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Ultah
dan
Ultah dan
Perenungan
Perenungan
lang tahun (Ultah) lazimnya adalah
perayaan yang identik dengan kemeriah
an, hati yang berbunga-bunga karena
bertambahnya usia, dan tentu saja kado
serta kue ultah. Ulang tahun pula, tidak
jarang menjadi momentum perenungan,
introspeksi dan menatap ke depan, apa
yang akan dan bisa dilakukan.
Ya, tanpa terasa, 11 Maret 2011 ini,
adalah saat yang indah dan penuh arti.
Momentum perenungan dan introspeksi tepat 15 tahun PT Perkebunan
Nusantara X (PTPN X) sebagai badan
usaha milik negara, yang banyak melahirkan inovasi,
terobosan dan kiat-kiat agar lebih survive di masa
mendatang.
Mengapa dikatakan momen yang indah dan
penuh arti, karena bersamaan dengan hari jadinya
itu, PTPN X juga menerbitkan majalah “PTPN X Mag”.
Kata “Mag” di belakang PTPN X maksudnya magazine atau majalah. Dan tepat 11 Maret 2011 pula
menjadi awal edisi pertama majalah triwulanan itu.
PTPN X Mag diterbitkan antara lain sebagai
wahana komunikasi antarkaryawan dari berbagai
anak perusahaan dan core business di bawah PTPN
X. Tapi harapan yang lebih besar adalah masyarakat
juga perlu tahu apa, bagaimana dan kiat-kiat instansi
ini menjadi pelayan masyarakat, terutama di bidang
pergulaan, tembakau, rumah sakit maupun lainnya.
Oleh karena edisi pertama bertepatan dengan
ultah ke-15 PTPN X, tentu ada beberapa konten yang
khusus terkait kiprah dan sepak terjang lembaga ini
beserta core business-nya. Namun pembaca yang
budiman jangan khawatir akan disuguhi hal-hal
seputar ulang tahun, karena masih banyak rubrik-

rubrik menarik, termasuk wisata, kesehatan, kuliner
maupun olahraga.
Pembaca dan tentu saja masyarakat secara
umum juga akan menemukan banyak pengetahuan
tentang pergulaan, tembakau, termasuk kiat-kiat
Direktur Utama PTPN X, Ir Subiyono, MMA, dalam
wawancara khusus dengan majalah ini. Dia banyak
memaparkan strategi kepemimpinan hingga kekhawatirannya ketika mulai berkurang bahkan akan hilangnya keinginan mahasiswa menekuni pertanian,
khususnya tebu dan tembakau.
Juga ada rubrik berkaitan dengan usaha wong
cilik alias karyawan PG Djombang Baru, yang rela
lembur tanpa dibayar ketika pabriknya hendak
dibekukan oleh direksi. Mereka pun all out dengan
berbagai daya dan upaya agar pabrik gula tersebut
tetap giling, dan ternyata PG yang terletak di tengah
kota Jombang itu masih eksis hingga sekarang.
Jika pembaca yang budiman mencermati konten
atau isi dari majalah setebal 100 halaman ini, Anda
akan merenung dan setidaknya ikut merasakan betapa jejak langkah dan dinamisasi di lingkup PTPN X
ini penuh warna. Itu bisa menjadi pencerahan, tolok
ukur melangkah ke depan, sekaligus mungkin bisa
saja sebagai pengetahuan.
Akhirnya, pepatah menyebutkan: tiada gading
yang tak retak. Harapan kami, edisi perdana ini
menjadi momentum kru majalah PTPN X Mag untuk
terus tampil lebih baik, elegan, dan bisa menjadi
acuan masyarakat yang memerlukan informasi cerdas. Kami sangat terbuka terhadap saran, kritik dan
masukan demi perbaikan edisi berikutnya majalah
ini. Terima kasih !
Redaksi
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CV ANUGERAH JAYA SEMESTA

Sole Agent: VOLTABIO Maintenance Chemical & Coatings

Customer Service Satisfaction
High Quality Product
High Performance Production
Serving You for
More Than 10 Years
in Maintenance Chemical &

Coatings Industry

Head Office
Gunungsari Indah Blok XX/17, Surabaya 60223
Telp: 031-7661409 | Fax: 031-7664235
Website: www.voltabio-ajs.com
e-mail: info@voltabio-ajs.com | voltabio_ajs@yahoo.com
Branch Office
 Surabaya: Jl. Dukuh Kupang Barat I/223 Telp: 031-5612004
 Jombang: Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 47/16 Telp: 0321-867762

6

PTPN-X magazine | Volume:001 | Th-I | Maret - Mei 2011

CV. Anugerah Jaya Semesta adalah perusahaan yang sudah berpengalaman dan
mempunyai kompetensi di bidang chemical
maintenance dan coatings industri selama
lebih dari 10 tahun dengan produk-produk
yang sudah teruji aman dan ramah lingkungan serta didampingi oleh para Staf-Staf
Ahli dan Teknisi yang profesional.
CV. Anugerah Jaya Semesta merupakan pemilik Hak Paten/Sole Agent produkroduk VOLTABIO dengan Sertifikat Merek Hak Patent No.
IDM000138236.
Produk-produk
VOLTABIO banyak digunakan di Industri-Industri
Gula, Dok-Dok Perkapalan
serta Industri-Industri
lainnya untuk membantu
mempercepat pekerjaan,
kelancaran proses produksi dan perawatan mesin-mesin/peralatan industri seperti bahan-bahan pembantu
proses di Pabrik Gula, bahan-bahan sanitasi,
bahan bahan pelunak kerak / bahan-bahan
pembersih yang “tepat guna dan teruji,
aman dan ramah
lingkungan” pada
Evaporator, Juice
Heater, Boiler,
Tangki-Tangki
Residu, Dek-Dek
Kapal, Generator, Motor-Motor
Listrik, dan sebagainya. Selain itu
VOLTABIO mena-

ngani boiler internal
water treatment,
coating, bejana
proses dan bahan
pelindung listrik dari
kelembaban uap air.
Komitmen CV.
Anugerah Jaya
Semesta kepada para pelanggannya adalah memberikan service yang memuaskan
(Customer Service Satisfaction), membantu
pelanggan guna menghasilkan produk yang
berkualitas tinggi (High
Quality Product), serta
menemukan solusi untuk
kelancaran dan kinerja
produksi yang tinggi (High
Performance Production).
Selama lebih dari 10
tahun CV. Anugerah
Jaya Semesta menjalankan bisnis, telah
banyak perusahaan yang memberikan kepercayaan serta memanfaatkan layanan kami
di bidang maintenance chemical & coatings.
Beberapa perusahaan yang menjadi rekana
CV. Anugerah Jaya Semesta antara lain
adalah:
 PT.
 PT.
 PT.
 PT.
 PT.
 PT.
 PT.
 PT.
dll

Perkebunan Nusantara X (Persero)
Perkebunan Nusantara XI (Persero)
Kebon Agung
PG Madukismo
Rajawali Nusantara Indonesia
PAL Indonesia
Industri Gula Nusantara (IGN)
Samudra Marine Indonesia

[adv]
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kronika

 Bukti kepedulian sosial karyawan PTPN X melalui donor darah

foto-foto: joko kristiono

Gugah Empati Karyawan,
Memotivasi Pendonor Baru
Siska Prestiwati W
Tingginya permintaan darah,
menggugah empati para karyawan
PT Perkebunan Nasional (PTPN) X
mengadakan acara rutin donor darah
setiap tiga bulan. Kegiatan yang
dilakukan sejak 2007 lalu berhasil
memotivasi karyawan PTPN untuk
menjadi pendonor darah baru.
Koordinator Kegiatan Donor
Darah PTPN X, Drg Tri Ratna
Tjahjani, mengatakan, sebelum 2007
banyak karyawan PTPN X yang
sudah menjadi pendonor darah aktif.
Dengan sukarela mereka berangkat ke Unit Transfusi Darah (UTD)
Palang Merah Indonesia (PMI) Kota
Surabaya untuk mendonorkan darah
di sela- sela waktu senggang.
“Melihat padatnya jam kerja,
kami berinisiatif untuk mengakomodasi empati kawan-kawan dengan
mendonorkan darah di kantor PTPN.
Alhamdulillah, pihak UTD PMI pun
bersedia untuk melakukan kegiatan pengambilan darah di kantor
PTPN,” papar dokter gigi ini.
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Masih menurut Tri Ratna, hanya
kawan-kawan pendonor darah aktif
saja yang melakukan donor. Namun,
suasana yang nyaman dan penuh
kebersamaan akhirnya bisa memotivasi kawan-kawan yang sebelumnya
belum pernah donor untuk menjadi
pendonor darah aktif.
“Sedikitnya ada 20 karyawan
PTPN yang menjadi pendonor darah
baru. Awalnya, mereka takut. Tapi
setelah melihat karyawan yang baru
selesai donor dan mendapatkan informasi perihal manfaat donor, mereka pun tertarik untuk donor dan
menjadi pendonor aktif,” ujarnya.
Kegiatan donor darah, sambung
Tri Ratna, tidak hanya diikuti oleh
karyawan yang masih aktif. Tetapi,
karyawan yang sudah memasuki
masa pensiun serta keluarga dari
karyawan pun juga bisa ikut berperan aktif.
Ketua Bidang Sosial Budaya PTPN
X, H Nihayah, menambahkan kegiatan donor darah merupakan program sosial dari Paguyuban Ibu-ibu
Keluarga Besar (PIKB) PTPN yang
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diprakarsai oleh Hj Nastiti Subiyono
selaku Ketua PIKB PTPN X.
“Kami bersyukur kegiatan ini
sudah berjalan lebih dari tiga tahun
dan bisa memotivasi karyawan yang
belum pernah donor untuk menjadi
pendonor darah aktif. Kami berharap kerjasama dengan UTD PMI
Kota Surabaya bisa terus dilakukan,”
ungkapnya.
Salah satu karyawan yang menjadi pendonor darah baru adalah Tri
Wahyuningsih. Perempuan berusia
47 tahun ini sebelumnya tidak berani
untuk melakukan donor. Meskipun
Tri Wahyuningsih sering mendampingi sang suami yaitu Amrullah yang
sudah melakukan donor hampir 100
kali, namun belum bisa menggugah
empati Tri untuk mengikuti jejak
sang suami. “Sebenarnya sih ingin,
tapi saya takut sakit atau pingsan kalau habis donor,” kata Tri Wahyuningsih usai diambil darahnya untuk
yang ke-11 kalinya.
Masih menurut Tri Wahyuningsih, setelah melihat teman-teman di
PTPN X berdonor didukung dengan

kalau saya tidak donor, rasanya tidak PTPN X.
suasana yang akrab dan penuh
Atas pengabdian sosialnya di bienak,” pungkasnya.
dengan kekeluargaan, serta mendadang donor darah itu, pria berbadan
Sementara itu bagi Poerbojo
patkan motivasi daria teman-teman
Amdharto, donor darah ibarat maka- tegap itu mendapatkan penghargaan
PTPN X, keberanian Tri untuk berberupa Satya Lencana Kebaktian
nan sehari-hari, karena hingga kini
donor pun timbul. “Awalnya takut
Sosial dari Presiden Soeharto (saat
telah mendonorkan darahnya sebabanget. Namun, teman-teman terus
itu). “Bukan penghargaan yang saya
nyak 124 kali. Bahkan dia menjadi
menyemangati saya dan memotivasi
kejar, tapi semata-mata demi menopendonor terbanyak di lingkungan
saya kalau donor itu tidak sakit bahlong sesama,” ujarnya.
kan sangat bermanfaat
Di Jakarta pernah ditebagi kesehatan,” kata dia.
rapkan
bahwa pendonor
Pengalaman pertama
”Kami bersyukur kegiatan ini
darah yang telah mencapai
donor darah yang mesudah berjalan lebih dari tiga tahun 150 kali akan mendapatnyenangkan, membuat
dan bisa memotivasi karyawan
kan hadiah berupa naik
Tri Wahyuningsih sangat
yang
belum pernah donor untuk
haji. Poerbojo sebenarnya
antusias untuk terus
menjadi pendonor darah aktif.
juga tertarik andaikata itu
mendonorkan darahnya.
diterapkan di Jawa Timur.
Bahkan, setiap kegiatan
Kami berharap kerjasama dengan
donor darah digelar di
UTD PMI Kota Surabaya bisa terus “Yang penting donor darah
itu justru bikin badan kita
kantor PTPN, ia tidak
dilakukan.”
lebih nyaman,” ujarnya.
pernah absen. “Sekarang,

Manfaat Donor Darah
Donor darah adalah proses di mana penyumbang
darah secara suka rela diambil darahnya untuk disimpan di bank darah, dan sewaktu-waktu dapat
dipakai pada transfusi darah.
Bagi si pendonor :
1. Mengetahui golongan darah tanpa dipungut
biaya
2.Secara teratur memeriksakan kesehatan (tiap
kali menjadi donor/tiap 3 bulan sekali) meliputi:
Tekanan darah, nadi, suhu, tinggi badan, berat
badan, hemoglobine, penyakit dalam, penyakit
hepatitis A dan C, Penyakit HIV/AIDS
3. Mengurangi kelebihan zat besi dalam tubuh
4. Pendonor yang secara teratur mendonorkan
darah (setiap 3 bulan) akan menurunkan risiko
terkena penyakit jantung terutama pada lakilaki sebesar 30% (British Journal Heart) seperti
serangan jantung koroner dan stroke karena
memungkinkan terjadinya pergantian sel darah
baru, kemudian badan merasa sehat.
5. Nafsu makan bertambah dan bisa jadi gemuk
6. Menanamkan jiwa sosial
Manfaat bagi penerima darah :
1. Sekali menjadi donor dapat menolong/menyelamatkan 3 orang pasien yang berbeda.
2. Menyelamatkan jiwa seseorang secara langsung. hdc
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Manjakan Karyawan
dengan Liburan ke Bali
Refreshing atau berlibur bisa menjadi bagian
kehidupan mereka yang terjerat rutinitas kerja yang
padat memenatkan. Nah, pegawai atau karyawan
PTPN X pun mencoba mengambil momen refreshing
itu dengan berlibur ke Bali. Pasti menyenangkan!
Dery Ardiansyah
Liburan itu sudah menjadi agenda
tahunan PTPN X, sekaligus memanjakan karyawannya. Kali ini, seluruh
karyawan mendapat kesempatan mengunjungi Pulau Bali. Selain sebagai
ajang untuk mengistirahatkan pikiran
dari segala rutinitas pekerjaan, kegiatan liburan juga dijadikan sebagai
ajang mempererat silaturahmi antarsesama karyawan PTPN X.
Bertepat pada tanggal 10-14 Februari 2011 lalu, sebanyak 255 orang
antusias mengikuti kegiatan rekreasi.
Mereka diangkut dengan beberapa
bus pariwisata. “Kami semua merasakan happy dan benar-benar enjoy
bisa berlibur bersama,” ujar Hendy
Irawan, salah satu pegawai PTPN X.
Lantas kemana saja mereka menginjakkan kaki di Pulau Dewata itu?
Ada beberapa tempat wisata yang

10

dikunjungi, antara lain Quiksilver,
Pulau Nusa Penida, Garuda Wisnu
Kencana, dan beberapa lainnya, serta
tak ketinggalan Tanah Lot.
Menurut Kepala Bidang SDM &
HI, Drs. Budianto Dwi Nugroho,
yang juga selaku koordinator acara,
acara berlibur atau refreshing tersebut
merupakan ajang liburan sekaligus
hiburan untuk karyawan.
Selain itu, acara tersebut menjadi
penyemangat karyawan sehingga
setelah rekreasi diharapkan seluruh
karyawan mampu bekerja lebih semangat lagi. “Ini menjadi ajang liburan
serta hiburan bagi seluruh karyawan
PTPN X,” ucapnya.
Rekreasi kerapkali diadakan untuk
seluruh karyawan PTPN X. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa karyawan
di beberapa pabrik-pabrik gula biasanya juga mengadakan acara serupa ketika selesai proses giling. Ketika karya-
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wan yang di pabrik gula selesai liburan,
baru karyawan yang ada di bagian
direksi yang melangsungkan rekreasi.
“Jika karyawan di PG melakukan
liburan setelah proses giling, maka
karyawan yang berada di bagian
direksi rekreasi setelah karyawankaryawan di PG,” lanjutnya. Selama
di Bali, seluruh karyawan menginap
di hotel Kawasan Nusa Dua.
Budianto, melanjutkan, seluruh
karyawan benar-benar memanfaatkan
kesempatan liburan itu. Di antara mereka antara lain melakukan kegiatan
penyelaman ke Pulau Penida serta belanja oleh-oleh untuk keluarganya.
Yang jelas, lanjutnya, respon karyawan yang mengikuti acara tersebut sangat positif. “Terbukti mereka
sangat menyenangi kegiatan rekreasi
tersebut. Ya mudah-mudahan berefek positif pula pada pekerjaan,”
katanya.

Tingkatkan Kompetensi Karyawan

melalui Pelatihan
Banyak cara dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi karyawannya agar lebih
profesional. Begitu juga yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X),
bersama Lembaga Pendidikan Perkebunan mengadakan pelatihan peningkatan
kompetensi pengurus serikat pekerja (SP).

Dery Ardiansyah
Acara tersebut dimaksudkan
untuk membekali karyawan dengan
pengetahuan dan keterampilan yang
dibutuhkan pengurus SP untuk menjalankan perannya dengan efektif.
Menurut Kepala Bidang SDM &
HI, Budianto Dwi Nugroho selaku
koordinator acara, pentingnya peran
SP agar mampu menjadi jembatan
komunikasi antara karyawan dengan
perusahaan. Selain itu, SP diharapkan mampu membantu memberikan pemahaman kepada karyawan
sehingga iklim yang kondusif dapat
terwujudkan.
“Kami ingin memberikan pemahaman mengenai pentingnya
membangun kemitraan antara SP
dan manajemen untuk membesarkan
perusahaan,” ujarnya.
Tujuan lain adalah ingin meningkatkan pengetahuan tentang organisasi dan tata kelola sumber daya
manusia dan SP. Di samping itu,
dengan diadakan pelatihan pemahaman mengenai penerapan peraturan

perburuhan semakin bertambah
untuk kemudian mampu membuat
rantai bisnis perusahaan sehingga
menghasilkan keuntungan untuk
perusahaan. “Dengan cara seperti itu,
etika dan profesionalisme SP mampu
terbentuk dengan baik,” lanjutnya.
Acara yang diadakan 9 - 24 Februari 2011 bertempat di Hotel Tanjung
Plaza, Tretes, Mojokerjo, diikuti 120
orang. Ada beberapa materi yang
disampaikan dalam pelatihan antara
lain The Spirit Of Partnership, Etika
dan Profesionalisme Pengurus Serikat Karyawan, Fungsi dan Peran
Serikat Karyawan, Wawasan Bisnis
Perusahaan, serta Penerapan UU dan
Peraturan Perburuhan.
Dalam penyampaiannya pemateri
dari Lembaga Pendidikan Perkebunan, Dra. Lisa Natalia MS., PhD menyampaikan bahwa SP harus mampu
menjadi mitra perusahaan yakni
dengan cara menjalin komunikasi
yang mampu mempererat hubungan
antara sesama.
Selain itu, dengan cara seperti itu
maka semangat kemitraan tetap ter-

jalin untuk kemudian antara sumber
daya manusia dengan perusahaan
juga berkembang. “Perusahaan itu
ibarat sawah ladang, maka pentingnya menjaga semangat kemitraan
agar bisa maju bersama,” ujarnya.
Lain halnya dengan Ir. Samiyanto,
Msc dalam pelatihan dia berbicara
mengenai etika dan profesionalisme pengurus serikat karyawan. Ia
menyampaikan tentang organisasi
serikat karyawan, pengertian profesionalisme serta etika. Selain itu bagaimana visi, misi kompetensi pengurus serikat karyawan. “Pentingnya
memahami etika dan profesionalisme
pengurus, sehingga tercipta iklim
kerja yang kondusif,” ucapnya.
Selama pelatihan, metode yang
diterapkan yakni dengan motode
kuliah, tanya jawab, diskusi kelompok hingga metode studi kasus. Pada
akhir pelatihan seluruh karyawan
diharuskan memberikan evaluasi
mengenai penyelenggaran acara
tersebut untuk kemudian dijadikan
bahan evaluasi pada kegiatan pelatihan mendatang. 
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Mario

Teguh

foto-foto: Joko kristiono

Mau Cepat
Naik Pangkat?
Ini Kuncinya!
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Setiap karyawan tentu memiliki
keinginan mendapatkan
promosi kenaikan jabatan
atau pangkat. Namun, tidak
banyak karyawan yang tahu
bagaimana caranya agar
promosi kenaikan pangkat itu
bisa diraih.

Siska Prestiwati W
otivator nasional Mario
Teguh dalam acara “Aku
Berpikir Positif ” Bersama
Mario Teguh yang digelar PT
Perkebunan Nusantara (PTPN)
X, di Hotel Bumi Surabaya,
pada 15 Januari 2011 lalu,
mengungkapkan tips dan kiat
yang bisa dilakukan untuk
mendapatkan promosi kena-

ikan pangkat.
“Bila ingin cepat naik pangkat berarti harus bisa
mendapatkan perhatian dari pimpinan. Kalau anak
buah tidak dikenal oleh atasan, itu adalah kesalahan bawahan karena atasan memiliki banyak anak
buah. Jadi anak buah yang harus aktif memperkenalkan diri dan mencuri perhatian atasan,” ujar
Mario Teguh yang menjadi vice president di salah
satu bank nasional pada usia 33 tahun.
Mario menambahkan memperkenalkan diri dan
selalu diingat oleh atasan wajib dilakukan bawahan. Caranya, selalu memberikan ide atau program
kerja yang mungkin belum pernah ada. Tentunya,
program kerja yang diajukan harus menguntungkan dan membesarkan perusahaan.
Selain itu, kunci untuk segera mendapatkan
promosi jabatan adalah menjadi anak buah yang
selalu siap untuk mengerjakan tugas di saat banyak orang merasa tidak bisa menyelesaikan tugas
tersebut. “Pekerjaan itu diminta jangan menunggu
instruksi,” tegasnya.
Masih menurut Mario Teguh, berapa banyak
anak buah yang berani menghadap atasan dengan
membawa ide baru untuk mengembangkan
perusahaan? Banyak orang yang mengeluh bahwa
mereka memiliki banyak ide baru untuk mengembangkan perusahaan, sayangnya kesempatan itu
yang tidak pernah datang.

 Dirut Subiyono didampingi Yadi Yusriyadi (dua dari kanan) dan Mohammad
Sugeng Pribadi (paling kanan)

“Bila Anda menganggap tidak ada kesempatan,
itu salah. Sebab kesempatan itu adalah keikhlasan
Anda untuk melayani atasan. Bikin atasan itu semakin takjub dan cemerlang dengan ide-ide Anda.
Sebab, kalau atasan kita cemerlang maka dia akan
naik pangkat. Dengan begitu, kita memiliki kesempatan untuk naik pangkat juga,” ungkapnya.
Yang harus diingat, lanjutnya, anak buah yang
hebat adalah anak buah yang ikhlas untuk bekerja
keras dalam rangka memperkaya perusahaan. Sebagai perwira PTPN X, Anda harus menjadi orang
yang hebat dengan memiliki keikhlasan untuk
membuat atasan Anda hebat serta membuat PTPN
X menjadi perusahaan yang hebat juga. “Lantas
bagaimana caranya agar anak buah bisa ikhlas
kepada atasan?” tanya Mario.
Ia menjelaskan agar bisa ikhlas melayani dan
membesarkan atasan adalah dengan cara menghapus perasaan curiga, menghilangkan kebiasaan
suka mengeluh serta kemauan keras untuk bisa
menjaga lidah yang memang tidak bertulang.
Tidak sedikit anak buah yang suka curiga terhadap
kebijakan atasan, bahkan mereka mengeluh saat
mendapatkan kepercayaan atasan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
Tidak sedikit pula bawahan yang suka menjelek-jelekkan atasan saat atasan tersebut tidak
ada. “Semua perasaan curiga, suka mengeluh dan
tidak bisa menjaga mulut itu adalah bawaan yang
akan memperberat perjalanan,” jelasnya.
Sejarah kehidupan Anda, jelas Mario Teguh,
dimulai tiap pagi hari. Maka, setiap pagi jangan
bebani perasaan kita dengan perasaan-perasaan
negatif yang akan menjadi barang bawaan yang
membebani perjalanan kita. Sebab, barang
bawaan tersebut akan menghambat kita dalam
meraih prestasi bahkan bisa mempengaruhi kita
dalam bekerja. Sehingga, kita tidak bisa mengerjakan tugas dengan maksimal. “Ingat, orang-orang
yang bisa mencapai puncak itu adalah orang-orang

 Mario Teguh menerima cinderamata Dirut Subiyono.
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”Karena Tuhan
sayang, maka
orang-orang yang
tidak tegas akan
ditaruh di bawah
orang-orang yang
tegas.”
14

PTPN-X magazine | Volume:001 | Th-I | Maret - Mei 2011
2011

yang tidak terlalu banyak membawa bawaan,” ujarnya.
Mario Teguh mengungkapkan tidak ada masalah yang lebih
besar dari kemampuan kita. Yang membuat masalah itu lebih
besar dari kemampuan kita karena kita selalu menundanya.
Sebab, manusia itu memiliki bakat untuk menunda masalah.
“Yang perlu ditekankan adalah masalah itu bukan gangguan
tetapi prioritas. Dengan berpikiran masalah adalah sebuah prioritas maka harus segera diatasi dan diselesaikan,” katanya.
Dalam menyelesaikan suatu masalah, ungkap Mario, tidak
perlu mencari kambing hitam dengan melimpahkan kesalahan
pada satu orang. Sebagai seorang Perwira PTPN yang hebat,
siapa pun yang salah, kalau itu menjadi tanggung jawab Anda,
maka harus mengakuinya sebagai kesalahan Anda. “Orangorang yang bertanggung jawab walaupun disalahkan akan cepat naik pangkat. Karena, atasan akan menilai bahwa Anda jujur
dan memiliki tanggung jawab besar atas pekerjaan,” tuturnya.
Banyak anak buah yang menilai atasan itu orang yang
suka memaksa. Mario Teguh menjelaskan orang yang
berada di jajaran direksi memang termasuk dalam
golongan orang-orang yang suka memaksa. Para
direksi suka memaksa sejak dari usia muda.
Dengan tegas, para direksi telah memaksa diri
mereka sendiri untuk belajar, belajar dan terus
belajar. “Karena Tuhan sayang, maka orang-orang
yang tidak tegas akan ditaruh di bawah orangorang yang tegas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama Mario Teguh
juga berbagai tips untuk menjadi orang kaya. Ia
menjelaskan untuk menjadi orang kaya adalah milikilah banyak teman. Disadari
atau tidak, rezeki, termasuk
naik pangkat, datang karena
adanya teman-teman yang
baik.
Maka, kita harus selalu menjaga hubungan
baik dengan semua
orang dengan cara
menghapus perasaan benci, marah,
dendam, iri, dengki,
fitnah bahkan menjatuhkan seseorang
melalui surat
kaleng. Sebab,
dengan menyakiti teman-teman
kita, maka itu
membuat jumlah
orang yang bisa
menjadi sumber pendapatan
berkurang. “Orang
yang hidupnya
baik maka dia akan
mempunyai banyak
sahabat,” kata dia.

