
INSENTIF BAHAN BAKU RAW SUGAR IMPOR

UNTUK PABRIK GULA BARU DAN PABRIK PERLUASAN

YANG TERINTEGRASI DENGAN PERKEBUNAN TEBU

YOGYAKARTA,  9 SEPTEMBER 2017

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 

10/M-IND/3/2017 DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PG BARU DAN 

PENGEMBANGAN PG EXISTING BERBASIS TEBU
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 Setiap tahun produksi gula nasional yang dipenuhi oleh 48 Pabrik Gula (PG) milik

BUMN dan 17 PG milik swasta, belum mampu memenuhi kebutuhan gula dalam negeri

yang semakin meningkat.

 Tahun 2016 kebutuhan gula nasional mencapai 6,2 juta ton terdiri dari 3 juta ton gula

konsumsi dan gula rafinasi untuk kebutuhan industri makanan dan minuman sebesar

3,2 juta ton, sementara produksi hanya sebesar 2,2 juta ton.

 Berdasarkan data tren produksi dan konsumsi gula nasional pada tahun 2012-2016

menunjukkan adanya kesenjangan (lag) yang semakin membesar dan hanya dapat

dipenuhi melalui impor gula.

 Impor gula diberikan melalui 2 (dua skema) sesuai Permendag 117 Tahun 2015:

1. Untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman melalui impor Gula

kristal Mentah (GKM) yang diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (GKR) di dalam

negeri agar dapat memberikan nilai tambah.

2. Untuk memenuhi kekurangan konsumsi rumah tangga melalui Impor Gula Kristal

Putih (GKP) langsung atau GKM yang diolah menjadi GKP di dalam negeri.
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 Dalam rangka untuk memenuhi kekurangan produksi gula nasional tersebut, maka

diperlukan adanya pembangunan PG-PG baru dengan kapasitas produksi yang

memenuhi skala ekonominya.

 Untuk pembangunan PG baru dibutuhkan:

a. Investasi yang besar karena PG yang dibangun harus terintegrasi dengan

perkebunan tebu.

b. waktu yang lama dalam penyediaan lahan dan pembibitan tebu (mulai

penyediaan bibit pokok, bibit nenek, bibit induk, bibit datar dan tebu untuk giling),

sebelum dapat beroperasi dengan penuh

 Pada prinsipnya banyak investor yang berminat untuk membangun PG baru, namun

terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Kesulitan mendapatkan lahan yang sesuai untuk perkebunan tebu;

2. Insentif fiskal yang ada saat ini yaitu tax allowance dan tax holiday kurang

menarik;

 Untuk itu, perlu diberikan insentif lainnya sesuai amanah PP No.2 Tahun 2017 tentang

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, bahwa Menteri Perindustrian dapat

memberikan fasilitas non-fiskal bagi industri antara lain yaitu fasilitas memperoleh

bahan baku Gula Kristal Mentah (GKM) Impor. 3
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Neraca Gula Nasional Tahun 2017-2030

1. Dengan penataan PG eksisting dan pembangunan 2 PG baru pertahun dengan kapasitas masing-
masing 12.000 TCD , pada tahun 2030 impor gula masih tetap tinggi yaitu 3,89 juta ton (hampir sama
dengan tahun 2017).

2. Untuk mencapai swa sembada gula pada tahun 2030, minimal harus dibangun 4 PG baru setiap 
tahun dengan kapasitas masing-masing 12.000 TCD

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Jml Gula Eks Tebu 2,682, 2,910, 3,197, 3,540, 3,683, 3,881, 4,136, 4,391, 4,646, 4,901, 5,156, 5,411, 5,666, 5,921,

Ttl. Konsumsi 6,262, 6,528, 6,796, 7,077, 7,352, 7,628, 7,905, 8,182, 8,446, 8,718, 8,990, 9,262, 9,535, 9,809,

Neraca 3,579, 3,618, 3,598, 3,536, 3,669, 3,746, 3,768, 3,790, 3,799, 3,816, 3,833, 3,850, 3,868, 3,887,
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1) Potensi rendemen dan produktivitas tebu petani rendah (produktivitas di bawah 75

ton/ha dan rendemen di bawah 8%) serta belum semua PG menetapkan rendemen

secara transparan dan melakukan analisis rendemen individu (ARI), sehingga

menimbulkan ketidakpercayaan petani tebu.

2) Penataan varietas masih belum sesuai dengan kondisi agroklimat.

3) Kinerja sebagian besar PG masih rendah (efisiensi PG < 75% dari standar minimal

80%) sehingga terjadi inefisiensi proses pengolahan.

4) Mutu gula yang dihasilkan oleh PG BUMN sebagian besar belum sesuai standar

(SNI GKP).

6) Industri hilir berbasis tebu (diversifikasi) belum terintegrasi dengan PG.

7) Pembangunan PG baru di luar Jawa terhambat status lahan yang  belum clear and 

clean.

8) Insentif yang diberikan bagi investor yang membangun PG baru belum menarik

9) Kebijakan pemisahan pasar GKP dan GKR mengakibatkan perumusan kebijakan

pergulaan nasional menjadi rumit dan memunculkan saling curiga antara pelaku PG 

GKP dan GKR.
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A. Peningkatan Produksi
1. PG Existing

▪ Dilakukan penataan PG BUMN dengan kapasitas minimal 4.000 TCD agar pabrik

lebih efisien (OR/Overall Recovery minimal 80%), menghasilkan mutu gula dengan

ICUMSA maksimal 200 IU dan meningkatkan industri hilir yang terintegrasi.

