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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada tahun 1958 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan 

Nasionalisasi perusahaan asing. Salah satunya Pabrik Gula (PG) Karangsuwung 

yang berubah status menjadi milik nasional (Irianti, 1985: 14). Namun dalam hal 

ini kebijakan mengenai sektor perkebunan tersebut, khususnya tebu, malah 

mengalami pasang surut dari mulai Nasionalisasi sampai dengan tahun 1969, 

industri gula mengalami masa-masa krusial (Mubyarto, 1983: 51).  Untuk 

mengatasi perekonomian yang kurang stabil pada saat itu, pemerintahan 

mengeluarkan kebijakan tentang Rencana Pembangunan Lima Tahunan 

(REPELITA). Pada tingkatan makro ataupun tingkatan nasional, Pemerintah 

melihat berbagai persoalan pertanian dari segi ekonomi. Salah satu tujuan 

program Repelita I dari tahun 1969-1974 yaitu “meningkatkan produksi dan 

diversifikasi tanaman ekspor” (Mubyarto, 1983: 43). 

Barulah pada Repelita II pada tahun 1975 serta diperkuat oleh Instruksi 

Presiden, dikeluarkan kebijakan terhadap petani mengenai sistem dan 

pengusahaan tebu yaitu sistem Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Sistem ini 

menempatkan petani sebagai produsen tebu utama dan pabrik gula sebagai 

perusahaan pembimbing yang sekaligus menjadi mitra usaha tani. Tujuan resmi 

dari program TRI adalah untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri dan 

untuk memperbaiki pendapatan petani melalui produktivitas yang dicapai dengan 

pengolahan usaha tani secara intensif. Namun tujuan lain yang sebetulnya adalah 

pengalihan sistem penggunaan tanah dari sistem sewa ke sistem nonsewa 

(Mubyarto dan Daryanti, 1991: 51). 

Sistem TRI mengubah tatanan politik industri gula nasional yang semula 

dari sistem sewa ke sistem TRI, pada sistem sewa pabrik gula menyewa lahan dari 

petani besarnya sewa tergantung luas lahan petani status tanah dan luas tanah. 

Sedangkan pada sistem TRI petani mengusahakan tanam tebunya dengan bantuan 

berupa paket kredit, bimbingan teknis pengusahaan, pengolahan tebu menjadi 

gula, serta pemasaranya. Tujuan lain sistem ini bagi masyarakat adalah untuk 
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meningkatkan areal penanaman tebu, meningkatkan status petani tebu serta 

membuka lapangan pekerjaan di pedesaan.   

Dalam sistem TRI, petani tidak dapat ditempatkan sebagai objek, 

melainkan sebagai subjek yang sekaligus perlu dikembangkan kemampuannya 

untuk mengolah usahatani pada lahan yang dikuasainya, serta dibimbing agar 

dapat mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Partisipasi petani ini 

memberikan dukungan yang cukup besar pada peningkatan industri gula. Dalam 

program itu dirumuskan berbagai ketentuan agar menjadikan petani tebu sebagai 

wiraswasta yang mampu berusaha secara mandiri dalam bentuk kelompok-

kelompok tani. Dengan demikian, diharapkan agar petani mengusahakan tanaman 

tebu dan pabrik gula yang mengolah hasil panen tebu petani. Sementara 

pemasaran gula sepenuhnya ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) 

(Yunisari, 2011: 2). 

Kabupaten Cirebon memiliki lahan yang potensial untuk penanaman tebu, 

salah satu pabrik pengolah tebu yaitu PG Karangsuwung yang terdapat di 

Kecamatan Karangsembung. Di wilayah ini tebu menjadi jenis tumbuhan yang 

dominan selain dari padi dan palawija. Sebelumnya petani tebu di wilayah ini 

menerapkan sistem sewa dimana para petani hanya menyewakan lahannya saja 

bahkan ada yang menjadi sekaligus menjadi buruh pabrik gula. Namun sejak 

diberlakukan sistem TRI petani sudah harus melakukan pengolahan tebu sendiri. 