potensi

Pertanian Organik,
Pertanian Masa Depan
Beberapa tahun terakhir, sayur organik dan beras organik merupakan pilihan bagi
mereka yang mendambakan kualitas hidup lebih baik. Tidak dapat dipungkiri,
banyaknya pemakaian pupuk anorganik pada sistem pertanian konvensional memiliki
kontribusi atas merosotnya kualitas kehidupan serta perubahan iklim yang ekstrem.
Siska Prestiwati W
Tidak dapat dipungkiri, sistem pertanian organis merupakan sistem pertanian
masa depan. Di negara maju, sistem pertanian organik pun mulai gencar dilakukan,” kata Direktur Yayasan Bina Sarana
Bakti, YP Sudaryanto, saat memberikan
pemaparan di Ruang Pertemuan PG Pesantren Baru, Kediri.
Bahkan, sambung Sudaryanto, tidak hanya di dalam
negeri, permintaan hasil pertanian organik di luar negeri
pun sangat besar. Hasil pertanian belum bisa mencukupi
permintaan pasar baik di dalam negeri maupun di luar
negeri. Bila dilihat dari segi harga, hasil pertanian organik
jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan hasil pertanian konvensional.
Pertanian organik membuka peluang banyak hal seperti perkebunan (agrowisata), pendidikan alam atau sekolah alam, produksi hortikultura dan peternakan, sarana

produksi organik dan produk pasca panen.
“Semakin terbukanya pasar bebas atau globalisasi per
dagangan tentunya tuntutan kualitas menjadi syarat dalam persaingan bisnis. Maka, produk sehat yang dihasilkan dari budidaya organik menjadi penting,” ujar pria
yang sudah menekuni pertanian organik ini selama 25
tahun.
Ada beberapa aspek yang membedakan antara pertanian konvensional dengan pertanian organik. Pertama
aspek latar belakang. Pertanian konvensional lahir atas
koreksi pertanian tradisional, sedang pertanian organik
lahir atas koreksi pertanian konvensional.
Aspek kedua yaitu visi misi, pada pertanian konvensional visi misinya adalah bagaimana memaksimalkan
produksi untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional.
Sedang visi misi pertanian organik adalah bagaimana
menciptakan keharmonisan antara alam, manusia dan
Tuhan.
“Aspek tiga yaitu aspek filsafat, pada pertanian konvensional adalah Tuhan memberi pikiran untuk menguaPTPN-X magazine | Volume:001 | Th-I | Maret - Mei 2011
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sai alam sedang pada pertanian organik, manusia meniru Pengembangan Organik
alam sesuai maksud Tuhan. Jadi kita mengikuti kehendak
Mengapa pertanian organik penting untuk dikembangTuhan bukan menguasai alam sesuai dengan kehendak kan? Sudaryanto menyebutkan, sedikitnya ada lima yang
manusia,” paparnya.
mendasari pengembangan pertanian organik. “Antara lain
Sedangkan ditinjau dari segi teknis, sedikitnya ada tu- pencipta dan alam, dampak negatif kemajuan teknologi
juh perbedaan yang sangat mendasar, antara lain ditinjau pestisida dan pupuk sintetis. Kemudian Indonesia berdari tanah. Pada pertanian konvensional, tanah merupa- iklim tropis. Perkembangan penduduk dan peningkatan
kan media tanam atau hanya sebagai objek. Sedang pada kualitas kehidupan,” ungkapnya.
pertanian organik tanah adalah media kehidupan sehingKetika kita ingin belajar mengamati alam dan melihat
ga memperhatikan betul kebutuhan tanah untuk bisa te- kenyataan, maka dapat ditemukan semacam dualisme,
rus dalam kondisi baik.
seolah-olah ada dua dunia: pertama adalah dunia yang
Dari teknis pengolahan, pada pertanian konvensional diciptakan Tuhan, yang dikehendaki dalam karya-Nya,
digunakan secara maksimal. Padahal, pada pertanian or- di mana setiap mahluk hidup berada untuk yang lain
ganik pengolahan dilakukan secara minimal. Hal ini di- (semua saling melayani = Organis). Sedang yang kedua,
lakukan untuk mengantisipasi adanya kerusakan tanah. dunia manusia, yang diatur, diurus manusia sedemikian
Teknis tanam pada pertanian konvensional dilakukan rupa sehingga mendapatkan sebanyak-banyaknya (semua
sistem monokultur sedang pada pertanian organik mene- saling mengambil = Egois)
rapkan sistem polykultur.
Fakta bahwa dunia manusia itu lebih menguasai hidup
Teknis pemeliharaan pada pertanian konvensional sehari-hari sehingga terjadi kerusakan dan kemerosotan
menggunakan sistem paket, yakni semua tanaman diper- daya alam, sedang dunia yang pertama kurang berperan.
lakukan sama. Padahal tanaman hampir sama seperti ma- Padahal untuk memahami dan mengerti pertanian organnusia memiliki karakteristik yang berbeda – beda. Pada ik dibutuhkan pemahaman dan keyakinan tentang dunia
pertanian organik, teknik pemeliharaannya dilakukan yang pertama yaitu kehendak-Nya dalam alam ciptaan.
sesuai karakter tanaman. Untuk OPT, pada pertanian
“Di alam terdapat sekurang-kurangnya lima (5) prinsip
konvensional menggunakan pestisida sintetis sedang mendasar yakni: Semua unsur di alam berbeda, Semua
pertanian organik mengunsur di alam berguna, Segunakan holistik, prevenmua unsur di alam saling
”Penggunaan pestisida sintetis
tif, dan kuratif.
atau tergantung,
memiliki banyak kelemahan, seperti berkaitan
Begitu pula pada teknik
Semua unsur di alam menmembuat hama menjadi resisten,
panen, pertanian konven
ciptakan keseimbangan,
memacu terjadinya mutasi gen,
sional menggunakan sis
dan Semua unsur di alam
menurunkan jumlah populasi
tem massal atau biasa
membentuk kekuatan (raserangga, dan menyebabkan
disebut panen raya. Padahasia alam),” katanya.
pencemaran baik pada alam, bahan
hal, di pertanian organik
Pada panca usaha tani,
panen disesuaikan dengan
sambung Sudaryanto, sepangan bahkan pada manusia yang
umur tanaman dan tidak
lalu menggunakan benih
mengganggu kesehatan.”
bisa disamaratakan. Begiunggul yang berakibat
tu juga pada lingkungan,
pada terdesaknya varietas
untuk pertanian konlokal bahkan cenderung
vensional menggunakan
ditinggalkan. Penggunaan
teknik
mengeksploitasi
bibit unggul memaksa
lingkungan
sehingga
petani untuk mengguna
mengakibatkan kerusakan
kan pupuk anorganik selingkungan. Sedang pada
hingga
mengakibatkan
pertanian organik mengketergantungan akan pugunakan teknik konserpuk. Padahal, penggunaan
vasi.
bahan-bahan
anorganik
“Dampak
pertanian
menyebabkan penguraskonvensional adalah penan sumber hara sehingga
cemaran, harga hasil perberakibat pada penurunan
tanian labil dan hanya
keanekaragaman tanaman.
berlaku sesaat. Sedang
“Penggunaan pestisida
pertanian organik adalah aman, harga stabil dan berlaku sintetis memiliki banyak kelemahan, seperti membuat
jangka panjang. Kami dapat menyimpulkan, pertanian hama menjadi resisten, memacu terjadinya mutasi gen,
konvensional merupakan jalan buntu atau stagnan sedang menurunkan jumlah populasi serangga, dan menyebabpertanian organik adalah jalan lebar yang penuh dengan kan pencemaran baik pada alam, bahan pangan bahkan
peluang dan harapan,” kata dia.
pada manusia yang mengganggu kesehatan,” urainya.
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 Direktur Yayasan Bina Sarana Bakti, YP Sudaryanto

Penggunaan pupuk sintetis, lanjutnya, juga menyebabkan terjadinya peningkatan keasaman tanah,
pengerasan tanah, pencemaran nitrat,
sulfat, gangguan mikroba dan gangguan tanaman yang menyebabkan
lahan menjadi kritis.
Akibat lainnya, adalah para petani
menjadi bergantung pada pupuk anorganik. Bila harga pupuk melambung atau terjadinya kelangkaan pupuk, petani menjadi tidak berdaya.
Kerugian juga terjadi pada tanah, di
mana tanah menjadi tidak sehat karena menurunnya unsur hara yang ada
sehingga menyebabkan kemerosotan
hidup untuk tananam.
Sedang untuk alam, bisa mengakibatkan kekacauan siklus alam. Penggunaan bahan anorganik mempercepat pemanasan global sehingga daya
dukung alam terus merosot yang berakibat pada merosotnya kehidupan
manusia.
Kawasan Indonesia dihuni sekitar
10% jenis semua tumbuhan berbunga dunia, 12% jenis mamalia dunia,
16% jenis amfibi dan reptil, 17% jenis
burung dan lebih dari 35% jenis ikan
laut dan air tawar yang sudah diketahui di dunia. Indonesia merupakan
salah satu negara yang digolongkan
“Mega Diversity” mempunyai keanekaragaman hayati terkaya di dunia
setelah Brazil dan Zaire.

Letak dan bentuk Indonesia sangat
strategis, terdiri dari kurang lebih
17.000 pulau yang sangat bervariasi
dalam bentuk, ukuran dan habitatnya.
Bahkan, Indonesia merupakan salah
satu dari 12 pusat keanekaragaman
hortikultura yang terbesar di dunia.
Keanekaragaman hayati tropis
merupakan potensi yang berharga
dan strategis yang sangat menentukan kemajuan bangsa Indonesia di
masa depan. Berbagai produk dapat
dihasilkan dari bumi Indonesia. “Indonesia adalah laboratorium pertanian yang lengkap,” katanya.
Ditinjau dari penduduk, kata
Sudaryanto, jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat dilihat sebagai
potensi tenaga kerja yang memadai
dalam memajukan pertanian. Bahkan ketersediaan pangan yang cukup
beragam mendorong terciptanya ketahanan pangan di masa mendatang.
Sinergi antara jumlah tenaga kerja
dan potensi beragam pangan dapat
menjadi kekuatan besar bagi bangsa
dan negeri ini. Pengembangan pertanian organik lebih sesuai dengan
situasi dan kondisi di atas.
Untuk diketahui, pertanian konvensional membawa kemerosotan
kualitas kehidupan karena sumber
hidup seperti tanah, air, lingkungan
tercemar. Bahkan berbagai produk
pertanian tidak aman bagi keseha-

tan. Ancaman berbagai penyakit seperti kanker, tumor, stres atau stroke
makin nyata. “Bahan kimia sintetis
telah menjadi “Musuh” kesehatan
manusia sehingga mendorong munculnya kelompok vegetarian, hidup
sehat dan konsumen organik dan sebagainya,” kata dia.
Pilar Pengembangan
Dalam mengembangkan pertanian
organik diperlukan pembangunan
karakter atau sikap, diikuti tertib melaksanakan prinsip-prinsip budidaya.
Kemudian melakukan pengelolaan
produksi dan pemasaran, serta meningkatkan kemampuan pengembangan pengetahuan organik serta
membangun jaringan dan gerakan
petani, pengusaha serta konsumen.
Pembangunan karakter atau sikap
bisa dilakukan dengan lima langkah
yang dikenal dengan Panca Makin (5
Makin), yang pertama adalah rasional, kedua integral dan kontekstual.
Ketiga konsep ini harus dilakukan
dengan sungguh-sungguh.
“Bila ketiga langkah ini dilakukan
dan berhasil maka harus diteruskan.
Jika menemui kegagalan maka harus
melakukan perbaikan dan revisi.
Langkah keempat adalah optimalisasi
setiap tindakan, berhasil atau gagal.
Sedang langkah yang kelima optimalisasi atau harmoni,” ujarnya. 
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Na-Oogst

Sang Primadona
Kendati tidak sebesar
produksi gula,
keberadaan tembakau
sebagai salah satu core
business PTPN X tidak
bisa dikesampingkan.
Memang di pasar lokal,
bisnis tembakaunya
masih sedikit, namun
tidak demikian halnya di
pasar internasional. Wow!
foto: ist

Oleh: Arif Junianto
Di pasar ekspor, khususnya di kawasan Eropa, tembakau yang dikenal
dengan brand Besuki Na-Oogst milik
PTPN X dikenal memiliki kualitas
terbaik untuk produk cerutu. Di lahan perkebunan seluas 1.000-1.500
hektar milik petani yang disewa
PTPN X, dan terdapat di kawasan
Ajung-Kertosari, Jember, tembakau
Besuki Na-Oogst menjadi primadona
ekspor. Tanpa terkecuali, perkebunan
tembakau yang berada di kawasan
Klaten, tepatnya di kebun Kebonarum, Gayamprit, dan Wedibirit.
Terutama dari perkebunan AjungKertosari, kelebihan dari tembakau di
perkebunan ini adalah mampu menyerap hujan sepanjang musim tanamnya. Sehingga dalam keadaan curah
hujan yang tidak menentu seperti
yang terjadi kali ini kontribusi sektor
tembakau tidak banyak terpengaruh.
Kepala Tanaman Unit Kerja Kebun Tembakau Ajung Gayasan, Dwi
A. Sandi, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, tembakau Besuki
Na-Oogst ini sangat menguntungkan
PTPN X. Selain kondisi tanamannya
yang tahan hama, produktivitasnya
pun tidak perlu dipertanyakan lagi.
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Apalagi dalam keadaan anomali
iklim dan curah hujan yang tinggi
pada tahun ini, tembakau Besuki
Na-Oogst ternyata tetap bertahan.
”Tahun ini, kami memprediksi, penurunan hanya sekitar 10 persen saja,”
ujarnya.
Keberhasilan menekan angka penurunan tersebut disebabkan di awal tahun 2011, pihak PTPN X khususnya
wilayah perkebunan Ajung Gayasan
menerapkan dua sistem baru guna
menghadapi anomali iklim dan curah
hujan yang tinggi.
Pertama, khusus untuk tembakau
jenis Na-Oogst, curah hujan yang
tinggi ditampung dengan drainase
yang sengaja dibuat lebih dalam.
”Lubang drainase kami buat mencapai kedalaman 50 cm,” ucap Sandi.
Kedua, pada awal 2011 saat-saat
menjelang processing, perkebunan
Ajung Gayasan melakukan mitigasi
hama dan penyakit, terutama fungi
(jamur) yang biasa menyerang tembakau saat udara lembab. Dikatakan
Sandi, program mitigasi ini merupakan hasil kerjasama dengan beberapa
akademisi asal Universitas Gadjah
Mada (UGM) Jogjakarta. ”Program
ini bernama Program Keawetan Budidaya,” tambah Sandi.
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Tanaman tembakau lainnya yang
juga merupakan komoditas ekspor
yang disebut Tembakau Bawah
Naungan (TBN)--digolongkan sebagai tembakau FIN—banyak mengalami masalah. Tembakau jenis ini tergolong tembakau jenis vorstenland yang
tidak tahan hujan. Oleh karena itulah
tetumbuhan tembakau ini dinaungi
atap plastik sebagai pelindung hujan.
Biasanya, tembakau TBN ini ditanam empat bulan lebih awal dibandingkan tembakau Besuki Na-Oogst.
Pemanenan tembakau jenis TBN ini
biasanya dilakukan ketika tembakau
telah berumur 45 hari, yakni dengan
memetik daun KOS. Tetapi, sebelumnya saat tembakau berumur 40 hingga 42 hari, kelayakan petik perdana
sudah harus dicek dan dipastikan.
Untuk mengetahui kelayakan petik, ada tiga cara yang biasa dilakukan.
Sandi menjelaskan, ketiga cara tersebut
adalah dari umur yang telah mencapai
45 hari, dari face generative-nya yang sudah mencapai 60 persen, dan terakhir
tentu saja dari tampilan fisiknya.
Selain itu, guna meningkatkan
kualitas produksi yang nantinya juga
berimbas pada pendapatan petani,
sejak Agustus tahun lalu, pihak PTPN
X juga telah mengembangkan budi

daya pengembangan varietas tem- dangkan dari Amerika sebesar 5 per- regulasi kebijakan pemerintah terkait
industri rokok yang masih simpang
bakau Kasturi. Tembakau ini khusus- sen, dan Afrika sebesar 2 persen.
Selain karena konsumen cerutu siur, sebenarnya tidak begitu berpenya diujicobakan di lahan percobaan
seluas hampir 2 hektar di kawasan kebanyakan adalah orang mancane- ngaruh dengan produksi tembakau
gara. Kecilnya pasar domestik juga PTPN X. Hal ini dijelaskan oleh
Kertosari, Jember.
Sedangkan tembakau TBN ini disebabkan oleh telah terjalinnya Kepala Tanaman Na-Oogst lainnya,
merupakan tanaman inti dari ko- kerjasama pihak perkebunan dengan Aris Handoyo. Menurutnya, hal
moditas PTPN X di sektor tembakau. PT. Burge Urger AG Burg (BSB) asal tersebut disebabkan pasar yang dibidik oleh PTPN
Tembakau jenis ini
X adalah pasar indipakai
sebagai
Kelebihan dari tembakau di perkebunan ini
ternasional
yang
tembakau isi dari
adalah mampu menyerap hujan sepanjang
memiliki regulasi
bahan cerutu yang
yang jelas terkait
diekspor di bebemusim tanamnya. Sehingga dalam keadaan
industri rokok.
rapa negara.
curah hujan yang tidak menentu seperti yang
Selain itu, pihak
Di usaha cerutu,
terjadi kali ini kontribusi sektor tembakau
PTPN
X, khususnya
setidaknya dikenal
tidak banyak terpengaruh
di unit perkebunan
3 lapisan yang diutembakau Ajungrutkan berdasarkan
kualitas. Sebagai filler, atau isi, biasa- Swiss untuk pendirian industri cut- Kertosari juga mengedepankan Corporate Social Responsibility (CSR) yang
nya tembakau yang dipakai adalah ting BOBBIN di Jember.
Industri ini bergerak di bidang diharapkan berdampak positif pada
tembakau Na-Oogst. Sedangkan tembakau TBN/FIN sebagai tembakau pemotongan atau pengguntingan masyarakat sekitar perkebunan.
Program CSR adalah terkait kebijenis unggulan biasanya dipakai seba- tembakau, yang nantinya dipakai
gai pengikat atau yang biasa disebut untuk pembungkus (wrapped) cerutu. jakan perusahaan yang mengedepanomblad dan sebagai pembalut cerutu Industri yang berlokasi di Kecama- kan tanggung jawab sosial, kesehatan
atau yang biasa disebut dekblad. Un- tan Jelbuk ini memiliki mesin pe- terhadap lingkungan sekitar. Juga ketuk omblad, biasanya tembakau TBN/ motong sebanyak lebih dari 195 unit sehatan dan keselematan lingkungan
FIN yang dipakai adalah tembakau dan mampu menyerap lebih dari 800 kerja, jaminan tidak adanya pekerja
yang kualitasnya berada pada grade tenaga kerja dengan komposisi yang di bawah umur, penerapan hama dan
didominasi oleh tenaga kerja perem- penyakit terpadu, dan monitoring
LPW dan RFU.
Terkait dengan pasar tembakau Jem- puan sebanyak 98 persen dan laki- terhadap kelestarian lingkungan.
Tidak hanya itu, menurut Aris,
ber ini, Sandi menegaskan memang laki hanya 2 persen.
Sedangkan produksi industri ini berdasarkan hasil penelitian yang dilebih didominasi untuk pasar internasional. Dijelaskannya, pasar domestik mencapai sekitar 5 ribu potong per lakukan masing-masing konsumen di
hanya memenuhi 1 persen saja dari hari atau 650 juta potong per tahun. Eropa, ternyata tembakau hasil produksi unit Ajung-Kertosari merujumlah komoditas keseluruhan yang Hasil produksi tersebutlah yang
pakan tembakau dengan kadar
dihasilkan oleh kebun Ajung-Kertosa- diekspor ke beberapa negara,
residu terendah sedunia. ”Itu
ri. Sedangkan sisanya adalah pasar di antaranya Swiss, Jerartinya, kandungan pestisiinternasional. Dari 99 persen pasar in- man, Spanyol, dan
da di tembakau kami paling
ternasional, pasar Eropa merupakan Italia.
sedikit,” ujar Aris bangga.
Mengelangganan terbesar PTPN X dengan
Yang membanggakan, terpersentase mencapai 92 persen. Se- n a i
nyata tembakau Jember diklaim
oleh pecinta tembakau di seluruh
dunia sebagai tembakau terbaik kedua setelah tembakau Kuba.”Ini sangat membanggakan bagi Indonesia,
khususnya Jember,” ucap Aris.
Efek prestasi yang terus menanjak tersebut, maka setahun terakhir
PTPN X mencoba mengembangkan
perkebunan tembakau hingga ke Madura. Namun lahan tersebut tidak
ditanami tembakau Besuki seperti
di Jember, namun PTPN X mencoba
hal yang baru, yakni menanam tembakau Virgina, yang biasa dipakai
untuk cigarette.
PTPN-X magazine | Volume:001 | Th-I | Maret - Mei 2011
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Tembakau Cerutu Jember

Terbaik di Dunia
foto: ist

Rony Kurniawan
Jember adalah kota yang terletak
di provinsi Jawa Timur. Jember juga
merupakan daerah yang dikenal sebagai daerah tapal kuda dan dikenal
juga dengan sebutan kabupaten 1.000
bukit karena memiliki setidaknya
1.666 bukit yang tersebar di seluruh
wilayah Kabupaten Jember.
Dan yang lebih fenomenal Kabupaten Jember terkenal sebagai penghasil
salah satu tembakau terbaik di dunia.
Melalui potensi tanaman tembakau ini,
Jember telah lama terkenal dan melegenda sebagai “kota tembakau” sebagai
salah satu daerah produsen dan penghasil tembakau terbesar dengan produk
yang berkualitas. Tidak hanya di pasar
nasional, bahkan telah lama Kota Jember dikenal di beberapa negara Eropa
seperti Bremen. Jerman.
Produksi unggulan perkebunan
andalan Jember yakni komoditi tembakau. Penggemar cerutu alias aficionado tahu persis bahwa cerutu
buatan Kuba, Amerika, Swiss, dan
Jerman mahal dan berkelas. Kabupaten Jember lewat tembakau Besuki
merupakan salah satu pemasok ce-
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rutu tersebut. Tembakau Besuki ini
dimanfaatkan terutama untuk pembalut cerutu (deklabad) selain sebagai
bahan pengikat (Binder) serta pengisi
(filler) aroma cerutu yang berkualitas
tersebut.
Satu-satunya BUMN yang mengelola tembakau di Jember adalah PT.
Perkebunan Nusantara X (PTPNX)
yang berlokasi di Kecamatan Arjasa.
Dalam upaya mengantisipasi persaingan pasar utamanya di luar negeri,
selain memasarkan produk tembakau secara langsung, PTPN
X juga mengembangkan
melalui unit Industri BOBIN
dan Koperasi Karyawan Kartanegara.
Industri Bobbin membawa
manfaat yang sangat besar,
di antaranya menyerap tenaga
kerja membuka lapangan kerja
baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya
jumlah uang yang beredar dan sebagai salah satu contoh keberhasilan
kerjasama dengan pihak asing. Pada
tahun 2003, industri Bobbin PTPN X
telah memproduksi sebanyak 700 juta
potong (bungkus) dengan tenaga ker-
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ja sebanyak 931 orang yang mayoritas
adalah wanita.
Koperasi karyawan Kartanegara
(kopkar Kartanegara) PTPN X juga
turut memproduksi sekaligus memasarkan produk tembakau baik
jenis Na Oogst dan TBN / FIN yang
dikemas menjadi cerutu yang berkualitas dan sesuai standar / keinginan
konsumen. Pembuatan cerutu kopkar
Kartanegara dilakukan secara manual atau “hand made”.
Tetapi lebih dari
itu ada sisi lain yang
mungkin
orang
awam belum tahu
bahwa
Jember
adalah penghasil
cerutu
terbaik
nomor satu di
Indonesia dan
nomor
dua
terbaik di se
luruh
dunia…!!!

Tradisi cerutu Indonesia berasal
Jember menghasilkan cerutu ter- pun di negara asing tersebut, cerutu
baik kedua di dunia setelah Kuba. yang dihasilkan di Jember dikira ber- dari Belanda. Tak jelas, apa dan siaYang mungkin banyak orang tahu asal dari Bali karena merknya berbau pa pabrik cerutu pertama di Hindia
Belanda. Namun, pabrik pemotong
adalah cerutu terbaik hanyalah dari Bali.
daun tembakau untuk cerutu di EroKuba. Tapi sebagai orang Indonesia
pa dibuat di Bobbin PTPN X di Desa
setidaknya bangga kalau penghasil Sejarah Cerutu
Di mata para juragan hecho en Jelbuk, Jember. “Usia tembakau di
cerutu terbaik kedua di dunia adalah
kota yang terletak di Indonesia yaitu Cuba alias cerutu Kuba, Indonesia sini hampir dua abad,” ujar Kuntjoro,
ibarat la tierra prometadora, sebuah konsultan sekaligus pengelola BobJember.
bin PTPN X Jelbuk,
Sampai-sampai
Jember
lambang dari kota
Lebih dari dua abad lamanya tembakau ini
dulu, JemJember sendiri adaada dan tumbuh di daerah Jember. Mulanya, berDari
terkenal dengan
lah tembakau yang
adalah George Bernie yang mendapatkan hak tembakaunya. Temsemakin mempererfpacht atau hak guna usaha untuk jangka
bakau Jember diekjelas bahwa Jember
waktu 75 tahun di daerah Jember.
spor ke Bremen,
adalah kota pengJerman. Tembakau
hasil cerutu. Cerutu
di Jember dikelola oleh perusahaan tanah yang menjanjikan. Jangan he- Jember dimanfaatkan terutama unPTPN X, dan diolah oleh orang-orang ran. Kuba maupun negara-negara tuk bahan pembalut cerutu (dekblad)
penghasil cerutu terbaik dunia tak selain sebagai bahan pengikat (bindatau warga Jember sendiri.
Ada tiga jenis cerutu yang dipro- pernah alpa menoleh ke Indonesia er) serta pengisi (filler) aroma cerutu
duksi di Jember. Jenis cerutu berba- setiap kali mereka membutuhkan ba- yang berkualitas tersebut. Tembakau
dari Jember itu tidak kalah dengan
tang pendek (small cigar), sedang han baku cerutu.
Dunia internasional juga menge- cerutu Kuba maupun Amerika.
(soft filler), dan panjang (long filler).
Lebih dari dua abad lamanya temMengisi pasar dalam negeri maupun nal Besuki Na Oogst (BNO), daun
mancanegara, cerutu Indonesia bua- tembakau yang dihasilkan di Besuki, bakau ini ada dan tumbuh di daerah
tan Jember memiliki beberapa me- Jember, yang cocok dipakai sebagai Jember. Mulanya, adalah George Berrek yang cukup dikenal, seperti Bali pembalut, pengikat atau pembung- nie yang mendapatkan hak erfpacht
Djanger, Bali Legong, serta Cadenza kus, bahkan pengisi cerutu. Tem- atau hak guna usaha untuk jangka
bakau Besuki, yang mengharumkan waktu 75 tahun di daerah Jember.
Long Premium.
Cerutu yang dibuat di Jember pun nama Jawa Timur, unggul dalam Ia menggarap areal perkebunan ini
sekarang sudah banyak diekspor ke karakter elastisitas, rasa, serta warna untuk usaha perkebunan tembakau
jenis BNO.bbs
banyak negara asing. Yang meski- daun yang cokelat kehitaman.

foto: ist
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kisah sukses

 Kepala Tanaman PG Jombang Baru , Adi Baskoro, (tengah ) dalam salah satu kegiatan di PG Djombang Baru.

