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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Gula merupakan salah satu komoditi penting dan strategis bagi masyarakat. 

Pentingnya gula tidak hanya dirasakan bagi konsumen sebagai pengguna akhir namun 

juga bagi kalangan industri sebagai produsen yang mengolah komoditi gula menjadi 

produk dengan value added tersendiri.  

Sebagai komoditi strategis, gula senantiasa dicermati oleh pemerintah 

terutama dalam hal pergerakan harganya. Sebagai salah satu komoditi pokok 

masyarakat Indonesia, pemerintah pun berkewajiban untuk menjamin ketersediaan 

gula di pasar domestik pada tingkat harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.   

Diantara komoditi pokok lainnya seperti beras, tepung terigu, minyak goreng, 

dan kedelai; komoditi gula ini paling unik. Harga gula terus meningkat dari waktu ke 

waktu dan hampir tidak pernah terjadi penurunan harga gula. Ketersediaan gula 

domestik sangat penting dalam menentukan harga gula. Karena musim giling hanya 

terjadi pada periode tertentu yaitu sekitar bulan Mei hingga November (masa giling 

diperkirakan terjadi enam hingga tujuh bulan tergantung kapasitas masing-masing 

pabrik gula1), wajar jika terjadi kenaikan harga gula di saat tidak musim giling.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga kestabilan 

harga gula. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah di akhir tahun 2009 dan di 

awal tahun 2010 adalah dengan melakukan impor gula. Namun fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa upaya pemerintah ini sia-sia. Harga gula tetap saja tinggi bahkan 

terus meningkat. Anehnya lagi di saat musim giling tiba harga gula pun tidak tertekan 

untuk turun.  

Impor gula tidak semata-mata dilakukan untuk menekan harga gula di saat 

tidak musim giling tetapi juga terutama untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. 

Produksi gula domestik mengalami berbagai permasalahan terkait dengan 

produktivitasnya yang rendah serta belum tercapainya skala ekonomis dari setiap 

pabrik gula. Mesin-mesin tua yang masih digunakan terutama oleh pabrik gula yang 

berada di Pulau Jawa serta tingkat rendemen yang tergolong rendah dari tebu yang 

                                                 
1 Laporan bulan Desember 2009 Sekretariat Dewan Gula Indonesia 
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dihasilkan petani juga turut memicu mengapa produktivitas gula domestik masih 

dikatakan rendah. Belum lagi tingkat konsumsi gula yang terus meningkat yang 

menjadikan produksi gula domestik ini terus tertinggal dari yang seharusnya dipasok 

kepada masyarakat.   

Berbagai permasalahan diatas bermuara pada satu masalah besar yaitu harga 

gula di tingkat eceran yang terus tinggi. Berikut ini gambaran pergerakan harga gula 

domestik.  

Tabel 1.1. 

Sumber : Kementrian Perdagangan
2 

 

Perkembangan harga gula seperti yang ditunjukkan diatas merupakan harga 

gula pada periode bukan musim giling. Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa 

harga gula hampir tidak pernah turun. Sedangkan dari gambaran di atas kita bisa lihat 

bahwa beberapa komoditi pokok lainnya seperti tepung terigu, minyak goreng dan 

kedelai mengalami penurunan harga. Hal sebaliknya ditunjukkan oleh komoditi gula 

yang harganya terus meningkat bahkan perubahan harganya merupakan yang tertinggi 

di antara komoditi pokok lainnya. Pada periode bulan Januari ke Februari 2009, terjadi 

peningkatan harga gula sebesar 18,84% sedangkan minyak goreng curah hanya 

meningkat sekitar 9% dan komoditi lainnya yang hanya mengalami kenaikan sekitar 1% 

saja.  

                                                 
2 Dikutip dari artikel yang dimuat di www.setneg.go.id tanggal 30 Maret 2009 yang berjudul 
“Perkembangan Harga Sejumlah Kebutuhan Komoditi Pokok”. 
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Sementara tabel di bawah ini menunjukkan pergerakan harga komoditi gula di 

saat musim giling. 

Tabel 1.2. 

  

 Sumber : www.setneg.go.id3 
 

Pada periode sebelumnya yaitu pertengahan Maret 2009, diketahui harga gula 

adalah Rp. 7,900,- per kg. Namun pada periode Juni dan Juli 2009 terjadi peningkatan 

harga gula menjadi lebih dari Rp. 8,500,- per kg. Hal ini sangat aneh mengingat pada 

periode tersebut adalah periode musim giling yang seharusnya harga gula lebih stabil 

bahkan turun. Jika kita lihat tren harga pada periode musim giling seperti terlihat 

pada tabel diatas, harga gula mengalami peningkatan rata-rata 2,67% selama periode 

Juni hingga Agustus 2009. Persentase peningkatan harga gula ini memang tidak sebesar 

yang terjadi pada periode tidak musim giling yaitu rata-rata sebesar 8,14% selama 

periode Januari hingga Maret 2009. Keanehan lainnya bisa dilihat bahwa hanya 

komoditi gula yang tidak mengalami penurunan harga pada periode Juni hingga 

Agustus 2009.  

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas terlihat jelas bahwa harga gula terus 

meningkat. Hal inilah yang menjadikan alasan mengapa kemudian Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha melakukan kajian lebih jauh terkait dengan penyebab tingginya 

harga gula. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan perlu untuk menelaah apakah 

terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha 

yang sehat yang mengakibatkan tingginya harga gula tersebut.  

                                                 
3 Dikutip dari artikel yang dimuat di www.setneg.go.id tanggal 20 Agustus 2009 yang berjudul 
“Seputar Harga Sembako”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan sebelumnya, kajian ini akan 

menjawab pertanyaan penting yaitu “apakah yang menyebabkan tingginya harga gula 

serta apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga gula secara terus-menerus, 

dan bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut”. 

 

1.3. Tujuan 

 Kajian lebih lanjut untuk mengungkap tingginya harga gula akan berguna bagi 

KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan 

dengan saran dan pertimbangan kepada pemerintah jika memang kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah tidak selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha 

yang sehat, serta untuk merumuskan hal-hal yang patut dipertimbangkan oleh 

pemerintah terkait dengan perilaku anti-persaingan yang jika memang ada di dalam 

industri gula ini, sehingga kemudian pemerintah sebagai pihak yang lebih 

berkepentingan dapat mengambil tindakan yang relevan untuk mengatur industri gula 

ini menjadi lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas dengan terciptanya 

harga gula yang terjangkau bagi masyarakat. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 Kajian ini terdiri dari 5 Bab yaitu : 

1. Pendahuluan, yang berisi latar belakang mengapa kajian ini dilakukan. 

2. Industri Gula dan Permasalahannya. Bagian ini akan mengulas mengenai 

masalah-masalah yang dihadapi di industri gula ini terutama yang berkaitan 

dengan tingginya harga gula. 

3. Regulasi sebagai Intervensi Pemerintah. Bagian ini mengulas mengenai apa saja 

yang telah dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk intervensinya dalam 

industri gula ini serta bagaimana implementasi dari regulasi tersebut di 

lapangan. 

4. Analisa. Bagian ini akan menjawab mengapa harga gula senantiasa tinggi. 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi. Bagian ini berisi saran dan pertimbangan KPPU 

kepada pemerintah terkait kebijakan industri gula yang sekiranya perlu untuk 

diperbaiki atau diubah untuk menciptakan industri gula yang lebih baik. 
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BAB II 

INDUSTRI GULA DAN PERMASALAHANNYA 

 

2.1. Sekilas Mengenai Komoditi Gula 

 Gula terdiri dari beberapa jenis yang dilihat dari keputihannya melalui standar 

ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis). Semakin 

putih gula maka semakin kecil nilai ICUMSA dalam skala international unit (IU) seperti 

berikut ini. 

2.1.1. Raw Sugar 

Raw Sugar adalah gula mentah berbentuk kristal berwarna kecoklatan 

dengan bahan baku dari tebu. Untuk mengasilkan raw sugar perlu dilakukan 

proses seperti berikut : Tebu → Giling → Nira → Penguapan → Kristal Merah 

(raw sugar)4. Raw Sugar ini memiliki nilai ICUMSA sekitar 600 - 1200 IU5. Gula 

tipe ini adalah produksi gula “setengah jadi” dari pabrik-pabrik penggilingan 

tebu yang tidak mempunyai unit pemutihan yang biasanya jenis gula inilah yang 

banyak diimpor untuk kemudian diolah menjadi gula kristal putih maupun gula 

rafinasi.  

2.1.2. Refined Suga/Gula Rafinasi 

 Refined Sugar atau gula rafinasi merupakan hasil olahan lebih lanjut 

dari gula mentah atau raw sugar melalui proses Defikasi yang tidak dapat 

langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut. Yang 

membedakan dalam proses produksi gula rafinasi dan gula kristal putih yaitu 

gula rafinasi menggunakan proses Carbonasi sedangkan gula kristal putih 

menggunakan proses sulfitasi. 

 Gula rafinasi memiliki standar mutu khusus yaitu mutu 1 yang memiliki 

nilai ICUMSA < 45 dan mutu 2 yang memiliki nilai ICUMSA 46-806. Gula rafinasi 

inilah yang digunakan oleh industri makanan dan minuman sebagai bahan baku. 

Peredaran gula rafinasi ini dilakukan secara khusus dimana distributor gula 

rafinasi ini tidak bisa sembarangan beroperasi namun harus mendapat 

                                                 
4 Dikutip dari Artikel dalam website resmi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Juli 
2008 dengan judul “Gula Rafinasi” yang ditulis oleh Rina Kusrina. 
5 Hasil diskusi dengan Direktorat Jenderal Industri Makanan dan Minuman, Departemen 
Perindustrian di KPPU pada tanggal 15 Maret 2010. 
6 Idem 5 
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persetujuan serta penunjukan dari pabrik gula rafinasi yang kemudian disahkan 

oleh Departemen Perindustrian. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

“rembesan” gula rafinasi ke rumah tangga.   

 Gula rafinasi melalui tahapan produksi yaitu : Raw sugar preparation – 

Affination – Carbonasi – penyaringan – pertukaran ion – evaporasi - sentrifugal – 

gula rafinasi – pengemasan. Ulasan lebih lanjut mengenai gula rafinasi ini akan 

dibahas dalam subbab mengenai Struktur Industri Gula Rafinasi.   

2.1.3. Gula Kristal Putih  

 Gula kristal putih memiliki nilai ICUMSA antara 250-450 IU. Departemen 

Perindustrian mengelompokkan gula kristal putih ini menjadi tiga bagian yaitu 

Gula kristal putih 1 dengan nilai ICUMSA 250, Gula kristal putih 2 dengan nilai 

ICUMSA 250-350 dan Gula kristal putih 3 dengan nilai ICUMSA 350-4507. Semakin 

tinggi nilai ICUMSA maka semakin coklat warna dari gula tersebut serta rasanya 

pun yang semakin manis.  

 Gula tipe ini umumnya digunakan untuk rumah tangga dan diproduksi 

oleh pabrik-pabrik gula didekat perkebunan tebu dengan cara menggiling tebu 

dan melakukan proses pemutihan, yaitu dengan teknik sulfitasi. Berikut 

rangkaian prosesnya : Tebu →  Gilingan →  Nira → Evaporator →  Kristal → 

Sentrifugal → Sulfitasi  → Gula kristal putih/Gula pasir.  

 

2.2. Struktur Industri Gula 

Awalnya, industri gula lokal hanyalah industri gula kristal putih. Sementara 

untuk gula rafinasi masih dilakukan impor. Namun sejak tahun 2000an ketika harga 

gula dunia (raw sugar) melonjak tinggi, pemerintah mengijinkan untuk dibangunnya 

pabrik gula rafinasi. Untuk itu pembahasan mengenai struktur industri gula dibagi 

menjadi dua yaitu gula kristal putih dan gula rafinasi.  

2.2.1. Industri Gula Kristal Putih 

Sejak dahulu, pemain dalam industri gula kristal putih didominasi oleh 

BUMN, yaitu PTPN dan RNI. Jumlahnya mencapai hampir 10 perusahaan yang 

tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Bisa dikatakan mulai dari produsen gula 

hingga distributor gula hanya dikuasai oleh beberapa pemain besar saja 

(oligopolistik). Pasokan gula kristal putih di dalam negeri sebagian besar 

                                                 
7
 Hasil diskusi dengan Direktorat Jenderal Industri Makanan dan Minuman, Departemen 
Perindustrian di KPPU pada tanggal 15 Maret 2010. 
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5,59%0,38%

1,36% 6,24%
1,42%

15,64%

18,72%

6,16%

4,15%8,61%
1,78%

0,84%18,96%

0,98%

9,16%

PT RNI I PT RNI II PTPN IX

PTPN X PTPN XI PT Madubaru

PT Kebon Agung PT Laju Perdana Indah PTPN II

PTPN VII PTPN XIV PT Gula Madu Plant

Sugar Group PT Gorontalo PT Pemuka Sakti Manis Indah

berasal dari enam pelaku usaha saja yakni PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, RNI, 

Gunung Madu dan Sugar Group Companies. Secara keseluruhan, jumlah pasokan 

gula kristal putih dapat dilihat dalam Gambar dibawah ini.  

Gambar 2.1.Produksi Gula Kristal Putih Tahun 2009 

 

 

 

Sumber : Dewan Gula Indonesia, diolah  

Dari Gambar diatas, PTPN X, PTPN XI dan Sugar Group merupakan tiga 

pemain utama yang masing-masing pangsa produksinya di tahun 2009 yaitu 

18,72%, 15,64% dan 18,96%. Sugar Group mampu menjadi leader dalam industri 

ini karena perusahaan tersebut merupakan satu-satunya perusahaan yang telah 

efisien dalam industri gula ini.  

2.2.2.  Industri Gula Rafinasi 

 Sebelum tahun 2000, pemenuhan gula rafinasi adalah melalui impor 

karena harga gula saat itu sedang murah. Namun dengan ekspektasi harga gula 

dunia yang terus meningkat dan produksi gula dalam negeri yang menurun, 

kemudian terdorong juga untuk membangun pabrik gula rafinasi. Bahan baku 

yang digunakan pabrik gula rafinasi tersebut adalah raw sugar yang diimpor.  

 Pada tahun 2004, baru terdapat tiga pelaku usaha gula rafinasi. Dengan 

tiga pelaku usaha tersebut di tahun 2003-2005 mampu men-supply kebutuhan 

gula rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi sekitar 300.000 ton 
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– 1.500.000 ton per tahun. Kemudian di tahun 2006-2008 pelaku usaha di 

industri gula rafinasi ini bertambah menjadi 7 pelaku usaha dengan total 

kemampuan pasokan meningkat menjadi sekitar 1,2 juta – 1,5 juta ton per 

tahun. Baru kemudian di tahun 2009 total pelaku usaha dalam industri gula 

rafinasi ini menjadi delapan sehingga pada tahun 2009 kemampuan pasokan 

industri rafinasi mencapai sekitar 2 juta ton per tahun8. Berikut pelaku-pelaku 

dalam industri gula rafinasi. 

a. PT. Angles Product, Bojonagara, Serang- Banten 

b. PT. Jawamanis, Jl. Raya Anyer – Cilegon-Banten 

c. PT. Sentra Usahatama Jaya, Cilegon-Banten 

d. PT. Permata Dunia Sukses Utama, Cilacap - Jateng 

e. PT. Dharmapala Usaha Sukses, Cilacap – Jateng 

f. PT. Sugar Labinta 

g. PT. Makassar Tene  

h. PT Duta Sugar International. 

Pelaku-pelaku dalam industri gula rafinasi dalam negeri sepenuhnya 

mengimpor raw sugar untuk kemudian diolah menjadi gula rafinasi. Seiring 

peningkatan jumlah pabrik gula rafinasi dalam negeri maka meningkat juga 

jumlah raw sugar yang diimpor setiap tahunnya. Peningkatan impor raw sugar 

yang paling besar terjadi pada tahun 2006 dan 2007 sehingga di tahun-tahun 

tersebut pabrik gula rafinasi terus meningkatkan produksinya untuk memenuhi 

kebutuhan industri-industri dalam negeri yang membutuhkan gula rafinasi. 