▪ Adanya pengaturan perwilayahan kerja PG.

▪ Transparansi penetapan rendemen dan sistem beli tebu putus, memudahkan

pelaksanaan stabilisasi harga dan meningkatkan pendapatan petani sehingga

mendorong minat menanam tebu.

2. PG baru khususnya di luar Pulau Jawa

▪ Pembangunan PG Baru yang terintegrasi dengan perkebunan tebu minimum 2

unit per tahun dengan kapasitas masing-masing 10.000 TCD dalam rangka

memenuhi kekurangan konsumsi gula nasional.

▪ PG Baru harus terintegrasi dengan industri hilirnya.

3. PG Rafinasi

▪ PG Rafinasi masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan industri makanan

dan minuman yang semakin meningkat setiap tahunnya, namun kapasitas

produksinya tidak bertambah.

▪ Didorong untuk membangun PG baru yang terintegrasi dengan perkebunan

tebu dengan mutu SNI1 dan SNI2 (R1 dan R2)
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Saat ini terdapat 48 PG BUMN yang perlu dilakukan penataan meliputi:

1. PG yang memenuhi kriteria terdapat 9 PG

2. PG yang tidak memenuhi kriteria:

a) PG memiliki lahan HGU yang perlu direvitalisasi, semula 7 PG menjadi 6

PG

b) PG tidak memiliki lahan HGU

i. PG Baru hasil regrouping PG-PG lama, semula 10 PG menjadi 3 PG.

ii. PG yang perlu direvitalisasi dan regrouping, semula 22 PG menjadi 9

PG.
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B. Pemberian Insentif

➢ Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perolehan lahan untuk perkebunan

tebu dan tingginya investasi pembangunan PG baru sehingga return on investment

sangat lama, maka diperlukan fasilitas yang akan membuat investor tertarik

untuk membangun pabrik gula baru baik di pulau jawa maupun di luar pulau jawa.

➢ Peraturan Menteri Perindustrian No 10 Tahun 2017 yang memberikan fasilitas

impor Gula Mentah untuk PG baru dan PG lama yang melakukan investasi

peningkatan kapasitas atau perluasan produksi diharapkan menjadi salah satu

solusi menuju akselerasi peningkatan produksi gula nasional.

➢ Impor yang nantinya diberikan juga akan memperhitungkan neraca gula

nasional sehingga tidak akan menyebabkan kelebihan stok yang dapat

menyebabkan pertentangan dengan petani tebu, Permenperin ini justru akan

membantu petani menjadi lebih sejahtera karena terdapat syarat lahan dan

kapasitas produksi minimal berbasis tebu yang harus dipenuhi oleh

Perusahaan.
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Di Luar Pulau Jawa, 7 Tahun

Tahun
ke

Bahan Baku 
dari Kebun

(% Kapasitas
Giling)

Insentif Impor
GKM

(% Total 
Kapasitas

Produk Gula)

1 20 90

2 30 85

3 40 80

4 55 72,5

5 70 65

6 80 60

7 90 55

8 100 0

Persyaratan:
❖ Bahan baku tebu harus dari kebun sendiri atau hasil kemitraan dengan petani
❖ PG baru memiliki izin usaha industri (IUI) setelah 25 Mei 2010

Di Pulau Jawa, 5 Tahun

Tahun
ke

Bahan Baku 
dari Kebun

(% Kapasitas
Giling)

Insentif Impor
GKM

(% Total 
Kapasitas

Produk Gula)

1 20 90

2 35 82,5

3 50 75

4 75 62,5

5 90 55

6 100 0

Perluasan, 3 Tahun

Tahun
ke

Bahan Baku 
dari Kebun

(% Kapasitas
Giling)

Insentif Impor
GKM

(% Total 
Kapasitas

Produk Gula)

1 30 85

2 60 70

3 90 65

4 100 0

Skema Insentif Bahan Baku GKM (Berkurang secara bertahap)
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 Selama ini petani tebu yang selalu mendapatkan beban/kerugian dengan adanya

ketidakefisienan Pabrik Gula (PG), akan tetapi dengan adanya penataan PG dan

berdirinya PG-PG baru dengan mesin dan peralatan baru serta efisiensi tinggi serta

sistem beli putus, maka petani akan diuntungkan dalam hal transparansi rendemen dan

peningkatan pendapatan petani tebu.

 Dengan adanya pemberian fasilitas bahan baku GKM kepada Pabrik Gula baru yang

terintegrasi dengan perkebunan tebu sesuai Peraturan Menteri Nomor 10/M-

IND/PER/3/2017, maka petani tebu akan medapatkan:

- jaminan kepastian penjualan hasil panen tebunya dengan harga yang kompetitif

sesuai dengan kualitas tebu yang dihasilkan, sehingga hal ini akan mendorong minat

petani untuk menanam dan meningkatkan efisiensi tebunya.

- peningkatan kerjasama dengan PG-PG baru melalui bantuan pembibitan,

pemupukan, bongkar ratoon, dll karena untuk mendapatkan fasilitas bahan baku GKM

impor tersebut, Pabrik Gula (PG) diwajibkan untuk menyampaikan realisasi penggunan

bahan baku tebunya setiap tahun.

 Untuk mengatasi stabilisasi harga, maka perlu untuk lebih meningkatkan peran BULOG,

sehingga terdapat kepastian pembelian gula petani yang tidak terserap pasar dengan

harga yang wajar. 10
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TERIMA KASIH

FGD "P
3G

I" 
20

17