Nyaris Ditutup,
PG Djombang Baru
Raih Peringkat Dua
Siska Prestiwati Wibisono
Waktu baru menunjukkan pukul
06.30 WIB. Tampak beberapa orang
berseragam putih bergegas menuju
ruang kerja kepala quality control. Dengan map dan beberapa lembar kertas di tangan, para karyawan Pabrik
Gula (PG) Djombang Baru yang terdiri atas Administratur PG Djombang Baru, Kepala Bagian Tanaman,
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Kepala Bagian Keuangan, Kepala
Bagian Instalasi, Kepala Bagian Pengolahan dan Kepala Bagian Quality
Control. Juga tampak Kepala Tebang
atau Angkut PG larut dalam suasana
rapat pagi yang setiap hari digelar
dengan agenda pembahasan rencana
persiapan mesin untuk menghadapi
musim giling pada Bulan April 2011.
Keseriusan, semangat serta kerja
keras para karyawan pabrik gula yang
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PG (Pabrik Gula) Djombang
Baru merupakan perusahaan
yang sehat. Tidak ada satu
pun yang menyangka bila PG
tersebut pernah mengalami
kerugian terus-menerus bahkan
nyaris ditutup oleh jajaran
Direksi PTPN X.
berada di Jl Panglima Sudirman No 1
Jombang ini telah mengantarkan PG
Djombang Baru menjadi pabrik gula
dengan perolehan laba nomor dua
se-PTPN X, berdasarkan prosentase
realisasi terhadap rencana kerja dan
anggaran perusahaan (RKAP) pada
tahun 2010 lalu.
“Tahun 2010, kami berhasil menjadi nomor dua perolehan laba terbesar berdasarkan prosentase terhadap

RKAP. Prosentase laba tertinggi
diperoleh oleh PG Modjopanggoong
dengan nilai 346.60 persen dari
RKAP. Sedang PG Djombang Baru
dengan nilai prosentase 254.80 persen dari RKAP,” ujar Kepala Bagian
Keuangan PG Djombang Baru, Priyo
Budi Setyono, saat ditemui di ruang
pertemuan PG Djombang Baru.

giling atau masa produksi, menjadi
salah satu persoalan penting bagi
sebuah pabrik gula. Termasuk juga
PG Djombang Baru. “Untuk suplai
air, kami bekerja sama dengan PT
Jasa Tirta. Namun debit air dari Sungai Gudeh dari Waduk Siman sangat
kecil sehingga tidak bisa memenuhi
kebutuhan kami. Selain itu PG Djombang Baru juga harus berebut air dengan para petani,” kata Adi Baskoro
yang menjabat sebagai Kepala Bagian
Tanaman PG Djombang Baru.
Untuk memenuhi kebutuhan air,
pihak PG Djombang Baru pun sudah melakukan usaha dengan menggunakan air tanah. Namun, tetap
tidak bisa memenuhi kebutuhan air
sebanyak 120 hingga 160 liter/detik.
Suplai air dari Jasa Tirta tidak pernah mencapai di atas 125 liter/detik.
Berbagai usaha sudah dilakukan.
Bahkan, para karyawan juga dilibatkan dalam proses mengawal air
mulai dari waduk hingga ke pabrik.
Kegiatan mengawal air ini dilakukan
pada malam hari. Mereka dibagi dalam bentuk kerja piket. “Agar proses
giling tidak berhenti, karyawan rela
harus piket malam untuk mengawal
air,” ungkap Adi.
Karena kekurangan air, mengakibatkan kegiatan giling atau produksi
gula berhenti. Tingginya waktu berhenti secara otomatis akan mengurangi proses produksi sedangkan biaya
produksi tetap tinggi. Itulah yang
menyebabkan PG Djombang Baru
mengalami kerugian.
foto: joko kristiono

foto-foto: joko kristiono

Priyo Budi menambahkan lima
tahun terakhir PG Djombang Baru
menunjukkan adanya peningkatan
laba, meskipun pada tahun tertentu
jumlah perolehan laba mengalami
penurunan. Namun, penurunan laba
tidak mengganggu kemandirian dan
semangat para karyawan PG untuk
terus berinovasi dalam rangka peningkatan mutu perusahaan.
Laba PG Djombang Baru pada tahun 2005 sebesar Rp 10 miliar, meningkat pada tahun 2006 menjadi Rp
16 miliar. Pada tahun 2007 sedikit terjadi penurunan dengan jumlah laba
sebesar Rp 15, 3 miliar. Perolehan
laba pada 2008 juga mengalami penurunan, bahkan anjlok menjadi Rp 7,6
miliar. Pada 2009, laba yang dicapai
mengalami kenaikan cukup besar
yakni mencapai Rp 31,7 miliar.
“Ini lonjakan luar biasa. Karena
anomali cuaca, pada tahun 2010 ini
laba kami mengalami penurunan dan
kami memperoleh laba ‘hanya’ Rp
22,1 miliar,” ujar Priyo Budi. Tapi bila
dilihat dari besaran laba yang diperoleh selama kurang lebih lima tahun
terakhir, PG Djombang Baru merupakan perusahaan yang sehat. Tidak
ada satu pun yang menyangka bila
PG tersebut pernah mengalami kerugian terus-menerus bahkan nyaris ditutup oleh jajaran Direksi PTPN X.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa selain menjadi sumber kehidupan bagi
manusia, air juga merupakan sumber
kehidupan bagi pabrik gula. Seringkali kekurangan air saat masuk masa

Laba Pabrik Gula
Djombang Baru
(2005-2010)

Tahun 2005	Rp 10 miliar
Tahun 2006 	Rp 16 miliar
Tahun 2007 	Rp 15, 3 miliar
Tahun 2008 	Rp 7,6 miliar
Tahun 2009	Rp 31,7 miliar
Tahun 2010 	Rp 22,1 miliar
PTPN-X
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Rela Kerja Lembur

Tanpa Dibayar

Siska Prestiwati W

Tak hanya sering merugi, PG Djombang
Baru yang letaknya di tengah kota pun
sering didemo masyarakat karena limbah yang dinilai mengganggu. Dengan
dua alasan itulah, para direksi PTPN X
mengambil keputusan untuk menutup
PG Djombang Baru. “Dulu, letak PG Djombang Baru sudah di daerah pinggiran dan
jauh dari pemukiman. Seiring dengan
laju perkembangan penduduk, di sekitar
PG akhirnya banyak berdiri perumahan
dengan jumlah penduduk yang cukup
banyak dan merasa terganggu dengan
aktivitas produksi kami. Inilah yang menyebabkan banyaknya demo,” ujar Abdul
Fatah, mantan Kepala Bagian Pengolahan
PG Djombang Baru yang saat ini setelah
pensiun dikaryakan sebagai Kepala Urusan
Quality Control, bertugas di Kantor PTPN X
di Jl Jembatan Merah No 3 - 11 Surabaya.
Terkait soal limbah yang sering di
demo, Abdul Fatah mengakui kekurangan suplai air membuat pabrik terpaksa membuang limbah cair dalam kondisi
temperatur yang masih panas. Meskipun
pembuangan limbah caih masir dalam
keadaan panas, namun limbah cair yang
dibuang di sungai sudah tidak berbaha-
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ya. “Kami berani menjamin bahwa limbah cair yang kami buang sudah aman
dan terbebas dari zat kimia yang berbahaya. Karena temperatur limbah masih
panas, sehingga waktu dibuang ke sungai masih mengepul,” katanya.
Fatah menerangkan masyarakat menilai PG Djombang Baru membuang limbah berbahaya karena biota sungai banyak
yang mati. Padahal, matinya biota sungai
bukan karena bahan kimia berbahaya
tetapi karena temperatur yang tinggi. Itu
terbukti dengan jumlah biota yang mati
hanya di sekitar pipa pembuangan saja,
karena temperatur air yang masih tinggi,
sedang yang lokasinya agak jauh, biota
sungainya masih hidup dan berkembang.
Mendengar rencana penutupan
pabrik, sambung Fatah, seluruh karyawan pun resah. Khususnya, karyawan
yang berstatus kontrak maupun karyawan musiman yang jumlahnya kurang
lebih 900 orang. Melihat keresahan karyawan, Serikat Pekerja Unit Kerja (SPUK)
bersama manajemen memutuskan untuk mengolah air yang sudah dipakai
dan memanfaatkan kembali dengan
menggunakan spray pond atau alat untuk mendinginkan air. “Karyawan bersedia bekerja lembur tanpa dibayar. Bah-
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kan, mereka pun bersedia membangun
spray pond sendiri,” jelas Fatah.
Meskipun loyalitas karyawan sangat
tinggi yang ditunjukkan dengan kesediaan bekerja lembur tanpa dibayar,
namun pihak manajemen tidak sampai
hati melakukan hal itu. Pihak manajemen tetap memperhatikan karyawan
dan membagi tugas pembangunan fisik
spray pond sesuai dengan disiplin ilmu
serta kemampuan para karyawan.
Wakil Kepala Bagian Pengelolaan PG
Djombang Baru, Djianto, menambahkan
pada waktu produksi air dibutuhkan untuk mendinginkan mesin dan untuk kondensor atau untuk membuat pendingin
air limbah cair dari 50 ® C hingga 60 ® C
menjadi 30 ®C. Pembangunan spray pond
sangat dibutuhkan. Sebab, air limbah yang
dibuang bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan sebagai pendingin mesin. Karena
biaya pembangunan spray pond sangat
tinggi, karyawan PG sepakat untuk membangun sendiri spray pond sesuai dengan
kemampuan mereka.
Diharapkan bantuan tenaga karyawan
bisa mengurangi biaya untuk membayar
kuli atau tukang bangunan. “Selain membangun spray pond dengan tenaga karyawan, biaya pembangunan spray pond

foto: joko kristiono

Peduli Warga Sekitar

semakin berkurang karena kami juga
mempergunakan alat-alat bekas dari PG
Krian yang sudah ditutup,” ucap Djianto.
Karena tanpa melalui proses tender,
pembangunan spray pond hanya membutuhkan waktu empat bulan saja. Jauh
lebih cepat bila dibandingkan pembangunan dengan proses tender. Menurut
Fatah, selesainya pembangunan spray
pond sangat membantu proses produksi.
Bahkan, bisa menghemat kebutuhan air
dari 450 liter/detik hingga 500 liter/detik
menjadi 50 liter/detik. Dengan adanya
spray pond, PG Djombang Baru bisa memenuhi kebutuhan air sendiri bahkan
juga bisa menekan biaya untuk membayar tagihan air.
Meskipun pembangunan spray pond
sudah selesai, rencana penutupan pabrik
tetap bergulir di awal tahun 2004. Namun
kondisi pabrik masih merugi sehingga
direksi tidak ingin keberadaan Pabrik Gula
(PG) Djombang Baru membebani perusahaan. Pihak manajemen yang waktu itu
dipimpin oleh Administratur (Adm) Subiantoro meminta tenggang waktu dan
masih berusaha meningkatkan produksi.
Pihak direksi pun memberikan waktu manajemen untuk beraudensi dengan pihakpihak terkait .

Kepala Bagian Tanaman, Adi Baskoro, menerangkan waktu itu,
Adm Subiantoro terus melakukan pembenahan baik dari sisi on
farm atau perkebunan dan off farm yaitu dari mesin dan sosial
masyarakat. Bahkan, seluruh karyawan pun sempat mengadakan
demo di depan kantor bupati untuk mendapatkan perhatian.
Selain melakukan demo, manajemen dan SPUK juga melayangkan
surat pengaduan ke Presiden RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus
Dur. “Pihak manajemen beraudiensi dengan Bupati Suyanto untuk
membantu mengatasi masalah air. Bahkan waktu itu Gus Dur turut
membantu dengan cara melakukan sudetan dari Sungai Mrican
Kanan,” terang Adi.
Tak hanya melakukan audensi dengan bupati dan presiden
RI, pihak manajemen juga aktif menjalin komunikasi dengan
kalangan pers. Sehingga, masyarakat bisa mengetahui kondisi
PG Djombang Baru serta usaha yang sedang diupayakan untuk
mengatasi permasalahan. “Administratur Subiantoro menunjuk
saya untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat agar tidak
terus melakukan demo,” kata Adi.
Untuk meredam kemungkinan munculnya demo, pihaknya
mulai melakukan pendekatan pada masyarakat. Mulai dari memberikan kebebasan dan mengajak mereka aktif menggunakan
fasilitas PG Djombang Baru, misalnya lapangan sepakbola mini.
PG juga aktif membantu masyarakat untuk membangun lapangan voli, pengaspalan jalan, membangun mushola dan lainnya.
“Kami juga memberikan kesempatan warga sekitar bekerja di
PG ini. Misalnya, melalui kepala desa masing-masing dengan jatah dua orang,” ujar dia. Melalui
pendekatan-pendekatan persuasif kepada
tokoh masyarakat dan membantu warga
sekitar pabrik, aksi demo yang sering
terjadi pun berangsur-angsur reda.
 Siska Prestiwati W

”Kami juga
memberikan
kesempatan warga
sekitar bekerja di
PG ini. Misalnya,
melalui kepala desa
masing-masing
dengan jatah dua
orang.”

 Adi Baskoro
foto: joko kristiono
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Suplai TAD Sangat Rendah
Siska Prestiwati W

Masalah teknis terkait kebutuhan air bisa dihadapi, dan masalah
sosial yang berhubungan dengan masyarakat sekitar sudah bisa diatasi.
Namun demikian berarti PG Djombang Baru terbebas dari masalah.
Pasalnya, mesin yang sering berhenti,
tak pelak membuat petani yang juga
sebagai suplier tebu sebagai bahan
baku gula pun sudah banyak yang
pindah ke pabrik lain.
Tebu asli daerah (TAD) jumlahnya
sangat kecil. Sehingga manajemen
dan karyawan terus mencari tebu dari
luar daerah untuk memenuhi kapasitas giling yang waktu itu sebesar 2100
tcd perhari atau 21 ribu kuintal/hari.
Jumlah TAD dari Lamongan, Bojonegoro dan Tuban tidak bisa memenuhi
kapasitas giling. Manajemen pun berusaha mendapatkan suplai tebu dari
luar daerah, antara lain daerah Malang, Lumajang, Sragen (Jateng), termasuk berburu tebu di sekitar daerah
Mojokerto dan Kediri.
Suplai tebu dari luar daerah sangat
membantu, tercatat pada 2004 suplai
tebu dari luar daerah 300 ribu kuintal,
meningkat pada 2005 menjadi 450 ribu
kuintal dan pada 2006 mencapai angka
600 ribu kuintal. Dengan penambahan
tebu dari luar daerah PG Djombang
Baru berhasil memenuhi kapasitas giling. “Saat itu, kami gencar mencari
tebu dari luar daerah. Bahkan, kami
sering mendapat sindiran tebu SMS
(short message service) karena kami sering memberikan info nilai rendemen
tebu melalui SMS. Kami pun sering
diejek dengan istilah tebu punya kaki,”
ungkap Adi.
Banyaknya sindiran dan ejekan dari
pihak kompetitor tidak dihiraukan.
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PG Djombang Baru terus melakukan
ekspansi dengan teknik merangkul
dan membina petani tebu baik yang
ada di dalam maupun luar daerah.
Yang penting proses produksi pun
berjalan lancar. Dampaknya, pada tahun 2005, PG Djombang Baru sudah
mencapai break event point (BEP).
Sementara untuk terus memompa
semangat karyawan, Adm Subiantoro menciptakan yel-yel. “Setiap hari,
seluruh karyawan dikumpulkan di lapangan dan meneriakkan Djombang
Baru, Djombang Baru Joss...,” kata Adi.
Usai meneriakkan yel-yel, para karyawan kembali ke tempat kerja masingmasing. Seiring dengan perkembangan
PG Djombang Baru, Yel-yel pun terus
dibuat dan ditingkatkan.
Pada 2005 yel-yel berubah menjadi Djombang Baru..super-super...
Joss. “Kita menanamkan kepada karyawan bahwa siapa pun pemimpinnya Djombang Baru nomor satu.
Hal ini untuk menjadikan mereka
sebagai individu yang bertanggung
jawab,”pungkasnya.
Walaupun sempat terpuruk pada
2003, PG Djombang Baru berhasil bangkit bahkan sudah balik modal pada tahun 2005. Kerja keras serta semangat
karyawan membuat pabrik yang nyaris
ditutup pun berhasil membalikkan
keadaan 180 derajat. Kondisi pabrik
yang sehat tidak membuat para karyawan terlena. Mereka terus melakukan terobosan untuk meningkatkan
produktivitas pabrik untuk mencapai
laba sebesar-besarnya.
Kepala Bagian Instalasi PG Djombang Baru, Hari Siswanto, mengatakan, mesin yang ada di PG Djombang Baru adalah mesin-mesin lama.
Namun, semangat para karyawanlah
yang membuat PG ini mampu me-
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ningkatkan produksinya. Dengan
alat-alat yang berusia lama, tidak
membuat karyawan putus asa dan
bekerja seenaknya. Justru kondisi itu
membuat mereka semakin termotivasi melakukan inovasi dalam rangka
meningkatkan produktivitas.
Sedangkan untuk mewujudkan
program zero residu (nol pemakaian
bahan bakar), karyawan PG Djombang Baru membangun conveyor
yaitu alat untuk mengembalikan ampas daur yang digunakan sebagai bahan bakar ke gudang ampas. Dengan
pembangunan conveyor, mesin terus
bekerja dan tidak berhenti. Minimnya
jam mesin berhenti semakin menghemat pengeluaran dan menambah
keuntungan perusahaan,” ungkap
Wakil Kepala Bagian Pengolahan PG
Djombang Baru, Djianto.
Keberadaan ketel batubara juga
sangat membantu hasil produksi.
Pada tahun 2008 hingga 2010 hasil
produksi sangat bagus. Selain terus meningkatkan jumlah tebu yang
masuk, pembinaan on farm terus ditingkatkan. Pembinaan tersebut berhasil membuat rendemen PG Djombang Baru mencapai angka 8,10 pada
tahun 2008.
Kepala Bagian Pengolahan, Setiayanto menambahkan di dalam pabrik gula
proses yang berlangsung bukanlah
membuat gula, melainkan menyelamatkan atau meminimalisir kehilangan sacharosa atau gula dari tebu.
“Yang penting adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP, selalu melakukan kontrol dan melakukan kordinasi aktif. Setiap masalah
harus segera dikonsultasikan dan
memanfaatkan mesin yang ada secara maksimal dan terus melakukan
inovasi. 

Dengan Tebu, Jadi Jutawan
Dery Ardiansyah
Siapa yang beranggapan bahwa menjadi petani tidak
bisa menjadi jutawan? Hal tersebut ditepis oleh Ikhsan.
Ya, sudah sekitar 18 tahun perjuangannya menjadi
petani tebu dia lalui dengan kerja keras dan berbuah
hasil yang luar biasa.
Tahun 1993 menjadi awal mulainya dia menjadi
petani tebu. Berbekal lahan awal sekitar 2800 meter
persegi, dia memulai mencoba menjadi petani tebu.
Bertempat di Desa Ploso, Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, dia merintis tanaman tebu.
Memilih tanaman tebu, bagi Ikhsan merupakan pilihan yang tepat. Selain resikonya kecil, untung yang
didapatkan sangat menggiurkan. “Bertanam tebu
itu pas, karena minim risiko,” ungkapnya. Meskipun
minim risiko tetapi harus dikerjakan secara maksimal
sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan apa
yang diharapkan.
Menjadi petani tebu, bukan tanpa halangan.
Gonjang-ganjing penutupan PG Djombang Baru pada
tahun 2003/2004 silam, ternyata membuat Ikhsan
gusar. Saat itu pula membuatnya semakin bingung
akan kemana dia menjual tebunya. Tetapi itu
hanyalah sebuah isu, bersama rekan-rekan
petani lain dia sempat mendatangi PG
Djombang Baru untuk menuntut agar
pabrik tidak ditutup.
“Kalau benar-benar ditutup,
akan saja jual kemana tebu milik
saya ini,” kenangnya sedih. Setelah
mendapat kepastian bahwa PG
Djombang Baru tidak ditutup
maka dia semakin bersemangat
untuk kembali mengolah tanaman
tebunya.
Ada yang membuatnya terikat
dengan PG Djombang Baru, yakni
dia senang dengan layanan
yang diberikan oleh PG
Djombang Baru. Sebab mereka tidak
membedakan
antara petani
besar maupun

petani kecil. Sebagai petani kecil dengan hasil tebu
yang juga sedikit, Ikhsan diperlakukan sama dengan
petani besar.
“Itulah yang membuat saya tidak bisa berpindah
ke pabrik gula yang lain. PG Djombang Baru mau
menerima hasil tebu kami walaupun dalam jumlah
yang kecil,” ujar laki-laki yang sudah berhaji lebih dari
1 kali tersebut.
Selain minim risiko, tebu baginya merupakan tanaman musiman yang bisa dipanen sebanyak 3 sampai 4
kali setahun. Memang untuk mengawali tanaman tebu
butuh biaya tinggi, tetapi setelah proses penanaman
akan mudah untuk dikembangkan.
Mengapa tidak menjadi petani padi? Dia bercerita banyak tentang keuntungan menanam tebu.
Menurutnya menanam padi itu merepotkan, tidak
boleh lengah terutama datangnya hama. Selain itu,
memilih tanaman tebu karena tebu adalah tanaman
yang stabil dan harganya pun juga stabil.
Dia pun menjelaskan bagaimana prospek tebu
jika dikembangkan dengan baik. Misalnya untuk
tanaman padi, dalam 1 hektar bisa memanen sekitar
6 ton dengan harga Rp 25 ribu per kuintal. Sedang
untuk tebu, lahan 1 hektar bisa memanen sekitar
1000 kuintal dengan harga Rp 45 ribu hingga
Rp 48 ribu perkuintal. “Menggiurkan bukan,”
ujar bapak 3 putra ini.
Ikhsan mengaku saat ini dia sudah
memiliki sekitar 40 hektar lahan untuk
perkebunan tebu dan 2 hektar untuk
tanam padi. Selain memiliki lahan yang
luas, dirinya juga bisa membuka lahan
pekerjaan bagi orang lain.
Selama menjadi petani tebu, Ikhsan
mengaku dirinya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bahkan, saat ini
dirinya sudah memiliki beberapa truk
untuk mengangkut hasil panen
dari sawah ke pabrik,
serta memiliki mobil
pribadi untuk
kepentingan
keluarganya. 
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Kiat PG Ngadiredjo
Menjadi Yang Terbaik
Dari 11 pabrik gula yang
dimiliki PT Perkebunan
Nusantara X (Persero),
Pabrik Gula (PG) Ngadirejo
merupakan salah satu
pabrik gula yang dalam
kurun waktu tiga tahun
terakhir bisa bangkit dari
keterpurukan.

 Petugas PG memeriksa kondisi peralatan
stasiun masakan menjelang Musim Giling 2011
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Dery Ardiansyah
Sejak diberlakukannya Kerjasama
Operasional (KSO) antara PG Ngadiredjo dengan PT Kencana Guna
Manis (KGM) tahun 2008, membuat
seluruh elemen PG Ngadiredjo
semakin bergolak. Setelah keputusan
KSO ditolak Kementerian Pertanian, semakin membuat tekad kuat
serta komitmen seluruh elemen PG
Ngadiredjo agar bisa bangkit dari
keterpurukan.
Namun itu semua dibutuhkan
waktu dan strategi khusus untuk
bisa bangkit menjadi pabrik gula
yang mandiri. Itu merupakan citacita yang ingin dicapai oleh seluruh
elemen yang bekerja pada PG Ngadiredjo tak terkecuali oleh Administratur PG Ngadiredjo, Ir. H. Setyo
Wibowo Wiyahno.
Dalam perjalanannya, dia merupakan salah satu orang yang berada
di balik sukses PG Ngadiredjo hingga sekarang. Ternyata, ada beberapa
kiat khusus yang dia miliki agar PG
Ngadiredjo mampu menjadi pabrik
gula yang maju.
Dia memaparkan bahwa untuk
bisa mengantarkan PG Ngadiredjo
hingga sekarang, hanya memiliki
5 kunci sukses. Membangun sikap
kepada seluruh karyawan untuk
tetap mencintai perusahaan merupa-

kan kunci yang pertama, yang harus
ditanamkan kepada seluruh karyawan PG Ngadiredjo. Bahkan kecintaaan tersebut ditunjukkan dengan
pembagian tebu yang akan diproses.
Untuk komposisinya, pada petani
sekitar 96% sedangkan 4% untuk PG
Ngadiredjo.
“Konsolidasi, adalah kunci yang
kedua,” ujar Alumnus Universitas
Negeri Jember tersebut. Dia juga
menjelaskan bahwa pentingnya
menyatukan arah, dan gerak langkah
perusahaan agar bisa bersama-sama
mengoptimalkan kerja karyawan PG
Ngadiredjo.
Hal tersebut dirasa penting karena agar setiap karyawan mampu
berkomunikasi dengan baik dengan
sesama karyawan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang tugas
yang dikerjakan.
Selain itu, pentingnya memandu
karyawan agar tetap bekerja supaya
memenuhi target perusahaan yang
merupakan kunci ketiga yang harus
dijalankan serta dipahami seluruh
karyawan. “Setiap karyawan harus
memiliki target dalam bekerja.
Target tersebut harus sejalan dengan
target perusahaan yang setiap tahun
meningkat,” pintanya. Komitmen
karyawan untuk bersama-sama
memajukan perusahaan harus tetap
dijaga dan terus dipandu agar PG

Ngadiredjo terus meningkat.
Untuk dapat meningkatkan
jumlah produktivitas gula yang
dihasilkan, dia memiliki 2 kunci
terakhir yakni optimalisasi sumber
daya manusia (SDM) serta selalu
mendorong melakukan inovasi
baru. Mengoptimalkan sumber daya
manusia diharapkan agar mampu
meningkatkan produktivitas.
Dia juga selalu menampung serta
terus memacu karyawannya agar selalu melakukan temuan serta inovasi
baru, seperti memikirkan bagaimana
selama proses penggilingan berlangsung tidak terjadi banyak kesalahan
yang mengurangi jumlah produktivitas gula yang dihasilkan. “Dengan
temuan serta inovasi yang dilakukan
oleh karyawan, produktivitas gula
semakin naik,” harapnya.
Terapkan Keterbukaan dengan
Petani
Untuk menjaga kepercayaan
petani terhadap PG Ngadiredjo,
pihaknya menerapkan prinsip
keterbukaan. Hal tersebut dirasa
menjadi hal yang sangat mendasar,
serta perlu dipahami oleh seluruh
petani yang menjual tebunya pada
PG Ngadiredjo. Prinsip tersebut berjalan sejak tahun 1991, dan prinsip
tersebut biasa dikenal dengan istilah
pola kemitraan.
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Munculnya perasaan saling curiga
dari petani kepada PG Ngadiredjo,
merupakan alasan mendasar mengapa PG Ngadiredjo memberlakukan pola kemitraan. Kala itu, setiap
petani selalu menaruh curiga kepada
pabrik, yang intinya selalu beranggapan bahwa pabrik melakukan
praktik yang tidak menyenangkan
kepada petani.
“Kala itu, petani selalu menaruh
curiga kepada kami. Padahal kita
bekerja untuk kelangsungan me-