Tabel 2.1. Jumlah Impor Raw Sugar Untuk Pabrik Gula Rafinasi 

Tahun Perusahaan Rekomendasi Izin Impor Jumlah (ton) 

2003 5          394,070         398,070          350,582  

2004 5          923,000         757,750          478,250  

2005 5       1,226,000         999,100          808,200  

2006 6       1,081,000      1,056,250          952,387  

2007 6       1,492,450      1,447,700       1,255,522  

2008 7       1,661,230      1,404,730       1,213,470  

2009 8       1,670,000   1,670,000 1,670,000 
 Sumber : Gappmi, 2010 

                                                 
8
 Data terkait dengan pasokan gula rafinasi beserta pelaku usaha didalamnya diperoleh dari PT 
Angels Product melalui diskusi yang dilakukan KPPU dengan PT Angels Product pada tanggal 17 
Maret 2010 di KPPU. 
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Di tahun 2009, seluruh raw sugar yang direkomendasi diserap oleh 

pabrik gula rafinasi. Berikut ini gambaran perkembangan industri rafinasi dari 

sisi realisasi produksi masing-masing perusahaan. 

Tabel 2.2. Perkembangan Produksi Gula Rafinasi Tahun 2004-2009 

No Perusahaan  Kapasitas 
(ton/thn) 

Realisasi (ton/tahun) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Angels Products 
        

500,000  
     200,000  

    
260,000  

    
328,583  

     
323,963  

     
269,447  

       
302,000  

2 
PT Jawamanis 
Rafinasi 

        
533,200  

     143,000  
    

160,000  
    

224,527  
     

292,121  
     

270,519  
       

293,865  

3 
PT Sentra 
Usahatama Jaya 

        
540,000  

      37,500  
    

250,000  
    

297,434  
     

430,306  
     

321,367  
       

396,020  

4 PT Permata DSU 
         

96,000  
              -  

      
51,000  

    
260,864  

     
373,855  

     
326,534  

       
377,429  

5 
PT Dharmaphala 
Usaha Sukses 

        
250,000  

              -  
              
-  

     
27,000  

      
25,000  

       
40,384  

        
93,125  

6 PT Sugar Labinta 
        

225,000  
              -  

              
-  

             -  
              
-  

       
28,189  

       
168,900  

7 
PT Makassar 
Tene 

        
462,000  

              -  
              
-  

             -  
              
-  

               -  
       

218,550  

8 
PT Duta Sugar 
International 

        
300,000  

              -  
              
-  

             -  
              
-  

               -  
        

80,000  

 
TOTAL 

3,206,200 380,500 721,000 1,138,408 1,445,250 1,256,440 1,929,889 

Sumber : PT Angels Product, 2010 

 Pelaku-pelaku lama dalam industri gula rafinasi merupakan penghasil 

utama gula rafinasi di Indonesia. Jika dilihat berdasarkan pangsa produksinya di 

tahun 2009, PT Permata DSU dan PT Sentra Usahatama Jaya meminpin pasar 

dengan pangsa 20% dan pemain utama lainnya yaitu PT Jawamanis Rafinasi dan 

PT Angels Products yang masing-masing pangsa produksinya 15% dan 16%. 

Gambar 2.2. Komposisi Produksi Gula Rafinasi Tahun 2009 

Angels Products

16%

PT Jaw amanis 

Rafinasi

15%

PT Sentra 

Usahatama Jaya

20%

PT Permata DSU

20%

PT Dharmaphala 

Usaha Sukses

5%

PT Sugar Labinta

9%

PT Makassar Tene

11%

PT Duta Sugar 

International

4%

 

 Sumber : PT Angels Product, 2010 
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 Seperti halnya gula kristal putih yang dikuasai oleh beberapa pemain 

saja, sepertinya juga berlaku untuk industri gula rafinasi. Jumlah konsumsi gula 

rafinasi dalam lima tahun terakhir selalu meningkat sejalan dengan 

pertumbuhan industri makanan, minuman dan farmasi. Pertumbuhan industri 

makanan dan minuman sebagai konsumen gula rafinasi adalah 16%9.  

Indikatornya dapat dilihat dari peningkatan realisasi produksi pabrik gula 

rafinasi dari tahun ke tahun seperti yang digambarkan pada tabel 2.2 diatas.  

 Adapun industri yang menjadi konsumen gula rafinasi digambarkan 

dalam Gambar 2.3 berikut ini. Konsumen utama dari gula rafinasi adalah 

industri makanan dengan jumlah konsumsi mencapai 35% dari total produksi 

gula rafinasi dalam negeri, sedangkan industri minuman menyerap gula rafinasi 

sebesar 29%.   

Gambar 2.3. Konsumen Gula Rafinasi 

minuman

29%

permen

16%

susu dan es krim

19%

farmasi

1%

makanan

35%

 

 Sumber : PT Angels Product, 2010  

 Kebijakan pemerintah sejak tahun 2002 hingga September 2008 adalah 

memperbolehkan industri makanan dan minuman untuk mengimpor sendiri gula 

rafinasi. Namun seiring dengan berkembangnya industri gula rafinasi dalam 

negeri dan terus menurunnya harga dunia gula rafinasi yang ternyata berimbas 

kepada petani gula, maka kemudian di bulan September 2008 pemerintah 

membatasi impor gula rafinasi yang dilakukan oleh industri makanan dan 

                                                 
9
 Hasil diskusi KPPU dengan Direktorat Industri Makanan dan Minuman, Kementerian 
Perindustrian pada tanggal 15 Maret 2010 di KPPU. 
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minuman sehingga industri-industri tersebut diarahkan untuk melakukan 

pembelian gula rafinasi dari produksi pabrik gula rafinasi dalam negeri. Saat itu 

pemerintah membatasi impor gula rafinasi hanya diperbolehkan 500,000 ton10 

saja. Di tahun 2008 pun jumlah realisasi impor gula rafinasi menurun menjadi 

sekitar 100,000 ton11.  

Tabel 2.3. Impor Gula Rafinasi  

Tahun Perusahaan Rekomendasi Izin Impor 
Jumlah 
(ton) 

2003 94 
         

766,179  
       

737,673  
        

516,371  

2004 99 
         

728,158  
       

580,946  
        

464,231  

2005 84 
      

1,059,044  
       

774,838  
        

629,615  

2006 83 
         

971,603  
       

711,115  
        

462,741  

2007 92 
         

802,041  
       

786,810  
        

715,930  

2008 81 
         

700,000  
       

551,412  
        

500,000  

2009 7 
         

202,288  
       

201,265  
        

150,189  
  Sumber : Gappmi, 2010 

 Tabel diatas menunjukkan perkembangan impor gula rafinasi setiap 

tahunnya yang terus menurun bahkan menurun drastis di tahun 2009 seiring 

dengan kebijakan pemerintah yang juga terus membatasi impor gula rafinasi 

tersebut. Di tahun 2009 masih ada tujuh perusahaan yang mengimpor gula 

rafinasi secara langsung. Industri makanan, minuman dan farmasi yang 

diperbolehkan untuk mengimpor gula rafinasi pun diatur oleh pemerintah dan 

ditetapkan persyaratannya seperti : 

a. Spesifikasi khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh pabrik gula rafinasi 

dalam negeri. Dalam hal ini gula rafinasi impor yang masuk dikenakan 

SNI agar sesuai dengan standar yang berlaku, 

b. Perusahaan yang memiliki investasi baru, agar perusahaan tersebut 

dapat menyerap tenaga kerja baru sehingga bisa berkembang, 

c. Perusahaan yang berada dalam kawasan berikat, 

d. Memiliki fasilitas kemudahan impor dan kemudahan ekspor. 

                                                 
10

 Hasil diskusi KPPU dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia 
(Gappmi) pada tanggal 17 Maret 2010 di KPPU 
11Idem No. 9. 
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 Pemerintah pun telah memberlakukan SNI Wajib kepada gula rafinasi 

yang diproduksi di dalam negeri sehingga kualitas yang diproduksi terjamin. 

Selama ini banyak industri pengguna gula rafinasi yang meragukan kualitas dari 

gula rafinasi yang dihasilkan di pabrik dalam negeri.  

 Pembatasan impor gula rafinasi ini mendapat tentangan dari Gabungan 

Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) selaku pengguna 

utama gula rafinasi. Hal ini dikarenakan mutu dari gula rafinasi dalam negeri 

yang masih dipertanyakan sementara bagi industri makanan, minuman dan 

farmasi memerlukan kualitas dan standar khusus sehingga tidak bisa 

sembarangan menggunakan gula rafinasi. Karena impor gula rafinasi dibatasi 

secara ketat di tahun 2009, industri makanan, minuman dan farmasi mengalami 

kesulitan dalam memperoleh gula rafinasi bahkan industri kecil menjadi 

menggunakan gula kristal putih padahal hasil akhir produk akan menjadi kurang 

baik.   

 Permasalahan lainnya muncul saat gula rafinasi membanjiri pasar 

ritel/rumah tangga karena harganya yang lebih murah. Hal ini berkaitan erat 

dengan jalur distribusi dari pabrik gula rafinasi. Beberapa pabrik gula rafinasi 

seperti Jawamanis Rafinasi lebih mengutamakan produksi gula rafinasinya 

untuk industri makanan dan minuman. Sekitar 80%12 hasil produksi Jawamanis 

Rafinasi dijual langsung kepada industri makanan dan minuman, dan sisanya 

dijual ke distributor yang telah ditunjuk. Pola yang sama pun dilakukan oleh PT 

Angels Products. Permasalahan rembesan gula rafinasi ke pasaran ritel lebih 

disebabkan pada pola distribusi dari pabrik gula rafinasi yang lebih besar 

menjual kepada distributornya ketimbang menjual langsung kepada konsumen 

industri. Dari distributor tersebut diperkirakan kemungkinan penyimpangan 

berawal. Penyimpangan juga bisa disebabkan dari konsumen industri yang 

melakukan pembelian gula rafinasi dalam jumlah besar yang kemudian 

menyelewengkan peruntukannya.  

 

2.3. Jalur Distribusi Gula 

 Jalur distribusi antara gula kristal putih dan gula rafinasi berbeda. Berikut ini 

jalur distribusi gula kristal putih. 

                                                 
12

 Hasil diskusi KPPU dengan PT Jawamanis Rafinasi tanggal 28 Juni 2010. 
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1. Produsen/Importir – Distributor – Sub distributor – Grosir – Retail  

Jalur ini merupakan jalur terpanjang dari rantai distribusi di industri gula 

Indonesia. Jalur ini bisa ditemui di daerah yang memang sangat jauh dari 

jangkauan pedagang utama gula, mereka akhirnya menggunakan jalur 

tradisional yang melibatkan lebih banyak pedagang dengan skala distribusi 

yang semakin kecil. Distributor utama sebagian besar keberadaanya dekat 

dengan produsen/gudang dimana gula diproduksi/diimpor.  

Khusus untuk gula petani yang dilelang, distributor (pemenang lelang) 

seperti hanya menjadi kepanjangan tangan saja untuk memindahkan gula 

yang dimenangkan melalui lelang. Gula hasil lelang dijual saat itu juga 

kepada sub distributor yang langsung mengambilnya. Margin keuntungan 

penjualan, hanyalah selisih harga lelang dengan harga tebus oleh sub 

distributor. Akitivitas distributor lebih terfokus pada upaya memenangkan 

lelang saja. Dari distributor ini maka kemudian gula mulai tersebar melalui 

sub distributor yang keberadaannya hampir ada di setiap kabupaten. 

Setelah itu gula kemudian dijual ke grosir dan akhirnya ke retailer.   

2. Produsen/Importir – Distributor – Grosir – Retailer  

Kondisi distribusi dengan jalur seperti ini memiliki beberapa  kemungkinan 

antara lain: 

a. Rantai setelah distributor (sub distributor) secara ekonomis tidak lagi 

dibutuhkan. Artinya grosir dapat melakukan pembelian langsung ke 

distributor, tanpa melalui sub distributor yang justru menimbulkan 

inefisiensi. Misalnya karena jarak antara gudang distributor dengan 

grosir sangat dekat. 

b. Sub distributor dimiliki langsung oleh distributor, sehingga dalam jalur 

distribusi tersebut keberadaan sub distributor menjadi seperti menyatu 

dengan distributor dan tidak tampak menjadi bagian dari distributor. 

3. Produsen/Importir – Distributor – Retailer  

Jalur distribusi ini mereduksi peran sub distributor dan grosir. Hal ini 

memiliki dua kemungkinan : 

a. Secara ekonomis ada keuntungan yang luar biasa bagi distributor ketika 

dapat menyalurkan langsung ke retailer. Hal ini dimungkinkan karena 

tidak ada lagi kendala ekonomis yang dihadapi oleh distributor untuk 

menyalurkan langsung ke retailer yang mampu membeli dengan skala 
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sangat besar. Misalnya tidak ada kendala terkait dengan angkutan dan 

biaya transportasi lainnya.  

b. Dalam pola yang lebih maju seperti yang dilakukan oleh Garuda Panca 

Arta (Lampung) yang mendistribusikan produk Gulaku, maka tidak ada 

hambatan berarti untuk langsung mendistribusikan produknya tersebut 

ke retailer. Dalam hal ini perusahaan industri gula mendirikan anak 

perusahaan yang bergerak di distribusi gula. 

4. Produsen – Retailer   

Model seperti ini juga dilakukan oleh beberapa PTPN tetapi dalam skala 

yang sangat kecil, biasanya dilakukan pendistribusian ke beberapa koperasi 

pesantren di provinsi Jawa Timur yang selama ini menjadi lumbung gula 

Indonesia. Dari koperasi inilah para anggotanya kemudian mengkonsumsi 

langsung gula. 

 Berikut gambaran lengkap dari jalur distribusi gula kristal putih seperti yang 

telah dijabarkan diatas. 

Gambar 2.4. Jalur Distribusi Gula Kristal Putih 
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Sementara itu, jalur distribusi gula rafinasi sangat berbeda dengan jalur 

distribusi gula kristal putih. Jika distribusi pada gula kristal putih dibebaskan siapa 

saja boleh berdagang, maka distribusi gula rafinasi ini lebih ketat karena distributor 

ditunjuk langsung oleh pabrik gula rafinasi dan sub distributor ditunjuk langsung oleh 

distributor. Tidak sembarangan pihak bisa menjadi distributor maupun sub distributor 

gula rafinasi.  

Gambar 2.5. Jalur Distribusi Gula Rafinasi 

 

 Distributor dan sub distributor yang ditunjuk pun harus didaftarkan di 

Kementrian Perindustrian terlebih dahulu dan untuk kemudian mendapat persetujuan. 

Pengaturan yang ketat dalam jalur distribusi gula rafinasi ini dilakukan agar gula 

rafinasi tidak merembes ke pasaran ritel.  

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah kebutuhan 

konsumsi gula juga diperkirakan bertambah. Tidak hanya konsumsi gula secara 

langsung tetapi juga gula yang digunakan dalam memproduksi makanan dan minuman. 

Peningkatan jumlah penduduk, perkembangan industri makanan dan minuman serta 

meningkatnya pendapatan masyarakat meningkatkan kebutuhan akan gula.  

 

2.4.  Perkembangan Pasokan dan Konsumsi Gula Nasional  

Bila dibandingkan, produksi dalam negeri lebih kecil daripada konsumsinya. 

