untuk menghubungkan layanan 
PG kepada petani, dan sebaliknya. Pola hubungan sosial yang bisa dikembangkan untuk 
mendukung komunikasi ini ialah kerjasama PG dan petani dalam meningkatkan kuantitas 
dan kualitas tebu, gula dan tetes.  
 

Struktur Teknis 
 

 Dalam sepuluh tahun terakhir juga terjadi perubahan faktor resiko dalam 
masyarakat perkebunan. Semula tingkat harga yang rendah atau tidak stabil menjadi 
faktor resiko utama, kini faktor resiko utama ialah teknologi.  

Dalam sepuluh tahun terakhir pada level PG perhatian terhadap kualitas dan 
rendemen gula meningkat. Peningkatan rendemen gula telah menjadi indikator penilaian 
kinerja PG, sehingga PG-PG dalam naungan PTPN X berlomba meningkatkannya. 

Pada waktu yang bersamaan, para petani tebu semakin rensponsif dengan insentif 
moneter yang ditawarkan PG melalui perbaikan kualitas bahan tebu tersebut di atas. 
Petani semakin sadar akan penggunaan varietas unggul dan penggunaan pupuk, dan pola 
tanam tebu ratoon yang berkepanjangan secara bertahap telah mulai ditinggalkan.  

Permasalahan masih timbul di lapangan adalah pupuk sulit didapatkan dan kredit 
yang dikucurkan oleh pemerintah melalui PG terlambat. Sehingga, petani harus membeli 
dengan harga lebih tinggi dari pada harga kredit (KKP). Petani memandang adanya peran 
PG dalam proses kredit, karena diketahui sebagai avatar sekaligus pembina usahatani. 

Fakta-fakta dalam struktur teknis menunjukkan komunikator dalam kemitraan PG 
dan petani tebu hendaknya juga mencakup (manajemen dan lembaga pembinaan petani 
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di) PG, (pengurus) APTR, (pengurus) koperasi, pedagang pupuk, pabrik pupuk, dan 
perbankan. Lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2. Kosa kata yang perlu dikembangkan 
meliputi teknologi yang cocok menurut lokasi dan waktu tertentu, kualitas gula, terkait 
dengan rendemen, harga gula dan perkembangannya, jaminan ketersediaan pupuk dan 
kredit. Kosa kata tersebut disusun dalam pesan-pesan teknologi usahatani dan pabrik 
sebagai taruhan usaha tertinggi saat ini, ketepatan penggunaan pupuk dan perolehan 
kredit, serta peningkatan kualitas tebu dan gula. Untuk mendukung komunikasi teknis 
tersebut perlu temuan teknologi, maupun pembentukan kelompok atau organisasi, serta 
aturan yang bisa meningkatkan efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Temuan-temuan 
ini dapat meningkatkan keuntungan semua pihak yang turut serta dalam kemitraan PG 
dan petani tebu. Temuan hubungan kelembagaan misalnya berupa pembinaan usahatani 
kepada petani tebu, penyediaan kredit dan pupuk tepat waktu, peningkatan kompetsisi 
antar PG, hingga upaya peningkatan kompetisi antar investor dalam pelelangan.  
 

Struktur Sosial 
 
Dalam sepuluh tahun terakhir posisi masing-masing aktor dalam usahatani tebu 

dan PG meningkat. Peluang kenaikan posisi pada aktor di dalam PG lebih tinggi 
dibandingkan di dalam masyarakat tani.  

Pada saat ini posisi tertinggi dipegang oleh manajer PG. Menarik untuk 
mengamati bahwa di bawahnya terdapat tiga status yang berposisi sejajar, yaitu SKW, 
pengurus APTR, dan pengurus koperasi. Di bawahnya posisi-posisi tersebut juga muncul 
status sosial lain yang menduduki tangga hierarki serupa, yaitu mandor, petani daun, 
petani batang, dan petani akar. Posisi terbawah diduduki oleh buruh PG.  