Pada prinsipnya, dengan diberlakukan pola kemitraan serta asas
kekeluargaan membuat petani seperti dihargai. Selain itu, dengan PG
Ngadiredjo akan tercipta kerjasama
yang harmonis di mana antara PG
serta petani sama-sama saling membutuhkan. “Pabrik ini milik petani,
jadi kami ingin petani merasakan hal
tersebut,” pintanya.
Ternyata cara yang dilakukan PG
Ngadiredjo, dengan menerapkan
pola kemitraan serta asas kekeluar-

reka juga tetapi kok tetap saja kita
dicurigai,” ujarnya. Sikap seperti itu
ditunjukkan kepada seluruh elemen yang ada di PG Ngadiredjo,
ketika masa giling tebu berlangsung.
Akhirnya, suasana kerja tersebut
dapat diredam dengan pembicaraan
internal antara seluruh karyawan PG
Ngadiredjo serta para petani.
Alhasil, disepakati bahwa antara
petani serta PG Ngadiredjo harus
terbuka dalam komunikasi maupun
dari proses produksi tebu. “Selain
menerapkan pola kemitraan, kami
juga menerapkan asas kekeluargaan
kepada para petani,” ujarnya. Tujuan
menerapkan asas kekeluargaan agar
setiap petani ikut memiliki PG Ngadiredjo. Cara seperti itu, dilakukan
PG Ngadiredjo dengan menyosialisasikan kepada seluruh petani yang
bekerja sama dengannya.

gaan mampu diterima oleh seluruh
petani. “Kalau kami memberikan
pelayanan yang bagus, maka petani
akan merespon sikap kami dan
hal tersebut juga berdampak pada
produksi gula yang dihasilkan,”
ungkapnya.
Dengan melibatkan langsung
peran petani serta tetap memegang teguh pada pola kemitraan,
membuat iklim kerja menjadi lebih
harmonis. Dengan kemitraan sehat,
diharapkan antara petani hingga PG
Ngadiredjo mampu mengevaluasi
hasil produksi dari setiap tahunnnya.
Selain itu, dilibatkannya petani
dalam penyusunan rencana kinerja
tahunan membuat petani semakin
dihargai sebagai salah satu bagian
yang tidak terpisahkan oleh PG
Ngadiredjo.
“Kami harus terbuka. Kami tidak

30

PTPN-X magazine | Volume:001 | Th-I | Maret - Mei 2011

segan-segan meminta masukan
kepada para petani untuk bersamasama memperbaiki hasil produksi,
maka kami benar-benar menjaga
iklim tersebut,” tekadnya.
Pacu Target
Setelah iklim kerja dapat ditata
dengan baik, maka target peningkatan jumlah produksi gula harus bisa
ditingkatkan. Tidak tanggung-tanggung, pada tahun 2011 PG Ngadiredjo menargetkan dapat menembus kapasitas penggilingan sekitar 11 juta
kuintal. Sebelumnya, pada tahun
2010 target produksi mencapai 9,4
juta kuintal tetapi pada realisasinya
ketika produksi dapat menembus
angka 10,5 juta kuintal.
“Tahun 2010 lalu, kami mampu
melampaui target yang ditentukan
perusahaan. Kami mampu menyentuh angka 10,5 juta kuintal,” katanya. Untuk mencapai jumlah tersebut semua elemen yang terlibat baik
dari petani maupun PG Ngadiredjo
berkomitmen untuk meminimalisasi
kesalahan hingga 0%.
Sebelumnya, pada tahun 1991
target PG Ngadiredjo setiap penggilingan sekitar 6 juta hingga 7 juta
kuintal. Lambat laun target tersebut
naik hingga pada tahun 2010 mencapai 9,4 juta kuintal. Dengan komitmen bersama serta memegang teguh
pola kemitraan yang sehat, target
tersebut dapat terlampaui hingga
menyentuh angka 10,5 juta kuintal.
Usaha yang dilakukan PG Ngadiredjo untuk bisa melampaui target
dengan cara rayonisasi petani.
Diharapkan setiap petani terstruktur
dengan baik dengan harapan mereka
memiliki rasa atas keberadaan PG
Ngadiredjo. “Petani akan bergembira ketika proses produksi naik,”
ujarnya.
Setyo Wibowo, melanjutkan,
selain menerapkan rayonisasi pihak
PG Ngadiredjo membuat semacam
komitmen bersama dalam bentuk
tertulis. Kesepakatan itu dimulai
sejak 2009. Ada 4 Asosiasi Petani
Tebu Rakyat (APTR) yang tergabung
dalam komitmen bersama tersebut.
Kelompok tersebut tersebar dari
beberapa daerah, seperti dari daerah

Jombang, Kediri, Lamongan.
Mengenai maraknya petani yang
secara pribadi maupun kelompok
berbondong-bondong menjual
tebunya bukan pada PG Ngadiredjo,
dia pun berpendapat bahwa cara
tersebut sudah ada solusinya. Sebelumnya, pernah ada sebagian petani
yang menjual tebunya ke tempat
lain. Tetapi jumlah yang
mereka jual kepada tempat lain hanya berkisar 2
juta kuintal saja. “Pernah
ada sebagian petani
menjual keluar dari PG
Ngadiredjo, tetapi hanya
mencapai 2 juta kuintal
saja,” jawabnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut,
Setyo Wibowo memiliki
strategi jitu, yakni mengisolasi sejumlah petani.
Petani diberi pemahaman
untuk memercayakan PG
Ngadiredjo sebagai mitra
kerja yang baik. Selain
itu, PG juga membantu
petani apabila memiliki
masalah dengan masalah
pendanaan yakni dengan
cara pemberian kredit
lunak. “Itulah cara yang
kami lakukan kepada
para petani, sehingga
mereka tetap berkomitmen menjadi mitra kita,”
katanya.
Pihak PG juga
mengimbau kepada
petani untuk tetap
memilki loyalitas. Apabila selama perjalanan
waktunya sebagian
petani melakukan penyimpangan, pihak PG memberikan
teguran. “Kami selalu mengomunikasikan hal tersebut dengan petani.
Jika mereka berbuat yang tidak sesuai kesepakatan kami pasti menegur,”
tegasnya.
Dengan berbagai cara-cara efisien
dan jitu tersebut terbukti laba yang
dihasilkan PG Ngadiredjo meningkat. Laba tahun 2009 tercatat
menyentuh angka Rp 78,5 miliar,
sedangkan tahun 2010 bisa menem-

bus angka Rp 89,6 miliar. Sedangkan
tahun 2011 sesuai dengan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP), target laba yang harus dicapai oleh PG Ngadiredjo sekitar Rp
76,2 miliar.
Kembangkan Inovasi Kreatif
Dengan target dari tahun ke tahun

meningkat mendorong seluruh
elemen di PG Ngadiredjo untuk
menemukan serta mengembangkan
inovasi baru. Inovasi yang diciptakan
mendorong peningkatan produksi
gula yang dihasilkan. Salah satu inovasi itu adalah tentang sistem tebang
angkut distribusi tebu yang akan
masuk dalam stasiun penggilingan
ke gilingan atau dikenal dengan jalur
C2.
Inovasi tersebut tercipta karena

masalah yang kerapkali terjadi ketika
arus distribusi tebu macet untuk
memasuki stasiun penggilingan ke
gilingan. Apabila arus distribusi tebu
macet bisa mengakibatkan pemberhentian jam penggilingan. Peristiwa
jam berhenti pernah dialami PG
Ngadiredjo pada tahun 2010, karena
faktor anomali cuaca yang kerap melanda, mengakibatkan
distribusi tebu sullit
masuk ke dalam stasiun
penggilingan. “Apabila
terjadi jam berhenti,
maka berdampak pada
kekurangan produksi
tebu yang akan diproses,” keluhnya.
Selama musim giling
tahun 2009, tercatat
sekitar 259 jam mengalami pemberhentian. Sedangkan 2010
tercatat sekitar 203,75
jam berhenti. Karena
kejadian tersebut tahun
2009 hingga 2010 terjadi
penurunan cost yang
cukup tajam. Pada
tahun 2009, penurunan
cost mencapai 105%
sedangkan 2010 penurunan cost bisa mencapai 95%.
Setyo Wibowo,
menyatakan, tahun
2011 ini untuk jam berhenti harus diturunkan.
Lebih-lebih hingga 0
jam pada waktu musim
giling berlangsung.
Menurutnya jika selama proses penggilingan terjadi jam berhenti
maka bisa mengakibatkan kerugian.
Dia mencontohkan bahwa apabila
dalam sebuah proses terjadi satu jam
pemberhentian, maka PG Ngadiredjo mengalami kerugian sekitar
Rp 200 juta. Bisa dibayangkan jika
selama musim giling berhenti hingga
berjam-jam lamanya. “Harus kami
turunkan, hingga mencapai 0 jam,
sehingga kerugian bisa dicegah dari
awal,” imbuhnya.
Inovasi yang kedua adalah men-
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ciptakan alat untuk mendapatkan
kristal sebanyak-banyaknya (auto
fiding). Alat tersebut menjadi hal
yang paling penting untuk diciptakan, karena PG Ngadiredjo ingin
menekan kehilangan gula dalam
ampas hingga lebih kecil. Usaha itu
dirasa perlu karena PG Ngadiredjo
ingin menghasilkan Gula D, proses
dimana memisahkan gula dengan
tetes. Pada tahun 1998 sudah ada
stasiun untuk pemusatan Gula D.
Auto Fiding diciptakan untuk
membuat umpan (tebu yang sudah digiling) menjadi lebih padat,
sehingga ketika diproses menjadi
kristal, gilingan menjadi bagus untuk
kemudian kehilangan gula dalam
ampas bisa ditekan lebih kecil lagi.
“Proses pengkristalan merupakan
proses yang penting, sehingga harus
diperhatikan secara mendetail,” lanjutnya. Keterbukaan dengan petani
terus dijaga dengan baik sehingga
pola pembinaan bisa tercipta di
antara petani serta PG Ngadiredjo.
Inovasi yang terakhir yang diciptakan PG Ngadiredjo adalah Loan
Farm. Inovasi tersebut yakni membagi tebu berdasarkan kategorinya.
Ada 3 jenis tebu berdasarkan kategori, antara lain tebu rakyat khusus,
tebu kredit, hingga tebu mandiri.
Jenis-jenis tersebut juga harus diperhatikan budidayanya. Beberapa hal
yang harus diperhatikan antara lain
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pemilihan varietas, hingga sarana
produksi.
Untuk tebu rakyat khusus, tebu
dibudidaya seolah-olah milik PG
Ngadiredjo. Sedangkan tebu kredit,
seluruh proses budidaya dikelola
petani tetapi segala sarana dan prasarananya disiapkan oleh PG. Lain
halnya dengan tebu mandiri, PG
Ngadiredjo dalam pembudidayaan
tebu tersebut hanya menyediakan
pupuknya saja. Sedangkan kebutuhan lainnya disiapkan oleh petani.
Mengenai luas lahan yang digunakan untuk loan farm, lahan yang
dimiliki oleh PG Ngadiredjo mencapai 800 hektar, terbagi atas lahan
tebu rakyat khusus sebanyak 14.000
hektar, untuk tebu kredit 1.500 hektar, sedangkan tebu mandiri sekitar
2000 hektar.
Limbah Pun Raih Penghargaan
Karena mampu mengelola limbah
akhir yang terdiri dari limbah cair,
padat, udara, hingga limbah B3
dengan baik, PG Ngadiredjo sering
mendapatkan penghargaan. Pada
tahun 2009 dan 2010 mendapat penghargaan proper biru. Penghargaan
itu diperoleh dari Universitas 17
Agustus Surabaya beserta sebuah
LSM di Surabaya. Sedangkan tahun
2011, Setyo Wibowo menargetkan
agar PG Ngadiredjo mampu mendapatkan proper hijau.
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Untuk pengolahan limbah, itu sudah menjadi tekad seluruh karyawan
agar peduli dengan limbah. Sehingga
apapun jenis limbahnya tidak sampai mengganggu masyarakat sekitar.
Untuk limbah jenis padat, PG membuat inovasi dengan memprosesnya
menjadi pupuk bio kompos. Pupuk
itu berasal dari abu/blontong pembakaran, yang kemudian dijadikan pupuk dan dikembalikan ke tanaman.
Untuk harga pupuk bio kompos
kreasi PG Ngadiredjo sekitar Rp 250
per kilo.
Penggunaan pupuk bio kompos
tersebut ternyata memberikan hasil
menggembirakan bagi kualitas tanaman tebu. Dengan pupuk bio kompos, produksi tanaman tebu semakin
meningkat.
Sesuai dengan PG Ngadiredjo,
penanaman tanaman tebu harus
sejalan dengan takaran pupuk yang
tepat, antara lain 8 kuintal pupuk
Za serta 3 kuintal pupuk phonska.
Tetapi dengan diciptakan pupuk bio
kompos tersebut, pemberian pupuk
mencapai 3 hingga 6 ton.
Hasil yang memuaskan, tergambar
dari tebu yang dipanen. Tebu yang
menggunakan pupuk bio kompos
tidak mudah kering, kemudian rendemen tebu bisa mencapai 10 %. Padahal
sebelum menggunakan pupuk bio
kompos rendemen tebu setiap panen
hanya mencapai 8 % saja.

Selain itu, tanah setelah proses penanaman dapat terbangun kembali
sehingga berpengaruh pada masa
penanaman selanjutnya. “Penggunaan pupuk bio kompos lambat
laun dirasakan petani sebagai sebuah
temuan yang luar biasa, terbukti

setelah petani menggunakan pupuk
tersebut produksi tebu menjadi meningkat,” ujarnya bangga.
Penggunaan pupuk bio kompos dimulai sejak 2001, kemudian
diintensifkan hingga 2003. Sejak
tahun 2007, hasilnya bisa dirasakan

oleh petani. Terjadi peningkatan
pada tanaman tebu dan berpengaruh
terhadap jumlah produksi gula. Tercatat tahun 2009 rendemen tebu bisa
mencapai 8,96 %, sedangkan pada
tahun 2010 rendemen menembus
angka 8,3 %. 

Selamat &Sukses
Hut Ke-15

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
dan Penerbitan Perdana PTPN X Mag
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Kuli Tenggulug yang
Sukseskan Tiga Anaknya
Bekerja untuk beribadah, itulah pedoman yang selalu dipegang teguh oleh
Jayadi. Sudah 30 tahun, dia bekerja sebagai kuli angkut/tenggulug gula
di Pabrik Gula (PG) Toelangan, Sidoarjo. Dia mampu membuktikan bahwa
pekerjaan seperti itu juga bisa menghidupi keluarga serta memberikan
pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.
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sikap disiplin serta jujur, dia mendidik anaknya
menjadi anak-anak yang luar biasa. Dia juga
Perjuangan tersebut bukan tanpa usaha yang
tegas, dan keras kepada anak-anaknya.
biasa-biasa saja, tetapi dengan keringat yang
Dia terapkan seperti itu, semata-mata untuk
luar biasa. Alhasil dengan usahanya, 3 anaknya
kebaikan anaknya. “Saya sangat keras dalam
mampu mengenyam pendidikan yang layak
mendidik anak. Hal tersebut semata-mata untuk
kemudian bekerja sesuai dengan apa yang dia
masa depan mereka,” tukasnya.
harapkan.
Selain menerapkan sikap tegas, yang terpenSudah menancap di hatinya, bahwa apa yang
ting menurut Jayadi adalah bekal agama yang
dipesankan oleh orangtuanya dulu. Pesan yang
kuat. Bekal pendidikan agama tersebut akan
selalu dia ingat, saat itu yakni bekerja dengan
menempa anak merasa diawasi setiap perilakusepenuh hati seolah-olah sedang beribadah pada nya oleh Allah SWT.
Tuhanmu.
Meskipun bekal pendidikan agama sangat
Itulah pesan yang kemudian dia terapkan dakuat diterapkan oleh Jayadi, dia juga meneraplam mendidik anaknya saat ini. Meskipun bekerja kan pendidikan sikap. Pendidikan sikap menurut
sebagai tenggulug, dengan gaji awal sekitar Rp
Jayadi yakni memberikan kebebasan kepada
150 ribu perbulannya, dia tetap bisa menghidupi anak-anaknya tetapi harus tetap bertanggung
keluarganya dengan baik.
jawab atas apa yang anak-anaknya kerjakan.
“Saat itu saya masih
Jayadi yakin, dengan
ingat, gaji awal pertama
cara pendekatan seperti
Selain menerapkan sikap itu seorang anak bisa dekat
menjadi kuli angkut sekitar
tegas, yang terpenting
Rp 150 ribu perbulan.
dengan orangtuanya.
Cukup nggak cukup ya
Setiap anak butuh perhamenurut Jayadi adalah
disyukuri saja,” ujarnya
tian ketika mereka sudah
bekal agama yang kuat.
mengenang.
diperhatikan maka
Bekal pendidikan agama merasa
Saat itu, pada tahun
akan patuh dengan apa
tersebut akan menempa yang orangtua sampaikan.
1973 dia masih bekerja
sebagai tukang pompa di
“Saya tidak ingin anak saya
anak merasa diawasi
PG Toelangan. Lambat laun,
ikut hal-hal yang negatif,”
setiap perilakunya oleh
dia mengalami peningujarnya.
Allah SWT.
katan dari yang pertama
Tiga anak-anaknya berbekerja sebagai tukang
hasil bekerja sesuai dengan
pompa kemudian menjadi kuli angkut gula.
apa yang dia inginkan. Anak pertama peremDengan penuh kesabaran dan keikhlasan
puan menjadi guru di salah satu sekolah madradia jalani pekerjaan tersebut, dan tahun 1980
sah di Sidoarjo. Keberuntungan juga dialami oleh
dia diangkat menjadi koordinator gudang gula.
anak lelakinya yang nomor dua yakni bekerja
Tugasnya yakni mengawasi distribusi gula yang
menjadi polisi di Surabaya sedangkan anak yang
akan dinaikkan ke atas truk gula.
ketiga, perempuan menjadi perawat rumah sakit
Dipercaya menjadi koordinator gudang gula
di Malang.
membuat dia semakin berat untuk menjalaninya.
Kesuksesan anak-anaknya tersebut merupaMemimpin 24 orang anak buahnya, ternyata
kan hasil didikan keras darinya. Hingga saat ini,
dijalani dengan penuh tanggung jawab dan
dia sudah dikarunia seorang cucu laki-laki. Kerja
keikhlasan.
kerasnya tersebut terbayar dengan hasil yang
Dengan keterbatasan hasil yang dia dapatkan
saat ini dia nikmati. “Hanya kata syukur yang
dari bekerja di PG Toelangan, akhirnya membuat
mampu saya ucapkan. Saya hanya berusaha
dia berfikir mencari rejeki tambahan. Dengan memewujudkan semuanya,” pintanya.
nyewa lahan pertanian, dia juga menjadi petani.
Meskipun ketiga anaknya sudah berkerja,
Awalnya dia hanya menyewa 1 hektar lahan
mereka kadang juga memberikan beberapa resawah. Dengan mengerjakan lahan persawahan
jeki kepada Jayadi. Hal itulah yang membuatnya
tersebut, penghasilan yang semula kecil lambat
terharu, ketiga anaknya sudah sukses dan tidak
laun bisa semakin bertambah. “Kalau nggak
lupa dengan orangtuanya.
saya sambi dengan bertani, mungkin kebutuhan
Mereka bahkan sering mengunjunginya
sehari-hari nggak cukup,” ucapnya lirih.
setiap seminggu bahkan 2 minggu sekali. “Setiap
Berbagai kesibukan menghidupi keluarganya
seminggu sekali anak-anak pulang. Suasana bertidak membuatnya lupa akan tanggung jawab
kumpul seperti itulah yang saya selalu rindukan,”
kepada anak-anaknya. Dengan menerapkan
ungkapnya. 
Dery Ardiansyah

foto: deri ardiansyah
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pengembangan

PTPN X Bangun
Pabrik BioetHanol
Pada sebuah proses giling, tebu tidak
hanya menghasilkan gula namun
juga menghasilkan tetes. Setiap
tahun jumlah produksi tetes yang
dihasilkan pabrik gula (PG) milik
PTPN X terus meningkat. Bahkan
tahun 2010, jumlah produksi tetes
mencapai 300.690 ton.
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Siska Prestiwati W
Sekretaris Perusahaan
PTPN X, Ir Djoko Santoso, menjelaskan, selama ini, daya tampung
tangki terbatas. Setiap pabrik
hanya memiliki tangki penampung
tetes maksimal untuk satu bulan
proses giling. Padahal, masa giling
di pabrik tebu rata-rata selama
enam hingga tujuh bulan, mulai
Mei hingga November.
Dengan keterbatasan tangki,
maka hasil tetes harus segera dijual. Kalau tidak dijual, hasil tetes
akan meluber yang bisa menimbulkan protes dari warga sekitar
pabrik. “Di sinilah terjadi bargaining position yang menyebabkan
harga tetes kita rendah,” jelas
Djoko ditemui di ruang kerjanya
di Kantor PTPN X Jl Jembatan
Merah 3 – 11 Surabaya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang ini menjelaskan, tetes
tebu merupakan salah satu bahan

untuk membuat bioethanol atau
biofuel. Berkaitan dengan itu,
pihak manajemen PTPN X ingin
membuat industri hilir dalam memanfaatkan dan mengolah tetes
tebu yang jumlahnya sangat besar
itu, untuk membuat biofuel atau
bioethanol.
“Ini sejalan dengan program
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni untuk menggalakkan
energi alternatif. Apalagi sumber
energi dari fosil sudah semakin
tipis,” kata pria yang pernah
menjabat sebagai Kepala Bidang
Renbang (Perencanaan dan Pengembangan).
Seperti diketahui, konsumsi
solar dan premium atau bensin di
Indonesia terus meningkat jumlahnya. Celakanya, kedua bahan
bakar yang bersumber dari fosil
itu tidak lagi sepenuhnya ditambang di dalam negeri. Sehingga,
Indonesia harus impor dari negara lain yang otomatis berpenga-

ruh pada harga penjualan solar
dan bensin di tanah air.
Berdasarkan data Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITB, menunjukkan
konsumsi solar Indonesia tahun
1995 mencapai 15,84 miliar liter.
Dari jumlah tersebut, 6,19 miliar
liter dihabiskan untuk transportasi. Konsumsi solar dari tahun ke
tahun tidak mengalami penurunan malah sebaliknya.
Tahun 2000 dari jumlah total
konsumsi solar sebanyak 21,39
miliar liter, untuk kebutuhan
transportasi menghabiskan 9,69
miliar liter. Lima tahun kemudian
atau tahun 2005, jumlah konsumsi
semakin meroket hingga mencapai angka 27,05 miliar liter, yang
sebagian terserap untuk transportasi sebesar 13,12 miliar liter.
Padahal tahun 1999, seperempat
dari total kebutuhan solar Indonesia sudah impor.
Sementara kebutuhan pre-

 Komisaris, Direksi dan Sekretaris Perusahaan ketika
berkunjung ke Saraburi Sugar Company Limited, Thailand
foto-foto: koleksi pribadi Nur iswanto
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 Delegasi PTPN X menyimak presentasi tentang pabrik bioetanol dari manajemen Saraburi Sugar Company.

rintah Jepang tengah fokus mengembangkan
mium tahun 2001, konsumsi premiun mencapai
bioethanol sebagai bioenergi alternatif pengganti
14,60 miliar liter. Meningkat menjadi 15 miliar
energi yang berasal dari fosil,” kata bapak tiga
liter pada tahun 2004. Kemudian tahun 2005,
orang putra ini.
kebutuhan premium mencapai 17,47 miliar liter
Berbekal informasi tersebut, Direktur Utama
dan Indonesia harus mengimpor premium. Sep(Dirut) PTPN X, Subiyono, berangkat ke Jepang.
erlima dari total kebutuhan premium di negeri
Selama di Jepang, Dirut mendapatkan banyak
ini jumlahnya mencapai 3 hingga 5 miliar liter.
informasi perihal pendirian pabrik bioethanol.
“Sebenarnya tahun 2006, kami sudah berenSelain mendapatkan informasi penting dari
cana membangun pabrik bioethanol. Di tahun
Marubeni Corporation dan TSK Ltd Japan, Dirut
tersebut, rencananya kami bekerja sama dengan
PTPN X juga meninjau peralatan pembangunan
PT Molindo. Sayangnya harus tertunda, karena
pabrik bioethanol.
undang-undang mensyaratkan untuk menjual
“Dilihat dari
biofuel harus blendpenyediaan bahan,
ing, yaitu melalui
”Sebenarnya tahun 2006, kami
PTPN X sudah
Pertamina,” kenang
mencukupi, sebab
pria yang pernah
sudah berencana membangun
produksi tetes
mengikuti acara
pabrik bioetanol. Di tahun
dengan status milik
Peninjauan Confertersebut, rencananya kami
X mencapai
ence IAPSIT (Interbekerja sama dengan PT Molindo. PTPN
lebih 120 ribu ton
national Association
Sayangnya harus tertunda, karena pertahun,” ungkapof Proffesional in
undang-undang mensyaratkan
nya.
Sugar and IntegratMasih menurut
ed Technologies)
untuk menjual biofuel harus
Djoko,
meskipun
di Al-Arish, Mesir
blending, yaitu melalui Pertamina.”
sudah memenuhi
2008.
semua persyaraKarena yang
tan. PTPN X tidak
memandatori sudah
secara otomatis dipilih oleh pihak Jepang. PTPN
ada, maka tahun 2008 PTPN X berniat melanX harus bertarung dengan sesama PTPN dari
jutkan rencana membangun pabrik bioethanol.
Indonesia dan beberapa negara yang juga mengInstansi ini pun mulai mencari informasi berapa
harapkan bantuan Jepang untuk membangun
besar investasi yang dibutuhkan melalui Marpabrik bioethanol. Negara-negara itu antara lain
ubeni Corporation yang sudah menjadi partner
Pakistan, India, Vietnam.
dalam perawatan mesin-mesin di pabrik gula.
“Melalui beauty contest, Indonesia terpilih.
“Malah dari Marubeni Corporation, kami
Setelah terpilih, tidak secara otomatis PTPN X
mendapatkan informasi bahwa saat ini Peme-
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Windu Kamukten
Jl. Raya Mastrip 136A/12A Kedurus, Surabaya 60223
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Melayani Pertanian dan Perkebunan
 Obat Pembasmi Hama Tanaman (Insektisida)
 Obat Pembasmi Rumput Liar (Herbisida)
 Obat Pembasmi Jamur Tanaman (Fungisida)
 Alat-alat Pertanian, Suku Cadang dan Barang Umum

foto: dokumentasi sekper

 Penandatangan license agreement antara PTPN X dengan Marubeni
Corporations di Tokyo, Jepang pada 13 Oktober 2010 lalu.

terpilih. Sebab, di Indonesia juga masih diadakan pemilihan di
mana lokasi yang tepat,” tutur Djoko.
Beberapa poin yang diperhatikan pihak Jepang adalah pabrik
gula (PG) yang memiliki kemampuan menyediakan bahan baku.
Selain kemampuan suplai bahan baku, lokasi pabrik, kemampuan
SDM, keuangan perusahaan menjadi penilaian.
Pihak pemerintah Jepang menginginkan pabrik bioethanol
yang nantinya akan menjadi pabrik percontohan ini lokasinya
mudah dijangkau. Beberapa persyaratan lainnya juga harus
dipenuhi seperti kemampuan perusahaan membangun gedung
pabrik, sarana penunjang serta sarana pengolahan limbahnya.
Lantas pabrik gula mana saja yang diseleksi pihak Jepang? Tim
Jepang yang terdiri dari New Energy and Industrial Technology
Development Organization (NEDO) dan Ministry of Economic
Trade and Industry (METI), masih memilih beberapa pabrik gula
yang sudah mengajukan.
Mereka yang ikut seleksi antara lain, PG Cinta Manis, PG
Bunga Mayang milik PTPN VII, kemudian PG Semboro dan PG
Djatiroto milik PTPN XI, serta tiga PG milik PTPN X, yaitu PG
Gempolkrep, PG Ngadiredjo dan PG Pesantren Baru.
“Dari seleksi itu, akhirnya PG Gempolkrep (Mojokerto) yang
terpilih. Selain suplai bahan memenuhi, lokasi PG Gempolkrep
mudah dijangkau dan keuangan manajemen PTPN X pun sudah
siap,” kata Djoko.