Misalnya saja produksi gula nasional tahun 2007 sekitar 2.3 juta ton/tahun, dengan 

rincian pabrik gula milik BUMN 1,6 juta ton per tahun dan pabrik gula milik swasta 0,7 

juta ton per tahun, sedangkan konsumsi nasional sekitar 4 juta ton per tahun.13 

Sementara itu, pada tahun 2009, produksi lokal mencapai 2,5 juta ton sedangkan  total 

konsumsi adalah 4,8 juta ton, dengan perincian konsumsi gula masyarakat di dalam 

                                                 
13

 Dikutip dari: 
http://ditjenbun.deptan.go.id/web.old//index.php?option=com_content&task=view&id=209&It
emid=72  
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negeri sebesar 3 juta ton dan konsumsi industri yang mencapai 1,8 juta ton.  Hingga 

kini data kebutuhan gula per tahun mencapai sekitar 4 hingga 4,8 juta ton per tahun 

baik untuk konsumsi masyarakat maupun industri. Sementara itu produksi gula berada 

di bawah itu seperti dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 2.6. Produksi Gula Nasional Tahun 1995-2009 

-  

Diperkirakan pasokan gula dunia tahun 2010 berkebalikan dibandingkan tahun 

2009, dimana pada tahun tersebut gula diperkirakan mengalami kelebihan pasokan. Ini 

juga mempengaruhi pasokan dan harga gula nasional di tahun 2010. Pada bulan Maret 

2010 harga gula sempat turun. Gula rafinasi per maret 2010 ada di sekitar Rp. 8.100. 

Padahal sebelumnya pada bulan Januari-Februari harga gula masih tinggi.  

Tabel 2.4. Perkembangan Konsumsi, Produksi dan Impor Gula Rafinasi 

 
Tahun 

Konsumsi Nasional Alokasi 
Impor 

RS/Fafinasi 

Produksi 
DN 

Total 
Supply Dalam 

Negeri Industri Total 

2008 3 1,8 4,8 1,97  2,6 4,57 

2009 3 1,8 4,8 1,95 2,5 4,45 

2010 3 1,8 4,8 2,30 2,7 5,00 

 

Untuk tahun 2010, produksi gula tidak akan mengalami banyak kenaikan atau 

diperkirakan akan stagnan. Berbagai masalah yang masih ada antara lain karena iklim 

basah, rendemen rendah, petani menghadapi tekanan harga dan distribusi serta PPN, 

tidak fokusnya management produksi, banjir gula rafinasi baik dari pulau Jawa maupun 

luar Jawa, tata niaga gula yang kacau, penyaluran gula dari Lampung ke pulau Jawa 

yang tersendat birokrasi dan aturan PGAPT dan SPPGKP, serta belum terpecahkannya 

PPN gula tebu.  
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Pada dasarnya pemerintah sudah berusaha untuk merangsang perkembangan 

industri ini, salah satunya dengan program restrukturisasi pabrik gula senilai Rp 50 

miliar tahun 2009 untuk 27 pabrik gula dari sembilan perusahaan, sehingga biaya 

investasi pabrik gula menjadi lebih murah. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya 

mengatur keseimbangan antara supply dan demand gula, sehingga jumlah dan harga 

dapat terjaga pada kondisi yang lebih menguntungkan bagi masyarakat. Untuk 

mendukung kedua program diatas yang perlu dilakukan antara lain adalah :  

a. meningkatkan luas areal tanaman tebu;  

b. peningkatan produksi tebu;  

c. peningkatan produktivitas tebu;  

d. peningkatan rendemen;  

e. peningkatan produksi hablur;  

f. peningkatan produktivitas hablur; dan  

g. pembangunan pabrik gula merah-putih. 

Dalam kondisi supply dan demand yang tidak sama seperti sekarang ini, 

pemerintah berupaya untuk menyeimbangkannya dengan melakukan impor gula secara  

terbatas untuk memenuhi kekurangan yang ada. Setiap musim giling pemerintah 

bersama stakeholders terkait bersama-sama membuat perkiraan kebutuhan dalam 

negeri baik untuk konsumen masyarakat maupun industri. Namun tentu saja 

pemerintah tidak melupakan kebijakan pengembangan industri ini. Pemerintah juga 

mengeluarkan perangkat aturan yaitu yang terkait dengan tata niaga impor gula. Pada 

dasarnya peraturan ini tidak hanya mengatur tentang harga patokan akan tetapi pada 

akhirnya juga mengatur jumlah pasokan.  

Di Indonesia, upaya pemenuhan kebutuhan gula melalui produksi dalam negeri 

dan impor kerap menimbulkan perdebatan. Hal tersebut terjadi karena sering 

munculnya ketidakcocokan antara hasil perhitungan kebutuhan konsumsi dengan 

perhitungan tingkat pasokan yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor. 

Apalagi nilai impor yang tercatat juga bukan nilai yang sebenarnya mengingat bahwa 

gula impor ilegal juga turut masuk ke pasar lokal. Sebagai gambaran, Bustanil Arifin 

memberikan perbandingan data impor gula Indonesia tahun 2008 sebagai berikut:  

Estimasi total impor gula Indonesia saat ini bervariasi mulai dari 450 ribu ton 

(gula putih, versi DGI), lalu 1,8 juta ton (gula mentah, versi Asosiasi Gula 
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Rafinasi Indonesia—AGRI) dan 2,4 juta ton (gula total, versi Departement 

Pertanian Amerika Serikat—USDA).14 

 Munculnya perbedaan angka ini membuat tidak tepatnya kebijakan yang 

diambil pemerintah sehingga selanjutnya menimbulkan ketidakseimbangan, yang 

akibatnya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.  

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sebenarnya sudah melakukan tata niaga 

impor gula.  Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya adalah melalui 

instrumen NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus), pengawasan ketat (jalur merah) 

sampai penerapan kuota impor. Pemerintah mengatur aktivitas impor gula antara lain 

melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Tataniaga 

Impor Gula (TIG).  

Disampaikan oleh Bulog bahwa struktur industri gula kristal putih dalam negeri 

pada saat musim giling pada umumnya bersifat oligopsoni sehingga produsen (petani 

tebu dan pabrik gula, PTPN/RNI) tidak menerima harga yang wajar. Dan sebaliknya 

saat di luar musim giling, struktur industri gula kristal putih bersifat oligopoli sehingga 

harga di tingkat konsumen relatif tinggi dan produsen tidak menikmati kenaikan harga 

tersebut. Hal ini disebabkan karena sebagian besar stok gula kristal putih dikuasai oleh 

hanya beberapa pedagang besar saja.  

Untuk memecahkan hal tersebut dan dalam rangka memperkuat sinergi BUMN, 

pemerintah menunjuk Perum Bulog di akhir tahun 2008 untuk menjadi agen pemasaran 

gula kristal putih milik PTPN/RNI. Pangsa pasar gula kristal putih yang dipasarkan 

melalui Bulog hanya sekitar 14 % dari produksi gula kristal putih nasional sebesar 2,56 

juta ton.  

Dalam kerjasama ini Bulog berperan memasarkan gula kristal putih milik 

PTPN/RNI(tidak ada transfer of ownership dari PTPN/RNI kepada Bulog) dan harga jual 

gula kristal putih ditetapkan pemilik barang yaitu PTPN/RNI. Pemasaran yang 

dilakukan oleh Perum Bulog telah berhasil meningkatkan peran segmen pasar 

Distributor tingkat 2 (D2) dan D3 yang sebelumnya didominasi oleh D1. Dengan 

demikian kerjasama ini memberikan dua dampak positif yaitu efisiensi margin akibat 

rantai pemasaran yang lebih pendek serta distribusi margin yang lebih merata kepada 

pelaku usaha, khususnya D2 dan D3 sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut. 

 

                                                 
14 Arifin, Bustanul, Ekonomi Swasembada Gula Indonesia, Economic Review No. 211, Maret 2008 
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Tabel 2.5. Serapan Gula oleh Lini Distribusi 

Pembeli 
(Distributor) 

Jumlah % Jumlah 
Volume 
(Ton) 

% Volume 

D1 12 9.50% 204,600 40.70% 

D2 10 15.90% 169,550 33.70% 

D3 94 74.60% 128,613 25.60% 

  126 100% 502,763 100% 

Selain itu Perum Bulog juga berperan dalam impor gula kristal putih sesuai 

dengan ijin impor yang diberikan oleh pemerintah cq. Kementrian Perdagangan RI. 

Pada tahun 2010 kuota impor yang diberikan kepada Perum Bulog sebanyak 50.000 ton 

dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 2.6. Alokasi Impor Gula Kristal Putih 

Pelabuhan Bongkar Tujuan/Alokasi Kuantum(Ton) 

Tanjung Priok DKI 7.000 

  Jabar 21.000 

Panjang Lampung 5.000 

Boom Baru 
Sumatera 
Selatan 5.000 

Pulau Bai Bengkulu 2.000 

Teluk Bayur Sumatera barat 5.000 

Dumai Riau 5.000 

Sampai dengan awal Maret 2010, realisasi pembelian Perum Bulog sebanyak 

48.450 ton. Permasalahan gula lainnya adalah tidak ada perhitungan neraca gula yang 

akurat. Pada Desember 2009 diperkirakan ada shortage sebanyak 500 ton sehingga 

Bulog sebagai buffer kemudian membeli gula. Akan tetapi kemudian harga gula 

menurun tiba-tiba pada Maret 2010 setelah sebelumnya sempat mencapai angka 

Rp.12,000/Kg.   

Gambar 2.7. Perkembangan Harga Eceran dan Landed Cost Gula 

 

-  

-  

-  

 

 



 20

Dari pergerakan data harga di atas terlihat bahwa hingga bulan Februari dan 

Maret 2010 harga gula bergerak hingga mencapai harga Rp 12.000 per kg, kemudian 

pada Maret 2010, harga gula bergerak menurun sekitar Rp 11.000 per kg. Sementara 

itu ketika harga gula tinggi di bulan Januari dan Februari, Bulog dapat melepas gula di 

harga sekitar Rp.9.300 per kg. Ketika harga gula turun di bulan Maret 2010 Bulog 

mengalami kesulitan menjual di bawah harga Rp.8.600 per kg. Bulog mendapatkan fee 

distribusi sebesar 1,25 % dari harga jual.  

Berdasarkan berita di media, pada tahun 2010 ini produksi gula kristal putih 

dalam negeri diperkirakan menurun dari 2,9 juta ton menjadi antara 2,2 juta ton 

sampai 2,5 juta ton tahun akibat kondisi iklim yang tidak mendukung. Oleh karena itu 

pada akhir 2010 ini pemerintah berencana akan kembali mengimpor gula kristal putih  

untuk memenuhi kebutuhan komoditas tersebut pada lima bulan pertama di tahun 

2011. Untuk itu juga pemerintah memperhitungkan produksi dan situasi perdagangan 

gula dunia dalam menetapkan waktu dan volume impor gula untuk memenuhi 

kebutuhan gula tahun 2011.  

 

2.5. Fenomena Tingginya Harga Gula 

Beberapa isu berikut ini merupakan hal-hal penting mengapa harga gula kristal 

putih kian meningkat dari tahun ke tahun.   

2.5.1. Terbentuknya Harga dan Mahalnya Harga Gula 

 Pembentukan harga gula awal adalah pada tingkat lelang. Seperti 

diketahui bahwa pemerintah sejak tahun 2004 mengeluarkan kebijakan dalam 

industri gula ini yang lebih mengarah pada perlindungan petani gula. 

Perlindungan petani tersebut berupa Harga Dasar Gula (HDG) atau harga 

penyangga yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah dan direvisi angkanya 

setiap tahunnya.  

 Berdasarkan tabel dibawah ini, harga dasar gula setiap tahunnya terus 

meningkat dan peningkatan terbesar terjadi di tahun 2006 dan 2010 yaitu 

sebesar Rp.1,000 per kg. Konsep awal pemerintah dengan menetapkan harga 

dasar gula untuk melindungi petani tampaknya meleset jauh. Harga dasar gula 

ada untuk membantu petani gula jika sewaktu-waktu harga lelang berada 

dibawah harga dasar gula, sehingga selisihnya akan pemerintah bayarkan 

kepada petani berupa dana talangan.  
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 Namun yang terjadi adalah harga lelang sepertinya tidak pernah berada 

di bawah harga dasar gula. Malahan sepertinya harga dasar gula tersebut 

dijadikan patokan oleh pabrik gula/pedagang sebagai harga terendah. Sehingga 

mau tidak mau hasilnya harga lelang selalu berada di atas harga dasar gula.  

Tabel. 2.7. Perbandingan Harga Dasar Gula Petani dengan Harga Lelang Gula 

Tahun HDG (Rp/Kg) Keterangan 
Harga rata2 
lelang (Rp/Kg) 

% 

2004 3410 17 Februari, SK Menperindag 3454.5 1.01 

2005 3800 21 April, SK Menperindag 4669.1 1.23 

2006 4800 19 April, SK Mendag 5352.3 1.12 

2007 4900 30 Mei, SK Mendag 5407.3 1.1 

2008 5000 29 Mei, SK Mendag 5112 1.01 

2009 5350 SK Mendag 8000  49.5 

2010 6350 SK Mendag     

  

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa harga lelang memiliki korelasi 

yang positif terhadap kenaikan harga dasar gula. Bahkan di tahun 2009 harga 

rata-rata lelang mencapai 49,5% diatas harga dasar gula. Dari pola seperti ini 

sebenarnya bisa dilihat bahwa penetapan harga dasar gula oleh pemerintah 

kurang tepat karena menimbulkan ketidakefisienan karena pelaku usaha 

menjadikan harga dasar gula tersebut menjadi patokan harga terendah.  

 Tabel dibawah ini menunjukkan rata-rata harga lelang di tahun 2009. 

Harga lelang tertinggi terjadi di bulan September yaitu pada harga Rp.8,800 

per kg. 

Tabel. 2.8 
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Jika melihat harga lelang di atas sepertinya tidak logis karena jauhnya 

selisih antara harga lelang dengan harga dasar gula. Sepertinya memang wajar 

jika kemudian terjadi kenaikan harga gula setiap tahunnya bahkan melonjak 

tinggi pada dua tahun terakhir. Selain tingginya harga lelang sebagai awal 

pembentukan harga gula, masih ada beberapa faktor lain yang menyebabkan 

tingginya harga gula seperti berikut ini.   

1. Pasokan berkurang 

 Di tahun 2009 produksi gula lokal mengalami penurunan, sedangkan 

jumlah konsumsi meningkat. Di waktu yang sama pun pemerintah 

mengeluarkan kebijakan untuk melarang impor gula kristal putih. Di 

tahun 2010 pun target produksi yang semula 2,7 juta ton sepertinya 

juga meleset hanya menjadi 2,3 juta ton. 

2. Harga gula dunia tinggi, dan pernah mencapai $ 800/metrik ton. Sekilas 

memang sepertinya tidak ada korelasi antara harga lelang dengan harga 

gula dunia. Namun faktanya hal ini sangat berhubungan. Harga gula 

dunia sangat berpengaruh pada gula rafinasi. Gula rafinasi ini juga 

secara tidak langsung sangat mempengaruhi harga gula dalam negeri, 

karena gula rafinasi ini seringkali merembes ke pasaran gula konsumsi. 

Begitupun saat harga gula dunia tinggi yang membuat harga gula rafinasi 

tinggi, banyak industri yang beralih ke gula konsumsi, dan karena itulah 

harga gula konsumsi menjadi mahal.   

3. Tidak akuratnya neraca gula yang dimiliki Pemerintah dimana ekspektasi 

pemerintah terlalu optimistis dibandingkan dengan kenyataan di 

lapangan.  

Dalam perkembangan terakhir, harga gula mulai turun meskipun dalam 

prakteknya tidak bisa lebih murah dari Rp 9.500 per kg. Tetapi kemudian yang 

mendorong harga tidak turun lebih jauh lagi adalah resistensi dari petani yang 

tidak menginginkan harga lelang gula lebih murah dari Rp 8.000 per kg. Pada 

akhir Juni, harga lelang ada di kisaran Rp 7.400 per kg yang justru mulai lagi 

bergerak naik mendekati  Rp 9.000 per kg pada minggu kedua Bulan Juli 201015. 