Kesejajaran antar posisi yang berbeda antara petani dan pengurus lembaga 
menunjukkan pentingnya kelembagaan yang mewakili petani dalam rangka bernegosiasi 
dengan manajemen PG. Dalam proses kemitraan, APTR dan koperasi terletak pada 
peranannya untuk mewakili petani dalam bernegosiasi dengan SKW. Tanpa kelembagaan 
tersebut, petani hanya mungkin bernegosiasi dengan mandor, dan tetap tunduk pada 
kontrol atau pembinaan SKW. Inilah perubahan sosial yang terjadi selama sepuluh tahun 
terakhir. 

Institusi dalam masyarakat perkebunan tebu cenderung makin mendukung usaha 
para petani. Di antara institusi yang ada, PG semakin menjadi institusi dominan dalam 
membantu peningkatan usaha petani tebu, mengatasi dominasi koperasi dan APTR.  
 Ternyata kerjasama antar petani akar semakin kuat. Hal ini tidak terjadi pada 
petani batang dan daun. Hubungan petani dan koperasi semakin meningkat dalam hal 
usahatani, sedangkan hubungan petani dengan APTR semakin meningkat dalam hal 
produksi gula. Posisi dalam PG yang memiliki manfaat semakin penting bagi petani ialah 
SKW, baik pada tahap usahatani tebu maupun produksi gula. Posisi lain yang juga 
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memiliki keeratan hubungan makin tinggi ialah mandor dan manajer PG. Aspek PG yang 
makin penting bagi pendapatan petani ialah fasilitas kerja, kondisi mesin, rendemen dan 
kualitas gula yang dihasilkan. 
 Fakta-fakta struktur sosial di atas menunjukkan pentingnya komunikator petani 
akar, petani batang, petani daun, pengurus koperasi, pengurus APTR, mandor, SKW, 
manajer PG. Lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2. Perubahan struktur sosial yang terjadi 
dalam satu dekade terakhir akan menarik untuk disampaikan dalam suatu pembicaraan 
perihal perubahan pengetahuan, perubahan psikologis, hingga perubahan jaringan sosial. 
Perubahan-perubahan ini menarik untuk dibicarakan di antara seluruh komunikator PG 
dan masyarakat tani tebu. Perlu pula dibicarakan perihal perubahan frekuensi dan 
intensitas komunikasi yang dibutuhkan. Komunikasi baru ini untuk menciptakan pola 
saling mendukung di antara PG dan petani tebu. Pembicaraan perihal kepemimpinan 
manajer dalam lingkungan PG menjadi penting, karena semakin tampak perubahan 
masyarakat menuju kawasan industri berbasis PG. 
 

Kultur Kemitraan 
 
Jika dibandingkan dengan keadaan sepuluh tahun lalu, ternyata tingkat 

kepercayaan selalu meningkat pada posisi-posisi yang berperan dalam masyarakat 
perkebunan tebu. Keadaan ini mengindikasikan kebutuhan kerjasama yang meningkat di 
antara mereka.  

Sayang hingga saat ini pola kerjasama dalam masyarakat perkebunan belum 
memiliki kontrol ke tingkatan tertinggi. Tanpa kontrol yang benar-benar kuat, maka 
peluang oportunistik meningkat. Kontrol kerjasama dalam hubungan petani gula dan 
manajemen PG lebih tinggi daripada dengan lembaga lain (koperasi dan APTR), apalagi 
di antara petani sendiri. 

Padahal, hasrat kerjasama petani kepada posisi-posisi dalam PG semakin 
meningkat. Bahkan hasrat kerjasama kepada mereka melebihi hasrat serupa di kalangan 
petani akar dan petani daun, maupun dengan koperasi dan APTR.  

Fakta-fakta dalam kultur kemitraan yang sudah terjadi di atas menunjukkan 
komunikator petani, koperasi, APTR dan PG. Lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2. Kosa 
yang perlu dibangun berupa penumbuhan dan ikatan kesalingpercayaan. Kosa kata lain 
ialah insentif dan kontrol dalam kerjasama. Pesan yang disusun berupa peningkatan 
kontrol dalam kemitraan, sekaligus peningkatan kualitas kerjasama, termasuk memegang 
kepercayaan dalam usahatani, industri dan pemasaran gula. Hubungan sosial yang bisa 
mendukung mencakup proses pelembagaan sosial dan kerjasama, mencakup perumusan 
aturan, tindakan dan materi untuk meningkatkan kerjasama di masa mendatang. 
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Strategi Komunikasi Kemitraan 
 