Selamat
Mengucapkan

dan

Sukses
HUT ke-15

PTPN X
Penerbitan Perdana
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sajianutama

PTPN X, Ujung Tombak
Industri Gula Indonesia
PT Perkebunan Nusantara X atau PTPN X, hadir sebagai salah satu
ujung tombak PT Perkebunan Nusantara. Mereka merupakan
satu-satunya penopang utama bisnis hasil produksi perkebunan,
khususnya olahan tebu. Lebih spesial adalah gula yang tentu saja
memiliki andil besar dalam distribusi gula lokal seluruh Indonesia.
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Arif Junianto
Tanpa terasa 15 tahun sudah PTPN
X berdiri dan menjadi satu-satunya
perusahaan yang menyediakan kebutuhan hasil produksi, khususnya gula,
untuk masyarakat. Sejak diresmikan
pada 11 Maret 1996 silam, PT Perkebunan yang telah berganti nama menjadi PT Perkebunan Nusantara, bisa
dikatakan merupakan ujung tombak
industri gula di Indonesia.
PT Perkebunan Nusantara didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No 15 Tanggal 14 Februari Tahun 1996 tentang pengalihan
bentuk Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dari PT Perkebunan. Sejak
saat itu, beberapa PT yang ada,
seperti PTP 19, PTP 21-22, dan PTP
27 melebur menjadi satu yakni PT
Perkebunan Nusantara X (Persero).

Sebagai salah satu penopang utama
bisnis perkebunan di Indonesia, PTPN
X bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan stok produk hasil
perkebunan, khususnya gula di pasar
Indonesia. Dengan demikian, gempuran produk gula impor dari luar
negeri pun bisa lebih ditekan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Gula
itu oleh PTPN X dipasarkan di dalam
negeri melalui perdagangan bebas dan
terkoordinasi.
Oleh karena merupakan hasil lebur
an dari 4 PTP besar, maka PTPN X
kini menjadi satu-satunya PTPN yang
memegang kendali penuh atas distribusi produk perkebunan, khususnya
gula. Tidak heran, hingga tahun 2010
lalu, PTPN X menempati peringkat
pertama sebagai PT Perkebunan Nusantara yang memberikan kontribusi
pemasukan paling banyak.

Direktur Utama PTPN X, Ir
Subiyono, MMA, membenarkan
hal ini. Saat memberikan sambutan
pembukaan Poliklinik Terpadu di
Rumah Sakit Perkebunan Jember, 28
Januari lalu, ia mengatakan hingga
setahun terakhir keuntungan PTPN
X mencapai Rp 150 miliar, dengan
prestasi terutama pada keberhasilan
pihaknya menekan pemakaian bahan
bakar. ”Tahun 2008 cost (pengeluaran, Red) bahan bakar kita mencapai
Rp 52 miliar. Sedangkan tahun 2010,
kita berhasil menekannya menjadi
Rp 30 miliar,” ujarnya.
Selain itu, keuntungan laba PTPN
X juga diperoleh dari bisnis lainnya
seperti tembakau dan rumah sakit.
Perkebunan tembakau yang dimiliki
PTPN X terletak di kawasan Jember.
Sedangkan rumah sakit, tersebar di
tiga kota yakni RS Gatoel, Mojokerto,
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RS Toeloengredjo, Pare, Kab Kediri,
dan RS Perkebunan di Jember.

Untuk mencapainya, tentu
diperlukan usaha yang maksimal
dan kerjasama positif dari masingmasing pihak, mulai dari pabrikan
hingga petani. Tentu usaha ini kerap
terhambat oleh beberapa kendala
yang muncul mengiringi upaya
peningkatan kualitas dan kuantitas
produksi tersebut.
Beberapa kendala yang kerap muncul terutama persoalan anomali cuaca.
Tanaman tebu sebagai cikal bakal gula,
tergolong tanaman rumput-rumputan
(gramineae) tropis yang bisa tumbuh
dengan curah hujan 200 mm/bulan

air. ”Praktis jika dikristalkan, rendemen akan turun,” ujarnya.
Sebagai badan usaha yang meCore Business Utama
mang sudah memiliki banyak tenaga
Selain itu, konsistensi dalam
ahli di bidang perkebunan khusussetiap rendemen di masing-masing
nya tebu, PTPN X memiliki solusi
Pabrik Gula (PG) juga merupauntuk meminimalisasi kendala itu.
kan kunci sukses PTPN X dalam
Solusinya adalah dengan memaksimenguasai pasar gula di Indonesia.
malkan penguapan. Meski, diakui
Sekadar informasi, PTPN X memioleh Taryanto, cara ini tidak bisa
liki 11 unit PG yang tersebar di
serta-merta mengatasi penurunan
seluruh penjuru Jawa Timur, yakni
rendemen akibat curah hujan yang
di Sidoarjo ada PG Kremboong, PG
terlalu tinggi, namun setidaknya
Watoetoelis, PG Toelangan, lantas di
dengan memaksimalkan penguapan,
Mojokerto ada PG Gempolkrep.
proses penggilingan tebu menjadi
Kemudian di Jomlebih sempurna.
bang ada PG Djombang
Oleh karena itu,
Dengan kondisi curah hujan yang
Baru, PG Tjoekir, dan
maintenance terhadap
terlalu tinggi akan membuat kualitas peralatan menjadi kunci
Kediri ada PG Meritproduksi menurun. Penurunan
jan, PG Pesantren Baru,
utama. Maintenance ini
PG Ngadirejo, serta di
kualitas itu bisa terlihat dari besaran khususnya pada aspek
Tulungagung memiliki
penyetelan terhadap roll
rendemen dari masing-masing PG,
PG Modjopanggoong.
penggilingan dan mesin
bukan pada kuantitas batang tebu
Kesebelas PG tersebut
penguapan. ”Intinya
yang masuk giling.
memproduksi baik gula
hanya agar proses pengkristal, maupun gula
gilingan jadi sempurna.
tetes. Bahkan sejak tahun lalu (2010)
pada 5-6 bulan berturut-turut, 125
Itu saja,” ujar Taryanto.
PTPN X juga telah memegang hak
mm/bulan pada 2 bulan transisi, dan
Sementara itu gempuran gula
pengolahan dua PG baru yang
kurang dari 75 mm/bulan pada 4-5
impor dengan harga yang relatif
berada di Sulawesi Selatan, yakni PG bulan berturut-turut.
lebih rendah, tidak bisa dimungkiri,
Bone dan PG Caming yang merupaDengan kondisi curah hujan yang
juga sempat menjadi persoalan yang
kan bekas kelolaan dari PTPN XIV.
terlalu tinggi akan membuat kualidikhawatirkan mengurangi jumlah
Direktur Produksi Ir. Tarsisius
tas produksi menurun. Penurunan
permintaan, khususnya dari pasarSutaryanto, MM mengakui bahwa
kualitas itu bisa terlihat dari besaran pasar lokal. Tetapi dengan penuh
kesebelas PG tersebut bisa dikatakan
rendemen dari masing-masing PG,
optimisme, PTPN X menjawab
stabil memberikan kontribusi terhadap bukan pada kuantitas batang tebu
semua tantangan tersebut. Efisiensi
PTPN X. Namun demikian, ternyata
yang masuk giling.
gula adalah solusi konkretnya.
tetap hanya ada beberapa PG saja yang
Anomali cuaca dan curah hujan
Efisiensi ini sendiri hanya bisa
memberikan kontribusi terbesar.
yang terlalu tinggi memang tidak
dicapai dengan peningkatan
Insinyur pertanian kelahiran Magemengurangi jumlah batang tebu
jumlah produksi. 
lang ini lebih jauh mengatakan, selama yang siap giling. Namun justru
ini memang PG Ngadirejo-lah yang
kadar gula dan kualitas debit gulalah
menjadi kontributor laba terbesar bagi
yang akan terpengaruh. Terkait
PTPN X. PG yang berlokasi di Desa
hal ini, Taryanto mengatakan
Ngadirejo, Kediri tersebut mencetak
tebu yang siap giling
laba besar yang cenderung stabil
hanya akan sedikit
setiap produksinya. ”Meskipun secara
mengandung
rendemen, masih kalah dengan PG
gula, sedangModjopanggoong,” tambahnya.
kan sisanya
Jika dibandingkan dengan negaadalah
ra-negara lain yang juga merupakan
eksporter gula, seperti Australia dan
Brazil, Indonesia masih tertinggal.
Tetapi, bagi Taryanto hal ini malah
disyukurinya. Bagi Taryanto, dengan
posisi tersebut, maka Indonesia
sebenarnya memiliki peluang lebih
besar untuk terus meningkatkan
hasil produksi, baik laba maupun
rendemen.
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Tembakau sebagai
Lumbung Emas
Arif Junianto

Meski dikenal sebagai ujung tombak dalam penyediaan gula lokal di Indonesia, namun itu bukan satu-satunya keunggulan PTPN X. Ada satu lagi lumbung emas
yang dimiliki PTPN X, yakni perkebunan tembakau.
Kendati bukan termasuk core business andalan, tidak bisa
dimungkiri, tembakau juga memberikan kontribusi laba
yang tidak bisa dianggap enteng. Apalagi, kualitas tembakau PTPN X adalah kualitas ekspor.
Kualitas tembakau yang dimiliki PTPN X adalah tembakau cerutu. Dengan menggunakan tembakau berjenis
Besuki Na-Oogst, kuantitas produksi bisa tetap terjaga,
meskipun dalam keadaan curah hujan yang cukup tinggi
beberapa bulan terakhir.
Dwi A. Sandi, Kepala Tanaman Na-Oogst, mengatakan, di sinilah kelebihan dari PTPN X. Saat semua orang
beranggapan bahwa curah hujan yang tinggi akan merusak kualitas dan kuantitas panen tembakau, namun pihaknya justru girang.
Hal itu lantaran tembakau Na-Oogst tergolong tembakau hujan. Tembakau yang memang justru memerlukan banyak air. Saat ini, tembakau tersebut sudah diekspor ke banyak negara, khususnya di Eropa. Oleh karena
itulah, terkait dengan regulasi yang digulirkan pemerintah mengenai tembakau beberapa waktu lalu, tidak begitu mempengaruhi produksi tembakau PTPN X.
Sandi, mengakui, kualitas tembakau yang diproduksi
di lingkup PTPN X khususnya di perkebunan Ajung,
Jember, tergolong tembakau yang tidak mengandung
bahan-bahan yang berbahaya. Beberapa pembeli kerap
menguji sendiri tembakau yang bakal dibelinya. ”Bahkan dari penelitian di luar negeri, tembakau kami merupakan tembakau yang kadar residunya paling rendah,”
kata Sandi.
Hingga kini, PTPN X telah memiliki areal perkebunan
tembakau seluas kurang lebih 1.500 hektar yang tersebar
di kawasan Ajung dan Kertosari, Jember. Rencananya
PTPN X juga akan memperluas jangkauan perkebunan
tembakaunya, hingga ke Bojonegoro dan Madura. 

PETANI
OPTIMISTIS
NAIKKAN
PRODUKSI
Et Jatmiko, jnr

Tahun ini (2011) diperkirakan impor tembakau bakal naik.
Namun para petani tembakau Jawa Timur optimistis bisa menaikkan produksi melalui pengurangan impor 2% per-tahun.
“Dengan melakukan adaptasi cara tanam untuk meminimalkan dampak musim basah atau penghujan sehingga tembakau yang dihasilkan akan meningkat, baik secara nilai maupun volumenya,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur, Amin
Subarkah, saat dikonfirmasi di Surabaya.
Amin menambahkan langkah peningkatan produksi ini
dimulai dari pemilihan benih yang benar-benar sehat, sehingga mencegah tanaman terserang penyakit atau jamur. Selain
itu, para petani juga harus memperhatikan saluran air di lahan
tembakau. Secara teknis, petani disarankan menanam tembakau di gulutan atau media tanam berupa gundungan tanah
yang memanjang dengan tinggi sekitar 20-30 cm, sehingga
akar tidak tergenang air saat hujan. “Dengan langkah ini, kami
optimistis produksi tidak akan menurun,” ujarnya.
Ia mengakui karena anomali cuaca masih belum normal,
maka ia juga memperkirakan produksi tahun ini tidak akan
mengalami kenaikan dan hanya akan mencapai sekitar 57.400
ton per tahunnya. Padahal, kebutuhan tembakau industri
rokok nasional mencapai 200.000 ton per tahun. Saat ini, produksi tembakau nasional rata-rata mencapai hanya 140.000
ton hingga 150.000 ton per tahun. Dengan kebutuhan sebesar
400.000 ton per tahun, maka peningkatan impor tidak mungkin bisa dibendung.
Amin memperkirakan impor tahun ini akan naik dari menjadi 60.000 ton per tahun dari realisasi impor tahun lalu yang
masih di level 40.000 ton per tahun. Terkait produksi tembakau
Jatim 2010, ia mengatakan mengalami penurunan yang cukup
besar karena anomali musim yang terjadi. Dari target sebesar
82.000 ton per tahun hanya tercapai 57.400 ton per tahun, meleset hingga 30% dari target awal. Pihaknya sedang mendorong perluasan budidaya tanam tembakau di empat kabupaten, yakni Bojonegoro, Lamongan, Jombang, dan Blitar mulai
tahun depan. Untuk di Bojonegoro areanya seluas 4.000-5.000
hektar, Lamongan 2.000-4.000 hektar, Jombang 1.000-2.000
hektar dan Blitar dengan luas area 1.000-2.000 hektar. “Dengan
penambahan luas area ini, kami yakin akan bisa meningkatkan
produksi sekitar 20% dari total produksi Jatim,” tambahnya.
Dari data BPS Jawa Timur menunjukkan, pada Oktober
2010, realisasi impor tembakau Jatim mencapai 4,624 juta
dollar AS, sementara pada November sudah melejit hingga
17,639 juta dollar AS atau naik 281,4%. Dan impor tembakau
ini telah menyumbang sekitar 1,7% dari total impor non migas
Jatim di November 2010 yang mencapai 1,037 miliar dollar AS
per bulan. 
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Gubernur Jatim, H Soekarwo

Pemprov Jatim Siap Memfasilitasi
Siska Prestiwati W

foto: joko kristiono

Memasuki usia ke-15 tahun, Gubernur Jatim
H Soekarwo berharap PT Perkebunan Nusantara (PTPN) khususnya PTPN X mulai mengedepankan kesejahteraan rakyat selain tetap
memikirkan keuntungan.
“Konsep saya sebagai pribadi maupun sebagai gubernur, privatisasi manajemen bukan
untuk dijual. Betapa pun PTPN saat ini harus
bisa tetap mendapatkan keuntungan namun
juga memperhatikan nasib petaninya,” ungkap
Pakde Karwo--begitu sapaan akrab Gubernu
Soekarwo-- saat ditemui di ruang kerjanya di
Kantor Gubernuran Jl Pahlawan Surabaya.
Mantan Sekdaprov Jatim ini, menjelaskan
PTPN X bisa melakukan peningkatan dibidang
on farm-nya dengan memberikan pembinaan
kepada para petani. Dalam rangka peningkatan mutu hasil perkebunan tebu oleh para
petani, Pemprov Jatim siap memfasilitasi dan
membantu PTPN X maupun PTPN XI. “Misalnya, perlu adanya kerjasama dengan pihak
perbankan di Jawa Timur, kami siap untuk
memfasilitasi,” ujar Pakde Karwo.
Peningkatan mutu hasil on farm,
diharapkan juga bisa meningkatkan
rendemen sehingga akan berdampak
positif terhadap pendapatan petani.
Terkait soal varietas bibit unggul,
Pakde Karwo berharap PTPN
X untuk terus melakukan
penelitian dalam rangka
memunculkan bibit-bibit
tebu baru yang unggul.
Sehingga, petani tebu
di Jawa Timur bisa
menghasilkan tebutebu berkualitas.
Selain kepada
petani, Pakde Karwo
berharap PTPN X juga
melakukan peningkatan di bidang
off farm. Misalnya, tata niaga pabriknya
atau peningkatan sumber daya manusia atau pun mesin-mesin yang digunakan Diharapkan dengan peningkatan kualitas baik di on farm maupun di
off farm, program pemerintah untuk
swasembada gula pada 2014 mendatang bisa terwujud. 
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Kresnayana Yahya

 akademisi dari Institut Teknologi sepuluh november surabaya

Harus Terbuka dan Tingkatkan Lobi
Siska Prestiwati W
Memasuki usia ke-15 tahun,
Kresnayana Yahya berharap agar
PTPN X bisa menunjukkan jatidiri
sebagai kebanggaan bangsa. Dengan
cara berani terbuka kepada publik
serta meningkatkan kekuatan lobi di
tingkat atas.
“Sebagai produsen gula, tugas
PTPN X sangatlah berat. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak
menaruh simpati kepada pabrik gula
karena harga gula yang terus naik.
Inilah yang menjadi pertanyaan,”
kata Kresnayana Yahya.
Ia menambahkan walaupun belum
tentu kesalahan PTPN, tapi kalau
PTPN tidak pernah terbuka dan
berbicara kepada masyarakat tentang
siapa PTPN, apa saja tugas PTPN
maka masyakarat akan menilai PTPN
sesuai dengan apa yang mereka lihat
dan alami.
“Ini ‘kan sayang, kalau PTPN
harus dikambinghitamkan. Padahal,
kalau melihat dari mata rantai, tugas
PTPN sangatlah berat mulai dari on
farm yaitu mengurusi petani untuk
menghasilkan tebu yang berkualitas
hingga proses produksi gula sampai
ke proses menciptakan gula yang
berkualitas tinggi,” ujarnya.
PTPN X, sambung dia, seharusnya terbuka tentang masalah yang
sedang dihadapi masyarakat serta
menceritakan tentang tekad untuk
swasembada gula pada dua hingga
tiga tahun ke depan. Selain terbuka
akan masalah dan strategi untuk
menghadapinya, PTPN harus berbagi

cerita perihal berbagai prestasi yang
diraih.
Kecuali itu perlu inovasi-inovasi
maupun terobosan-terobosan yang
sudah dilakukan baik di bidang on
farm maupun off farm. “PTPN X
harus bisa menunjukkan eksistensinya bahwa pabrik gula merupakan
kebanggaan bangsa kita,” ujar dia.
Menyinggung soal masuknya gula
rafinasi beberapa waktu terakhir,
Kresnayana Yahya mengungkapkan
keprihatinannya terhadap PTPN X
yang seolah-olah menjadi kambing
hitam. Masuknya gula impor atau
rafinasi ini karena kekuatan lobi
PTPN kalah dibandingkan kekuatan
lobi para importer maupun produsen
gula rafinasi. Seharusnya PTPN
X bisa menunjukkan jati diri
kebanggaan bangsa sehingga
mereka tidak hanya memenuhi keinginan segelintir
orang saja.
“PTPN harus transparan
sehingga ada kekuatan sendiri. Saya teringat tahun 2009
lalu,tiba-tiba ada kebijakan
untuk meng-KSO-kan sebuah
pabrik. Padahal pabrik tersebut
merupakan pabrik terbaik
milik PTPN. Padahal, KSO
itu justru tidak menyejahterakan karyawannya.
Kan kasihan nasib para

karyawan pabrik gula yang benarbenar mengabdi ini dipermainkan
oleh keinginan segelintir orang yang
memiliki kekuasaan,”paparnya.
PTPN, lanjutnya, harus bisa
menunjukkan bahwa mereka bisa
memenuhi kebutuhan gula dan harus
bisa meningkatkan kekuatan lobi.
Sehingga produsen gula rafinasi
ataupun importer gula rafinasi tidak
memiliki peluang untuk masuk ke
Indonesia. Sebab, masuknya gula rafinasi tidak hanya merugikan PTPN
tetapi juga merugikan petani.
“Gula rafinasi hanya akan menguntungkan segelintir orang dan
petani di luar negeri. Kasihan petani
kita, padahal Indonesia khususnya
Jatim merupakan daerah
yang sangat bagus untuk
menanam tebu. Ini
akan sangat merugikan bangsa kita
sendiri kalau gula
rafinasi sampai
masuk ke Indonesia,” katanya.

foto: joko kristiono

”Sebagai produsen gula, tugas
PTPN X sangatlah berat.
Sayangnya, banyak masyarakat
yang tidak menaruh simpati
kepada pabrik gula karena harga
gula yang terus naik. Inilah yang
menjadi pertanyaan.”
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Yohanes Kristianto, MFT
 Dosen Jurusan Gizi Poltekes Kemenkes Malang

Perlu Inovasi Fortifikasi
Dery Ardiansyah
Yohanes Kristianto, MFT, Dosen Jurusan Gizi Poltekes Kemenkes Malang, menyatakan, bahwa
yang harus dilakukan PTPN X
sebagai salah satu perusahaan gula
adalah melakukan inovasi, yakni
dengan cara fortifikasi.
Fortifikasi merupakan cara
untuk menambahkan zat gizi
kepada semua jenis bahan baku
makanan, baik itu beras, minyak
goreng maupun gula. Dilanjutkan kembali bahwa dengan cara
ini, kadar gizi yang dihasilkan
setiap bahan makanan semakin
bertambah sehingga keberadaan
bahan-bahan tersebut semakin
memiliki tambahan akan kebutuhan gizi.
Untuk penambahan dosis gizi yang
dibutuhkan pada
setiap bahanbahan
ma-

kanan, semua harus
disesuaikan oleh pemerintah. “Sekali lagi, peluang
yang seharusnya diperhatikan
PTPN X sebagai perusahaan gula,
adalah fortifikasi,” ujarnya.
Dikatakan, yang menjadi
masalah masyarakat Indonesia
khususnya pada bidang pangan,
yakni kekurangan gizi. Fortifikasi, bisa menjadi salah satu
solusi atas masalah pangan yang
terjadi di Indonesia. Dengan cara
seperti itu, setiap bahan makanan
yang dimakan setiap orang akan

”Perlunya tambahan gizi adalah hal yang
paling penting. Cara fortifikasi bisa menjadi
sebuah solusi atas masalah pangan yang ada di
Indonesia.”

foto: joko kristiono
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memiliki tambahan gizi yang memang dibutuhkan tubuh mereka.
Dia mencontohkan bahwa
dengan cara fortifikasi, akan
dihasilkan produk bahan makanan yang berkualitas. Misalnya
untuk produk gula, nanti akan
diharapkan menghasilkan gula
yang memiliki kandungan tinggi
zat besi.
Selain itu, dia menjelaskan
bahwa saat ini kekurangan gizi
merupakan masalah pangan
yang paling banyak di Indonesia.
Ada tiga hal yang dibutuhkan
oleh masyarakat Indonesia untuk
masalah pangan antara lain,
kebutuhan yodium, kebutuhan
akan vitamin A, serta kebutuhan
zat besi.
Ketiga kebutuhan pangan tersebut hanya dibisa
disuplai dengan cara fortifikasi, misalnya dengan
produk garam beryodium. Bagi sebagian
masyarakat garam
beryodium merupakan
cara bagaimana mencegah
dari penyakit gondok. Padahal
garam beryodium merupakan
produk dengan cara fortifikasi.
“Perlunya tambahan gizi adalah
hal yang paling penting. Cara
fortifikasi bisa menjadi sebuah
solusi atas masalah pangan yang
ada di Indonesia,” ujarnya.
Dia juga berharap bahwa
kelak, PTPN X sebagai pelaku
bisnis gula yang ada di Indonesia
seharusnya selalu melakukan
inovasi sehingga ke depan tidak
ditinggalkan masyarakat. “Semua bisnis, kalau tidak pernah
melakukan inovasi akan ditinggalkan masyarakat,” ujarnya.
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Anomali Cuaca?

No Problem!
Tidak dimungkiri, sebagai satusatunya perusahaan perkebunan
yang menjadi ujung tombak dalam
produksi tebu dan tembakau,
PTPN X kerap mengalami kendala
dalam proses produksinya.

Arif Junianto
Kendala itu antara lain anomali
iklim. Begitulah banyak orang menyebut. Curah hujan yang turun tidak merata dan tak menentu setiap
harinya. Ini membuat para petani kesulitan memprediksikan pola tanam.
Akibatnya penurunan hasil produksi
pun sudah terbayang di depan mata.
Begitu pula efeknya bagi PTPN X.
Bayang-bayang penurunan rendemen gula sudah ada di depan mata.
Betapa tidak, curah hujan yang tinggi
sudah hampir bisa dipastikan akan
membuat rendemen gula turun, meskipun kuantitas batang tebu mungkin
dalam jumlah yang tetap.
Kendati demikian, ini tidak membuat pihak PTPN X gusar. Anomali
iklim dan cuaca bagi instansi BUMN
(Badan Usaha Milik Pemerintah) ini
adalah hal yang biasa terjadi. Sebagai perusahaan perkebunan, PTPN
X jauh-jauh hari sudah mewaspadai
dampak negatif dari anomali cuaca.
”Rendemen gula turun, itu sudah
pasti,” ujar Ir Tarsisius Sutaryanto,
MM, Direktur Produksi PTPN X.

Namun hal itu tidak semata-mata
membuat PTPN X menjadi pasrah
dan tidak berbuat apa-apa. Perbaikan
dan maintenance mesin guna mendapatkan rendemen gula yang maksimal pun mutlak segera dilakukan.
Sutaryanto pun mengatakan, pihaknya kini memang telah siap memasuki masa giling April nanti.
Dalam menjaga stabilitas rendemen gula, kuncinya hanya terdapat
pada pemaksimalan pemerasan dan
pengkristalan air tebu. Meskipun
jelas menurun lantaran curah hujan
yang tinggi, namun dengan pemaksimalan tersebut, setidaknya kadar air
tebu yang terbuang sia-sia menjadi
lebih sedikit.
Selain faktor off farm tersebut, faktor on farm juga menjadi perhatian
khusus bagi pihak PTPN X. Faktor
on farm ini adalah terkait dengan pola
tanam yang menjadi tidak teratur.
Artinya, banyak petani yang memaksakan untuk memanen tebu mereka
pada usia sebelum usia panen. Ini
disebabkan ketakutan petani akan
puso (gagal panen, Red) akibat curah
hujan yang terlalu tinggi.