 

 

                                                 
15

 Dikutip dari Harian Bisnis Indonesia tanggal 14 Juli 2010 dengan judul “Harga Gula Petani 
Membaik”. 
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Perbandingan Harga Ritel & harga Lelang Tahun 2009
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2.5.2. Tidak Efisiennya Jalur Distribusi  

 Setelah beberapa faktor diatas yang menyebabkan tingginya harga gula 

di saat awal pembentukan harga, kemudian yang berikutnya terjadi adalah 

jalur distribusi gula yang tidak efisien.  

Tabel 2.9. Struktur Dalam Industri Gula 

No Posisi Pelaku Usaha Struktur 

1 Produsen Oligopoli 

2 Distributor Oligopoli 

3 Sub Distributor Banyak pelaku usaha terlibat 

4 Grosir Retailer Banyak pelaku usaha terlibat 

 

Seperti yang digambarkan diatas, produsen dan distributor gula 

merupakan oligopolis dimana hanya sedikit pemain yang terlibat. Pada sisi 

produsen, pemain utama terdiri dari Sugar Group dan BUMN perkebunan 

berskala besar seperti PTPN IX, XI dan RNI. Sedangkan distributor gula dikuasai 

oleh beberapa pedagang besar yang terkenal dengan sebutan ‘8 samurai’. 

Berbeda dengan sisi sub distributor maupun grosir/ritel dimana banyak pelaku 

usaha yang terlibat didalamnya. Dengan struktur yang seperti itu maka wajar 

jika stok gula hanya dikuasai oleh beberapa pelaku/pedagang saja. Dengan 

kekuatan pedagang itulah maka mereka kemudian tahu bahwa hanya mereka 

yang akan memasok gula ke masyarakat. 

 Gambaran di bawah ini menunjukkan bahwa selisih harga antara harga 

lelang dengan harga ritel gula.  

Gambar 2.8. 
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Dari gambar di atas terlihat bahwa harga ritel berbeda cukup jauh 

dengan harga lelang. Perbedaannya sekitar Rp 1,500 per kg hingga Rp 2,000 per 

kg. Jika diperhatikan, perbedaan ini terjadi konstan hamper setiap tahunnya.  

Perbedaan harga terkecil ada di sekitar Agustus 2009, sementara perbedaan 

terbesar ada di sekitar September 2009, dimana harga lelang di sekitar 

Rp.8,000 per kg sementara harga ritel di sekitar Rp 10,000 per kg. Perbedaan 

harga ini berada di jalur distribusi dimana sebagian merupakan biaya angkut 

dan sebagian lagi merupakan keutungan yang dinikmati pelaku usaha di jalur 

distribusi.  

2.5.3. Kontribusi Margin 

Jika dilihat dari komposisi pembagian margin yang dinikmati oleh 

produsen gula hingga retailer, terlihat bahwa keuntungan terbesar masih di 

tangan produsen, yang sebagian juga merupakan milik petani tebu.  

Tabel 2.10. Kontribusi Margin Pelaku Dalam Industri Gula 

Pelaku Margin Persentase 

Produsen Gula Lampung Rp. 8.800 83.81 

Produsen (PG BUMN) Rp. 7.400 81.32 

Distributor Rp 8.100 - 9.500 6.67 – 7.69 

Sub Distributor  Rp 8.600 - 10.000 4.76 – 5.49 

Retailer Modern Rp. 10.000 –12.000 23.45 – 26.31 

Retailer Tradisional Rp 9.100 – 10.500 4.76 – 5.49 

 

Keuntungan besar juga dinikmati oleh retailer modern dengan perkiraan 

margin sekitar 23,45 - 26,31%. Retailer dapat memotong jalur distribusi dengan 

melakukan pembelian gula langsung dari distributor. Sementara distributor 

mendapatkan margin sekitar 6.67 %-7.69%, sub distributor mendapatkan sekitar 

4.76%-5.49 % dan retail tradisional sekitar 4.67%-5.49%. Margin yang diperoleh 

retailer tradisional memang kecil karena ketidakmampuan mereka untuk 

melakukan pembelian langsung di distributor dan hanya mampu melakukan 

pembelian gula di sub distributor.  

2.5.4. Pusat Distribusi Gula 

Jika dilihat dari peta penyebarannya, maka terlihat bahwa peta 

distribusi gula hanya terpusat di Jakarta dan Surabaya.  
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Gambar 2.9. Pusat Distribusi Gula 

 

 Dengan produsen utama yang berada di Lampung dan Surabaya, maka 

tidak heran jika pusat distribusi gula hanya berada di sekitar dua wilayah 

tersebut. Lampung dan Jakarta menjadi satu pusat distribusi sedangkan 

Surabaya dan Semarang menjadi satu untuk wilayah timur.  

2.5.5. Merembesnya Rafinasi 

Pembedaan gula rafinasi dan gula kristal putih tidak mampu meredam 

masuknya gula rafinasi ke pasar gula konsumsi dan sebaliknya. Gula rafinasi 

telah disepakati hanya dijual untuk memenuhi kebutuhan industri saja dan 

tidak boleh dijual di pasar ritel. Hampir 80% dari produksi gula rafinasi dijual 

kepada pabrik makanan dan minuman skala besar, sisanya dijual ke produsen 

makanan skala kecil dan menengah melalui sub distributor. Pada Juli 2010 

dikabarkan bahwa pemerintah masih menemukan peredaran gula rafinasi yang 

merembes di pasar ritel/rumah tangga.  

Pada Juli 2010, gula rafinasi ditemukan beredar di Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sumatera. Gula rafinasi 

juga ditemukan merembes ke pasar ritel di empat lokasi, yakni Makassar, DKI 

Jakarta, Barito Utara (Kalimantan Tengah), dan Cilacap (Jawa Tengah)16. 

Akibatnya gula kristal putih yang harganya lebih mahal tidak laku, sehingga 

petani merugi. Pedagang gula juga resah karena harga lelang gula turun seiring 

dengan peredaran gula rafinasi di pasar. 

                                                 
16

 Dikutip dari (http://www.ptpn-11.com/?p=133). 
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Jika masalah tahun-tahun sebelumnya yang sering ditemukan adanya 

rembesan gula rafinasi di pasar gula kristal putih, maka pola tahun 2010 ini 

menjadi kebalikannya. Pada saat puncak giling pada Agustus 2010 ini, naiknya 

harga gula international akibat gagal panen di berberapa negara telah 

membuat naiknya harga gula mentah sebagai bahan baku pabrik gula rafinasi. 

Harga gula rafinasi impor yang biasanya diimpor langsung oleh pabrik makanan 

dan minuman juga meningkat. Hal inilah yang kemudian membuat sebagian 

industri gula makanan dan minuman dicurigai menyerap gula lokal17.  Harga 

gula internasional yang pada Januari sebesar US$ 330 per ton, pada bulan 

Agustus 2010 sudah melonjak hingga US$ 550 per ton. Hal inilah yang diduga 

meningkatkan harga gula lokal dalam negeri apalagi dalam bulan September 

2010 ada perayaan idul fitri yang tentu saja meningkatkan kebutuhan gula 

dalam negeri.  

 

2.6. Potret Industri Gula Di Daerah 

 Tim melakukan tinjauan lapangan di daerah dimana daerah juga memiliki 

permasalahan masing-masing terkait industri gula ini. Daerah memiliki keunikan 

tersendiri serta memiliki cara tersendiri dalam menghadapi serta mengatasi 

permasalahan dalam industri gula ini. Beberapa daerah yang menjadi sampel adalah 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat.  

2.6.1. Jawa Timur 

 2.6.1.1. Supply dan Demand Gula  

Jawa Timur adalah salah satu sentra produsen gula dengan 

jumlah total produksi 1.100.000 ton, sementara konsumsinya hanya 

400.000 ton.  

  2.6.1.2. Perkembangan Harga 

Selama rentang tahun 2008-2010 ini, harga gula terus 

mengalami kenaikan. Berikut adalah data harga gula eceran di 

berberapa pasar di daerah pedesaan Jawa Timur yang diperoleh dari 

BPS. Selama 2009 harga gula merangkak naik, bahkan pada tahun 2010 

ini harga gula di pedesaan Jawa Timur sudah mencapai di harga 

Rp.10,000/kg. 

                                                 
17

 Dikutip dari http://www.kpbptpn.co.id/news.php?news_id=3254&lang=0) dengan judul ”Gula 
konsumsi rumah tangga tersedot industri”.  
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Gambar 2.10. Harga Gula Kristal Putih di Jawa Timur 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS 2010, diolah 

 

  2.6.1.3. Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Industri Gula 

Menyikapi tingginya harga gula di Jawa Timur, kemudian 

dibuatlah Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait Penetapan 

Harga Eceran Tertinggi.  

Harga Gula terus merangkak naik di Jawa Timur bahkan 

mencapai Rp 12,000 per kg di tangan konsumen. Dalam kebijakan ini 

ditetapkan Harga Eceran tertinggi di tingkat konsumen sebagai berikut. 

• Rp 10,000/kg untuk produksi dalam negeri 

• Rp  9,500/kg untuk impor 

 Selain itu, dalam kebijakan ini produsen wajib memantau 

penyediaan dan harga gula dari distributor sampai konsumen dan Pemda 

Jawa Timur dan Pemerintah Kota/Kabupaten membentuk tim 

monitoring dan evaluasi gula di wilayahnya. 

 Memperhatikan kondisi faktual, nampaknya kebijakan HET 

adalah sebuah kebijakan yang sangat tepat untuk diberlakukan karena 

akan membatasi konsumen dari eksploitasi pedagang gula. Saat ini 

terjadi kelangkaan gula sebagai akibat lanjutan dari pengaturan yang 

ketat di sisi pasokan, sementara di sisi hilir diberlakukan mekanisme 

pasar. 

 Dari kondisi faktual di Jawa Timur maka menjadi sangat 

beralasan ketika Pemerintah Daerah Provinsi ingin memberlakukan 
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harga eceran tertinggi. Dengan produksi 1.100.000 ton dan konsumsi 

400.000 ton, ternyata harga meroket tidak terkendali. Dalam hal ini, 

dugaan potensi eksploitasi konsumen sangat kuat mengingat 

perdagangan gula memiliki struktur oligopoli. 

 Dilihat dari sudut kebijakan, kebijakan HET merupakan 

kebijakan yang tepat sebagai pelengkap dari kebijakan tata niaga yang 

secara ketat mengatur pasokan yang dalam prakteknya telah 

menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kebijakan HET juga menjadi alat 

yang tepat untuk mengendalikan harga yang cenderung bergerak naik 

tidak terbatas. Kebijakan HET akan menjadi instrumen untuk mereduksi 

eksploitasi konsumen yang berlindung dalam bentuk mekanisme pasar. 

2.6.2. Jawa Tengah 

Jawa Tengah merupakan penghasil gula terbesar kedua di Pulau Jawa 

setelah Jawa Timur. Beberapa perkebungan gula serta pabrik gula berdiri di 

daerah ini.  

  2.6.2.1. Supply dan Demand Gula 

 Pasokan gula di Jawa Tengah diperoleh dari PTPN IX, PT RNI, 

PT IGN, Madu Baru, Kebon Agung dan PT Laju Perdana Indah. Produksi 

gula rata-rata dari PTPN IX, PT RNI dan Kebon Agung masing-masing 

melebihi 150,000 ton per tahunnya18. Sementara produksi gula yang 

dihasilkan oleh PT IGN, Madu Baru dan PT Laju Perdana Indah masing-

masing dibawah 50,000 ton per tahun.  

Kebutuhan gula di Jawa tengah rata-rata sekitar 30,000 ton per 

bulan (±360,000 ton per tahun). Jika dilihat dari jumlah produksi gula 

dari pabrik gula di Jawa Tengah, maka kebutuhan gula di daerah 

tersebut akan terpenuhi seluruhnya. Namun untuk ketahanan pangan, 

maka impor gula kristal putih khususnya di saat tidak musim giling tetap 

diperlukan. Kuota impor untuk Jawa Tengah adalah 59,000 ton, namun 

itupun tidak seluruhnya terealisasi. Masih ada sekitar 10,000 ton19 yang 

tersisa sampai awal Mei 2010.  

                                                 
18 Dewan Gula Indonesia 
19 Bahan diskusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan 
pada acara diskusi dengan KPPU tanggal 25 Mei 2010.  
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 Sampai saat ini pasokan gula memang masih dikuasai oleh 

pedagang dan sepertinya kebijakan pemerintah apapun tidak akan 

mampu mengatasi polemik dalam industri gula ini jika pasokan ada di 

tangan pedagang. Di Jawa Tengah sendiri sebesar 50% pasokan gula ada 

di tangan distributor milik Pieko. Namun pemerintah setempat tidak 

merasa ada sesuatu yang janggal karena pasokan gula di Jawa Tengah 

tetap aman dan harga pun terus berfluktuasi dan terjangkau oleh 

masyarakat. Jawa Tengah didukung pasokan dari beberapa pabrik gula 

swasta seperti IGN, Madu Baru dan Kebon Agung. Hal ini membawa 

dampak positif karena produktifitas dari pabrik gula PTPN dan RNI sudah 

menurun bahkan sudah tidak efisien karena masih saja menggunakan 

mesin tua. Pabrik gula swasta memiliki mesin yang lebih modern 

sehingga produksinya pun lebih stabil dan bisa diandalkan. 

 PT IGN dulunya adalah distributor gula. Awalnya setelah 

memperoleh izin sebagai produsen gula, PT IGN masih juga mengimpor 

raw sugar lalu diolah menjadi gula kristal putih. Namun kini PT IGN juga 

mengolah tebu petani menjadi gula kristal putih. Porsinya hingga ini 

memang masih didominasi oleh raw sugar yang diolah menjadi gula 

kristal putih dibandingkan dengan tebu petani. Secara aturan mungkin 

apa yang dilakukan PT IGN memang menyimpang, namun hal ini sangat 

membantu pasokan gula kristal putih di Jawa Tengah sendiri20. 

2.6.2.2. Perkembangan Harga Gula 

 Harga rata-rata gula pada bulan April 2010 adalah sekitar 

Rp.11,966 per kg. Harga tersebut bisa dikatakan sedikit menurun 

dibandingkan periode sebelumnya yang sempat mencapai Rp.12,000 per 

kg. Harga gula di Jawa Tengah jika diambil rata-rata per tahunnya 

memang menunjukkan angka yang terus meningkat. Namun jika dilihat 

harga per mingguannya juga sempat mengalami penurunan namun 

memang tidak signifikan sehingga rata-ratanya terlihat terus meningkat. 

 

 

 

                                                 
20

 Idem 19 
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Tabel. 2.11. Perkembangan Harga Rata-Rata Gula Di Jawa Tengah  

Tahun 2004-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cat :  - Harga tahun 2004-2009 adalah Harga rata-rata bulanan dalam  

     satu tahun 

  - Harga tahun 2010 adalah Harga rata-rata bulan per periode  

     Januari 2010- April 2010 

 Sumber : Disperindag Jawa Tengah, 2010 

 Jika melihat pergerakan harga gula nasional, sepertinya jarang 

dijumpai penurunan harga gula. Namun sepertinya fluktuasi harga gula 

terjadi di Jawa Tengah yang ditandai dengan naik-turunnya harga gula 

setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi di tahun 2006 yaitu sekitar 45,4%. 

Untuk tahun 2009, harga gula kembali mengalami peningkatan pesat 

yaitu meningkat 39,8% walaupun tahun sebelumnya sempat mengalami 

penurunan 4,5%. Di tahun 2009 ini memang harga gula sedang 

mengalami puncaknya. Selain imbas harga gula dunia yang juga sempat 

menembus US$ 800, di tahun 2009 juga diwarnai dengan gejolak politik.  

