
BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT Gunung Madu Plantations

Sebelum Perang Dinia II, Indonesia (Jawa) merupakan salah satu penghasil

gula terbesar di dunia sekaligus pengekspor gula terbesar kedua setelah kuba.

Puncak produksi dicapai pada tahun 1931, dengan produksi sebesar 3 juta ton,

sekitar 2 juta ton diantaranya diekspor. Tingkat produktivitas mencapai 14,8 ton

gula per hektare, dari produktivitas tebu sekitar 130 ton per hektare.

Akibat perang Dunia II, pabrik-pabrik gula banyak yang mengalami kerusakan

dan banyak yang tidak dapat dioperasikan kembali. Pertanian tebu juga terlantar.

Produktivitas dan produksi terus merosot. Produktivitas tebu turun menjadi sekitar

80-90 ton tebu per hektare. Kemudian industri gula sendiri masih terkonsentrasi di

pulau Jawa, dan tanaman tebu masih diusahakan di atas tanah-tanah sawah petani

yang disewa oleh pabrik gula. Dampaknya Indonesia menjadi Negara pengimpor

gula sejak tahun 1967 karena produksi gula di dalam negeri tidak dapat memenuhi

konsumsi yang terus meningkat.

Impor gula makin besar karena makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi

nasional dan bertambahnya jumlah penduduk. Impor pada awal 1970 mencapai

300.000-400.000 ton, sehingga memerlukan devisa yang sangat besar. Pada kurun
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waktu yang sama tingkat produktivitas (jumlah produksi per satuan luas) terus

menurun karena berbagai sebab yang makin kompleks. Kalaupun secara nasional

masih dijumpai kenaikan produksi secara total. Hal ini disebabkan oleh makin

luasnya pertanaman tebu dan bukan karena membaiknya tingkat produktivitas.

Kesenjangan antara produksi dan konsumsi gula dalam negeri terus meningkat.

Pemerintah menyadari konsekuensi dari situasi pergulaan ini, sehingga

mencanangkan pengembangan industri gula ke luar Jawa untuk meningkatkan

produksi gula nasional. Karena keterbatasan dana, pemerintah mengundang pihak

swasta untuk ikut melaksanakan pengembangan industri gula ini.

PT Gunung Madu Plantations (GMP) didirikan pada tahun 1975 untuk

menjawab ajakan pemerintah tersebut, dan memilih Provinsi Lampung untuk

pengembangan industri gula yang dimaksud. GMP merupakan perusahaan

patungan antara dua perusahaan swasta asing dan swasta nasional berstatuskan

PMA yang mayoritas  sahamnya dimiliki oleh Kwok Invesment (Mauritius) Co.,

Ltd.

Kendala-kendala utama yang dihadapi GMP pada awal perkembangannya

mencakup 3 hal, yaitu minimnya ketersediaan fasilitas umum dan prasarana dasar

(sarana jalan dan transportasi, telekomunikasi, listrik, pasar dan lain-lain), tidak

tersedianya teknologi di bidang tebu untuk kondisi yang baru seperti di Lampung,

karena teknologi yang ada adalah teknologi warisan zaman dahulu yang lebih

spesifik untuk kondisi di Jawa, dan terbatasnya sumber daya manusia yang siap

pakai pada seluruh lapsan pekerjaan, khususnya di lapisan manajemen.



42

Dengan berbagai cara, GMP mengusahakan agar aksesbilitas yang kurang

menguntungkan itu dapat diatasi, dan menyediakan sebagian besar dari fasilitas

umum yang diperlukan. GMP membangun sendiri perumahan dan perkampungan

untuk tempat tinggal karyawan dan tenaga kerja yang lain, lengkap dengan beserta

fasilitas-fasilitas dan prasarana primernya (listrik, air bersih, hiburan dan lain-

lain).

Di bidang teknologi pertanian tebu GMP memanfaatkan dan menerapkan

teknologi yang sudah siap pakai, yang berasal dari Malaysia yakni dari

perkebunan tebu Kwok di Malaysia. Tim kecil dari Malaysia diperbantukan ke

GMP selama beberapa waktu (sampai dengan 1981) untuk mengembangkan

sumber daya manusia yang ada. Di sisi GMP, terutama untuk mangisi lapisan

manajemen, manajemen merekrut tenaga-tenaga muda yang baru lulus dari

perguruan tinggi. Sarjana-sarjana baru ini lebih mudah dibentuk dan lebih mudah

menerima teknologi dan hal-hal baru. Proses pematangan staf juga dilakukan

dengan mendatangkan berbagai pakar bertaraf internasional ke lokasi proyek. Para

pakar tersebut diminta membarikan seminar-seminar, pelatihan dan memberikan

pandangan-pandangan yang lebih mutakhir tentang bidang mereka masing-

masing. Para staf juga dikirim ke berbagai tempat di dalam dan di luar negeri

untuk mempelajari dan mengadopsi teknoligi baru.