Tebu kemudian di serahkan kepada PG untuk kemudian diolah menjadi gula dan 

nantinya petani akan memperoleh bagi hasil berupa gula dan sejumlah uang. 

Program TRI merupakan merupakan program top down yang telah 

menetapkan target produksi, luas areal yang akan ditanami dan kredit yang akan 

disalurkan. Namun secara keseluruhan program baru ini, membuat petani di 

wilayah kerja Pabrik Gula Karangsuwung mengalami banyak kendala. Sejak 

program TRI dilaksanakan di Karangsuwung, petani menghadapi masalah-

masalah teknis dilapangan seperti halnya penyediaan pupuk dan pengadaan bibit 

unggul oleh pabrik gula yang belum mencukupi, penyediaan kredit pula seringkali 

mengalami keterlambatan, begitu juga pada saat panen terjadi permasalahan 

dalam giliran tebang maupun pengangkutan (Wantono, wawancara pada tanggal 9 

Mei 2013). 



3 

 

Tedy Bachtiar, 2015 
Tarik Ulur Pelaksanaan Sistem Tebu Rakyat Intensifikasi Pada Petani Pabrik Gula Karangsuwung  
Di Kecamatan Karangsembung Tahun 1975-1997 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Penelitian Jan Breman (1986) di Cirebon tahun 1980 menemukan 

kenyataan bahwa petakan-petakan tanah petani begitu sempit dan merupakan 

penghalang bagi penanaman tebu secara efisien. Petani terpaksa menyewakan 

tanah mereka, dan berkembangnya tradisi penyewaan tanah itu sebenarnya 

mempunyai alasan-alasan ekonomis yang rasional. Hal ini pula yang 

memungkinkan munculnya para penyewa tanah (cukong) yang disebut Breman 

sebagai ”kapitalis desa yang kepentingannya tersebar di sejumlah desa” (Breman, 

1986: 199-200). 

Dalam kenyataanya seperti yang dikatakan oleh Breman dan Winardi 

dalam bukunya  “Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa”, salah satu 

permasalahnya di wilayah Cirebon Timur khususnya di wilayah kerja PG 

Karangsuwung para petani pemilik tanah tidak begitu bebas dalam mengambil 

keputusan bagaimana menggunakan tanah yang dimilikinya. Pabrik gula 

mengeluarkan perintah berisi petunjuk sawah petani yang dirancang akan 

digabungkan dalam blok-blok untuk ditanami tebu musim tanam mendatang 

(Breman dan Wiradi, 2004 : 241). 

 Seringkali terjadi ialah bahwa jauh sebelum musim tanam baru, atau 

beberapa tahun sebelumnya para petani menyewakan tanahnya kepada tokoh 

pedesaan atau pengusaha besar (cukong). Sistem memberikan celah-celah bagi 

pihak manejemen serta aparat pemerintah terkait untuk masuk ke ranah petani, hal 

ini disebabkan karena kebingungan dan ketidaktahuan petani mengenai penjelasan 

sistem TRI. Akibatnya, peran petani hanya terbatas sebagai pekerja kasar/buruh. 

Padahal hidup dan berdirinya industri gula dan perkebunan tebu, tidak bisa 

terlepas dari kontribusi petani.  

Program TRI yang diharapkan menjadi titik balik upaya dalam 

meningkatkan taraf kehidupan petani tebu di Indonesia khusunya petani di 

wilayah kerja Pabrik Gula Karangsuwung ternyata belum bisa mengubah nasib 

petani tebu di Karangsuwung. Program yang digadang “dari petani oleh petani 

untuk petani” ternyata hanya memberikan harapan semata. Perubahan-perubahan 

sistem yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi petani belum mencapai titik 

dimana petani Indonesia khususnya petani di wilayah Karangsuwung mencapai 

kehidupan yang layak. Pemaparan di atas menjadikan ketertarikan penulis untuk 
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meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan petani tebu di 

wilayah Pabrik Gula Karangsuwung, khususnya ketika diberlakukannya kebijakan 

pemerintah tentang sistem Tebu Rakyat Intensifikasi. Dalam hal ini peneliti 

mengambil judul kajian: “Tarik Ulur Pelaksanaan Sistem Tebu Rakyat 

Intensifikasi Pada Petani Pabrik Gula Karangsuwung di Kecamatan 

Karangsembung Tahun 1975-1997”. 