Pada saat ini masyarakat perkebunan tebu menghendaki suatu kerjasama yang 

meluas, dari masa pra penanaman tebu hingga pemasaran gula dan tetes tebu. Kebutuhan 
ini berimplikasi kepada kebutuhan lanjutan untuk mengembangkan simpul kesepakatan 
dalam banyak bidang tersebut. Luasnya bidang kerjasama selanjutnya membutuhkan 
sistematika atau manajemen bagi kesepakatan-kesepakatan itu. 

Teori komunikasi berbasis paradigma sosiokultural memandang cara komunikator 
untuk mengembangkan pemahaman, makna, norma, peran dan aturan, merupakan hasil 
dari komunikasi secara interaktif (Littlejohn dan Foss, 2005). Realitas bukanlah sesuatu 
yang obyektif di luar pelakunya melainkan dikonstruksi melalui interaksi di dalam 
kelompok, komunitas, dan budaya. Paradigma ini tertarik pada proses komunikasi yang 
muncul dalam situasi riil. Proses tersebut menjadi perhatian yang dominan. Pengetahuan 
merupakan sesuatu yang diinterpretasi dan dikonstruksi, sehingga makna pun muncul 
sebagai hasil interaksi. Identitas dari komunikator juga merupakan hasil dari negosiasi 
dalam interaksi bersama. Konteks dan kultur menjadi hal penting yang memberi bentuk 
komunikasi dan simbol-simbol yang muncul, sehingga seringkali paradigma ini dicirikan 
oleh sifat holistik.  
 
Proses Komunikasi 

 
Pembahasan perihal proses komunikasi mencakup dimensi komunikator, pesan 

media, percakapan, hubungan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa 
masyarakat perkebunan tebu menghendaki suatu kerjasama yang meluas, dari masa pra 
penanaman tebu hingga pemasaran gula dan tetes tebu. Lingkup kerjasama tersebut dapat 
dipandang sebagai lingkup kerjasama dalam pekerjaan. 

 
Komunikator 
 

Komunikator dalam komunikasi kemitraan mencakup: 
1. sektor publik 

a. pemerintah (jajaran aparat Menneg BUMN, Depperin, Deperdag) 
2. sektor swasta 

a. PG : 
i. Manajer 

ii. SKW 
iii. mandor 

b. importir/investor 
c. pedagang pupuk 
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d. pabrik pupuk 
e. perbankan. 

3. sektor sipil 
a. petani : 

i. petani akar 
ii. petani batang 

iii. petani daun 
b. pengurus APTR 
c. pengurus koperasi 

 
Pesan Media  
 

Topik-topik komunikasi kemitraan meliputi: 
1. normatif kemitraan: 

a. kemitraan PG dan petani tebu  
b. hubungan kenegaraan modern yang terdiri atas sektor publik (pemerintah), 

privat (PG, perbankan, dsb) dan sipil (petani, kelompok tani, dsb). 
c. peningkatan kontrol dalam kemitraan 
d. peningkatan kualitas kerjasama, termasuk memegang kepercayaan dalam 

usahatani, industri dan pemasaran gula. 
2. usahatani: 

a. ketepatan perolehan kredit 
b. ketepatan penggunaan pupuk  

3. teknologi tebu dan PG 
a. teknologi yang cocok menurut lokasi dan waktu tertentu 
b. teknologi usahatani dan pabrik sebagai taruhan usaha tertinggi saat ini 
c. peningkatan kualitas tebu dan gula. 

4. perdagangan gula: 
a. pasar gula semakin sulit dipengaruhi oleh komunikator dari dalam negeri.  
b. peningkatan kemampuan komunikator untuk mengembangkan kompetisi 

dalam pasar gula ini. Inilah makna pemberdayaan dalam kemitraan PG 
dan petani tebu.  

c. peran investor sebagai salah satu jembatan untuk menghubungkan layanan 
PG kepada petani, dan sebaliknya. 