 Sementara di tahun 2010, hingga bulan Februari  harga gula 

memiliki kecenderungan yang tetap naik, namun kemudian mulai Maret 

dan seterusnya harga gula terus turun walaupun penurunannya belum 

terlihat signifikan yaitu hanya sekitar 1-3% saja. Penurunan harga gula 

tersebut juga serupa dengan daerah-daerah lainnya dimana saat itu 

No. Tahun Harga (Rp/kg) 

1. 2004 4.265 

2. 2005 4.121  → turun 3,4% 

3. 2006 5.993  → naik  45,4% 

4. 2007 6.186  → naik  3,2% 

5. 2008 5.908  → turun 4,5% 

6. 2009 8.259  → naik 39,8 % 

7. 

2010  
Januari 
Pebruari 
Maret 
April 
20 Mei 

 
10.862  →   naik 31,5% 
10.548  →   turun 2,9% 
10.420  →   turun 1,2% 
10.276  →   turun 1,4% 
9.900    →   turun 3,6% 
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harga gula dunia mulai turun serta akibat merembesnya gula rafinasi ke 

pasaran ritel.  

Gambar. 2.11. Perkembangan Harga Gula Di Jawa Tengah  

Periode 2004 Hingga Mei 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Disperindag Jawa Tengah, 2010 

 Gambar di bawah ini  memperjelas perkembangan harga gula 

pada bulan April 2010.  

Gambar 2.12. Perkembangan Harga Gula Di Jawa Tengah 

 Periode April 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Disperindag Jawa Tengah, 2010 
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 Perkembangan harga gula tersebut diambil di 7 kota di Jawa 

Tengah. Dari gambar diatas terlihat bahwa harga gula pada minggu 

pertama April 2010 mengalami penurunan, namun di akhir bulan 

kembali meningkat bahkan lebih tinggi dibanding harga gula di awal 

bulan.   

 Selanjutnya perkembangan harga gula di bulan Mei ditunjukkan 

pada gambar dibawah ini. Berbeda dengan bulan sebelumnya, pada 

bulan Mei ini harga gula di Jawa Tengah kecenderungannya terus 

menurun. Harga gula di akhir bulan Mei 2010 rata-rata mencapai 

Rp.9,500/Kg.  

Gambar 2.13. Perkembangan Harga Gula Di Jawa Tengah 

Periode Mei 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Disperindag Jawa Tengah, 2010 

 Tingginya harga gula di Jawa Tengah juga berdampak terhadap 

inflasi di daerah tersebut. Gula menyumbang inflasi kedua tertinggi di 

Provinsi Jawa Tengah21 dimana gula ini dimasukkan dalam kelompok sub 

minuman tidak beralkohol. Komoditi sebagai penyumbang inflasi 

                                                 
21

 Hasil diskusi tim dengan BPS Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 Mei 2010 di Semarang. 
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tertinggi di Jawa Tengah adalah Cabe Merah, sedangkan setelah gula 

ada emas/perhiasan, beras dan daging. 

 Harga gula yang mulai mengalami penurunan sejak Maret 2010 

lebih dikarenakan harga gula internasional sedang turun serta masuknya 

impor gula.  

  2.6.2.3. Permasalahan di Jawa Tengah 

 Di Jawa Tengah, masalah utama yang terjadi adalah 

merembesnya gula rafinasi ke pasar ritel/rumah tangga. Distribusi dari 

gula rafinasi ini sebenarnya sudah teratur seperti pabrik gula rafinasi 

menunjuk siapa distributornya, dan distributor menunjuk siapa sub-

distributornya. Namun sepertinya yang banyak terjadi adalah industri 

kecil atau UKM yang melakukan pembelian gula rafinasi ke distributor 

inilah yang ‘bermain’ sehingga banyak gula rafnasi yang merembes di 

pasar ritel/rumah tangga. 

 Perbedaan harga antara gula rafinasi dengan gula kristal putih 

terpaut cukup jauh yaitu sekitar Rp. 1,000,- per kg nya22. Hal inilah 

yang menjadikan alasan bagi para pelaku usaha didalamnya untuk 

menyerap rente ekonomi yang berlebih dari perbedaan harga gula yang 

cukup signifikan tersebut. 

 Di Jawa Tengah sendiri terdapat satu pabrik gula rafinasi yaitu 

PT Dharmapala Usaha Sukses (PT DUS) yang berlokasi di Cilacap. Dalam 

produksinya, seharusnya pabrik gula rafinasi menyesuaikan dengan 

kebutuhan atau permintaan dari industri yang menjadi pelanggannya. 

Namun hal ini berbeda dengan PT DUS dimana justru produksinya 

dilakukan berdasarkan kapasitas pabriknya. Sehingga yang terjadi 

adalah memang gula rafinasi yang diproduksi sangat berlebih dari 

kebutuhan industri.  

 Jumlah distributor gula rafinasi di Jawa Tengah adalah 5 

distributor, sedangkan untuk gula kristal putih terdapat 27 distributor 

yang sampai sekarang maish aktif. Distributor ini masih juga didominasi 

oleh pedagang-pedagang besar yang juga berlokasi di Surabaya. 

 

                                                 
22

 Hasil diskusi KPPU dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tanggal 
25 Mei 2010. 
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2.6.3. Daerah Istimewa Yogyakarta 

Yogyakarta menjadi salah satu daerah serapan gula yang berasal dari 

Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di provinsi ini juga tumbuh banyak sekali 

industry-industri makanan dan minuman sebagai penyerap gula rafinasi.  

2.6.3.1. Supply dan Demand Gula  

Berdasarkan data susenas tahun 2007/2008, dengan jumlah 

penduduk DIY sebesar 3.468.500 jiwa kebutuhan gula per kapita per 

minggu sebesar 1,617 ons. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

masyarakat saja, tidak termasuk kebutuhan industri. Untuk tahun 2009, 

jumlah kebutuhan gula keseluruhan sebesar 47.441 ton. Kebutuhan gula 

konsumsi masyarakat sebesar 36.470 ton dan kebutuhan gula industri 

rumah tangga sebesar 10.941. Angka kebutuhan per kapita tahun 

2007/2008 ini jika dilihat mengalami kenaikan sekitar 61,7 % dari tahun 

sebelumnya. 

Berdasarkan data susenas tahun 2006/2007, dengan jumlah 

penduduk DIY sebesar 3.375.600 jiwa kebutuhan gula per kapita per 

minggu sebesar 1,59 ons. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

masyarakat saja, tidak termasuk kebutuhan industri. Untuk tahun 2008, 

jumlah kebutuhan gula keseluruhan sebesar 42.186,25 ton. Kebutuhan 

gula konsumsi masyarakat sebesar 33.784,04 ton dan kebutuhan gula 

industri rumah tangga sebesar 8.437,21 ton. 

  2.6.3.2. Perkembangan Harga 

Untuk harga gula, dapat berfluktuasi cepat pada masa-masa 

tertentu, bahkan harga pernah berubah 3 kali dalam satu hari. Seperti 

yang juga terjadi di daerah lainnya, harga gula di tahun 2009 memang 

menunjukkan perkembangan yang luar biasa dengan kenaikan harganya 

yang pesat khususnya sejak bulan Agustus. Harga gula ini terus 

meningkat pesat sampai pada akhir tahun 2009 yang tercatat di harga 

Rp.9,991 per kg.   

Perkembangan harga gula di propinsi DIY rata-rata per bulan 

tahun 2007-2009 adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.12. Perkembangan Harga Gula di Provinsi DIY 

Periode 2007 2008 2009 

Januari 6379 5800 6157 

Februari 6259 5921 7064 

 Maret 6363 5917 7120 

April 6438 5850 7404 

Mei 6400 5837 7928 

Juni 6788 5800 8192 

Juli 6192 5700 7991 

Agustus 6242 6143 8767 

September 6198 6000 9563 

Oktober 6093 5837 9488 

November 6000 5942 9142 

Desember 5721 6178 9991 
      Sumber : Disperindag DIY, 2010 

Sementara perkembangan data gula tahun 2010 di berberapa 

pasar yakni pasar bringharjo, demangan, dan kranggan adalah sebagai 

berikut. 

Gambar 2.14. Perkembangan Harga Gula  

di Beberapa Pasar Tradisional di DIY 

 
 Sumber : Disperindag DIY, 2010 

 Harga gula diatas merupakan harga rata-rata di tiga pasar 

tradisional yang terdapat di Yogyakarta. 
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2.6.4. Jawa Barat 

Selain Jawa Timur dan Jawa Tengah, Jawa Barat pun memiliki pabrik 

gula dengan kapasitas produksi yang termasuk besar yaitu PT RNI.  

2.6.4.1. Supply dan Demand Gula 

 Kebutuhan gula kristal putih di Jawa Barat adalah sekitar 

30,000 ton per bulan. Sementara itu kebutuhan gula di kota Bandung 

adalah sekitar 18,000 ton per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan gula di 

daerah Jawa Barat, gula dipasok dari Cirebon, Jawa Tengah, Lampung 

dan Jawa Timur. 

 Produksi gula kristal putih Jawa Barat terutama dipasok dari 

Cirebon (RNI). Produksi gula kristal putih dari Cirebon adalah sekitar 

120,000 ton per tahun. Sehingga masih terdapat kekurangan pasokan 

yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan gula di Jawa Barat. Untuk 

itu, gula juga dipasok dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Surabaya. 

 Jawa Barat juga memperoleh kuota impor gula kristal putih 

untuk periode awal tahun 2010 sekitar 85,000 ton. Impor gula tersebut 

dikelola oleh PTPN IX, RNI, BULOG dan PPI.  

 Distributor gula di Jawa Barat ada banyak, dan beberapa 

diantaranya pun merupakan pedagang gula yang telah berpengalaman di 

Surabaya.  

2.6.4.2. Perkembangan Harga 

 Pada bulan Juni 2010, terdapat penurunan harga gula kristal 

putih di pasaran yaitu menjadi sekitar Rp. 9,500,- per kg, sementara 

diketahui bahwa harga gula sebelumnya adalah mencapai harga 

Rp.10,000,-per kg. Penurunan harga gula kristal putih tersebut 

disebabkan karena merembesnya gula rafinasi ke pasaran. Perbandingan 

harga yang cukup jauh tersebut mampu membuat harga gula kristal 

putih di pasaran menjadi turun. Namun rembesan ini ilegal mengingat 

gula rafinasi hanya diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman 

dan jalur distribusinya diatur ketat. Penurunan harga gula rafinasi ini 

dikhawatirkan akan merusak harga gula milik petani dimana sebentar 

lagi musim panen akan tiba. 
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Tabel 2.13. Harga Gula Periode Akhir Juni  

di Beberapa Pasar Tradisional di Kota Bandung 

No Lokasi 
Harga rata-rata Gula 

24 Juni 2010 25 Juni 2010 
1 Pasar Kosambi 9,500 9,500 
2 Pasar Andir  9,500 9,500 
3 Pasar Sederhana 9,500 9,500 
4 Pasar Kiaracondong 9,500 9,500 

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2010 

 Tidak ada perubahan harga gula pada periode 24 Juni dan 25 

Juni 2010 di beberapa pasar tradisional di Bandung.  

2.6.4.3. Permasalahan Di Jawa Barat 

 Tidak ada permasalahan kelangkaan gula di Jawa Barat, karena 

pasokan gula di daerah ini cukup lancar dengan pasokan utamanya yang 

berasal dari Cirebon.  

 Beberapa waktu belakang, permasalahan yang terjadi di Jawa 

Barat serupa dengan daerah-daerah lainnya yaitu masuknya gula rafinasi 

ke pasaran ritel/rumah tangga. Hal ini disebabkan karena harga kedua 

jenis gula tersebut yang terpaut cukup jauh.  
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BAB III 

REGULASI SEBAGAI INTERVENSI PEMERINTAH 

 

Gula merupakan komoditi yang harganya dikontrol oleh pemerintah sehingga 

harga yang terjadi sangat tergantung pada kebijakan gula yang ada. Bagian ini akan 

menjabarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam industri gula. 

 

3.1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 643 

Tahun 2002 tentang Tata Niaga Impor Gula 

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (SK No. 

643/MPP/Kep/9/2002) tentang Tata niaga Impor Gula dimaksudkan untuk mengatur  

aktivitas impor gula.  Kebijakan ini  memberikan kewenangan kepada importir 

produsen (IP) untuk mengimpor gula mentah (raw sugar) dan kepada importir terdaftar 

(IT) untuk mengimpor gula kristal putih (white sugar). IT yang diberikan kewenangan 

tersebut tidak lain adalah perkebunan gula yang memiliki perolehan bahan baku 75% 

yang berasal dari petani. Perusahaan perkebunan yang memenuhi kualifikasi sebagai IT 

adalah empat BUMN yang masuk kualifikasi, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, 

PTPN X, PTPN XI, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI).  

Pada sisi lain, kebijakan  ini  juga memberikan peluang bagi pengembangan 

industri gula rafinasi, yang khusus memutihkan raw sugar impor yang umumnya tidak 

layak untuk dikonsumsi secara langsung. Dalam kebijakan ini diatur bahwa raw sugar 

dan gula rafinasi yang diimpor oleh importir produsen (IP) hanya dipergunakan sebagai 

bahan baku untuk proses produksi pengolahan gula, dan dilarang diperjualbelikan serta 

dipindahtangankan. 

Menurut kebijakan yang tertuang dalam SK 643 tersebut, pemerintah hanya 

memberi ijin PTPN IX, PTPN X, PTPN XI dan PT RNI untuk mengimpor gula dengan 

tujuan konsumsi langsung. Namun para pengimpor tersebut diwajibkan membayar tarif 

bea masuk (TBM) sebesar Rp 700,- per kg untuk gula putih dan Rp 500,-/kg untuk gula 

mentah. Tujuan SK 643 adalah melindungi industri gula dari banjir gula impor. Dengan 

penerapan tarif bea masuk (TBM), maka ditentukan sedemikian rupa sehingga 

produsen menerima harga di atas biaya produksinya. 
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Dengan SK 643 ternyata telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tata 

niaga impor gula yang membatasi jumlah pelaku usaha telah menimbulkan 

kekhawatiran munculnya praktek-praktek perdagangan yang merugikan, yang salah 

satu contohnya adalah kartel.  

Isu lainnya yang kemudian berkembang terkait dengan peraturan ini adalah 

masalah ketidakmampuan importir gula dalam memenuhi kebutuhan impor gula, 

dimana sering meleset dari jadwal yang seharusnya. Selain itu adanya kejadian dimana 

IT gula yang tidak memiliki kemampuan dari sisi dana dan teknis, menunjuk 

perusahaan lain untuk melakukan impor gula tersebut. 

 

3.2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527 

Tahun 2004 tentang Tata Niaga Impor Gula 

Pada tahun 2004 dikeluarkan Keputusan Menteri Nomor 527MPP/Kep/9/2004 

tertanggal 17 September 2004 tentang Ketentuan Impor Gula (KIG), yang kembali 

melibatkan BUMN seperti Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) 

dalam perdagangan gula di Indonesia. Perum BULOG mendapat tugas dari Kementerian 

Negara BUMN untuk membantu menyalurkan gula milik produsen gula nasional, 

khususnya yang dihasilkan dari PTPN dan PT RNI. Dalam kerjasama antar BUMN itu, 

Bulog nantinya menjadi distributor tunggal untuk memasarkan gula milik PTPN dan RNI 

melalui jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia.  

Ketentuan Impor Gula yang dituangkan dalam SK 527 tersebut menggantikan 

ketentuan yang lama yakni SK Nomor 643/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Niaga Impor 

Gula. SK 527 mengatur pembatasan pasar gula rafinasi hanya untuk konsumen industri 

saja sedangkan gula kristal putih boleh dijual kepada konsumen rumah tangga.  