Untuk mengatasi hal ini, pihak
PTPN X, melalui kelompok mitra
tani, mulai dari kepala tanaman,
hingga sinder di masing-masing kebun, terus memberikan sosialisasi
terkait usia tebang ini.
Pada dasarnya, masa tanam ideal
tanaman tebu adalah 11 bulan, setelah
itu lahan harus dirotasi oleh tanaman
lain. Lantaran khawatir puso akibat
kondisi cuaca yang semakin memburuk, ditambah kondisi ekonomi yang
pas-pasan, tidak jarang para petani
terpaksa memanen tebu mereka lebih
awal.
Taryanto menegaskan, panen sebelum usia panen inilah sebenarnya
yang membuat rendemen gula merosot. Tetapi, saat ditemui usai mengisi
materi pembekalan jelang giling di
PG Pesantren Baru Kediri beberapa
waktu lalu, ia mengatakan, bahwa
bukan perkara mudah untuk mengubah paradigma petani. ”Apalagi itu
juga terkait dengan kondisi ekonomi
mereka,” ujarnya.
Pihaknya berharap kepada para
sinder di masing-masing perkebunan, supaya lebih proaktif dalam
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menjalankan peran dan
fungsinya. Dengan demikian, secara perlahan akan bisa mengubah
paradigma petani untuk
tidak memanen tebu sebelum waktunya.

Pada dasarnya, masa tanam ideal
tanaman tebu adalah 11 bulan, setelah
itu lahan harus dirotasi oleh tanaman
lain. Lantaran khawatir puso akibat
kondisi cuaca yang semakin memburuk,
ditambah kondisi ekonomi yang paspasan, tidak jarang para petani terpaksa
memanen tebu mereka lebih awal.

Dilema Mekanisasi
Dibandingkan Australia, yang merupakan negara (benua) penghasil tebu terbaik
di dunia, kondisi lahan Indonesia
sebenarnya jauh lebih baik. Tetapi, di
benua tetangga Indonesia tersebut,
pengolahan tanah dilakukan dengan
sempurna. Pengerjaan lahan perkebunannya kebanyakan dilakukan
dengan sistem mekanis.
Nah, sudah seharusnya PTPN X
membidik ke arah tersebut. Sutaryanto membenarkan, bahwa memang
tidak ada jalan lain untuk meningkatkan hasil produksi, selain dengan mekanisasi. Tetapi, mekanisasi tersebut
tidak bisa serta merta diberlakukan
dengan mengurangi jumlah pekerja.
Baginya itu menjadi dilema. Jika
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dibandingkan dengan negara lain
yang industri gulanya lebih maju.
Satu pabrik, hanya mempekerjakan
kurang dari 10 orang, selebihnya sudah dilakukan secara mekanik dengan menggunakan mesin.
Namun jika diberlakukan di Indonesia, maka sudah bisa dipastikan
jumlah karyawan berkurang, dan
otomatis jumlah pengangguran pun
akan meningkat. Jika demikian, maka
solusinya adalah dengan meningkatkan standar upah karyawan. ”Seperti
di Australia, upah karyawan menjadi
sangat mahal. Sekarang, apa kita sudah siap untuk itu? tanyanya.
Kendala-kendala tersebut sebenarnya tidak hanya melanda in-

PTPN-X magazine | Volume:001 | Th-I | Maret - Mei 2011

dustri gula PTPN X.
Tembakau yang juga
sebagai salah satu komoditas utama khusus
ekspor PTPN X juga
tak luput dari deraan
kendala cuaca.
Sebagai salah satu
jenis tanaman tropis,
seyogyanya tembakau
tidak
membutuhkan banyak suplai air. Jika terkena
curah hujan yang tinggi tembakautembakau tersebut dapat rusak dan
ujung-ujungnya menyebabkan gagal
panen.
Beruntunglah PPTN X yang punya jenis tembakau Na-Oogst. Curah
hujan tidak akan jadi masalah. Tembakau ini merupakan jenis tembakau
yang kondisi tanamannya memerlukan hujan sepanjang musim.
Aris Handoyo, Kepala Tanaman
Na-Oogst, mengatakan bahwa tembakau--yang biasa disebut tembakau
Besuki tersebut--merupakan jenis
tembakau hujan, yakni tembakau
yang memerlukan air sepanjang

musim tanamnya.
Berbeda dengan tembakau TBN
(Tembakau Bawah Naungan) yang
tidak bisa terkena hujan secara langsung dalam kadar yang tinggi, tembakau Na-Oogst lebih bisa bertahan
hidup di kondisi udara yang basah
dan lembab.
Bahkan, tambah Aris, untuk menampung air harus dibuat drainase
yang memiliki kedalaman lebih dari
50 cm di sekitar tanaman. ”Dengan
begitu, pasokan air akan terus melimpah,” ujar Aris. Jadi, meskipun
saat ini curah hujan cukup tinggi, namun bisnis tembakau Na-Oogst milik
PTPN X tetap berjalan lancar.
Dijelaskan oleh Aris, tembakau Na-

Oogst ini biasa dipakai untuk cerutu.
Bersama dengan tembakau TBN yang
dimanfaatkan sebagai pembalutnya,
bahan mentah cerutu ini biasa diekspor ke pabrikan di beberapa negara
di Eropa, seperti Belanda, Jerman,
Belgia, dan Swiss.
Sayangnya, meski tembakau Besuki Na-Oogst tidak terpengaruh oleh
anomali iklim, tapi harga tembakau
TBN lebih mahal. Karena tembakau
TBN sangat peka terhadap cuaca
maka dalam kondisi cuaca buruk
kualitas tembakau ini menurun. Akibatnya, penurunan laba pun dialami
oleh pabrik tembakau milik PTPN
X yang berada di kawasan Ajung
Gayasan, Jember.

Misalnya, untuk masa processing
yang masuk di bulan Februari PTPN
X hanya mampu menembus 90 persen
saja.”Itu karena ada beberapa lahan
tembakau TBN yang rusak akibat cuaca yang tidak menentu,” ujar Aris.
Meski demikian, kontribusi tembakau tetap sangat penting bagi
PTPN X. karena itu, di tengah banyaknya PG yang menderita akibat
penurunan rendemen gula, PTPN X
tetap bisa menegakkan kepalanya.
Ya, karena pengolahan dan ekspor
tembakau tetap bisa berjalan maksimal. ”Belum lagi dari produksi yang
lainnya, seperti kedelai edamame.
Intinya cuaca bukan kendala,” kata Ir
Tarsisius Sutaryanto. 
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Kembangkan
Varietas Unggul
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Dery Ardiansyah
Perkembangan produksi
gula di Jawa Timur mengalami
peningkatan sejalan dengan waktu. Laju pertumbuhan gula lebih
banyak diakibatkan peningkatan
luas areal tanam tebu. Meski
demikian laju pertumbuhannya
sangat rendah bahkan dapat
dikatakan relatif stagnan dalam
kurun waktu 5 tahun terakhir.
Penyediaan gula nasional masih bertumpu pada
produksi gula Jawa Timur.
Fakta menunjukkan bahwa
pada tahun 2009 Jawa Timur
memiliki pangsa yang terbesar,
yakni 44 % dari total produksi
nasional. Di samping itu Jawa
Timur merupakan daerah
yang surplus produksi dan ada
melebihi konsumsinya.
Produktivitas yang dicapai
di Jawa Timur masih lebih
rendah dibandingkan dengan
potensinya (yield gap). Secara
teoritis faktor penyebab adanya yield gap ini disebabkan
antara lain, biological gaps:
yakni menyangkut varietas,
hama dan penyakit, masalah
kesesuaian lahan, pengairan,
hingga kesuburan lahan.
Biological gaps dapat dikurangi melalui serangkaian
usaha, antara lain penemuan
varietas dengan produktivitas
tinggi dan tahan hama penyakit
yang spesifik lokasi.
Oleh karena itu peran Pusat
Penelitian Perkebunan Gula
sangat penting untuk mengembangkan varietas unggul bahkan
jika dimungkinkan varietas yang
berumur pendek. Selain itu,
perbaikan ratoon karena umumnya masa keprasan petani sudah
melebihi yang direkomendasikan.
Juga pentingnya perbaikan kesuburan tanah dan pengembangan

jaringan irigasi.
Penyebab selanjutnya merupakan processing gaps. Saat
ini beberapa PG di Jawa Timur
umumnya sudah tua. Revitalisasi PG menjadi penting untuk
dilakukan, karena untuk meningkatkan kapasitas giling, mengoptimalisasikan efisiensi hari giling,
pemanfaatan idle capacity PG,
bahkan jika memungkinan perlu

Fakta menunjukkan
bahwa pada tahun
2009 Jawa Timur
memiliki pangsa yang
terbesar, yakni 44 %
dari total produksi
nasional. Di samping
itu Jawa Timur
merupakan daerah
yang surplus produksi
dan ada melebihi
konsumsinya.
adanya pembangunan PG baru.
Yang tak kalah penting adalah
peran pemerintah menyediakan
anggaran untuk revitalisasi PG
ini, antara lain menjadi faktor
penentu keberhasilan. Sosio-economic constraints, juga menjadi
penyebab terjadinya yield gap.
Itu menyangkut masalah permodalan, informasi dan pengetahuan, kelembagaan, pemasaran.
Kemudian tersedianya sarana
produksi, merupakan faktor yang

sangat penting dalam mengembangkan gula, karena pasokan
tebu sebagai bahan baku utama
industri gula sebagian besar dari
petani.
Sebagaimana diketahui bahwa
petani di Indonesia umumnya
kondisi sosial ekonominya rendah. Apalagi umur panen tebu
yang lebih dari 1 tahun. Peningkatan sosial ekonomi petani perlu
difokuskan pada peningkatanan akses petani terhadap
teknologi, permodalan, dan
ketersediaan sarana produksi.
Juga penguatan kelembagaan
petani untuk meningkatkan
posisi tawar petani.
Penyebab terakhir yield
gap merupakan institutional
gaps, yakni belum mesranya
hubungan antara kelembagaan petani dengan pabrik
gula. Akibat dari keadaan ini
menyebabkan terjadinya saling
ketidakpercayaan khususnya
mengenai rendemen, penentuan jadwal tebang yang tidak
optimal, sistem transfer tebu
yang simpang siur, pengadaan
kredit dan sarana produksi
yang sering terlambat, dan
lain-lain.
Usaha yang ditempuh adalah perlu adanya transparansi
mengenai rendemen, pemberdayaan kelompok petani tebu,
serta pengembangan sistem
contract farming. Sistem insentif
harga karena adanya peningkatan kualitas tebu petani masih
relevan untuk dilakukan.
Kebijakan pemerintah dalam
pengaturan tata niaga dan penetapan harga, menentukan tarif
impor, stabilisasi harga, subsidi
input produksi, dan pembangunan infrastruktur masih dipandang perlu dilakukan untuk
pengembangan pergulaan di
Jawa Timur. 
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Revitalisasi Gula Besar-besaran

Dery Ardiansyah
Yang harus dilakukan PTPN X sebagai perusahaan gula milik negara yakni melakukan revitalisasi gula secara besar-besaran.
Cara tersebut perlu dilakukan karena peliknya beberapa masalah yang kerapkali
terjadi di beberapa perusahaan gula, seperti kekurangan lahan tanam tebu dan
perubahan cuaca yang tidak menentu.
Guna mengatasi hal tersebut ada
inovasi yang harus dilakukan, yakni dengan melakukan terobosan teknis serta
terobosan kebijakan. Untuk terobosan
teknis, ada 3 cara yang diterapkan antara
lain mencari lahan tanam baru yang potensial, meningkatkan produksi gula,
serta memerbaiki sistem distribusi.
Terobosan teknis merupakan langkah

yang sangat penting yang harus menjadi perhatian setiap perusahaan gula
terutama yang milik negara. Selain terobosan teknis, ada hal yang juga harus
diperhatikan yakni terobosan pada segi
kebijakan. Maksudnya dengan melakukan eksplorasi.
Eksplorasi yang dimaksud Tri yaitu
mencari lahan perkebunan tebu di
wilayah luar Pulau Jawa. Cara tersebut
harus dioptimalkan, mengingat sudah
saatnya setiap perusahaan gula meningkatkan efisiensi produksi gula, serta
mampu meningkatkan rendemen.
“Melalukan eksplorasi dengan mencari lahan di luar Jawa adalah salah satu
solusi yang bisa diterapkan, karena dengan cara seperti itu setiap perusahaan
gula mampu memaksimalkan produksi
gula yang dihasilkan,” jelasnya.
Tri juga menambahkan, yang harus
dilakukan yakni melakukan penebangan hari ini, kemudian membawa tebu
hasil penebangan ke pabrik untuk langsung digiling pada hari itu juga. Dengan
cara seperti itu, tidak akan mengurangi
hasil produksi gula. Yang lebih penting

lagi meminimalisasi jatuhnya tetes menjadi kristal gula.
Tidak hanya menyinggung masalah
teknis dan kebijakan, Tri juga memaparkan bahwa untuk perbaikan perusahaan
secara menyeluruh yakni dengan memerbaiki sumber daya manusia (SDM). Semua
elemen yang terkait dengan produksi
gula, seperti hal-hal teknis merupakan hal
yang penting, tetapi tidak bisa bergerak
jika tanpa SDM yang andal.
“Yang tak kalah penting adalah
setiap perusahaan gula milik negara
melakukan reformasi manajemen,” ujar
Tri. Dengan manajemen yang baik, pasti
produksi gula yang dihasilkan akan
maksimal. Pentingnya menanamkan komitmen yang tinggi kepada karyawan,
diharapkan mampu mensuplai kebutuhan gula nasional.
Dari kacamata Tri, manajemen yang
sudah ada saat ini kurang memiliki komitmen terhadap pencapaian hasil gula
yang maksimal. Sudah saatnya SDM setiap perusahaan gula menerapkan hal
tersebut demi kelangsungan produksi
gula nasional.

Fahmi Idris
 mantan Menteri Perindustrian

Antara Sake, Cerutu, dan Kretek
Dery Ardiansyah
PTPN X harus mampu menjadi perusahaan yang elegan dan makin maju. Itulah
antara lain harapan mantan Menteri
Perindustrian, Fahmi Idris, menanggapi
keberadaan dan perkembangan PTPN X.
Dia ingin PTPN X selalu mampu
mengembangkan perkebunan tembakau yang dikelola sendiri sehingga
menjadi perkebunan yang memiliki
daya saing. “Produk PTPN harus berdaya saing pada pasar ekspor,” ungkapnya.
Ke depan dia juga ingin menjadikan
kretek yang berbahan dasar tembakau
sebagai national heritage, yakni wari-
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san peninggalan kebudayaan bangsa.
Menurutnya, kretek memiliki kesamaan
dengan rokok yang sama-sama berbahan baku dari tembakau. Seharusnya
kretek layak mendapat apresiasi dari
masyarakat internasional.
Dia mencontohkan, bahwa ketika
masyarakat internasional mendengar
nama sake, maka yang terlintas di
benak masyarakat yakni negara Jepang.
Begitu dengan mendengar nama cerutu, yang akan terlintas adalah negara
Kuba. Dia pun berharap, di kemudian
hari masyarakat dunia akan mengenal bahwa kretek yang selalu identik
dengan Indonesia.
“Cerutu dan rokok itu sama saja,
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sama-sama berbahan baku tembakau.
Itu merupakan warisan peninggalan
budaya bangsa kita, yang seharusnya
mendapat apresiasi baik dari masyarakat internasional,” ujarnya.

wawancara khusus

Ubah Pola Pikir dan Cemaskan

foto-foto: joko kristiono

’Generasi’ Tembakau

Tangan dingin, keuntungan
besar dan penghargaan.
Mungkin itulah satu
rangkaian ungkapan yang
pas bagi PT Perkebunan
Nusantara X (PTPN X).
Ya, ketika iklim tidak
bersahabat dengan
tanaman semusim,
PTPN X justru
mendapatkan keuntungan
yang besar. Selain itu,
badan usaha milik negara
tersebut juga sukses
menyabet berbagai
penghargaan.
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Keuntungan besar, termasuk
menjadi PTPN dengan perolehan laba
tertinggi, tak bisa dipungkiri bahwa itu
antara lain berkat tangan dingin Sang
Dirut (Direktur Utama) PTPN X, Ir Subiyono MMA. Bagaimana kiat sukses dan
upayanya, berikut petikan wawancara Ir
Subiyono MMA dengan Majalah PTPN X
Mag, Siska Prestiwati W:
Tak sedikit prestasi yang diraih PTPN
X sepanjang tahun 2010. Sebenarnya
apa yang Anda terapkan selama ini
sehingga sukses mengantarkan PTPN X menjadi
yang terbaik?
(S): Pertama, kita harus
mengajak dan menyampaikan kepada seluruh
karyawan karena ini tugas
manajemen untuk membuat karyawan mengerti
dan memahami hambatanhambatan yang ada di bisnis kita. Kemudian mencari
tahu bagaimana cara untuk
memecahkan hambatan
sekaligus mengimplementasikan. Dalam konteks ini
visi misi PTPN X memang
harus jelas dan dipahami
seluruh karyawan. Lebih
dari itu semuanya, manajemen harus punya
integritas. Karena bisnis
itu integritas, manajemen
juga harus punya integritas,
punya wawasan, manajemen harus wise.

Seorang pemimpin
hanya mengetahui
tujuan besar dengan
melupakan tahapan.
Saya berusaha
untuk terus
melewati tahapantahapan itu.

Anda menyebutkan adanya hambatan atau mungkin persoalan internal PTPN. Persoalan apa saja
itu dan bagaimana mengatasinya?
(S): Saya menyadari persoalan
teknis tidak boleh diabaikan. Pabriknya
harus bagus, suplai bahan baku harus
bisa dipenuhi dan yang lebih penting
lagi adalah persoalan sumber daya manusia (SDM), karena ujung terakhirnya
mereka yang melaksanakan. Kaitannya
dengan bahan baku di mana 95 persen
bahan baku kita berasal dari petani.
Kita harus bisa meyakinan ke petani
bahwa keberadaan pabrik gula bisa menyejahterakan dan membawa manfaat
bagi petani. Kalau petani menganggap
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keberadaan pabrik gula tidak mampu
menambah nilai perubahan, maka akan
sangat berdampak pada pabrik gula itu
sendiri. Ini tugas kita semuanya, tidak
boleh hanya sekadar ngomong tetapi
juga harus berbuat nyata bahwa pabrik
gula bisa menambah secara ekonomis
bagi petani.
Dalam konteks ini SDM-nya harus ditata, teknis basic sudah dikuasai karena
menggerakkan semuanya bisa bekerja
sesuai dengan tugasnya dan secara terus menerus dilakukan. Inilah tugas kita

yang berarti bisnis as not usual yang
intinya adalah perubahan pola pikir.
Kita harus yakin bahwa perusahaan kita
mampu memberikan nilai tambah. Kita
harus optimistis. Perubahan pola pikir
itu harus bekerja keras, harus lebih profesional dan juga harus mampu bekerja
secara team-work.
Dari pengamatan Anda, apa yang
harus dilakukan untuk melakukan
perubahan pola pikir?
(S): Saya melihat bahwa kita sebagai
manajemen bertugas untuk mengawasi, membimbing kemudian mengontrol
dengan reward dan punishment. Bila
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perlu insentifnya harus ditingkatkan,
kesejahteraan karyawan diperhatikan
dan semua harus diumumkan. Andaikata saya bisa melakukan wawancara
kepada karyawan saya satu persatu,
tentu akan saya laksanakan.
Tapi karena saya tidak punya kemampuan ke sana maka tahapan demi
tahapan. Saya berbicara dengan direksi,
dengan pusat, dan semua yang bisa
saya ajak bicara.
Bagaimana pikiran saya, bagaimana
pikiran mereka lalu kami berdioalog.
Kita kerjakan secara
bersama-sama dan kita
pecahkan bersama. Semua
ini yang penting adalah
kita harus memiliki integritas. Jangan sampai saya
ngomong, tapi saya menipu. Atau kelakuan saya
tidak baik maka habislah
itu semuanya. Itulah yang
dinamakan strong leadership. Bukan berarti bagian
pemasaran hanya mengurusi pemasaran, bagian
produksi hanya mengurusi
bagian produksi. Tetapi
bagaimana bagian produksi memahami kesulitan
bagian keuangan, bagian
keuangan memahami kesulitan bagian pemasaran
dan seterusnya.
Kewajiban saya adalah
terus mengomunikasikan
sehingga seluruh persoalan ini menjadi tugas
kita bersama. Andaikata
saya bisa menggedor dan
meruntuhkan sekat-sekat ini, akan saya
lakukan. Sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan berarti
saya mengintervensi teknis langsung
produksi karena itu tidak boleh dan itu
bagian mereka. Namun untuk policy
harus secara koordinasi. Karena PTPN
hadir bukan hanya untuk mencari
keuntungan tetapi PTPN hadir untuk
sosial ekonomi. Pemerintah menunggu
apa kontribusi dari PTPN, dan masyarakat juga menunggu apa manfaat dari
adanya pabrik gula bagi lingkungan.
Petani juga menunggu bagaimana
pabrik gula bisa memberikan nilai tambah. Para pensiunan juga menunggu.

Begitu pula dengan karyawan. Itu
semua harus kita jelaskan kepada karyawan. Bukan hanya berbicara untung,
tetapi kalau kita tidak bisa memuaskan
pelanggan dan tidak bisa memberikan
azas manfaat bagi masyarakat, maka
PTPN akan habis. Jadi dasar basic
pemikiran inilah yang dimiliki dan dipahami oleh manajemen.
Saat menerapkan perubahan pola
pikir, apa Anda menemukan kesulitan?
(S): Pasti. Tetapi saya sadar tidak
boleh ada loncatan untuk perubahan
tetapi harus melalui tahapan-tahapan.
Bagaimana tahapan ini harus selesai
baru kemudian ke tahap selanjutnya
dan begitu seterusnya. Di sinilah
kelemahan pemimpin yaitu kehilangan
tahapan. Seorang pemimpin hanya
mengetahui tujuan besar dengan melupakan tahapan. Saya berusaha untuk
terus melewati tahapan-tahapan itu.
Seperti masalah teknis, semua
teman-teman teknis sudah tahu, tapi
saya mengatakan Anda harus memiliki road map mengenai pabrik dan
saya datangkan konsultan dari India.
Masing-masing pabrik harus memiliki
road map. Pembuatan road map itu
berisi berapa aset yang dimiliki, apa
yang harus diperbaiki dan sebagainya.
Sebenarnya, tidak ada orang yang ahli
pabrik, yang ada adalah ahli giling, ahli
boiler tetapi untuk sistem belum ada.
Yang kedua, saya tidak ingin ada
kevakuman teori, karena teman-teman
sudah lama praktik, bekerja dan bekerja, maka saya datangkan konsultan.
Realita-realita diungkit kembali melalui
teori lalu digabungkan dengan praktik
yang sudah dilakukan. Dari penggalian
teori dan praktik kemudian digabungkan dan diterapkan dalam praktik. Itu
adalah bagian dari perubahan pola
pikir, yang tidak perlu dimarahi dan
tidak perlu dikecilkan karena ini adalah
tahapan yang saya maksudkan.
Apakah perubahan pola pikir ini
dilakukan secara menyeluruh baik di
manajemen maupun di core business
PTPN X ?
(S): Tentu, saya akan menerapkan ke
semua core business. Saya sudah mendapatkan masukan tentang tembakau
dan rumah sakit. Tetapi, selama ini yang
memiliki kontribusi terbesar adalah

gula. Saya akan mengintervensi dan
mengevaluasi core business agar tidak
ada satu core bisnis yang menjadi beban
core bisnis yang lain. Mereka tahu bahwa
manajemen tidak stagnan tetapi terus
bergerak. Karyawan akan mengetahui
bahwa manajemen akan terus melakukan perubahan dan berkembang. Mereka
harus segera beradaptasi serta mengikuti
perkembangan yang semua itu menuju
ke perubahan pola pikir dan perilaku.
Terkait konsumsi gula nasional, mengapa masih ada gula impor? Apakah
PTPN belum mampu memenuhi kebutuhan gula dalam negeri?
(S): Kebijakan impor gula itu karena
persediaan gula dalam negeri tidak
mampu memenuhi kebutuhan domestik. Sehingga pemerintah pusat memerintahkan kami sebagai importer gula
guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Agar kebutuhan gula dalam negeri
terpenuhi dan menuju ke swasembada
gula, maka tahun 2014 akan dilakukan
revitalisasi pabrik gula. Pada 2014 nanti,
diharapkan PTPN bisa memenuhi kebutuhan konsumsi gula yang mencapai 3
juta ton, sedang kebutuhan gula untuk
makanan dan minuman mencapai 2.4
juta ton.
Agar swasembada gula tercapai,
kami diharapkan bisa meningkatkan
produksi gula dengan meningkatkan
nilai rendemen. Bahkan, PTPN X juga
harus bisa meningkatkan produksi gula
dari rata-rata produksi 450 hingga 470
ribu ton pertahun menjadi 550 ribu ton.
Kami optimistis 2012, kami bisa memenuhi target tersebut. Semoga alam
bersahabat dengan kita.
Khusus di Jatim dalam rangka
revitalisasi pabrik gula, PTPN X, PTPN
11 dan Rajawali sudah melakukan MoU
dengan Gubernur Jatim H Soekarwo
untuk menyukseskan revitalisasi pabrik
gula pada 2014 mendatang. Karena
kami melihat kontribusi Jatim terhadap
produksi gula nasional sangat besar
yaitu mencapai 43 persen. Bahkan,
tahun-tahun sebelumnya sempat mencapai 50 persen. Penurunan ini karena
di luar Jawa banyak berdiri pabrik gula
swasta yang baru. Namun, kami yakin
Jatim mampu meningkatkan produksi
dengan dukungan pemerintah daerah
serta perubahan pola pikir perusahaan.

Bagaimana dengan tembakau,
apakah PTPN X bisa mengembangkan
bisnis tembakau ke depan?
(S): Saya masih melihat sistem pemasaran tembakau yang kurang bagus,
saat ini masih saya pikirkan bagaimana
membentuk sistem pemasaran tembakau agar lebih kompetitif untuk
bisa meningkatkan nilai tambah. Saya
punya pengalaman panjang mengenai
tembakau. bagaimana tembakau virginia,
tembakau madura, tembakau Lumajang
VO dan tembakau Besuki na-oogst.
Tahun lalu, saya mulai mengembangkan tembakau virginia di Bojonegoro dan akan terus saya kembangkan.
Visi saya untuk tembakau virginia, saya
melihat selain memberikan peluang
bisnis, tembakau virginia itu spesifikasinya untuk bahan rokok putih.
Tahun 80-an, mulai menyimpang
dengan cara rajangan. Maka saat saya
masuk ke PTPN X, saya meminta untuk
dikembalikan dari rajangan ke sistem
ovenan. Di sinilah, PTPN X bukan hanya
mencari untung tetapi juga bertugas
sebagai agent of development. Dari
konteks semuanya, memang masih
banyak hambatan, yaitu masih mengandalkan kerjasama dengan petani
dengan sistem sewa yang harganya
sangat mahal.
Tenaga kerja juga mulai langka
serta permintaan pasar akan produk
berkualitas tinggi. Maka efiensi harus
kami lakukan dengan meningkatkan
profesionalisme dan meningkatkan
pengetahuan. Kami juga mengalami
kesulitan dalam hal regenerasi sumber
daya manusia dan teknologi tembakau
sudah tidak ada lagi. Saat ini,balaibalai penelitian khusus tembakau
sudah tidak ada lagi bahkan di Fakultas
Pertanian sudah tidak ada lagi yang
berminat mempelajari tembakau maupun tebu. Dosen-dosennya pun sudah
tidak banyak yang paham akan tebu
dan tembakau. Bila mahasiswa yang
berminat mempelajari tembakau dan
tebu tidak ada maka ini akan sangat
berbahaya karena kami akan kesulitan
mencari tenaga yang benar-benar mendalami dan memiliki keahlian spesifik
akan tebu dan tembakau. Dulu waktu
saya kuliah pertanian, masih ada mata
kuliah yang khusus mempelajari soal
tebu dan tembakau. Tapi saat ini mungkin sudah tidak ada lagi.
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Sempat Dikucilkan,
Subiyono Terus
Melangkah Raih Impian
Seorang bapak dengan semangat mengayuh sepeda
onthel-nya melewati jalan setapak yang tidak rata. Jauh
di relung hatinya, dia menyimpan harapan akan sebuah
masa depan gemilang dari seorang anak yang sedang
duduk di atas lempengan besi di belakangnya.