Penulis menganggap penting penelitian ini karena ingin mengangkat 

kehidupan sosial ekonomi petani tebu di Kecamatan Karangsuwung yang 

merupakan pemasok tebu di wilayah kerja PG Karangsuwung. Tradisi menanam 

tebu untuk keperluan pabrik gula di wilayah tersebut sudah ada sejak masa 

pemerintahan Hindia Belanda, yang didalamnya memuat gambaran tentang proses 

sejarah perkembangan sistem sosial masyarakat petani. Dengan adanya kebijakan 

pemerintah tentang intensifikasi pertanian tebu melalui program TRI secara tidak 

langsung akan mengakibatkan perubahan sosial ekonomi bagi petani tebu di 

Kecamatan Karangsuwung. Program pemerintah yang bertujuan untuk 

peningkatan produksi gula dan peningkatan pendapatan petani telah memberikan 

dampak positif bagi peningkatan produksi gula nasional, tetapi bagi petani di 

Kecamatan Karangsembung belum memberikan dampak yang berarti bagi 

kehidupan sosial ekonominya.  

Adapun untuk pemilihan kurun waktu tahun 1975-1997, karena pada tahun 

1975 telah dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tanggal 22 April 1975 tentang 

program TRI yang merubah sistem yang telah ada sebelumnya yakni pengusahaan 

tebu dilakukan oleh petani sedangkan pabrik gula bertindak sebagai pengolahnya. 

Kurun waktu tahun 1997 dijadikan akhir kajian karena pada waktu itu telah 

dicabutnya Inpres No 9 Tanggal 22 April 1975 tentang program Tebu Rakyat 

Intensifikasi (TRI) yang telah memberikan dampak kepada para petani tebu di 

Kecamatan Karangsembung 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulisan yang dikemukakan di atas, terdapat 

beberapa pertanyaan yang akan menjadi kajian penulis. Adapun rumusan masalah 

yang akan menjadi fokus utama penulisan adalah: 

Bagaimanakah Tarik Ulur Pelaksanaan Sistem Tebu Rakyat Intensifikasi 

Pada Petani Pabrik Gula Karangsuwung di Kecamatan Karangsembung Tahun 

1975-1997? 

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun penulisan, maka rumusan 

masalah di atas harus dibatasi dengan batasan-batasan masalah. Adapun batasan-

batasan masalah dituangkan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) di 

Kecamatan Karangsembung pada tahun 1975? 

2. Bagaimana peranan Petani tebu di Kecamatan Karangsembung dalam 

program TRI? 

3. Bagaimana peranan Pabrik Gula Karangsuwung di Kecamatan 

Karangsembung dalam program TRI? 

4. Bagaimana dampak pelaksanaan program TRI bagi Petani tebu di 

Kecamatan Karangsembung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji lebih dalam 

tentang Tarik Ulur Pelaksanaan Sistem Tebu Rakyat Intensifikasi Pada Petani 

Pabrik Gula Karangsuwung di Kecamatan Karangsembung Tahun 1975-1997. 

Serta dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 

penelitian yang telah diajukan, diantaranya : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program TRI (Tebu Rakyat 

Intensifikasi) di Kecamatan Karangsembung pada tahun 1975. 

2. Mendeskripsikan peranan Petani tebu di Kecamatan Karangsembung 

dalam program TRI. 

3. Mendeskripsikan peranan Pabrik Gula Karangsuwung di Kecamatan 

Karangsembung dalam program TRI. 
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4. Mendeskripsikan dampak pelaksanaan program TRI bagi Petani tebu 

di Kecamatan Karangsembung. 