Berberapa ketentuan dalam aturan ini antara lain adalah bahwa:  

1. IT tak boleh mengalihkan impor gula ke perusahaan lain;  

2. IT harus menyangga harga gula di tingkat petani sebesar Rp 3.410 per kg;  

3. Gula kristal putih tidak boleh diimpor sebulan sebelum musim giling, saat 

musim giling dan dua bulan sesudah musim giling;  

4. Raw sugar dan gula rafinasi hanya bisa diimpor oleh IP, tidak bisa 

dipindahtangankan, dan tidak dijual langsung. Dengan ketentuan tersebut 

maka importir terdaftar gula yang mendapat izin impor tidak boleh 

mengalihkan impor gula kepada perusahaan lain. 
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Menurut ketentuan ini, IT bisa saja bekerja sama dengan pihak ketiga namun 

kerjasama tersebut bukan berarti bahwa pihak ketiga boleh mengimpor gula. Selain 

itu,  SK 527 juga mengatur ketentuan mengenai impor gula oleh importir produsen (IP) 

gula. Hal-hal yang diatur antara lain adalah syarat kadar kualitas gula (ICUMSA), baik 

untuk gula rafinasi, gula mentah, maupun gula kristal putih yang boleh diimpor oleh 

IP. Jika dalam SK sebelumnya disebutkan gula kristal putih hanya dapat diimpor 

apabila harga gula kristal putih di tingkat petani mencapai di atas Rp 3.100 per kg, 

maka dalam SK yang baru ini ditentukan bahwa IT yang mengimpor gula kristal putih 

harus menyangga harga gula di tingkat petani sebesar Rp 3.410. Upaya melindungi 

harga juga terlihat dari pengaturan waktu impor, dimana gula kristal putih tidak boleh 

diimpor pada saat sebulan sebelum dan dua bulan sesudah musim giling. Penentuan 

kebutuhan gula kristal putih yang akan diimpor ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

instansi terkait, berdasarkan pembahasan mengenai tingkat produksi dan stok di dalam 

negeri. 

3.3. Rencana Revisi SK 527 Tahun 2004 

Sistem tata niaga gula yang semula dimaksudkan mengatur keseimbangan 

supply dan demand telah menempatkan posisi petani sebagai pihak yang harus 

dilindungi. Hal ini tercermin baik dalam SK 643 maupun SK 527. Impor gula sebelumnya 

juga diatur oleh pemerintah melalui SK 643 tentang tata niaga impor gula, yang 

memberikan kewenangan untuk mengimpor gula bagi importir terdaftar saja. 

Sementara pada SK 527 pemerintah membagi segmentasi pemasaran gula dan membagi 

gula atas gula kristal putih (gula tebu) dan gula rafinasi. 

Hingga kini pemerintah sudah beberapa kali merevisi SK 527. Pada tanggal 21 

April 2005, pemerintah juga mengeluarkan perangkat Peraturan Menteri Perdagangan 

No.08/M-DAG/PER/4/2005 tentang Perubahan atas Kepmenperindag 

No.527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula. Pada dasarnya peraturan ini 

tidak hanya mengatur tentang harga patokan akan tetapi pada akhirnya juga mengatur 

jumlah pasokan.  

Dikatakan bahwa Gula kristal putih yang dapat diimpor harus memiliki bilangan 

ICUMSA antara 70 IU sampai 200 IU. Selain itu juga diatur bahwa impor dapat 

dilakukan jika harga gula kristal putih di tingkat petani mencapai di atas Rp. 3.800,- 

per kg dan atau apabila produksi dan atau persediaan gula kristal putih di dalam 

negeri tidak mencukupi kebutuhan. 
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Patokan harga ini kemudian diubah lagi dengan berberapa Peraturan Menteri 

Perdagangan. Diantaranya gula kristal putih hanya dapat diimpor jika harga gula kristal 

putih di tingkat petani mencapai diatas Rp.4.900 per kg (Melalui Peraturan menteri 

Perdagangan No. 18/M-DAG/PER/4/2007),  di atas Rp. 5,000 per kg (Melalui Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008), dan diubah lagi menjadi Rp 

5.350 per kg (Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No. 560/M-

DAG/PER/4/2009). 

Jika dilihat dari aturan di atas, terlihat keinginan pemerintah untuk 

menyeimbangkan permintaan dan penawaran gula dengan tetap memperhatikan 

kesejahteraan petani tebu dalam negeri. Ini terlihat dari pengaturan masa impor yang 

dilakukan tidak boleh dilakukan mendekati masa giling tebu rakyat. Begitu juga 

dengan harga yang dijaga agar tetap memberikan keuntungan baik kepada produsen. 

Dalam implementasinya, pemerintah melalui Kementrian Perdagangan menetapkan 

harga dasar pembelian gula petani.  

Kebijakan tersebut diambil mengingat bahwa jika impor dan harga gula 

domestik tidak diatur akan sangat merugikan petani tebu domestik, mengingat bahwa 

industri gula di Indonesia tidak efisien sehingga harga dunia diasumsikan lebih rendah 

dari harga domestik. Selain itu, Indonesia dalam industri pergulaan internasional 

merupakan price taker.   

Akan tetapi, SK 527 yang membagi pemasaran gula menjadi gula kristal putih 

dan gula rafinasi telah mendatangkan permasalahan baru dalam industri ini. 

Segmentasi pasar ini juga dituding telah menyebabkan tidak seimbangnya pasokan dan 

permintaan. Pemisahan ini dilakukan untuk menjaga gula kristal putih di atas Harga 

Dasar Gula (HDG) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi kebijakan ini 

ternyata tidak efektif dengan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan. Gula 

rafinasi yang dimaksudkan untuk kepentingan industri seringkali ditemukan beredar di 

pasar konsumsi. Rembesan ini tentu saja membuat para produsen gula kristal putih 

protes, pasalnya harga gula kristal putih menjadi tertekan.  

Namun, pada pertengahan 2009 terjadi hal yang sebaliknya dimana industri 

terutama yang berskala kecil dan rumah tangga menyerap gula krital putih sehingga 

menyebabkan melonjaknya harga gula. Oleh karena itu kemudian beredarlah rencana 

Menteri Perdagangan menghapus segmentasi pasar gula konsumsi dan gula rafinasi 

pada 2010 sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap keseluruhan kebijakan sektor 

pergulaan. Dikabarkan bahwa nantinya segmentasi gula tidak berdasarkan pada pasar, 
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tetapi pembedaan melalui tingkat kejernihan gula (ICUMSA) dan kualitasnya saja. 

Rencana ini juga akan diikuti dengan revitalisasi pabrik gula dan membangun 17 pabrik 

gula baru serta memperluas lahan tebu.23 

Belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai bagaimana pembedaan ini. Dengan 

aturan ini maka tidak ada peraturan yang membedakan pasar gula rafinasi dan gula 

kristal putih. Rencana ini tentu saja ditanggapi beragam  pendapat. Sebagian melihat 

bahwa segementasi ini tetap diperlukan. Jika tidak, maka hasilnya justru lebih buruk. 

Adanya kenaikan harga gula saat ini dipicu oleh langkanya gula kristal putih di pasaran 

akibat ekspansi dari industri makanan dan minuman yang seharusnya menggunakan 

gula rafinasi tetapi justu membeli gula kristal putih. Hal ini menyebabkan pemerintah 

harus menambah impor untuk menurunkan harga. Jika segmentasi dihilangkan maka 

produsen luar negeri harus bersaing dengan gula impor yang lebih murah, padahal 

kondisi pabrik dalam negeri sampai saat ini belum efisien.  

 

3.4. Perda Provinsi Jawa Timur  tentang Harga Eceran Tertinggi dan Larangan 

Pendistribusian Gula Keluar Wilayah Jatim 

Terkait dengan kenaikan harga gula, Jawa Timur sebagai salah satu sentra 

produksi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan terkait dengan peredaran gula pada 

awal tahun 2010. Hal ini terjadi akibat kelangkaan gula di Jawa Timur dan tingginya 

harga komoditi tersebut hingga mencapai Rp.12.000 per kg di tangan konsumen. 

Padahal sebagaimana diketahui, Jawa Timur memproduksi 1.100.000 ton gula, 

sementara jumlah konsumsi pada wilayah tersebut hanya 400.000 ton (tahun 2009). 

Menjadi kondisi yang timpang, dimana seharusnya Jawa Timur tidak memiliki isu 

kelangkaan akibat jumlah produksi yang besar. Akan tetapi dalam kenyataannya 

dilapangan menunjukkan fenomena kelangkaan.  

Hal ini diperkuat dengan data BPS dimana gula sebagai salah satu komoditas 

penyumbang inflasi tahun 2010 sebagai berikut. 

 

 

 

                                                 
23
Dikutip dari berita di www.seputarforex.com dengan judul “Pemerintah akan hapus 

segmentasi pasar gula”.  
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Table 3.1. Komoditi Penyumbang Inflasi 

No Bulan Komoditi 
% Perubahan 

Harga 
Sumbangan 

Inflasi 
1 Januari Beras 6.83 0.31 

Gula pasir 4.68 0.06 
Bahan Bakar 1.69 0.05 
Upah pembantu 1.85 0.03 
Cabe Merah 17.99 0.03 

2 Februari Cabe rawit 27.26 0.08 
Beras 1.13 0.05 
Gula Pasir 3.89 0.05 
Tomat Sayur 21.45 0.02 
Ikan Mujair 6.73 0.02 

      Sumber : BPS Jatim 

Kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Jatim adalah berupa pembatasan 

distribusi gula kristal putih Jawa Timur ke luar wilayah Jawa Timur dan Rencana 

penetapan harga eceran tertinggi gula kristal putih di Jawa Timur. Kebijakan 

mengenai pembatasan distribusi gula keluar wilayah Jawa Timur merupakan langkah 

yang diambil oleh pemerintah daerah Jawa Timur dalam bentuk himbauan, dengan 

maksud untuk memenuhi kebutuhan gula di Jawa Timur serta menginventarisir 

pasokan gula. Selain itu pada saat yang bersamaan gula impor ditahan untuk masuk 

Jawa Timur untuk mengetahui posisi stok gula di Jawa Timur. 

Untuk melengkapi kebijakan tersebut, maka pemerintah daerah membuat draft 

Peraturan Gubernur mengenai penetapan harga eceran tertinggi gula kristal putih 

setelah memperbolehkan gula impor masuk ke wilayah Jawa Timur. Substansi yang 

diatur adalah gula produksi Jawa Timur dan impor, dimana ditetapkan harga Rp.10.000 

per kg untuk produksi dalam negeri dan Rp.9500 per kg untuk gula impor. Selain itu, 

produsen wajib memantau penyediaan dan harga gula dari distributor sampai 

konsumen. Untuk itu pemerintah daerah Jawa Timur akan membentuk tim monitoring 

dan evaluasi gula di wilayahnya. Berdasarkan stok yang diinventarisir tanggal 15 

Februari, dari lima PTPN , maka gula milik Pabrik Gula adalah sebesar 2.496 ton.  

Pada kedua kebijakan diatas, terdapat perbedaan asumsi antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah dimana pemerintah pusat menganggap gula 

merupakan komoditas bebas, sedangkan di daerah berasumsi bahwa gula adalah 

komoditas yang harus diawasi perdagangannya.  

Selain itu, sebagai salah satu sentra distribusi, apabila gula di Jawa Timur 

ditahan untuk keluar, maka turut mempengaruhi distribusi di daerah lain yang 

memungkinkan adanya kenaikan harga gula di daerah lain. 



 44

Dari sudut kebijakan, konteks HET merupakan kebijakan yang tepat sebagai 

pelengkap kebijakan tata niaga yang secara ketat mengatur pasokan yang dalam 

prakteknya telah menyebabkan kelangkaan. Kebijakan HET juga sebagai alat yang 

tepat untuk mengendalikan harga yang cenderung bergerak naik. Kebijakan HET akan 

menjadi instrumen untuk mereduksi eksploitasi konsumen yang berlindung dalam 

bentuk mekanisme pasar. 

Akan tetapi, bentuk regulasi daerah tersebut memiliki beberapa kelemahan 

seperti berikut ini.  

- Daya eksekusi rendah, tidak lebih dari sekedar himbauan 

- Tidak ada sanksi yang tegas dan keras terhadap pelanggar HET 

- Peraturan Gubernur akan cenderung menjadi tidak efektif sebagaimana 

himbauan HET yang sering diterapkan oleh pemerintah pusat 

- Selain itu, dalam mekanisme pengawasannya, akan sulit membedakan mana 

gula kristal putih produksi Jawa Timur dan mana gula impor, dan semua 

akan diakui sebagai gula produksi dalam negeri.  

Dengan mengacu kepada harga dasar gula di tahun 2010 yaitu Rp.6,350 per kg 

serta mempertimbangkan harga pasar internasional yang paling tinggi menyentuh 

Rp.7500 per kg, maka harga yang dipatok bisa lebih rendah dari yang akan ditetapkan. 

Disparitas yang terlalu jauh memperlihatkan keinefisienan gula dalam negeri, serta 

menyebabkan harga tetap pada level tinggi. 

 

3.5. Implementasi dan Dampak Regulasi Dalam Industri Gula 

Sejak awal, design yang diberlakukan untuk industri gula di Indonesia dapat 

dikatakan bias. Sejak awal, di sisi hulu, dari sisi produsen sampai dengan distribusi 

level pertama, diberlakukan mekanisme pasar berupa lelang. Hal ini memicu adanya 

kenaikan harga yang memang diperuntukkan bagi produsen/petani gula agar memiliki 

insentif dalam menanam tebu.  

Dipihak lain, ada kecenderungan kenaikan harga tersebut menyebabkan 

menurunnya kesejahteraan dari sisi konsumen. Kebijakan di tingkat pusat yang diambil 

sepenuhnya berpegang pada sisi mekanisme pasar. 

Akan tetapi, kondisi ini diberlakukan ketika produksi dalam negeri tidak 

mencukupi kebutuhan dalam negeri. Akan menjadi rancu, ketika mekanisme pasar 

diberlakukan pada kondisi tersebut. Dalam struktur pasar yang oligopolis distribusinya, 

bentuk kebijakan yang dilakukan hanya bersifat parsial, dimana aturan mengenai gula 
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hanya diselesaikan dengan mekanisme perdagangan, dimana ditekankan mekanisme 

untuk mengisi kekurangan pasokan gula bagi pasar dalam negeri, yaitu dengan 

diberlakukannya SK 643, yang kemudian di revisi menjadi SK 527. Aturan lain yang 

muncul justru lebih kepada penetapan harga dasar gula, yang justru dijadikan harga 

batas bawah oleh pelaku usaha dalam melakukan pelelangan. Hal ini menjadi aneh, 

karena di sisi hulu, hal yang hendak diberlakukan adalah mekanisme pasar, tetapi 

memakai harga rujukan/harga dasa dari penetapan harga gula oleh pemerintah. 

SK 527 yang dijadikan dasar untuk impor juga memberikan dampak terhadap 

perilaku harga dari sisi supply karena adanya dana talangan yang mengikat pelaku 

usaha, sehingga pelaku usaha pasti akan berusaha mengangkat harga di atas harga 

dasar gula. Kondisi ini akan berimbas di sisi distribusi, apalagi jalur distribusi hanya 

dikuasai oleh beberapa pelaku tertentu saja.  

Dengan diaturnya impor dan dibatasinya jumlah impor serta hanya dilakukan 

oleh beberapa pelaku usaha, menyebabkan  harga tidak stabil turun dan malahan yang 

terjadi adalah harga seolah-olah dijaga dikisaran tertentu. Dengan seluruh jumlah 

pasokan yang ada di tangan pelaku usaha, maka semakin jelas bahwa tidak dapat 

dilakukan penetapan harga wajar yang diberikan kepada konsumen. 

Ditengah kondisi tersebut, diberlakukan pembedaan jenis gula konsumsi/gula 

kristal putih dan gula produsen/gula rafinasi, dimana gula rafinasi pada awalnya tidak 

diatur secara ketat. Aturan yang ada akhirnya lebih pada membatasi jumlah impor raw 

sugar dan gula rafinasi,dimana pelaku usaha industri rafinasi mendapatkan kemudahan 

dalam investasi dan bea masuk yang lebih murah. Hal ini menyebabkan harga gula 

rafinasi cenderung lebih murah dibandingkan harga gula kristal putih produksi dalam 

negeri. Meskipun secara tujuan dan spesifikasi dibuat berbeda dengan gula kristal 

putih, akan tetapi dalam kenyataannya gula rafinasi juga dapat dikonsumsi dan 

merembes ke pasar konsumen dalam negeri. 