Siska Prestiwati W
Peluh terus menetes membasahi
wajah dan bajunya. Kakinya mengayuh
sepeda tua untuk menempuh perjalanan sejauh 60 km dari Desa Parangharjo,
Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, menuju sebuah SMP Negeri yang
letaknya Kota Banyuwangi. Meskipun
anak laki-laki yang sedang dia bonceng
bukanlah putra kandungnya, namun
kasih sayang dan harapannya agar anak
laki-laki itu menjadi orang sukses, sangatlah besar.
“Saat itu, saya diantar guru saya. Namanya Pak Slamet (almarhum). Beliau
yang mengantarkan saya mendaftar ke
SMPN Banyuwangi. Bahkan beliau juga
yang mencarikan saya kos-kosan,” kata
Subiyono, yang kini tak lain adalah Dirut
(Direktur Utama) PT Perkebunan Nusantara X (Persero), saat ditemui di ruang
kerjanya di Kantor Direksi PTPN X Jl Jembatan Merah 3 – 11 Surabaya.
Subiyono menuturkan sosok Pak
Slamet adalah orang yang “mengeluarkan” dia dari kebiasaan orang desa
Parangharjo, di mana setiap anak yang
lulus sekolah rakyat (SR) akan melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
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Bukan ke sekolah umum. Bahkan, saat
itu sang ayah yang bernama Mahanal
pun berencana mengirim putra pertamanya itu ke Ponpes Lirboyo di Kediri.
“Saat itu, Pak Slamet bertandang ke
rumah dan berbicara dengan bapak
saya. Beliau menyarankan agar saya
disekolahkan di SMP bukan di ponpes
karena saya pinter. Sayang kalau hanya
belajar di pondok. Alhamdulillah, saya
memiliki seorang ayah yang pintar dan
memiliki pemikiran berbeda dengan
orang desanya. Beliau pun menyetujui
saran Pak Slamet,” tutur pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Perkebunan
Kebupaten Bojonegoro ketika berusia
29 tahun.
Karena ayahnya tidak mengetahui
di mana letak SMP Negeri Banyuwangi,
maka sang guru dengan ikhlas mengantarkannya ke sekolah yang dituju.
Namun, menjadi orang pertama yang
menempuh pendidikan di luar kebiasaan lingkungan sangatlah berat. Tidak
hanya harus menempuh jarak 60 km,
Subiyono dan keluarganya juga harus
ikhlas “dikucilkan” oleh tetangga dan
orang sekampung.
“Saya ingat, saat saya melanjutkan
sekolah di SMP Negeri Banyuwangi, ba-
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pak saya dikucilkan oleh tetangga. Begitu pun saya,” ungkapnya dengan pandangan menerawang ke depan, seolah
kembali mengingat masa lalu.
Ia lantas membuka kenangan masa
kecil. Subiyono menceritakan ada tradisi
yang sangat unik di tempat kelahirannya. Tradisi tersebut adalah menyambut
dan mengantarkan setiap anak yang
akan melanjutkan pendidikan di pondok pesantren di luar desa.
“Setiap anak yang pulang atau akan
berangkat ke ponpes, orang kampung
akan berkunjung ke rumahnya. Tapi,
saat saya berangkat atau pulang dari
Banyuwangi, tidak ada satu tetangga
pun yang bertandang ke rumah saya.
Budhal dhewe mulih yo dhewe ((berangkat sendiri pulang juga sendiri),” kenang pria bergelar Magister Manajemen
Agribisnis (MMA) ini sambil tertawa.
Dengan senyuman yang tetap
mengembang, Subiyono menuturkan
saat dikucilkan tetangga, karena apa
yang dilakukannya merupakan sebuah
tindakan yang keluar dari adat istiadat
desa, yakni selalu mengirim putra-putrinya melanjutkan pendidikan di pondok pesantren bukan ke sekolah umum
seperti yang dilakukan Subiyono.

“Saya masih ingat, saat itu ayah saya
bertanya “Le, apa kamu bisa ngaji (baca
Al Qu’an)? ‘ Dengan enteng saya jawab:
Saya bisa kok ngaji. Untuk mengurangi
tekanan dari lingkungan, ayah pun
mengirim saya ke ponpes namun tetap
sekolah di SMP Negeri,” urai pria yang
pernah menjabat sebagai Kepala Dinas
Perkebunan di Kabupaten Jember pada
tahun 1986 ini.
Ternyata Subiyono terus menunjukkan pretasi di SMP Negeri itu. Sehingga
ayahnya kembali mengirim putra-putrinya yang lain mengikuti jejak sang
kakak, yaitu melanjutkan pendidikan di
sekolah umum.
Selanjutnya dengan berlatar belakang dari keluarga petani, Subiyono
melanjutkan pendidikan di Universitas
Brawijaya, Malang dengan mengambil
jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. “Saya
anak petani dan selalu bercita-cita untuk
memberikan manfaat kepada petani,”
ujar pria yang pernah menjabat sebagai
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim
selama 10 tahun ini.
Selain tetap konsentrasi dengan pendidikan yang dia tempuh, ia juga aktif di organisasi mahasiswa. Pengalamannya da-

lam berorganisasi merupakan salah satu
bekalnya berkiprah dalam dunia kerja dan
mengabdi untuk kepentingan rakyat.
Subiyono menambahkan filosofi
hidupnya adalah dirinya tidak pernah
memikirkan untuk apa air mendidih,
tetapi yang selalu dia pikirkan bagaimana membuat air mendidih. Begitu pula
dengan pendidikan dan pekerjaan, dirinya tidak pernah memikirkan naik jabatan tetapi yang dia pikirkan bagaimana ia bekerja dengan baik dan selalu
mengerjakan setiap tugas dengan baik
dan maksimal
“Ayah selalu mengingatkan saya untuk bisa bermanfaat dan beliau sangat
mengagumi filosofi Bung Karno yaitu
ilmu amaliyah dan amal ilmiah,” kata
pria yang pernah mendapatkan penghargaan berupa Satya Lencana Karya
Satya XX (Perak) dari Presiden Megawati
Soekarnoputri, tahun 2001 silam.
Subiyono menuturkan dalam hidupnya, dia memiliki moto kita bahagia
karena orang lain dan kita akan jatuh
juga karena orang lain. Menurut saya,
investasi yang bagus adalah teman. Sehingga, kita harus selalu loyal ke teman
dan jangan sampai menyakiti orang

atau teman dan harus memelihara hubungan dengan orang.
“Yang kita jual adalah jatidiri kita
maka kita harus menjaganya. Kita harus
banyak belajar, semua hal yang masuk
dalam profesi kita harus kita pelajari.
Seorang pemimpin tidak akan bisa
memimpin kalau dia tidak belajar. Sebab, hidup itu tidak ada bukunya, yang
ada hanyalah belajar. Belajar niteni dari
pengalaman orang lain baik itu dari
keberhasilan atau pun dari kegagalannya,” papar pria yang mengagumi sosok
Soekarno dan Hamka ini.
Masih menurut Subiyono, dirinya
sangat bangga memiliki seorang ayah
yang berpikiran jauh ke depan dengan
memberikan “warisan” untuk enam
anaknya berupa ilmu bukan berupa
harta benda.
“Beberapa waktu lalu, saya membaca
di Kompas, kemiskinan di pedesaan semakin parah. Saya jadi ingat kebiasaan
di desa saya yang memberi warisan tanah ke anak-anaknya. Saya bersyukur
memiliki ayah yang lebih mementingkan warisan berupa ilmu dan pendidikan daripada warisan berupa tanah atau
sawah,” ujarnya. 

filosofi hidup saya adalah
tidak pernah memikirkan
untuk apa air mendidih,
tetapi yang selalu saya
pikirkan bagaimana
membuat air mendidih.
Begitu pula dengan
pendidikan dan pekerjaan,
saya tidak pernah
memikirkan naik jabatan
tetapi yang saya pikirkan
bagaimana saya bekerja
dengan baik dan selalu
mengerjakan setiap tugas
secara maksimal
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katamereka
H Herry Indrotjahjono
 Direktur SDM & Umum
Bagi Herry, sosok Direktur Utama Subiyono merupakan sosok pimpinan yang patut diteladani. Sifat
yang tidak mudah menyerah dan senantiasa optimistis secara tidak disadari sikap tersebut memberikan kekuatan bagi bawahan untuk terus melaksanakan program-program kerja.
“Meskipun semua pimpinan mengatakan hal itu
tidak mungkin, namun Pak Subiyono berani mengatakan itu sangat mungkin dan bisa dibuktikan.
Dan ternyata apa yang beliau katakan bisa dibuktikan,” jelas Herry.
Keyakinan Subiyono dalam mempertahankan
sebuah ide atau program kerja, sambung Herry
sangat besar. Dengan pengalaman yang dimiliki,
Subiyono merupakan pemimpin yang memiliki kemampuan analis sangat bagus.
“Beliau merupakan motivator yang hebat. Di
saat orang lain meragukan bahkan pesimistis, beliau tetap optimistis dan memotivasi orang-orang
untuk yakin dan bekerja maksimal dalam mewujudkannya,” katanya.siska
foto: joko kristiono

Drs. Budi Hidayat
 Direktur Pemasaran & Renbang
Sosok Direktur Utama PTPN X, Subiyono, di
mata Budi Hidayat merupakan pria yang memiliki
kreativitas tinggi. Tidak sedikit ide-ide brilian diciptakan oleh Subiyono. Meskipun ide-ide baru tersebut masih terasa asing bagi di lingkungan PTPN X.
Namun, ide-ide baru khususnya di bidang pemasaran sangatlah bagus dan wajib untuk dicoba
dan diterapkan. “Selain memberikan ide baru di
bidang pemasaran, beliau juga memiliki jaringan
yang sangat luas di luar PTPN,” ungkap Budi.
Selain itu, sambung Budi, Dirut Subiyono pun
memberikan terobosan baru di bidang lain. Salah
satu contohnya, adalah program pemberian dana
talangan untuk petani. Saat ini, pihaknya masih
mencoba menerapkan dan mencari sistem yang
tepat untuk ide Subiyono terkait dana talangan
tersebut. “Ide beliau sangat banyak dan semuanya
merupakan ide baru. Kami berusaha untuk mencoba terus menjalankan ide-ide beliau,” katanya.
siska

foto: joko kristiono
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Drs. Dolly P Pulungan
 Direktur Keuangan
Selain memiliki kreativitas tinggi, di mata Dolly
Pulungan, sosok Direktur Utama PTPN X Subiyono
merupakan orang yang tegas dan berani mengambil risiko. Keberanian Subiyono dalam mengambil
semua keputusan yang berisiko bukannya tanpa
perhitungan. Sebab, perhitungan Subiyono akan
sebuah keputusan sangatlah bagus dan sangat tepat.
“Pak Subiyono memiliki feeling yang sangat bagus. Bahkan, beliau berani berbeda pendapat dengan suara mayoritas. Namun, Pak Biyono berhasil
membuktikan bahwa perhitungannya itu tidak
salah. Jadi, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak
mengikuti keputusan Dirut,” paparnya.
Selama ini, sambung Dolly, Dirut Subiyono berhasil membuktikan bahwa keputusan serta perhitungannya sangat tepat. Sosok Subiyono sangat
dibutuhkan oleh PTPN X yang terus berusaha untuk membesarkan dan memajukan PTPN X. “Boleh
dikatakan, Pak Biyono seperti memiliki indra ke
enam,” ujarnya. siska
foto: joko kristiono

Ir. Tarsisius Sutaryanto
 Direktur Produksi
Kepemimpinan Direktur Utama PTPN X Subiyono dinilai Sutar
yanto sebagai pribadi yang keras serta memiliki semangat yang
luar biasa untuk berkembang. Bahkan, sosoknya bisa memberikan
warna lain di PTPN X. “Pak Subiyono sangat berbeda dengan orangorang yang selama ini berada di PTPN X. Saya melihat orang-orang
di PTPN adalah orang-orang yang agak takut untuk melangkah di
luar kebiasaan,” ujar Sutaryanto
Padahal, sambung Sutaryanto, kalau ingin berkembang dan
maju diperlukan sebuah keberanian untuk tidak berjalan normal,
dengan melakukan terobosan baru. Sebab, kalau hanya berjalan sesuai kebiasaan maka yang akan dicapai juga bisa tidak sesuai atau
tidak signifikan.
“Saya melihat strategi Pak Subiyono bukan sebuah gambling.
Sebab, keputusan yang diambil sangat tepat. Saya sih baru kenal
model seperti itu yang tidak terlalu takut pada risiko. Tapi, ya apa
yang beliau putuskan itu perhitungannya benar. Mungkin beliau
memiliki cara hitung yang saya tidak tahu,” jelasnya.
Masih menurut Sutaryanto, justru sifat keras Subiyono yang
ditunjukkan dengan pantang menyerah dan memiliki semangat
tinggi itulah membuat sosok Subiyono menjadi seorang pemimpin
yang berkharisma. siska
foto: joko kristiono
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memesona

Setelah
Restrukturisasi

Pertumbuhan perseroan yang memiliki 3 bidang
usaha, yakni, usaha tebu, perkebunan tembakau,
dan rumah sakit ini semakin memesona.
Di usianya yang ke-15 tahun menunjukkan
kinerja yang luar biasa. Ini bisa dilihat dari
tingkat produktivitas dan labanya yang terus
mengalami kenaikan dalam angka yang cukup
signifikan. Terakhir tahun 2009 perusahaan ini
menghasilkan laba sebesar Rp 129 miliar. Wow!

foto: joko kristiono
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Rony Kurniawan
Awalnya, PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) X merupakan
peleburan tiga badan usaha milik
negara. Ketiga badan itu adalah PTP
XIX dengan komoditi tembakau
berkedudukan di Surakarta, PTP
XXI-XXII berkedudukan di Surabaya
dengan basis komoditi usaha gula,
dan PTP XXVII berkedudukan di
Jember dengan bidang usaha komuditi tembakau.
Sesuai Peraturan Pemerintah RI
Nomor 15 Tahun 1996 peleburan
ini merupakan strategi pemerintah
dalam rangka mengimbangi tren globalisasi pasar yang semakin terbuka
dan semua harus mengedepankan
profesionalitas, produktivitas yang
berdaya saing tinggi, efektif dan
efisien.
Dengan kata lain, dengan restrukturisasi tersebut, PTPN bukan lagi
mengemban misi sebagai perusahaan yang terkonsentrasi meningkatkan produktivitas gula dan produkproduk lain yang dimiliki secara
nasional, namun hasil produksi
perseroan ini memiliki peran dan
mampu bersaing di pasar global.
Perseroan ini pun terus berusaha
bermutasi sebagai perusahaan yang
ideal sesuai dengan PP RI Nomor 15
tahun 1996. “Kalau melihat kinerja
saat ini PTPN X sudah mampu bermutasi mengarah sebagai perusahaan yang ideal,” kata Kaur Humas
PTPN X, Ir Nur Hidajat.
Awal restrukturisasi BUMN ini,
untuk unit usaha strategis gula
mengelola 11 pabrik gula dan tetes
tebu, plus 1 pabrik gula special raw
sugar alias gula setengah jadi, yakni
PG Krian. Namun pabrik gula tersebut dilelang karena terus merugi.
Sekarang ini, perseroan ini
mengelola 11 pabrik gula, yakni
PG Watoetoelis, PG Toelangan, PG
Kremboong (Sidoarjo), PG Gempolkrep (Mojokerto), PG Djombang
Baru, PG Tjoekir (Jombang), PG
Lestari (Patianrowo, Nganjuk), PG
Meritjan, PG Pesantren Baru, Ngadirejo (Kediri), PG Modjopanggoong
(Tulungagung).

Pada masa awal operasi, untuk
memenuhi kebutuhan raw material
tebu dikembangkan di lahan kering
di Tuban, Lamongan, Gresik, dan Blitar. Seiring dengan berkembangnya
waktu, lahan yang dikelolanya terus
berkembang lebih luas lagi, dan tidak hanya di kota-kota tersebut, tapi
sudah melebar ke kota lain, antara
lain, Malang, Kediri dan Sampang.
Selama lima tahun terakhir, PTPN
X mengelola areal lahan cukup luas.
Untuk mengimbangi besarnya kebutuhan gula nasional perseroan menggunakan strategi pengolahan lahan
sendiri (dari sewa lahan rakyat) dan
lahan HGU (Hak Guna Usaha) dan
penanaman tebu rakyat.
Data dari Sekretaris Perusahaan

Perolehan
Laba Bersih PTPN X
2004

Rp 29,342,000.000

2005

Rp 108,737,800,000

2006

Rp 150,032,900,000

2007

Rp 120,256,500,000

2008

Rp 24,521,600,000

2009

Rp 129,064,500,000

2010

[dalam proses audit]

tercatat Areal Tebu Sendiri 4.890
hektar yang menghasilkan tebu
474.658 ton (2005). Pada tahun 2006
tercatat area 5.355 hektar dengan
produktivitas tebu 454.679 ton,
pada tahun 2007 tercatat areal 5,287
dengan produktivitas tebu 463.853
ton, pada tahun 2008 tercatat areal
6.017 hektar dengan produktivitas
439,376 ton, dan pada tahun 2009
tercatat areal 7.435 hektar dengan
produktivitas tebu 538.552 ton
Sedangkan untuk luas areal tebu rakyat (ATR), pada tahun
2005 tercatat 57,558 hektar dengan
produktivitas tebu 5,434,567 ton,
2006 tercatat areal lahan 59,748
hektar dengan produktivitas tebu
5,302,068 ton, 2007 tercatat areal
lahan 68,251 hektar dengan roduktivitas tebu 6,456,472 ton. Pada 2008

tercatat areal 63, 433 hektar dengan
produktivitas 5,708,217 ton dan
tahun 2009 areal tanah yang dikelola
turun dibadingkan tahun sebelumnya menjadi 61,746 hektar dengan
produktivitas tebu 4,937,050.
Penurunan jumlah areal tahun
2009 ini berpangkal dari ketertarikan
petani beralih ke tanaman lain yang
menguntungkan, pengiriman tebu
ke luar wilayah PTPN X, dan diolah
sendiri menjadi gula merah.
Seiring dengan terus meluasnya
lahan penanaman tebu, PTPN X
mampu menghasilkan gula dan
tetes dalam lima tahun terakhir pun
mengalami peningkatan yang cukup
siginifikan, Tahun 2004 349,535 ton
(gula) 240.500 (tetes), tahun 2005 produksi 404.037 ton (gula) dan 298,807
ton (tetes), tahun 2006 menghasilkan
448,983 ton (gula) dan 296,186 (tetes),
tahun 2007 menghasilkan 494,467 ton
(gula) dan 367,126 (tetes), tahun 2008
mengasilkan 511,611 ton (gula) dan
310.199 (tetes).
Pada tahun 2009 menghasilkan
428.808 ton (gula) dan 277,904 ton
(tetes). Pada tahun 2010 menghasilkan 410.817 ton (gula) dan 300,691
ton (tetes). Pada tahun ini produksi
gula menurun dipicu dengan menyusutnya lahan sebagai akibat petani
beralih ke tanaman lainnya yang
dirasa lebih menguntungkan.
Sedangkan untuk unit usaha
tembakau berada di dua wilayah
kerja, yakni, wilayah Jawa Timur
berada Kebun Kertosari dan Kebun
Ajong Gayasan (Jember) untuk jenis
Tembakau Bawah Naungan (TBN)
/Vorstenlanden Besuki Na-Oogst
(VBN), dan Jawa Tengah berada di
kebun Kebonarum, kebun Gayamprrit, dan Kebun Wdibirit (Klaten) jenis
tembakau na-oogst (NO).
Sementara untuk unit usaha
rumah sakit, perseroan ini mengelola
tiga rumah sakit, yakni, Rumah Sakit
Gatoel (Mojokerto), Rumah Sakit
Toeloengrejo (Kediri) dan Rumah
Sakit Perkebunan (Jember). Kedua
unit usaha ini, juga mengalami pertumbuhan dan kenaikan kinerja yang
sangat siginifikan dibandingkan
pada saat awal mulai restrukturisasi
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dilakukan.
Saat ini pun PTPN X memiliki
anak perusahaan di luar unit usaha
selama ini, yakni, PT Dasaplast
Nusantara. Ini perusahaan patungan yang didirikan PTPN X (90%)
dengan PT Surya Satria Sembada
(10%) berkedudukan di Pecangaan,
Jepara pada 2009. Usaha patungan
ini bergerak di bidang usaha produksi Karung Plastik, innerbag dan
waring.
Selain itu, PTPN X juga mendirikan perusahaan patungan yang
menghasilkan produk kedelai
edamame dan okura (camilan khas
negeri Sakura yang kaya nutrisi dan
alami) yakni PT Mitratani Dua Tujuh.
Perusahaan berkedudukan di Jember
ini merupakan kerjasama patungan
PTPN X (45,75%)dengan PT Bahana Artha Ventura (54,27%). Hasil
produksi dari perusahaan ini khusus
untuk mengisi pasar Negara Jepang.
Di usianya yang ke 15 pada 11
Maret 2011 nanti, perseroan ini
menunjukkan kinerja keuangan
yang sangat menggiurkan meskipun
terjadi fluktuasi, namun langkah
pemerintah melakukan restrukturisasi melalui Peraturan Pemerintah
RI Nomor 15 Tahun 1986 sangat
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strategis. Ini terlihat dari laba yang
berhasil dibukukan.
Data dari system informasi
managemen PTPN X, diperoleh
keterangan perolehan laba bersih
perseroan ini terus mengalami
peningkatan yang sangat menggiurkan, yakni, Rp 29,342,000.000
(2004), Rp 108,737,800,000 (2005),
Rp 150,032,900,000 (2006), Rp
120,256,500,000 (2007), 24,521,600,000
(2008) dan Rp 129,064,500,00 (2009).
Dari pembukuan laba PTPN
X, unit usaha gula paling banyak
memberi kontribusi. Pada tahun 2004
tercatat laba yang berhasil dibukukan sebesar Rp 69,071,100,000, kemudian tahun 2005 Rp 167,925,900,000,
tahun 2006 Rp 256,545,800,000, tahun
2007 Rp 152,565,000,000, tahun 2008
93,200,000,000, dan tahun 2009 Rp
394,517,800,000.
Keberhasilan PTPN X (Persero)
mampu menjadi perusahan berkinerja bagus ini juga diwujudkan dengan
perolehan beragam penghargaan,
baik yang khusus diterima core
bisnisnya maupun yang diterimanya
sendiri.
Penghargaan itu, yakni, Forum
Masyarakat Gula Indonesia pada tahun 2006 memberikan FMGI Award
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kepada PG Pesantren Baru Kategori
Pabrik Gula dengan Performa Terbaik ke 3, PG Watoetoelis Kategori
Pabrik Gula dengan Improvement
Terbaik 1, PG Lestari sebagai Kategori Pabrik Gula dengan Improvement
Terbaik 2, PG Meritjan sebagai Kategori Pabrik Gula dengan Improvement Terbaik 3.
Masih pada tahun yang sama
PTPN X (Persero) mendapat anugrah
award dengan predikat Kategori
PTPN Gula Terbaik, 2006.
Pada tahun 2007, PTPN X (Perseroan) menduduki peringkat 17
dalam 50 peringkat BUMN Terbaik.
Pada tahun yang sama PTPN X
(Perseroan) juga mendapat predikat
terbaik ke 4 untuk kategori Agro
Industri, Perkebunan dan Perikanan.
Pada tahun 2009, website yang
dikelola PTPN X (Persero), www.
ptpn10.com mendapatkan penghargaan pemenang II, Website BUMN
kategori respon tercepat BUMN
non-Jasa non-Listed dari Kementrian
BUMN RI.
Pada tahun yang sama, core bisnis
PTPN X (Persero) yakni RS Gatoel
mendapatkan Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Kementrian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi. 

PROFIL PTPN X
PROFIL SINGKAT PTP NUSANTARA X

N.O., sedangkan untuk tanaman serat dikelola pada areal
seluas 1.200 ha.

Status Perusahaan:
PT Perkebunan Nusantara X (Persero), disingkat PTPN X,
dibentuk berdasarkan PP No. 15 Tahun 1996, tanggal 14
Februari 1996. Perusahaan yang berstatus sebagai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) ini merupakan penggabungan
kebun-kebun di Jawa Tengah dan Jawa Timur dari eks PTP
XIX, PTP XXI-XXII dan PTP XXVII.