 
Percakapan  
 
Kosa kata dan percakapan yang dijalin dalam komunikasi kemitraan PG dan petani tebu 
dapat mencakup hal-hal berikut: 
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1. kualitas gula: 
a. jaminan ketersediaan kredit.  
b. jaminan ketersediaan pupuk  
c. rendemen 
d. harga gula dan perkembangannya 

2. peningkatan status sosial: 
a. perubahan pengetahuan petani dan karyawan PG 
b. perubahan psikologis petani dan karyawan PG 
c. perubahan jaringan sosial petani dan karyawan PG 
d. perubahan kebutuhan frekuensi dan intensitas komunikasi  

3. pengembangan desa-desa di sekitar PG: 
a. kepemimpinan manajer dalam lingkungan PG. 
b. Masyarakat semakin rasional, responsif terhadap teknologi dan efisiensi 

perusahaan 
4. Budaya pendukung kemitraan: 

a. Kesetaraan petani dan karyawan PG 
b. solidaritas antara petani akar, batang dan daun, serta solidaritas antara 

mandor, SKW dan manajer 
c. penciptaan keuntungan bersama 
d. kebijakan publik perihal pergulaan (khususnya perihal PG dan petani tebu). 
e. penumbuhan dan ikatan kesalingpercayaan.  
f. insentif dan kontrol dalam kerjasama. 

 
Hubungan sosial 
 

Untuk menguatkan komunikasi di atas, maka hubungan sosial di antara 
komunikator yang pelru diciptakan ialah: 

1. kerjasama PG dan petani dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas tebu, gula 
dan tetes.  

2. Pencarian temuan teknologi, maupun pembentukan kelompok atau organisasi, 
serta aturan yang bisa meningkatkan efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis.  

3. proses pelembagaan kerjasama 
4. perumusan aturan, tindakan dan materi untuk meningkatkan kerjasama di masa 

mendatang. 
 
Konteks Komunikasi 

 
Adapun konteks komunikasi mencakup kelompok, organisasi, kemasyarakatan 

dan budaya. 
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Kelompok 
 

Kelompok yang sudah tercakup dalam kemitraan selama ini hanyalah kelompok 
tani.  

Untuk keperluan kemitraan, suatu kelompok dan kemitraan baru bisa disusun 
dalam rangka menyambung komunikasi antar pihak. Misalnya perlu disusun: 

1. kelompok pedagang pupuk: untuk menjaga ketepatan perolehan pupuk di 
kalangan petani.  

2. kelompok petani akar: untuk menjamin akses langsung petani penghasil tebu, 
yang sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda semakin menguatkan ikatan 

 
Organisasi  
 

Organisasi yang terlibat komunikasi kemitraan ialah: 
1. Organisasi di lingkupan PG: 

a. PG 
b. APTR 
c. koperasi 

2. Organisasi di luar lingkungan PG: 
a. pemerintah (Menneg BUMN, Depperin, Depperdag, Deptan) 
b. importir/investor 
c. perbankan 

Sebagaimana pembahasan perihal kelompok di atas, maka jaringan organisasi bisa 
diperluas sejauh meningkatkan efektivitas kemitraan PG dan petani ini. Contohnya 
dengan menjaringa pabrik pupuk, maupun berhubungan langsung dengan perbankan. 
 
Kemasyarakatan dan Budaya 

 
Harapan untuk memandang kemitraan PG dan petani tebu dalam artiseluas-

luasnya memiliki implikasi, bahwa upaya tersebut dapat dilaksanakan dalam konsep 
pengembangan masyarakat perkebunan. Dalam sepuluh tahun terakhir kerjasama antara 
PG dan petani meningkat dan makin menguntungkan petani tebu. Aspek kemasyarakatan 
dan budaya yang perlu dipertimbangkan ialah: 

1. struktur masyarakat yang semakin didominasi petani tebu.  
2. struktur masyarakat juga semakin didominasi industri pergulaan. 
3. peningkatan rasionalitas ekonomi masyarakat  
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KESIMPULAN 
 

Sampai di sini telah disampaikan secara lebih rinci desain komunikasi kemitraan 
antara PG dan petani tebu yang lebih sesuai dengan kondisi masa kini. Lihat Lampiran 3.  