Hal ini menambah rumitnya permasalahan di sektor gula, dimana terdapat dua 

kebijakan yang mempunyai dampak yang saling tumpang tindih. Untuk itu, perlu 

adanya road map mengenai industri gula di Indonesia yang dipikirkan untuk jangka 

panjang, sehingga bentuk regulasi yang diambil dapat saling mendukung. 
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BAB IV 

ANALISA 

 

 Dalam bagian ini akan di analisis regulasi dalam industri gula serta dampaknya 

terhadap persaingan usaha. Di bagian akhir bagian ini pun akan mencoba untuk 

menarik kesimpulan bagaimana pilihan kebijakan yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan dalam industri gula tersebut. 

 

4.1. Analisa Regulasi 

 Dengan diterbitkannya SK 527 pada tahun 2004, pemerintah mencoba untuk 

mengatasi permasalahan rendahnya harga gula dengan cara melindungi petani. Dengan 

berjalannya konsep kebijakan tersebut, kondisi yang terjadi di pasar adalah senantiasa 

mengarahkan pasar pada kondisi dimana supply sama dengan demand-nya. Supply 

tidak ditoleransi melebihi permintaan karena akan membuat harga gula rendah, yang 

dipastikan akan merugikan petani seperti yang terjadi sebelum tahun 2004. Begitupun 

supply juga tidak ditoleransi berada jauh di bawah demand karena akan merugikan 

konsumen dengan terciptanya harga gula yang mahal. Berikut ini gambarannya.  

 

Gambar 4.1. Konsep Harga Gula 

 

 

 Dari gambaran diatas, harga gula yang ideal adalah harga gula yang terjangkau 

oleh konsumen (harga yang semurah mungkin), tetapi juga harga yang menguntungkan 

bagi petani gula (harga yang memberikan margin keuntungan yang tinggi) .  

 Kebijakan yang ada sekarang nampaknya lebih mengarah kepada harga yang 

menguntungkan petani gula dengan adanya konsep supply yang tidak boleh melebihi 

demand. Dalam hal ini perlindungan produsen terutama petani, cenderung lebih 

menjadi prioritas.  

 
 

Harga Gula  
Indonesia 

Konsumen      Produsen/Petani 
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 Beberapa hal utama yang diatur dalam kebijakan tersebut diantaranya terkait 

dengan konsep dana talangan dan entry barrier alternatif pasokan gula lainnya seperti 

impor dan gula rafinasi yang dilarang masuk pasar gula konsumsi. 

4.1.1. Konsep Dana Talangan 

 Konsep dana talangan mulai berlaku pada tahun 2004. Konsep ini 

memang menguntungkan petani gula. Namun seiring perkembangannya, konsep 

dana talangan sepertinya menjadi salah satu “kekuatan” investor dalam 

industri gula nasional.  

 Munculnya “kekuatan” investor adalah disaat pemerintah/pihak yang 

berwenang tidak memiliki dana untuk membayar langsung gula yang telah 

dilelang kepada petani, yang akan menjadi jaminan bagi petani. Faktanya, 

hanya investor yang memiliki dana besar yang mampu untuk memberikan dana 

talangan tersebut sehingga mereka memiliki peran yang penting dalam industri 

gula secara keseluruhan. 

 Pabrik gula hakikatnya hanya menerima bagi hasil penggilingan tebu 

dengan petani. Para petani melalui asosiasi dan pabrik gula mengundang 

“investor”, untuk memberikan dana talangan saat gula dilelang. Dengan harga 

dasar Rp 6.350 per kg, maka apabila harga ada di bawah Rp 6.350 per kg 

menjadi kewajiban investor untuk menalangi. Apabila harga ada di atas 

Rp.6.350 per kg, maka kelebihan harganya dibagi dua dengan proporsi 60% 

untuk petani dan 40% untuk investor. 

 Konsep dana talangan ini sesungguhnya tidak diperlukan, apabila 

pemerintah mampu menjamin harga lelang gula senantiasa berada di atas harga 

dasar gula (HDG). Dan hal tersebut sudah dilakukan melalui pembatasan 

pasokan (tidak boleh masuknya gula impor dan gula rafinasi ke pasar gula 

konsumsi). Hal ini terbukti melalui kontrol ketat pasokan, harga lelang gula 

senantiasa selalu berada di atas HDG. 

Akibat dari kondisi dimana kebijakan yang sesungguhnya sudah sangat 

kondusif menjaga harga senantiasa berada di atas HDG, maka kebijakan dana 

talangan justru pada akhirnya bisa menjadi bagian dari ekonomi biaya tinggi, 

mengingat ada 40% bagian dari harga lelang gula di atas HDG yang tidak 

menjadi bagian petani tetapi menjadi keuntungan pedagang bukan menjadi 

keuntungan bagi petani. Dalam kebijakan yang kondusif menjaga harga dasar 

bagi petani, seharusnya kebijakan yang diambil adalah dengan meniadakan 
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dana talangan, tetapi petani bisa segera mendapatkan uang hasil pelelangan. 

Antara lain dengan melakukan lelang secara langsung setelah proses giling 

dilaksanakan. 

4.1.2. Entry Barrier Alternatif Pasokan Gula Lainnya 

 Pasca dikeluarkannya kebijakan di tahun 2004, kondisi industri gula 

domestik semakin membaik dengan semakin meningkatnya produksi gula 

nasional untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Namun dalam 

beberapa waktu terakhir, ketika harga gula dunia sempat menembus angka 

tertinggi yaitu US $ 800 per ton (yang dengan segera memiliki dampak terhadap 

industri gula dalam negeri berupa kenaikan harga), produktivitas pabrik gula 

mengalami penurunan yang signifikan, sehingga menurunkan produksi gula 

secara keseluruhan, sementara dari sisi demand tidak menunjukkan 

perkembangan yang menurun bahkan terus meningkat. 

 Kondisi kurangnya pasokan, tidak serta merta direspon pemerintah 

dengan melakukan impor untuk melakukan stabilisasi harga. Justru, pemerintah 

berketetapan untuk tetap membatasi impor gula dan juga pembatasan gula 

rafinasi untuk masuk ke dalam pasar gula konsumsi, sekalipun gula tersebut 

sebenarnya aman untuk dikonsumsi masyarakat. Akibat dari kondisi ini, maka 

pasokan gula konsumsi ke pasar sangat terbatas, dan inilah yang mendongkrak 

harga cukup signifikan. 

 Pada akhirnya setelah melalui berbagai perdebatan, pemerintah 

kemudian membuka impor gula di tahun 2009, karena pada saat itu terjadi 

kenaikan harga gula dalam negeri yang cukup pesat, yang diduga diakibatkan 

oleh rendahnya pasokan sehingga impor menjadi solusi untuk melakukan 

stabilisasi harga. Meskipun demikian, dalam prakteknya jumlah impor gula 

tetap dibatasi sesuai dengan neraca gula yang disusun pemerintah. Pihak yang 

mengimpor pun diatur secara ketat oleh pemerintah.  

4.1.3. Pengaruh Kebijakan Di Jalur Distribusi 

 Memperhatikan konsep kebijakan selama ini, memang terasa aneh, 

karena di sisi hulu supply selalu diusahakan sama/tidak boleh melebihi 

demand, sehingga seharusnya mekanisme distribusi hanya merupakan 

mekanisme logistik untuk menyalurkan gula yang telah diatur secara ketat 

jumlahnya. Proses distribusi hanyalah menyalurkan gula dari produsen dan 

importir ke konsumen.  
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 Akan tetapi, kemudian menjadi pertanyaan besar ketika mekanisme 

distribusi gula yang digunakan adalah mekanisme pasar di tengah supply yang 

sepenuhnya ada di tangan pelaku usaha/distributor yang cenderung oligopolis. 

Akibatnya bisa diprediksi, bahwa di tengah pelaku usaha distribusi gula yang 

memiliki kekuatan dominan untuk mendistorsi pasar, akan membuat harga 

bergejolak dengan kecenderungan harga yang terus naik. Potensi distorsi juga 

menjadi semakin sangat kuat, sentra gula juga terkonsentrasi di dua tempat 

utama yakni di Jakarta (dengan pasokan terbesar dari Lampung) dan Surabaya.  

 Pemerintah dalam beberapa kesempatan, pernah mencoba mengatasi 

kenaikan harga dengan kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang 

ada dalam surat edaran Menteri Perdagangan. Akan tetapi kebijakan tersebut 

tidak efektif karena tidak memiliki makna hukum apapun. Akibatnya harga 

terus menerus memiliki kecenderungan untuk naik.  

  Potensi tingginya harga gula sebenarnya sudah dimulai sejak 

dilakukannya lelang gula. Lelang pun tidak berjalan sebagaimana yang 

diharapkan, mengingat peserta lelang yang juga menjadi penyedia dana 

talangan memiliki keunggulan bersaing yang tidak bisa diikuti oleh peserta 

lelang lainnya. Hal ini menyebabkan merekalah yang kemudian lebih menguasai 

peredaran gula. Mengingat model distribusi, yang diatur secara ketat 

pasokannya, maka para pelaku usaha ini kemudian mengetahui dengan pasti 

bahwa hanya merekalah yang dapat memasok gula ke seluruh Indonesia. 

Gambar 4.2. Kondisi Kebijakan Industri Gula  
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 Dari gambaran diatas, diketahui bahwa dalam kebijakan saat ini, 

pasokan gula diatur dengan sangat ketat dimana pasokan alternatif lainnya 

seperti gula rafinasi dan gula impor diatur/dilarang untuk masuk ke pasar 

konsumsi maupun industri pengguna. Sehingga pasokan gula konsumsi 

sesungguhnya dilakukan oleh produsen dalam negeri sendiri. Sementara proses 

yang terjadi selanjutnya adalah proses distribusi dengan menggunakan sistem 

mekanisme pasar, dimana siapa saja dapat terlibat dalam perdagangan gula. 

Tetapi mekanisme ini menjadi terdistorsi, mengingat hanya pelaku usaha 

dengan keunggulan kompetitif yang bisa terlibat. Dan hal tersebut lebih 

merupakan pelaku usaha penyedia dana talangan. 

 

4.2. Analisa Perilaku  

 Dilihat dari pola pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha, terlihat 

bahwa terdapat kebebasan yang besar untuk memasarkan gula. Para pelaku usaha 

memiliki kebebasan sebagaimana terjadi dalam proses interaksi pasar seperti biasa. 

Sangat sulit untuk dilakukan pengaturan oleh pelaku usaha mengingat setiap 

produsen/pelaku usaha memiliki kebebasan tersebut. Dalam kondisi kebijakan yang 

telah diungkapkan di atas, justru kebebasan inilah yang sesungguhnya mendorong 

kenaikan harga gula, karena mereka meyakini supply sepenuhnya ada di tangan 

mereka. 

 Dalam perkembangan gula nasional, pasar gula bergerak sangat dinamis dengan 

kecenderungan naik terus sampai dengan bulan Februari 2010. Keoligopolian, ternyata 

tidak menyebabkan pengaturan gampang dilakukan. Beberapa pelaku usaha dengan 

kebebasan tinggi seperti Sugar Group, Gunung Madu dan beberapa pelaku usaha 

lainnya dengan mudah menyesuaikan diri dengan pasar.  

Berdasarkan data yang tersedia, gambaran bahwa harga akhir gula banyak 

didrive oleh harga lelang gula dan harga gula impor internasional sangat nyata yang 

terlihat dari pergerakan margin di tingkat distribusi yang senantiasa konsisten berada 

di kisaran Rp 1.500-2.000 per kg. Harga Dasar Gula (HDG) dan harga lelang gula seolah 

menjadi sinyal nyata, pada harga berapa harga gula akan dilepas. 

 Perkembangan di akhir Maret 2009 semakin memperkuat fakta bahwa 

mekanisme pasar sulit untuk diatur, terutama saat harga gula dunia mulai turun 

kembali seperti di awal yakni di kisaran US $ 500/metrik ton. Para pelaku usaha yang 

rupanya diberi beban oleh pemerintah untuk melakukan impor gula, sulit melepas gula 
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di kisaran yang mereka inginkan pada harga yang sama dengan sebelumnya (sekitar 

bulan Juni 2010).  

 Turunnya harga gula di bulan Juni, rupanya hanyalah sebuah pengulangan dari 

masalah lama yakni merembesnya gula rafinasi ke dalam pasar dengan harga yang 

kompetitif. Maka kemudian menjadi tidak mengherankan ketika dalam 

perkembangannya kemudian, yang justru menghambat penurunan harga gula adalah 

para produsen dan petani gula yang mulai memasuki musim giling. Mereka tidak 

menginginkan harga lelang gula di bawah harga Rp 8.000 per kg. Harga kembali 

merangkak naik, bahkan pada bulan Juli 2010 harga lelang gula mendekati Rp.9.000 

per kg. Kondisi ini menyiratkan persoalan gula kembali bergerak seperti di awal tahun 

2000an. Harga gula dalam negeri tidak kompetitif dibandingkan harga internasional. 

Tidak kompetitifnya harga gula dalam negeri bisa dilihat dari gambaran berikut : 

o Harga gula dunia berada di kisaran US$ 500/ton atau sekitar Rp4.500 

per kg (Kurs US $ 1 = Rp.9.000).  

o Harga dasar gula di petani adalah Rp 6.350 per kg 

o Harga lelang pada bulan Juli mendekati Rp 9.000 per kg. 

 Terlihat bahwa dibandingkan dengan harga dasar gula sekalipun, harga gula 

internasional lebih rendah. Hal ini mencerminkan betapa kembali tidak kompetitifnya 

harga gula nasional kita. Dengan taksiran biaya distribusi sekitar Rp 2.000 per kg, 

maka diperkirakan gula impor akan dilepas pada harga Rp 7.000-Rp.8.000 per kg di 

tingkat konsumen. 

Turunnya harga gula internasional, menyebabkan persoalan industri gula 

kembali seperti semula. Dimana daya saing gula nasional kembali turun. Dalam 

perkembangan lainnya harga gula dunia yang rendah, ternyata juga menyebabkan 

harga gula dalam negeri terkerek turun dan ini diasosiasikan sebagai kerugian bagi 

pelaku usaha terutama produsen gula, termasuk petani gula di dalamnya. Padahal 

apabila kita membandingkan harga dasar gula (HDG) yang berada di harga Rp 6.350 per 

kg dengan HDG sebelumnya, maka seharusnya keuntungan yang dinikmati produsen 

sudah sangat lumayan. Terutama produsen yang bekerja sama dengan petani akan 

memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa. Kenaikan Rp 1.000 per kg untuk HDG dari 

HDG sebelumnya yaitu di harga Rp. 5.350 per kg adalah sebuah kenaikan yang luar 

biasa. Justru kenaikan HDG inilah yang bisa secara jangka panjang menyebabkan 

mahalnya gula dalam negeri bila dibandingkan dengan gula internasional. 
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 Dalam perkembangan harga, seharusnya pergerakan harga gula dalam negeri 

seiring dengan pergerakan harga gula internasional. Dengan penurunan yang terjadi 

selama ini dari US $ 800/ton menjadi US $ 500/ton, seharusnya menggiring harga 

kembali ke semula yakni berada di kisaran Rp 7.000-9.000 per kg. Tetapi saat ini harga 

tetap berada di kisaran Rp 9.500-Rp 12.000 per kg.  

 Di bulan Mei sampai dengan pertengahan bulan Juni, sesungguhnya telah 

terjadi pergerakan harga gula yang turun sehingga mencapai besaran di bawah 

Rp.10.000 per kg. Tetapi pergerakan tersebut lebih disebabkan oleh terjadinya 

rembesan gula rafinasi ke dalam pasar. Terdapat beberapa pelaku usaha besar di gula 

rafinasi yang secara terang-terangan memasok pasar gula konsumsi antara lain 

Makassar Tene. 