 

1.4. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode historis yang lazim 

dipergunakan dalam penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknik tentang pencarian bahan, kritik, interpretasi dan 

penyajian tulisan sejarah. Ismaun (1993: 125-131) mengemukakan bahwa dalam 

metode sejarah meliputi (1) heuristik (pengumpulan sumber-sumber); (2) kritik 

atau analisis sumber (eksternal dan internal); (3) interpretasi (penafsiran); (4) 

historiografi (penulisan sejarah). Keempat hal tersebut menjadi acuan penulis 

dalam langkah-langkah Skripsi penelitian sejarah ini. 

Heuristik, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam proses mencari sumber-

sumber ini, penulis mendatangi beberapa perpustakaan resmi, diantaranya: 

Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Perpustakaan Universitas 

Padjajaran (UNPAD), Perpustakaan Batu Api Jatinangor, Perpustakaan 400 

Cirebon, Badan Pusat Statistik Cirebon, Pabrik Gula Karangsuwung. Selain itu 

penulis juga meminjam buku dari perpustakaan pribadi milik teman. Kemudian 

penulis juga mencari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, 

seperti di Gramedia, Palasari dan toko-toko buku lainnya, pameran buku dan 

mencari juga dari literatur internet. Selain menggunakan studi kepustakaan pada 

penelitian ini juga dilengkapi dengan menggunakan oral history melalui teknik 

wawancara dengan para petani di wilayah kerja Pabrik Gula Karangsuwung 

khususnya di Kecamatan Karangsembung guna memperoleh informasi mengenai 

keadaan sosial ekonomi petani.  

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui studi 

kepustakaan, teknik wawancara dan studi dokumentasi. Adapun tenik penelitian 

yang dimaksud adalah sebagai berikut :  
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1) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan cara mempelajari sumber-sumber yang 

terkumpul dalam bentuk tulisan atau sumber tertulis lainnya yang berhubungan 

dan mendukung permasalahan dari kajian ini. Setelah kepustakaan terkumpul, 

serta fakta yang telah ditemukan dianggap memadai untuk penelitian ini, maka 

akan lebih mempermudah dalam proses penelitiannya. Studi kepustakaan juga 

merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti dengan membaca berbagai 

sumber yang berhubungan, serta mengkaji sumber lain baik dari buku maupun 

arsip yang membantu peneliti dalam menentukan landasan teori dan keterangan 

tentang permasalahan yang akan dikaji. 

2) Teknik Wawancara 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai 

narasumber. Untuk teknik wawancara ini, peneliti mendatangi tempat responden 

dan informan yang mengetahui tentang kondisi pada waktu itu dan dapat 

memberikan informasi secara lisan (oral history). 

3) Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah mencari dokumen-dokeumen dan sumber arsip 

baik berupa lembar catatan singkat maupun foto-foto yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian.  

Kritik, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap sumber-sumber 

sejarah, baik isi (internal) maupun bentuknya (eksternal). Kritik internal dilakukan 

oleh penulis untuk melihat layak tidaknya isi dari sumber-sumber yang telah 

diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan 

skripsi. Kritik eksternal dilakukan oleh penulis untuk melihat bentuk dari sumber 

tersebut. Dalam tahap ini, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap 

sumber-sumber yang diperoleh yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian 

ini. 

Interpretasi, dalam hal ini penulis memberikan penafsiran terhadap 

sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Dalam 

tahap ini, penulis mengerahkan seluruh kemampuan intelektual dalam membuat 

deskripsi, analisis kritis serta seleksi dari fakta-fakta tentang Perkembangan Petani 

Gula Pabrik Gula Karangsuwung di Kecamatan Karangsembung, sehingga akan 
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menghasilkan bentuk penulisan sejarah yang utuh. Kegiatan penafsiran ini 

dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan data dengan konsep-konsep yang 

telah diteliti sebelumnya oleh penulis. Penulis juga melakukan pemberian makna 

terhadap fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu 

sama lain. Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan selanjutnya 

dijadikan pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan penelitian ini. Dalam 

kegiatan ini, penulis memberi penekanan penafsiran terhadap data dan fakta yang 

berkaitan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan petani tebu di sekitar Pabrik 

Gula Karangsuwung khususnya di Kecamatan Karangsembung. 

Historiografi, merupakan langkah terakhir penulisan ini. Dalam hal ini 

penulis menyajikan hasil temuannya pada tiga tahap yang dilakukan sebelumnya. 