Pabrik gula GMP yang semula sederhana dan berkapasitas giling 4.000 TCD

(ton tebu per hari) secara bertahap dikembangkan dan dimodernisasi sejalan

dengan kemajuan perusahaan. Kini pabrik tersebut telah berubah menjadi pabrik

yang modern danberkapasitas giling 12.00 TCD.
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Produksi  gula GMP terus meningkat sejalan dengan peningkatan penguasaan

teknologi baik dibidang pertanian, pabrik, serta di bidang manajemen pada

umumnya. Pada musim giling pertama pada tahun 1978 produksi gula GMP

hanya sekitar 18.000 ton, dengan tingkat produktivitas 3,5  ton gula per hektare.

Dalam musim 5 tahun terakhir produksi gula mencapai rata-rata di atas 160.000

ton dengan tingkat produktivitas di atas 7,0 ton gula per hektare.

Sampai pada bulan Juni 1998 produksi gula GMP seluruhnya dibeli oleh

BULOG, dan selanjutnya BULOG pula yang mengatur pendistribusiannya. Gula

GMP didistribusikan ke berbagai provinsi, antara lain Provinsi Lampung,

Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan

Selatan, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Tetapi mulai bulan September 1998,

pemasaran gula langsung ditangani oleh pabrik.

PT GMP telah diakui sebagai pioner industri gula di luar Jawa karena berhasil

membuktikan bahwa industri gula yang efisien dan menguntungkan dapat

dikembangkan di luar Jawa. PT GMP telah menjadi rujukan dari berbagai pihak di

lingkungan industri gula nasional, khususnya yang berada di luar Jawa.

B. Visi dan Misi PT Gunung Madu Plantations

Keberhasilan PT GMP selama ini mampu memberikan gambaran yang lebih

cerah bagi prospek peningkatan produksi gula nasional. Adalah jelas bagi

Indonesia, bahwa potensi terbesar yang dimilikinya adalah potensi di bidang

pertanian, mengingat ketersediaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia

yang cukup besar. Industri peranian seperti PT GMP secara nyata telah
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membuktikan betapa efektif dan  harmonisnya pemanfaatan sumber daya alam,

penyerapan tenaga kerja, pembukaan daerah terpencil dan pengembangan wilayah

pedesaan dapat berlangsung. Bidang pertanian tetap merupakan penyerap tenaga

kerja yang terbesar dan yang paling efisien bagi Indonesia.

Setelah berkiprah selama 32 tahun di Lampung, PT GMP mempertajam Visi

dan Misi ke depan, sebagai berikut:

1. Menjadi produsen gula yang efisien dan kompetitif di kawasan ASEAN.

2. Mendukung program pemerintah dalam usaha peningkatan produksi gula

nasional dan swasembada gula.

3. Mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

4. Berperan serta secara aktif dalam membantu pengembangan dan

pembangunan wilayah sekitar.

5. Mempertahankan dan meningkatkan keuntungan bagi para pemegang

saham.

PT GMP yakin bahwa predikat agen pembangunan tidak perlu dimonopoli

oleh badan usaha milik negara. Dalam praktik, badan usaha milik swasta seperti

PT GMP jelas telah berfungsi sebagai agen pembangunan. Pada akhirnya,

kemajuan dan viabilitas dari badan usaha itulah yang akan menentukan seberapa

besar peranannya sebagai agen pembangunan. Makin maju dan makin sehat badan

usaha tersebut, makin besar manfaatnya bagi pembangunan wilayah sekitarnya.



45

C. Struktur Organisasi PT Gunung Madu Plantations

Bagan.1. Struktur Organisasi PT Gunung Madu Plantatations

D. Gambaran Singkat Bagian BAS (Bussiness Administration Support) PT

Gunung Madu Plantations

Bagian BAS PT GMP merupakan salah satu divisi di bawah departemen SBF

(Services, Bussiness and Financial) yang terdiri dari tujuh orang karyawan

(pengawas, admin dan OB) dan satu orang staf (manajer lini bawah). Bagian BAS

memiliki nama lain yaitu bagian purchasing, yang berarti bagian yang memiliki

tugas menangani tentang segala pembelian yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain menangani administrasi dan proses pembelian atau belanja perusahaan,

bagian BAS juga yang mengatur bujdet belanja perusahaan.
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