Pengambilan sikap yang penting ialah memposisikan ragam petani dengan ragam 
posisi manajerial PG. Hal ini akan menentukan pola komunikasi sebagai suatu dialog 
yang sejajar. Jika manajerial PG terbagi atas manajer, SKW dan mandor, apakah akan 
diatur agar bersesuaian dengan pedagang besar, APTR/koperasi dan petani individual? 
Ataukah seluruh petani dan organisasinya dipandang di bawah mandor, karena selama ini 
dibina oleh mandor? 

Jaringan komunikasi kemitraan dapat diperluas, mengingat masih terdapat 
beberapa pihak yang belum terhubungan dengan pihak PG. Lihat Gambar 3. Jaringan 
bisa diperluas terhadap pihak-pihak yang belum tercakup dalam kemitraan selama ini, 
atau menyambungkan pihak-pihak yang belum tersambung antar titik jaringan. Misalnya 
komunikasi langsung SKW dan petani akar, batang dan daun; investor dengan koperasi; 
pedagang pupuk dan manajer atau SKW; perbankan dan manajer/SKW. Sejalan dengan 
itu juga bisa disusun lembaga baru sebagai pelancar komunikasi antar pihak dalam 
jaringan tersebut.  
 
Gambar 3. Jaringan Komunikasi di Lingkungan PG dan Petani Tebu 

petani akar petani batang

petani daun

manajer

SKW

mandor

koperasi

bankAPTR

pedagang pupuk pabrik pupukPemda terkaitinvestor
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Lampiran 1. Proses Komunikasi untuk Kemitraan PG dan Petani Tebu 
Fakta Komunikator Pesan Media Percakapan Hubungan Sosial 
Konteks Nasional 
posisi petani meningkat 
berhadapan dengan PG 

petani, PG kemitraan PG dan petani tebu Kesetaraan, solidaritas, 
keuntungan bersama 

kerjasama 

posisi APTR meningkat 
berhadapan dengan PG 

APTR, PG kemitraan PG dan petani tebu Kesetaraan, solidaritas, 
keuntungan bersama kerjasama 

peran APTR untuk 
perumusan kebijakan 
publik 

APTR, pemerintah hubungan kenegaraan yang 
ideal: kemitraan pemerintah, 
swasta, dan masyarakat 

kebijakan publik perihal 
pergulaan 

kerjasama 

  
Konteks Internasional 
kontrol PG dalam 
pemasaran gula 
menurun 

  pasar gula sulit dipengaruhi, 
pemberdayaan PG dan petani 
untuk meningkatkan 
kemampuan kompetisi dalam 
menyajikan kuantitas dan 
kualitas produk yang tinggi 
dengan harga bersaing 

penguatan mekanisme pasar 
gula, pemberdayaan teknis, 
pemberdayaan organisasi/ 
kelompok, pengembangan 
saling kepercayaan/trust 

daya upaya untuk 
menghasilkan kuantitas dan 
kualitas produk yang tinggi 
dengan harga bersaing 

kendali harga gula 
dalam negeri bukan 
pada pemerintah 

 Pemerintah, WTO harga gula sulit dipengaruhi, 
pemberdayaan PG dan petani 
untuk meningkatkan 
kemampuan kompetisi dalam 
pasar global 

penguatan mekanisme pasar 
gula, pemberdayaan teknis, 
organisasi/ kelompok, dan 
trust 

kerjasama PG dan petani 
untuk memenangkan dalam 
pasar global 

dana talangan oleh 
importir menyulitkan 
layanan langsung PG 
kepada petani 

Importer/investor, PG, petani layanan PG juga dipengaruhi 
oleh importir gula 

penguatan mekanisme pasar 
gula, pemberdayaan teknis, 
organisasi/ kelompok, dan 
trust 

terdapat pola hubungan antara 
petani, PG dan importir gula 

 
Struktur Teknis 
preferensi teknologi 
sebagai resiko 

peneliti, manajemen PG, 
pengurus APTR, pengurus 

teknologi merupakan 
pertaruhan resiko tertinggi 

teknologi yang paling tepat 
menurut lokasi dan waktu 

penemuan teknologi, struktur 
sosial, kelembagaan, dan 
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koperasi aturan baru yang lebih 
menguntungkan atau 
mengefisienkan 