 Penurunan tersebut justru segera direaksi secara negatif oleh para produsen 

gula, termasuk petani gula, karena menyebabkan harga lelang gula turun menjadi 

sekitar Rp.7.400 per kg. Petani dalam beberapa kesempatan melalui APTRI 

menginginkan agar harga lelang gula tidak berada di bawah Rp 8.000 per kg. Protes 

mereka rupanya efektif, karena tidak lama kemudian harga lelang gula pada bulan Juli 

mulai mendekati Rp. 9.000 per kg24. 

 Potensi terkerek tidaknya harga gula dapat dibaca dari harga lelang gula di 

pabrik gula BUMN, yang banyak melakukan kerja sama dengan petani. Sebagaimana 

diketahui proses lelang dilakukan terbuka, akan tetapi dalam peserta lelang terdapat 

pelaku usaha yang menjadi penyedia dana talangan yang akan mendapatkan bagian 

40% dari selisih harga gula milik petani dengan harga dasar gula. Melalui model ini, 

maka sulit bagi peserta lelang lain untuk memenangkan lelang karena pada saat yang 

sama pemilik dana talangan akan memperoleh tambahan keuntungan berupa 40% dari 

selisih harga. Semakin tinggi harga, semakin tinggi pula persentase tambahan 

keuntungan bagi mereka. 

 Dalam hal inilah, maka menjadi penyedia dana talangan akan menjadi 

keunggulan tersendiri dalam persaingan pelelangan gula. Memperhatikan gula milik 

BUMN tahun 2009 yang mencapai 1.222.570 ton, dengan asumsi gula petani adalah 

sekitar 70%nya maka gula petani adalah sebesar 855.799 ton. Apabila harga lelang 

dirata-ratakan pada harga Rp 8.350 per kg, maka selisih dengan harga dasar adalah 

sebesar Rp 3.000 per kg. Dengan 40 % milik penyedia dana talangan, maka penyedia 

                                                 
24

 Dikutip dari Harian Bisnis Indonesia yang ditulis oleh Sepudin Zuhri dengan judul “Harg Gula 
Petani Membaik”. 
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dana talangan tersebut akan memperoleh margin Rp 1.200 per kg untuk setiap gula 

yang dilelang. Apabila ini berlaku untuk seluruh gula petani maka mereka akan 

memperoleh keuntungan tambahan sebesar Rp 1,026 Triliun. Hal ini menjadi 

keuntungan tambahan pedagang yang menjadi penyedia dana talangan di luar margin 

distribusi yang juga mereka peroleh. 

 Keberadaan keuntungan ini bisa menjadi ekonomi biaya tinggi yang seharusnya 

bisa mereduksi harga gula di tangan masyarakat atau menjadi milik petani tebu. 

Kondisi tersebut semata-mata disebabkan oleh kebijakan yang ditujukan untuk 

melindungi petani dengan mengundang para penyedia dana talangan. Sesungguhnya 

apabila pemerintah dapat menjamin bahwa harga gula berada di atas harga dasar gula 

yang ditetapkan, maka kebijakan dana talangan tidak diperlukan asalkan petani dapat 

sesegera mungkin memperoleh uang tunai setelah proses giling dilaksanakan. Berikut 

gambarannya.  

Gambar 4.3. Proses Dana Talangan 

 

 
 Dari gambar diatas, gula milik petani yang digiling di pabrik gula milik BUMN 

akan diserahkan kepada BUMN sekitar 30%nya. Pembentukan harga awal gula adalah 

pada saat lelang. Jika harga lelang lebih besar daripada harga dasar gula, maka 

selisihnya akan dibagi dengan porsi 60% untuk petani dan 40% untuk investor karena 

telah memberikan dana talangan kepada petani.  
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 Dengan begitu akan sangat menguntungkan bagi investor yang telah 

memberikan dana talangan. Investor ini pada kenyataannya adalah merupakan 

pedagang-pedagang besar dengan kekuatan modal besar sehingga mampu memberikan 

dana talangan untuk petani. Berikut gambaran tersebut. 

 

Gambar 4.4. Tidak Efisiennya Dana Talangan 

 

 Dari gambar diatas diketahui bahwa jika pemenang lelang/pedagang juga 

merupakan penyedia dana talangan/investor, maka keuntungan yang diperoleh akan 

sangat besar yaitu margin distribusi ditambah 40% selisih dari harga lelang dengan 

harga dasar gula. Namun jika pemenang lelang/pedagang bukan merupakan penyedia 

dana talangan/investor, maka dia hanya akan memperoleh margin distribusi saja25. 

 Dalam penyediaan dana talangan, terdapat potensi entry barrier untuk menjadi 

penyedia dana talangan. Akan tetapi entry barrier ini, sekalipun menjadi terbuka 

tidak akan memperbaiki kondisi akhir berupa penurunan harga gula, karena konsep 

dana talangan hanya memperpanjang rantai biaya dalam industri gula.  

                                                 
25

 Gambaran mengenai margin distribusi telah dijelaskan dalam Bab II khususnya pada Tabel 
2.10. 
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 Sementara dalam pelelangan sudah berlaku mekanisme yang terbuka, akan 

tetapi pelaku usaha penyedia talangan memiliki keunggulan tersendiri dalam 

persaingan lelang. Tetapi secara keseluruhan, proses lelang gula petani dan BUMN juga 

mengikuti harga pasar gula Indonesia secara keseluruhan. Harga tidak akan terkerek 

jauh selama stok tersedia cukup, karena lelang di BUMN harus juga memperhatikan 

pesaing lain yakni produsen gula swasta. 

 Dalam hal inilah, maka pengaturan harga sesungguhnya sulit dilakukan. Harga 

naik lebih disebabkan oleh pengaruh ketersediaan gula di lapangan sebagai akibat 

terciptanya ekuilibrium supply dan demand. Dari analisis terhadap tabel margin 

distribusi sebelumnya, terlihat bahwa margin di jalur distribusi sesungguhnya 

sangatlah kecil. Margin terbesar berada di tangan produsen termasuk petani tebu di 

dalamnya. Permasalahan di petani tebu sangat kompleks, dari mulai cara budidaya 

tanam yang jauh dari prinsip efisiensi dan daya tawar mereka yang rendah. Selain itu, 

skala ekonomis mereka juga sangat rendah. 

 Dalam jalur distribusi diketahui bahwa retail modern, menikmati margin yang 

luar biasa, karena dia menjual lebih tinggi dibandingkan dengan retail tradisional. Di 

retail modern, gula senantiasa berada di atas Rp 10.000 per kg bahkan mencapai 

Rp.12.000 per kg. Di pasar tradisional harga gula berada di kisaran Rp 9.200-9.400 per 

kg dengan margin hanya Rp 100-200 per kg saja26. 

 Dilihat dari mulai produksi sampai dengan distribusi maka terlihat bahwa harga 

lelang/jual di pabrik gula menempati margin terbesar yang dapat mencapai di atas 

80%. Hal ini memberikan makna bahwa sesungguhnya masalah terbesar industri gula 

terletak pada inefisiensi gula nasional, khususnya yang melibatkan petani gula di 

dalamnya. 

 Saat ini harga yang diinginkan petani gula sangat tidak kompetitif dibandingkan 

dengan harga gula internasional yang berada di kisaran US$500/MT. Petani terus 

menginginkan harga lelang gula sebisa mungkin berada jauh diatas harga dasar gula 

(HDG). 

 

 

 

 

                                                 
26

 Hasil survey tim ke beberapa pasar tradisional yang ada di beberapa kota di Indonesia yaitu 
Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. 
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Tabel 4.1. Harga Gula Yang Tidak Kompetitif 

Tahun HDG (Rp) Pasar Int (US $) 
Harga Ritel 

(Rp) 

2004 3.410   

2005 3.800   

2006 4.800   

2007 4.900 300 7.000-8.000 

2008 5.000 380 7.000-8.000 

2009 5.350 500-600 10.000-12.000 

2010 6.350 800 turun ke 500 9.500-12.500 

 

 Gambaran diatas sangat jelas menunjukkan bahwa harga gula dalam negeri 

sangat tidak kompetitif. Hal ini ditunjukkan dengan harganya yang tidak kunjung turun 

saat harga international telah turun, padahal awalnya pergerakan harga gula naik 

salah satu penyebabnya adalah harga gula internasional yang juga naik. Sulitnya 

mengerek harga gula turun adalah karena keinginan produsen/petani untuk tidak 

melepas gulanya di kisaran harga lelang tertentu sehingga pada akhirnya harga gula di 

tingkat konsumen tidak kunjung turun.  

 

4.3. Pilihan Kebijakan 

 Memperhatikan kondisi industri gula secara keseluruhan, maka pilihan 

kebijakan dalam industri gula menjadi sangat rumit. Paling tidak berdasarkan 

pengalaman, pemerintah telah mengambil dua kebijakan dengan dampak yang saling 

bertentangan dan memiliki dampak negatif yang signifikan. Kebijakan yang diambil 

selalu memunculkan konsekuensi dan trade off seperti berikut ini.  

 

� Apabila pasar gula dibebaskan, maka akan muncul jalur distribusi baru, yang 

akan menjadi alternatif selain pelaku usaha yang saat ini sudah bercokol 

sehingga gula akan menjadi murah bagi konsumen. Akan tetapi pilihan ini akan 

menyebabkan petani dirugikan dan terancam kelangsungannya apabila kondisi 

yang dihadapi seperti saat ini, dimana harga gula dunia lebih rendah dibanding 

harga gula nasional.   
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� Apabila regulasi seperti saat ini terus dilakukan, harga di tingkat petani akan 

terjaga, akan tetapi distorsi pasar oleh pelaku usaha akan terus terjadi dengan 

kecenderungan harga gula yang terus naik, dikarenakan pasokan terbatas pada 

sekelompok pelaku usaha saja. Akibatnya harga akan melambung seperti saat 

ini, yang harganya bisa dua kali lipat dibandingkan dengan harga gula 

Internasional. Dengan kondisi seperti ini konsumen akan kembali dirugikan. 

 

Saat ini, kita melihat sebuah regulasi yang tidak sepenuhnya mengatur tata 

niaga gula secara utuh sehingga gampang terdistorsi ke arah negatif berupa kenaikan 

harga. Saat ini, kebijakan pemerintah lebih banyak ditujukan untuk menjaga agar 

harga di tingkat petani akan terjaga melalui pembatasan pasokan. Akibat dari kondisi 

ini, maka distorsi pasar oleh pelaku usaha sangat mudah terjadi dengan 

kecenderungan harga gula yang terus naik, dikarenakan pasokan terbatas pada 

sekelompok pelaku usaha saja. Akibatnya harga melambung seperti saat ini, yang 

harganya bisa dua kali lipat dibandingkan dengan harga gula internasional. Konsumen 

akan menjadi pihak yang paling dirugikan.  

Solusi kebijakan yang paling ideal untuk menyelesaikan seluruh permasalahan 

dalam industri gula saat ini adalah dengan kebijakan yang mendorong agar biaya 

produksi gula di Indonesia bergerak ke arah yang lebih efisien, sehingga mampu 

bersaing dalam tingkat persaingan seketat apapun, termasuk saat pasar menjadi 

terbuka yang terintegrasi dengan pasar internasional melalui kebebasan impor.  

 Kebijakan ini hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan secara komprehensif, 

mengingat kebijakan terkait industri gula ada di beberapa instansi pemerintah yakni 

Kementrian Pertanian (industri gula berbasis perkebunan/petani), Kementrian 

Perdagangan (khusus untuk perdagangan gula) dan Kementrian Industri (khusus untuk 

industri gula rafinasi). Persoalan inefisiensi, terjadi dari mulai budidaya tanam 

perkebunannya sampai proses produksinya serta biaya distribusinya. Melalui industri 

yang efisien, maka tidak akan ada lagi keraguan saat industri ini terbuka bagi pelaku 

usaha manapun, termasuk impor gula. Dalam hal ini, maka diperlukan sebuah road 

map industri gula nasional serta upaya-upaya keras dari setiap langkah road map 

tersebut untuk mewujudkan industri gula yang efisien.  

 Sebagai jalan tengah sebelum kebijakan komprehensif tersebut bisa 

diwujudkan, maka kebijakan tata niaga yang saat ini berlaku sebaiknya disempurnakan 

untuk menghindari distorsi pasar yang terjadi. Kebijakan untuk melakukan 
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perlindungan terhadap petani sebaiknya tetap diwujudkan antara lain melalui 

pembatasan pasokan sesuai dengan ekspektasi permintaan masyarakat. Kebijakan ini 

harus dilengkapi dengan tata niaga secara utuh, dimana kebijakan harus dilengkapi 

dengan kebijakan pembatasan harga eceran (tidak menyerahkan sepenuhnya pada 

mekanisme pasar), bahkan apabila diperlukan maka di setiap jalur distribusi harga 

diatur secara rigid. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari eksploitasi konsumen 

yang disebabkan oleh tingginya bargaining position pedagang gula, akibat tata niaga 

yang sangat membatasi pasokan yang dikuasai oleh beberapa pelaku usaha saja. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kebijakan tata niaga yang hanya membatasi pasokan (dengan harus sama 

dengan permintaan), menyebabkan industri gula hanya dikuasai oleh beberapa 

pelaku usaha saja. Terutama di sisi distribusi yang dikuasai oleh beberapa 

pedagang besar saja.   

2. Kebijakan pembatasan pasokan gula di sisi hulu, tetapi diikuti oleh penggunaan 

mekanisme pasar di sisi hilirnya telah menyebabkan pasar mudah terdistorsi 

melalui kenaikan harga yang tidak terkendali.  

3. Agar harga terkendali, maka pilihan kebijakan yang muncul ada 2 (dua) yaitu 

yang pertama adalah membebaskan pasar gula. Tetapi pilihan ini akan memiliki 

dampak penurunan harga yang signifikan, yang akan dianggap sangat merugikan 

petani. Kedua adalah dengan menyempurnakan kebijakan tata niaga menjadi 

tata niaga yang penuh melalui penetapan harga eceran tertinggi serta 

penetapan harga di setiap jalur distribusi. Melalui mekanisme ini, maka harga 

di tingkat petani terjamin dan harga di tingkat konsumen menjadi terkendali. 

4. Untuk menyelesaikan permasalahan industri gula secara keseluruhan, maka 

diperlukan kebijakan pemerintah yang komprehensif yang menyangkut lintas 

Kementrian maupun Lembaga terkait yang akan mendorong tumbuh 

berkembangnya industri gula yang efisien. Melalui industri gula yang efisien ini, 

akan muncul produk gula yang kompetitif sehingga tidak ada keraguan untuk 

bersaing dalam situasi pasar seketat apapun, termasuk saat pasar gula 

Indonesia menjadi sangat terbuka. 

 

5.2. Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil analisa yang telah dijabarkan sebelumnya, untuk penataan 

industri gula nasional ke arah yang lebih baik lagi maka KPPU memberikan saran dan 

pertimbangan kepada pemerintah dengan mengambil kebijakan seperti berikut ini. 
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1. KPPU mendukung upaya perlindungan terhadap petani yg terlibat dalam 

industri tebu, dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat yang masih 

lemah.  

2. Menyempurnakan kebijakan tata niaga menjadi sebuah tata niaga yang “penuh” 

dengan mengatur secara rigid harga di setiap level distribusi dan harga eceran 

tertinggi. Hal ini untuk menghindari eksploitasi konsumen. 

3. Mendorong hadirnya industri gula yang kompetitif yang mampu bersaing dalam 

kondisi pasar apapun, sehingga tidak diperlukan kebijakan yang akan 

mendistorsi pasar. Dalam hal ini maka dibutuhkan sebuah road map gula 

nasional, sehingga arah pembangunan industri gula secara nasional menjadi 

jelas. 
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