Pada langkah terakhir ini dilakukan dengan cara menyusun hasil kajian dalam 

suatu tulisan yang jelas dalam bahasa yang sederhana dan menggunakan tata 

penulisan EYD yang baik dan benar.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menambah informasi tentang sejarah lokal di daerah Cirebon 

khususnya mengenai nasionalisasi perusahaan dan kondisi 

masyarakatnya pada pertengahan abad ke-20. 

2. Menjadi salah satu sumber pembelajaran sejarah khususnya pada 

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas terutama dalam SKKD 

2.1. Menganalisis perkembangan pengaruh Barat dan perubahan 

ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat di 

Indonesia pada masa kolonial. 

3. Dalam kurikulum 2013 Kopetensi Dasar No 3.5 Mengevaluasi 

kehidupan politik dan ekonomi  bangsa Indonesia pada masa Orde 

Baru. 
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1.6. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penyusunan penulisan ini, 

berikut penulis cantumkan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam lima 

bagian, yang kemudian dijabarkan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang penelitian 

yang didalamnya memuat penjelasan alasan pemilihan masalah tersebut sebagai 

judul penulisan. Bab ini terdiri dari sub-bab yaitu mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan teknik 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II Kajian Pustaka. Dalam bab ini berisi tentang pemaparan terhadap 

sejumlah beberapa karya tulis atau literatur ditambah dengan hasil wawancara 

terhadap berbagai narasumber yang digunakan sebagai acuan dan dipergunakan 

penulis dalam menelaah dan mengkaji tentang nasionalisasi perusahaan asing di 

Indonesia, salah satunya Pabrik Gula Karangsuwung. Adapun sejumlah literatur 

yang dikaji merupakan tulisan dari para ahli sosial ekonomi dan hukum agraria 

dan laporan-laporan yang disusun dalam bentuk buku berkaitan dengan kajian 

yang dibahas. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap dinas-dinas terkait, 

misalnya Dinas Pertanian Kecamatan Karangsuwung, Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Cirebon, APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia ), Pabrik 

Gula Karangsuwung dan sejumlah petani tebu di wilayah kerja Pabrik Gula 

Karangsuwung di Kecamatan Karangsembung. Semua literatur dan narasumber 

tersebut berkaitan dengan kajian permasalahan penelitian yaitu mengenai 

perkembangan petani tebu di wilayah Pabrik Gula Karangsuwung, khususnya di 

Kecamatan Karangsembung ketika diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang 

sistem Tebu Rakyat Intensifikasi pada tahun 1975 hingga tahun 1997. 

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang metode dan 

teknik penulisan yang digunakan penulis dalam mencari sumber-sumber dan cara 

pengolahan sumber-sumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang 

dikaji. Dalam bab ini juga, penulis mendeskripsikan langkah-langkah penelitian 

yang dilakukan penulis antara lain: tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan 

penelitian, dan langkah terakhir adalah tahap proses penyusunan dan penulisan 

akhir dari kegiatan penelitian. 
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BAB IV Pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Uraian tersebut berdasarkan permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian 

yang dirumuskan pada bab pertama. Adapun sistematika dalam bab ini, penulis 

membaginya ke dalam beberapa sub-bab judul. Yang pertama, mendeskripsikan 

pelaksanaan Program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) di Kecamatan 

Karangsembung pada tahun 1975.  Kedua, mendeskripsikan peranan Petani tebu 

di Kecamatan Karangsembung dalam program TRI. Ketiga, mendeskripsikan 

peranan Pabrik Gula Karangsuwung di Kecamatan Karangsembung dalam 

program TRI.  Dan keempat, mendeskripsikan dampak pelaksanaan program TRI 

bagi Petani tebu di Kecamatan Karangsembung. 

BAB V Simpulan dan Saran. Dalam bab ini akan dikemukakan hasil 

temuan dan pandangan penulis, serta jawaban secara umum dari permasalahan 

yang dikaji. Bab kesimpulan merupakan bagian akhir dari penulisan. 