perhatian PG terhadap 
kualitas dan rendemen 
gula meningkat 

PG peningkatan kualitas dan 
rendemen gula 

rendemen, kualitas gula penemuan teknologi, struktur 
sosial, kelembagaan, dan 
aturan baru untuk 
meningkatkan rendemen 

peringkat PG menurut 
rendemen 

PG peningkatan rendemen rata-
rata di tingkat PG 

rendemen di tingkat PG kompetisi antar PG 

petani responsif 
terhadap harga 

petani, PG fluktuasi harga gula, kuantitas 
dam kualitas gula, lokasi, 
kebijakan 

harga gula musim tanam 
sekarang, dahulu, dan akan 
datang 

kompetisi antar investor dalam 
lelang untuk menyajikan harga 
tertinggi 

petani berminat 
meningkatkan teknologi 
usahatani dalam 
penanaman, 
pengolahan tanah, 
pemupukan 

petani, PG teknologi usahatani, 
pembinaan usahatani 

teknologipengolahan tanah, 
penanaman, perawatan, 
pemanenan 

pembinaan usahatani oleh PG 
dan koperasi 

pupuk sulit diperoleh 
petani tepat waktu 

petani, PG, pedagang pupuk, 
koperasi 

pupuk tepat waktu jaminan ketersediaan pupuk kerjasama pemasaran pupuk 
antara petani, pedagang dan 
PG 

kredit sulit diperoleh 
petani tepat waktu 

petani, perbankan, PG kredit tepat waktu jaminan ketersediaan kredit perkreditan yang lebih sehat 
antara perbankan, avalis (PG) 
dan kreditor (petani) 

  
Struktur Sosial 
posisi sosial petani 
meningkat 

petani, penduduk desa peningkatan status sosial 
petani tebu 

perubahan pengetahuan, 
psikologis, jaringan sosial solidaritas antar status sosial 

posisi sosial karyawan 
PG meningkat 

karyawan PG peningkatan status sosial 
karyawan PG 

perubahan pengetahuan, 
psikologis, jaringan sosial solidaritas antar status sosial 

posisi manajer tertinggi 
dalam lingkungan PG 

manajer PG, karyawan PG, 
petani 

kepemimpinan aktual dalam 
pengembangan wilayah 
perkebunan 

kepemimpinan bagi seluruh 
pihak yang terkait kemitraan di 
tingkat wilayah PG 

kepemimpinan 
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kesejajaran posisi SKW, 
pengurus APTR, 
pengurus koperasi 

SKW, pengurus APTR, 
pengurus koperasi 

kerjasama antara SKW, 
APTR, koperasi 

frekuensi dan intensitas 
komunikasi 

kerjasama dan komunikasi 
antara SKW, APTR, koperasi 

kesejajaran posisi 
mandor, petani daun, 
petani batang, petani 
akar 

mandor, petani daun, petani 
batang, petani akar 

kerjasama antara mandor, 
petani daun, petani batang, 
petani akar 

frekuensi dan intensitas 
komunikasi 

kerjasama dan komunikasi 
antara mandor, petani daun, 
petani batang, petani akar 

hubungan petani, 
pengurus koperasi dan 
APTR meningkat 

petani, pengurus koperasi, 
pengurus APTR 

kerjasama antara petani, 
pengurus koperasi, pengurus 
APTR 

frekuensi dan intensitas 
komunikasi 

kerjasama dan komunikasi 
antara petani, pengurus 
koperasi, pengurus APTR 

ikatan petani akar 
meningkat 

petani akar kerjasama antar petani akar frekuensi dan intensitas 
komunikasi 

kerjasama dan komunikasi 
antar petani akar 

PG semakin 
mendukung posisi 
petani 

PG, petani tebu dukungan PG terhadap petani pola saling mendukung 
usahatani tebu dan industri PG 

kerjasama PG dan petani tebu 

  
Kultur Kemitraan         
Trust antar petani dan 
PG meningkat 

petani, koperasi, APTR, PG Memegang kepercayaan 
dalam usahatani, industri dan 
pemasaran gula 

penumbuhan dan ikatan 
kepercayaan 

kerjasama 

kontrol kerjasama 
rendah 

petani, koperasi, APTR, PG meningkatkan kontrol dalam 
kemitraan 

kontrol dalam bentuk natura, 
uang, materi lain, aturan 

pelembagaan sosial 

hasrat kerjasama petani 
dengan PG lebih tinggi 
daripada pihak lain 

petani, PG peningkatan kualitas 
kerjasama 

insentif dan kontrol untuk 
meningkatkan kerjasama 

perumusan aturan, tindakan 
dan materi untuk 
meningkatkan kerjasama di 
masa mendatang 
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Lampiran 2. Konteks Komunikasi untuk Kemitraan PG dan Petani Tebu 

Fakta Kelompok Organisasi Kemasyarakatan dan 
Budaya 

Konteks Nasional       
posisi petani meningkat berhadapan dengan PG kelompok petani tebu PG   
posisi APTR meningkat berhadapan dengan PG   APTR, PG   
peran APTR untuk perumusan kebijakan publik   APTR, pemerintah (jajaran 

Menneg BUMN, Depperin, 
Depperdag, Deptan) 

  

  
Konteks Internasional 
kontrol PG dalam pemasaran gula menurun   PG   
kendali harga gula dalam negeri bukan pada 
pemerintah 

  pemerintah, WTO   

dana talangan oleh importir menyulitkan layanan 
langsung PG kepada petani 

kelompok tani Importer/investor, PG   

  
Struktur Teknis 
preferensi teknologi sebagai resiko kelompok tani, lembaga pembinaan 

usahatani 
PG, lembaga penelitian   

perhatian PG terhadap kualitas dan rendemen 
gula meningkat 

kelompok tani, lembaga pembinaan 
usahatani 

PG   

peringkat PG menurut rendemen kelompok tani, lembaga pembinaan 
usahatani 

PG   

petani responsif terhadap harga kelompok tani PG, investor   
petani berminat meningkatkan teknologi 
usahatani dalam penanaman, pengolahan tanah, 
pemupukan 

kelompok tani PG   

pupuk sulit diperoleh petani tepat waktu kelompok tani, kelompok pedagang 
pupuk 

pabrik pupuk, PG   

kredit sulit diperoleh petani tepat waktu kelompok tani perbankan, PG   
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Struktur Sosial 
posisi sosial petani meningkat kelompok tani APTR, koperasi struktur masyarakat yang 

makin didominasi petani tebu 
posisi sosial karyawan PG meningkat   PG struktur masyarakat yang 

makin dicirikan oleh industri 
pergulaan 

posisi manajer tertinggi dalam lingkungan PG   PG hierarki masyarakat yang 
makin dicirikan oleh industri 
pergulaan 

kesejajaran posisi SKW, pengurus APTR, 
pengurus koperasi 

  PG, APTR, Koperasi   

kesejajaran posisi mandor, petani daun, petani 
batang, petani akar 

kelompok tani PG   

hubungan petani, pengurus koperasi dan APTR 
meningkat 

kelompok tani APTR, koperasi   

ikatan petani akar meningkat kelompok tani     
PG semakin mendukung posisi petani kelompok tani PG   
  
Kultur Kemitraan 
Trust antar petani dan PG meningkat kelompok tani PG   
kontrol kerjasama rendah kelompok tani PG, koperasi, APTR   
hasrat kerjasama petani dengan PG lebih tinggi 
daripada pihak lain 

kelompok tani PG   
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Lampiran 3. Desain Komunikasi untuk Kemitraan PG dan Petani Tebu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

ASUMSI FILOSOFIS KEMITRAAN: 
- ontologi: monisme 
- epistemologi: partisipatoris 
- aksiologi: utilitarian 

STRUKTUR YANG SULIT DIPERBARUI: 
- struktur pergulaan internasional: globalisasi pasar gula, peran PG dalam harga gula menurun, terdapat peran importir/investor dalam pasar gula 
- struktur pergulaan nasional: posisi petani dan APTR meningkat, APTR berperan dalam perumusan kebijakan pergulaan 

STRUKTUR UNTUK DIPERBARUI: 
- struktur teknis PG: preferensi teknologi, kualitas dan rendemen gula 
- struktur teknis usahatani: responsif harga gula, teknologi usahatani, namun sulit mendapat kredit dan pupuk 
- struktur manajemen PG: posisi karyawan PG meningkat, posisi manajer PG tertinggi, PG semakin mendukung petani 
- struktur petani tebu: posisi sosial petani meningkat, kesejajaran SKW, APTR, koperasi, keejajaran mandor, petani akar, batang, daun, penguatan ikatan petani, APTR, 
koperasi, penguatan petani akar 
- kultur manajemen PG: trust PG dan petani tebu meningkat, kontrol kerjasama rendah 
- kultur petani tebu: hasrat kerjasama petani dengan PG lebih tinggi daripada dengan pihak lain 
 

STRATEGI KOMUNIKASI KEMITRAAN: 
- proses komunikasi:  

o Komunikator: jajaran aparat Menneg BUMN, Depperin, Deperdag, Manajer, SKW, mandor, importir/investor, pedagang pupuk, pabrik pupuk, perbankan, petani akar, petani 
batang, petani daun, pengurus APTR, pengurus koperasi 

o Pesan Media: kemitraan PG dan petani tebu, hubungan kenegaraan modern yang terdiri atas sektor publik (pemerintah), privat (PG, perbankan, dsb) dan sipil (petani, kelompok 
tani, dsb), peningkatan kontrol dalam kemitraan, peningkatan kualitas kerjasama, termasuk memegang kepercayaan dalam usahatani, industri dan pemasaran gula, ketepatan 
perolehan kredit, ketepatan penggunaan pupuk, teknologi tebu dan PG, teknologi yang cocok menurut lokasi dan waktu tertentu, teknologi usahatani dan pabrik sebagai taruhan 
usaha tertinggi saat ini, peningkatan kualitas tebu dan gula, pasar gula semakin sulit dipengaruhi oleh komunikator dari dalam negeri, peningkatan kemampuan komunikator 
untuk mengembangkan kompetisi dalam pasar gula ini. Inilah makna pemberdayaan dalam kemitraan PG dan petani tebu, peran investor sebagai salah satu jembatan untuk 
menghubungkan layanan PG kepada petani, dan sebaliknya. 

o Percakapan: jaminan ketersediaan kredit, jaminan ketersediaan pupuk, rendemen, harga gula dan perkembangannya, perubahan pengetahuan petani dan karyawan PG, 
perubahan psikologis petani dan karyawan PG, perubahan jaringan sosial petani dan karyawan PG, perubahan kebutuhan frekuensi dan intensitas komunikasi, kepemimpinan 
manajer dalam lingkungan PG, Masyarakat semakin rasional, responsif terhadap teknologi dan efisiensi perusahaan, Kesetaraan petani dan karyawan PG, solidaritas antara 
petani akar, batang dan daun, serta solidaritas antara mandor, SKW dan manager, penciptaan keuntungan bersama, kebijakan publik perihal pergulaan (khususnya perihal PG 
dan petani tebu), penumbuhan dan ikatan kesalingpercayaan, insentif dan kontrol dalam kerjasama. 

o Hubungan sosial: kerjasama PG dan petani dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas tebu, gula dan tetes, Pencarian temuan teknologi, maupun pembentukan kelompok 
atau organisasi, serta aturan yang bisa meningkatkan efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis, proses pelembagaan kerjasama, perumusan aturan, tindakan dan materi untuk 
meningkatkan kerjasama di masa mendatang 

- konteks komunikasi: 
o Kelompok: kelompok tani, kelompok pedagang pupuk, kelompok petani akar 
o Organisasi: PG, APTR, koperasi, jajaran Menneg BUMN, Depperin, Depperdag, Deptan, importir/investor, perbankan, pabrik pupuk, perbankan. 
o Kemasyarakatan dan Budaya:  struktur masyarakat yang semakin didominasi petani tebu, struktur masyarakat juga semakin didominasi industri pergulaan, peningkatan 

rasionalitas ekonomi masyarakat  