Komoditi Usaha:
PTPN X mengusahakan komoditi tebu , tembakau dan
tanaman serat. Tanaman tebu ditanam pada areal lahan
sawah dan lahan kering seluas 65.320 ha yang terdiri dari
areal tebu sendiri seluas 2.857,10 ha dan areal tebu rakyat
62.462,90 ha. Tembakau terdiri dari tanaman TBN/VBN dan
N.O. yang ditanam pada areal seluas 2.210 ha, yaitu 960 ha
untuk tembakau TBN/VBN dan 1.250 ha untuk tembakau

Unit - unit Kegiatan/Usaha:
PTPN X memiliki 18 unit usaha kebun/PG /RS yang terdiri
dari 11 PG, 3 kebun tembakau dan 1 kebun serat, sebagai
berikut:
PG. Watoetoelis, PG. Toelangan, PG. Kremboong, PG.
Gempolkrep, PG. Djombang Baru, PG. Tjoekir, PG. Lestari,
PG. Meritjan, PG. Pesantren Baru, PG. Ngadiredjo, PG.
Modjopanggoong, Kertosari, Ajong, Wedibirit, PT. Dasaplast
Nusantara

Produksi pertahun
Tebu: Gula: 213.219 ton | Gula Industri: 19.138 ton |
SHS I A: 389.481 ton | Tetes: 229.033 ton
Tembakau: TBN/VBN: 1.055,3 ton | N.O.: 1.336,2 ton

Dewan Komisaris

H. S. Dillon

 Komisaris Utama

Rudi Wibowo
 Komisaris

Ignatius Rusdonobanu Noer Sutrisno
 Komisaris

 Komisaris

Tjeppy D Soedjana
 Komisaris

Heru Sudibyo
 Komisaris

Dewan Direksi

Subiyono

 Direktur Utama

Tarsisius Sutaryanto

 Direktur Produksi

Dolly P Pulungan

 Direktur Keuangan

Alamat:
Jl. Jembatan Merah No. 3-11, Surabaya 60175.
Telepon: (031) 3523143 - 3523147
Fax: (031) 3523167

Budi Hidayat

 Direktur Pemasaran
& Renbang

Herry Indrotjahjono
 Direktur Umum

Perwakilan Jakarta:
Jl. Perum Taman Gandaria Blok F/12.A. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan. Telp (021)7396565 | Fax (021)7396565,
Email : contact@ptpn10.com
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Revitalisasi Industri Gula

Harus Tercapai
Pemerintah tidak akan mengoreksi target
revitalisasi industri gula nasional pada
tahun 2014 sebesar 2,3 juta ton per tahun
meskipun pencapaian produksi gula
nasional pada tahun 2010 sebesar 1,3 juta
ton atau mengalami penurunan sekitar
18,75 persen dibanding tahun 2009 yang
tercatat 1,6 juta ton.
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Rony Kurniawan
Oleh karena itu, pabrik gula (PG)
di lingkungan Badan Usaha Milik
Negera (BUMN) diminta bekerja lebih
keras lagi dalam rangka pencapaian
program sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun 2011 ini sebesar
swasembada gula secara nasional.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Semua PG BUMN harus bekerja keras,” ujar Deputi Bidang Usaha
Industri Primer Kementrian BUMN,
Drs Megananda Daryono, MBA, dalam kesempatan meeting yang membahas program strategi BUMN Gula
dalam rangka program revitalisasi
foto: roni kurniawan
Industri Gula tahun 2010-2014, di The Megananda Daryono (Tengah) saat meeting BUMN Gula di Solo.
Sunan Hotel, Surakarta, 2 Maret lalu.
Diungkapkan, ada banyak faktor giling yang dimulai bulan April har- tahui proses dan hasil dari tahapan
yang menyebabkan tidak tercapainya ga cenderung turun karena adanya pelaksanaan program Revitalisasi PG
target produksi tahun ini, salah satu- peningkatan pasokan. Maka, peme- BUMN. Dalam hal ini ditunjuk PTPN
nya adalah munculnya anomali cuaca rintah mengalami kerugian.” Karena XI sebagai penanggung jawab.
yang mengakibatkan menurunnya harga gula luar negeri dibeli dengan
Diusulkan penyusunan system mo
kualitas produksi tebu. Namun de- harga mahal,” katanya.
nitoring dan evaluasi program revitali
mikian, Megananda, meminta kepada
Berangkat dari realitas itu, maka, sasi PG BUMN dengan penanggung
pihak PG BUMN tidak berpasrah diri, PG BUMN harus menyukseskan pro- jawab PTPN VII, penyusunan format
tapi, pada tahun 2010 ini melakukan gram revitalisasi industri gula ini, laporan perkembangan program reantisipasi-antisipasi melalui pembu- tambah pria kelahiran Bukit Tinggi, vitalisasi PG BUMN dengan penangdidayaan bibit yang tahan perubahan Sumbar 20 Januari 1952 ini.
gung jawab PTPN IX. PT PN II dan
iklim. “Langkah antisiPTPN XIV ditunjuk sebagai
pasi terhadap anomali
penanggung jawab pelakDiusulkan pembuatan website
cuaca juga harus mensanaan implementasi monikhusus sebagai sarana informasi
jadi agenda kerja utatoring dan evaluasi Program
bagi masyarakat, atau pihak yang
ma pada tahun ini,”
Revitalisasi PG BUMN.
tegasnya.
bekepentingan untuk mengetahui proses
Megananda
dalam
Bagi
pemerintah,
kesempatan
tersebut
dan hasil dari tahapan pelaksanaan
bahwa program reviprogram Revitalisasi PG BUMN. Dalam menunjuk PTPN X sebagai
talisasi Industri gula
koordinator Program Rehal ini ditunjuk PTPN XI sebagai
BUMN ini sangat penvitalisasi PG BUMN.
penanggung jawab
ting. Oleh karena daHal lain yang harus
lam rangka menguradilakukan untuk terealngi ketergantungan impor gula yang
Terkait untuk mendukung realia- isasinya program tersebut, masingkenyataannya sangat merugikan ma- sai program revitalisasi itu, Mega- masing BUMN Gula agar menunjuk
syarakat dan pelaku industri gula ka- nanda mengusulkan, kepada seluruh person in charge (penangung jawab)
rena harga gula cenderung fluktuatif. stakeholder’s gula nasional membuat yang khusus membidangi pelaksaDisebutkan bahwa harga pokok roadmap Revitalisasi PG BUMN. Tu- naan program revitalisasi dengan
gula import kan mahal dari Negara juannya untuk memudahkan proses persyaratan cakap dan mampu bepasalnya, ketika memasuki di pasar da- sosialisasi program revitalisasi. Un- eran aktif. “Kalau perlu dibentuk
lam negeri harganya semakin tinggi tuk tercapainya pembuatan roadmap satuan kerja tim di setiap internal
karena adanya penambahan variabel ini ditunjuk PT RNI sebagai penang- BUMN Gula,” ujarnya.
harga seperti pajak bea masuk, biaya gung jawab.
Hal lain yang paling penting, lapor
kirim dan PPn. Ini membuat masyaKemudian diusulkan pembuatan an progress revitalisasi PG BUM agar
rakat merasa berat karena harganya website khusus sebagai sarana infor- disampaikan secara berkala setiap
tinggi.
masi bagi masyarakat, atau pihak bulan kepada kementrian BUMN,
Di satu sisi jika terjadi pada musim yang bekepentingan untuk menge- tambahnya. 
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pendapat
Drs. Duduh Sadarachmat, AK, MBA
 Mantan Direktur Utama PTPN-X

Berbeda, Tetapi Tetap yang Terbaik
Disiplin ilmu yang berbeda dengan bidang pekerjaan, bukan halangan seseorang untuk
menjadi pemimpin di sebuah perusahaan. Ya, dengan latar pendidikan sebagai akuntan, Duduh
Sadarachmat mampu mengantarkan PTPN X mendapat penghargaan Triple A pada tahun 2006.
Dery Ardiansyah
Pada tahun 2001 hingga 2006, sosok kalem tersebut dipercaya menjadi
Direktur Utama PTPN X. Awalnya
dia mengaku tidak mengetahui sama
sekali bagaimana harus memimpin
sebuah perusahaan yang berasal dari
disiplin ilmu yang tidak sama.
Sebelumnya, pada tahun 1983 dia
sempat bekerja sebagai Auditor di
Kantor Akuntan Negara. “Saya tidak
memiliki disiplin ilmu dari perkebunan, background pendidikan saya
dulu adalah akuntansi,” ucap alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
(STAN) tersebut.
Dia juga sempat bekerja di PT Perkebunan (PTP) XVIII yang ada di Jawa
Tengah. Hampir 12 tahun lamanya
dia bekerja dan berkecimpung dengan
tanaman-tanaman keras seperti karet,
kopi hingga kakao. Berbekal pengalaman di PTP tersebut, dia dipercaya
menjabat sebagai Dirut PTPN X.
Saat menjabat Dirut PTPN X, yang
pertama dia perhatikan adalah aspek
biaya perusahaan. Menurutnya, ketika
sebuah perusahaan akan maju, sistem
anggaran perusahaan harus bagus
dulu. Setelah memahami apa yang
menjadi kebutuhan perusahaan, dia
mencoba membuat sebuah sistem
untuk perbaikan PTPN X.
Saat itu yang belum bisa dicapai PTPN X adalah harga.
Untuk itu solusi yang diberikannya melakukan revisi anggaran
belanja perusahaan. Dan untuk
merevisi anggaran perusahaan
perlu pembenahan dari faktor eksternal, maupun dari internal perusahaan.
Pembenahan faktor eksternal yakni
dengan memerbaiki jumlah produksi.
Harga gula saat itu masih fluktuatif,
semua bergantung harga dunia serta
harga minyak bumi dunia.
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Jadi untuk bisa membuat perusahaan tetap mampu menghasilkan
keuntungan yang banyak, jumlah
produksi harus ditingkatkan. Waktu
itu, pada tahun 2002, tanaman tebu
sangat bagus tetapi harga gula sekitar
Rp 2.200. Nah, jumlah produksi perlu
mendapat perhatian khusus oleh perusahaan.
Faktor internal juga tidak luput dari
pengawasannya. Perbaikan faktor internal, yakni memerhatikan pembia
yaan produksi. Biaya produksi yang
meningkat harus ada perampingan
agar biaya yang seharusnya dikeluarkan bisa diminimalisasi alias ditekan.
“Dengan perbaikan itu (internal dan eksternal)
diharapkan PTPN
X mampu
menjadi
perusahaan
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yang lebih maju lagi,” ujarnya optimistis,
Maksimalkan Potensi
Core Business
Ada beberapa langkah strategis
yang dilakukan Duduh untuk membawa PTPN X menjadi perusahaan yang
lebih maju. Itu sesuai dengan 3 (tiga)
core business yang dikelola PTPN X,
yakni pabrik gula, tembakau, serta
rumah sakit. Langkah-langkah yang
diterapkan merupakan langkah yang
bisa mendukung pendapatan perusahaan, sehingga mampu membawa 3
core bisnis PTPN lebih baik.
Untuk sektor tembakau, misalnya,
dia menerapkan 3 langkah strategis agar produksi tembakau menjadi
produk unggulan PTPN X. Langkah
tersebut antara lain pengompakan

area. Ini perlu diterapkan mengingat
lahan tanaman tembakau merupakan
lahan yang sangat luas.
Untuk meninjau tembakau membutuhkan sarana agar terjangkau ke
tempatnya. Maka dengan langkah
pengompakan area atau konsolidasi
area diharapkan memudahkan pemantauan lahan tanaman sehingga mampu
menekan biaya pengeluaran produksi.
Langkah kedua melakukan penga
wasan saat proses pemanenan tembakau. Biaya yang dikeluarkan untuk
panen tembakau masih sama. Dicontohkan tembakau yang low grade jika
dijual sekitar 1 dollar AS sedangkan
tembakau yang high grade bisa mencapai 30 dollar AS.
Peluang itu kemudian dipotret
Duduh sebagai potensi yang
menggiurkan perusahaan. Alhasil, ketika memanen tembakau yang dipanen adalah
tembakau yang high grade saja.
“Prinsipnya, kita menjual tembakau yang berkualitas karena
dengan cara seperti itu pembeli
akan banyak yang datang ke
kita,” ujar Duduh.
Langkah strategis ketiga
adalah memerbaiki sistem pe
ngeringan tanaman tembakau. Kerapkali saat proses pengeringan tembakau
selalu menggunakan bahan baku alat
pengeringan dari kayu. Selain cepat
habis, menggunakan kayu semakin
lama semakin susah didapatkan.
Duduh berinisiatif mengganti bahan
baku dengan menggunakan briket
atau batubara.
Tepat pada tahun 2003, penggunaan bahan baku kayu diganti dengan
batubara. Dengan batubara, kebersih
an akan polusi yang dihasilkan dari
pembakarannya lebih ringan sehingga
tidak merusak lingkungan. “Dengan
batubara, lingkungan semakin terjamin karena polusi yang ditimbulkan
lebih kecil,” ujar dia.
Selain tembakau, yang menjadi perhatian utama Duduh adalah pengolah
an gula. Permasalahan pengolahan
gula yakni pada proses bahan bakar
minyak (BBM) residu. Perusahaan selalu mengeluarkan dana tidak sedikit
untuk beli BBM. Puluhan bahkan ratusan miliar rupiah selalu dikeluarkan
untuk menutup kekurangan.
Berdalih penghematan biaya,
Duduh membuat inovasi dengan memanfaatkan serpihan sisa proses gergaji/moulding. Ia juga memanfaatkan
daun-daun kering jadi bahan baku

mesin ketel. “Saat itu dengan menggunakan moulding pembiayaan bahan
baku untuk menggerakkan mesin ketel
bisa ditekan sekecil mungkin sehingga
bisa mengurangi biaya produksi,” tuturnya.
Karena lebih efektif pakai moulding,
penggunaan bahan daun-daun kering
tidak dilanjutkan. Pihaknya hanya
menggunakan moulding dan cara seperti itu kemudian ditiru oleh pabrikpabrik gula yang lain.
Sedangkan penunjang pertumbuh
an tebu agar menghasilkan gula yang
bagus, hal yang jadi perhatiannya adalah pemupukan. Hampir 90% lahan
perkebunan disribusi pupuk disuplai
dari petani sedangkan 10% disuplai
PG. Semakin hari harga pupuk se-

gaan Triple A oleh Kementerian Perkebunan. “Sungguh prestasi yang luar
biasa,” kata Duduh bangga.
Sementara itu core business lainnya
yakni rumah sakit awalnya untuk kesehatan para staf PTPN X saja. Namun
lama-lama orientasi seperti itu diubah
oleh Duduh. Dia memiliki prinsip
bahwa rumah sakit harusnya menjadi
tempat bagi seluruh masyarakat yang
membutuhkan.
Dia mengubah pandangan bahwa
rumah sakit milik PTPN X harus juga
berorintasi pada keuntungan atau pro
fit. Cara itu diterapkan Duduh, karena
ia ingin mengembalikan lagi fungsi rumah sakit yakni melayani masyarakat
yang membutuhkan dan masyarakat
sekitar. Namun demikian harus tetap
memegang teguh profesio
nalitas, karena PTPN X menjadi
bagian yang tidak terpisahkan
dari masyarakat sekitar.
Soal PG Djombang Baru
yang merupakan salah satu
pabrik gula milik PTPN X,
kala itu akan ditutup pihak
direksi. Ada banyak alasan
mengapa PG itu akan ditutup,
antara lain karena selalu meru
gi setiap musim giling, polusi
udara mengganggu masyarakat sekitar, kekurangan bahan baku, hingga
kekurangan air.
Itulah antara lain alasan direksi hendak menutup PG Djombang Baru. Sebelum pabrik ditutup, Duduh mengajak manajemen PG berdialog. “Dengan
dialog diharapkan menemukan solusi
atas masalah tersebut,” kata dia.
Dari hasil dialog pula akhirnya
manajemen PG berkomitmen menyelesaikan masalah dengan cara mereka
sendiri.
Masalah itu mampu diselesaikan
dengan baik. Mereka mampu menyelesaikan masalah karena kekuatan komunitas internal PG Djombang Baru.
Mereka menghidupkan lingkungan
yang akan mati serta mampu membawa keuntungan bagi semua elemen
yang ada di PG.
Yang paling penting, menurut
Duduh, selalu memposisikan petani
sebagai mitra kerja. Dengan menerapkan prinsip kemitraan, maka posisi PG Djombang Baru dengan petani
menjadi sejajar. “Ketika pola kemitraan bisa diterapkan dengan baik, PG
harus mampu menjaga pola tersebut,”
ujarnya, sambil menyebut, perluasan
lahan perkebunan PTPN X selama dia
menjabat dirut mencapai 55.000 m2. 

Ada banyak alasan mengapa
PG itu akan ditutup, antara
lain karena selalu merugi
setiap musim giling, polusi
udara mengganggu masyarakat
sekitar, kekurangan bahan
baku, hingga kekurangan air.
makin naik, karena pembuatan pupuk
memerlukan bahan bakar minyak.
Harga BBM juga terus naik. Akhirnya timbul ide membuat terobosan dengan beralih pada penggunaan pupuk
organik. Pemakaian pupuk organik,
selain bisa mengurangi biaya produksi, manfaat lainnya adalah memerbaiki
struktur tanah.
Mengacu pemberlakuan Surat Keterangan (SK) Pemerintah No 643 tahun
2002 tentang gula yang menyatakan
bahwa importer umum adalah impor
ter yang sudah terdaftar legalitas perusahaannya di pemerintah, selain itu
importer harus memiliki bahan baku
minimal 70%, maka Duduh mencoba
mengendalikan serta meningkatkan
jumlah produksi gula.
Cara yang ditempuh untuk meningkatkan jumlah produksi dengan membuat tim khusus pemantau produksi
gula. Tim tersebut terdiri dari tim
rendemen, tim bahan baku, dan tim
proses giling tebu. Melalui temuannya
itu akhirnya tahun 2006, produksi gula
PTPN X bisa menembus angka 450.000
ton.
Jumlah tersebut merupakan nilai
produksi tertinggi yang mampu dihasilkan di bawah kepemimpinan
Duduh, dan mendapatkan penghar-
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Muchtar Effendi
 Mantan Direktur Utama

Loyalitas Tanpa Batas
Jas Merah! Begitulah pekik yang didegungkan oleh Bung Karno.
Meskipun hanya dua kata tetapi memiliki makna yang luar biasa. Masyarakat
Indonesia kelak diharapkan tidak lupa dengan sejarah perjuangan pendahulunya.
Itulah kekuatan kata “Jas Merah”, jangan sekali-kali melupakan sejarah.
Dery Ardiansyah
Perjuangan yang dilakukan pendahulu
negeri, setimpal dengan apa yang dirasakan
masyarakat saat ini. Perjuangan tersebut tidak
pernah lepas dari orang-orang hebat yang berada di balik kemerdekaan Indonesia. Rasanya tak
pantas kalau berbincang soal pendahulu tidak
diberikan penghargaan setinggi-tingginya atas
usaha yang mereka lakukan.
Itu pulalah cerminan perjuangan yang dilakukan Muchtar Effendi, Mantan Direktur Utama
PTP XXI - XXII yang merupakan cikal bakal
PTPN X. Tahun 1983 hingga 1988, sosok kalem
itu dipercaya memimpin perusahaan gula berplat merah tersebut. Perjuangannya memimpin
perusahaan bukan tanpa usaha yang biasa-biasa
namun dengan keteguhan dan semangat kerja
yang luar biasa.
Kala itu, saat dia jadi pimpinan proyek
(pimpro) Pabrik Gula (PG) Bunga Mayang, dan
PG Cinta Manis di Sumatera. Berbekal karakter
dan pembawaan kepemimpinannya yang baik,
pimpinannya kala itu sempat menawarinya
menyelesaikan tantangan dengan mendirikan
pabrik gula lagi.
Sudjai Kartasasmita, yang saat itu menjabat
Ketua Dewan Gula sekaligus pimpinannya,
menantangnya untuk memimpin pabrik gula
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yang akan didirikannya. “Saya masih ingat betul
bagaimana Pak Sujai waktu itu meminta saya
menjadi pemimpin pabrik gula yang baru,” ujar
bapak 4 putri tersebut.
Mendirikan pabrik gula yang baru bukan tanpa hambatan. Banyak kesulitan yang dihadapi
sewaktu dia menjadi pelopor pembukaan pabrik
gula baru . Susahnya mengolah lahan perkebunan yang masih rawa-rawa, serta membebaskan
tanah milik warga sekitar merupakan masalah
yang paling sulit dihadapi. “Karena lahan masih
rawa-rawa maka butuh perhatian khusus untuk
mengolahnya,” ungkapnya.
Bukan Muchtar Effendi namanya jika menghadapi masalah seperti itu tidak mampu mengatasi dan harus patah semangat. Berbekal motivasi yang kuat, akhirnya masalah bisa diselesaikan
dengan cara pendekatan yang baik. Di tempat
yang baru sebaiknya mengenal baik karakter
serta sifat penduduk sekitar, sehingga proyek
membuat pabrik gula bisa diterima masyarakat
sekitar.
Usahanya pembuatan pabrik gula baru sebelumnya sempat dicurigai masyarakat di wilayah
tersebut. Tetapi karena sebelumnya Bupati
setempat memberikan informasi kepadanya mengenai karakter masyarakat sekitarnya, Mochtar
pun menyiapkan beberapa langkah strategis.
“Masyarakat sangat religus, sehingga pendekat

annya harus religus juga,” ujarnya.
Dia juga memberikan informasi kepada seluruh karyawannya untuk bisa berbaur dengan
masyarakat sekitar, seperti mengikuti shalat
Jumat berjamaah di desa-desa yang mengelilingi pabrik. Masyarakat akhirnya memahami
dan menyadari bahwa proyek pabrik gula juga
berorientasi keagamaan.
Bahkan masyarakatnya sekarang berubah
orientasinya dalam memandang proyek pabrik
gula. Mereka mau menerima pabrik gula sebagai bagian dari desa. “Malahan proyek pabrik
gula saat itu didukung penuh oleh masyarakat
sekitar,” ujar Muchtar.
Dengan keberhasilannya itu yang membawa
pabrik gula Bunga Mayang dan Cinta Manis tetap
eksis, sekaligus mengantarkan dia menjabat sebagai pimpinan di PTP XXI - XXII. Sebelumnya tahun
1981 hingga 1982, dia menjabat Direktur Produksi

PTP XXI - XXII. Baru tahun 1983 dipercaya sebagai
Direktur Utama PTP XXI - XXII.
Ketika menjabat sebagai Dirut PTP XXI
- XXII, dia sempat berjuang menghidupkan
kembali PG Ngadirejo, Kediri. Di tangannya
pula, pabrik yang hendak ditutup karena selalu
mengalami kerugian, akhirnya bangkit dan tetap
eksis hingga sekarang.
PG Ngadirejo, waktu itu dalam setiap kali
masa giling hanya menghasilkan kapasitas 1400
kuintal saja. Itulah yang membuatnya termotivasi menyelamatkannya dari ancaman penutupan. Ia bertekad memacu target PG agar mampu
menyentuh kapasitas penggilingan hingga 2400
kuintal. “Saat itu, saya sempat menghadap
Menteri Pertanian. Saya meminta agar pemerintah tidak menutup PG Ngadirejo karena selalu
mengalami kerugian,” kata alumnus Akademi
Gula Negara itu.

foto: joko kristiono

Di tempat yang baru sebaiknya mengenal baik
karakter serta sifat penduduk sekitar, sehingga
proyek membuat pabrik gula bisa diterima
masyarakat sekitar.”
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kesehatan

Awas!
The Silent Killer
Kematian artis
sekaligus politisi muda
Adjie Massaid sangat
mengejutkan dan
mendadak. Adjie yang
sebelumnya dikenal
suka olahraga dan sehat
mendadak meningggal
karena serangan
jantung. Padahal, Adjie
dikenal tidak pernah
sakit apalagi menderita
penyakit jantung.

10 PETUNJUK HIDUP SEHAT ( GULOH-SISAR)
2. U (asam Urat)

4. O (Obesitas)

Tinggi Protein:
 Penggumpalan darah
 Penyempitan
pembuluh darah

IMT: Index Massa Tubuh < 25

BB (kg)/(TB m)2
BBR: Berat Badan Relatif < 110 %

BB (kg)
----------------- %
(TB cm) - 100

3. L (Lemak)
1. G (Gula)
Sugar is Disease
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Batasi JAS BUKE:
 Jerohan Alkohol Sarden
 BurungDara Unggas
 Kaldu Emping

PTPN-X magazine | Volume:001 | Th-I |Maret
| Maret-Mei
-Mei2011
2011

Batasi Tek – KUK– CS2:
 Telur Keju Kepiting
 Udang Kerang Cumi
 Susu Santan

5. H (Hipertensi)
Usahakan:
T ≤ 140/90 mmhg

Siska Prestiwati W
enanggapi kasus tersebut,
Kepala Seksi Perawatan RS HVA
Toeloengredjo, dr Noer Evaliana,
mengatakan, tidak hanya kasus
Adjie Massaid, di luar negeri
banyak orang usia muda atau di
bawah 40 tahun yang mendadak
meninggal karena serangan jantung.
Bahkan, ada pemain sepakbola yang baru berusia
23 tahun yang mendadak meninggal saat beraksi di
lapangan hijau untuk membela
timnya. “Banyak kasus penderita
jantung yang meninggal tidak
lama saat serangan itu terjadi,”
kata dr Noer Evaliana saat ditemui
di RS HVA Toeloengredjo Jl A
Yani 25 Pare-Kediri.
Dr Noer menjelaskan jantung
merupakan organ tubuh yang terdiri atas otot-otot yang
sangat kuat dan
berfungsi untuk memompa darah
ke seluruh tubuh. Jantung membutuhkan oksigen & makanan dari
pembuluh darah koroner.
Serangan jantung atau biasa disebut
Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan suatu kondisi di mana ada gangguan
peredaran darah ke otot jantung sehingga jantung tidak menerima oksigen dan makanan.
Terhentinya suplai oksigen dan makanan tersebut bisa menyebabkan kerja jantung terganggu atau
bahkan terhenti. Terhentinya kerja jantung otomatis
pompa darah ke seluruh tubuh akan terhenti yang
membuat aktifitas sel tubuh terhenti. Itulah yang
menyebabkan kematian. “Penyebabnya ada 2 proses
utama yaitu Atherosclerosis dan Thrombosis,” ujar
dokter berkerudung ini.
Atherosclerosis adalah penyempitan pembuluh darah

karena adanya penimbunan lemak atau kolesterol pada
pembuluh darah. Sedang Thrombosis adalah adanya Plak
aterosklerosis yang rontok, yang Ikut aliran darah dan
menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah kecil.
“Ada beberapa tanda atau gejala serangan jantung
yang kadang orang menganggapnya angin duduk,
sehingga bisa berakibat fatal,” ungkapnya.
Tanda-tanda yang khas adalah nyeri dada sebelah kiri
dengan rasa nyeri seperti di tekan benda berat atau ditusuk – tusuk maupun diiris – iris. Kemudian timbulnya
rasa panas, adanya rasa nyeri yang menjalar ke lengan kiri
dan leher. Biasanya gejala tersebut timbul mendadak bisa
pada saat istirahat atau sedang bekerja. Gejala yang sering dianggap
orang sebagai angin duduk adalah
muntah, keluarnya keringat dingin
dan sesak nafas.

”Ada beberapa tanda
atau gejala serangan
jantung yang kadang
orang menganggapnya
angin duduk, sehingga
bisa berakibat fatal.”

Faktor Risiko
Merokok menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan
berisiko terbentuknya ”clot”
atau bekuan darah. Obesitas atau
kegemukan akan menyebabkan terjadinya peningkatan
kadar kolesterol dalam darah, hipertensi menyebabkan
penebalan dinding pembuluh darah. Olahraga teratur
dapat menguatkan otot jantung, dan mengurangi kadar
kolesterol dalam darah.
Kecuali itu Diabetes Mellitus atau kencing manis
dapat menyebabkan perubahan dan kerusakan pada
dinding pembuluh darah. ”Untuk meminimalisir risiko
terserang jantung bisa dilakukan dengan mengurangi
faktor risiko PJK,” tuturnya.
Faktor risiko PJK, sambung Noer, antara lain tidak
merokok, mengurangi kelebihan berat badan, mengurangi makanan yang berlemak dan mengandung
kolesterol. Juga olahraga secara teratur, istirahat yang
cukup, mentaati petunjuk dokter dalam pengobatan
kencing manis dan darah tinggi. Serta melakukan sepuluh petunjuk hidup sehat yang biasa disebut GULOHSISAR.

6. S (Sigaret)

8. S (Stres)

Berhenti merokok!

Hindari stres, usahakan
tidur min 6 jam/hr

7. I (Inaktivitas)

10. R (Reguler Check Up)

 Jalan kaki min 3 km/hr

9. A (Alkohol)

 Olahraga teratur

Berhenti minum alkohol
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kesehatan
Seabad Djembersche klinik

Siapkan Jawaban
Seribu Tantangan
Gedung berarsitektur kolonial di Jl Citarum 25, Jember, itu terlihat masih kokoh.
Memasuki bangunan itu kita langsung merasakan perpaduan antara arsitektur klasik
kolonial dengan arsitektur modern. Lobi dengan interior modern berbaur dengan
atap bangunan tinggi khas kolonial. Sebuah perpaduan yang sungguh serasi.

Arif Junianto
ambutan hangat dari beberapa
lelaki ramah yang siap membukakan
pintu kaca besar membuat siapa pun
yang memasuki gedung ini menjadi
merasa sangat dihargai. Belum lagi,
senyum dan sapaan ramah yang selalu
muncul dari bibir setiap petugas mulai
dari front office hingga petugas di
bagian dalam.
Udara sejuk dari tegel granit
sisa Belanda di beberapa sisi--yang
dipantulkan oleh hembusan pendi
ngin udara--berbaur dengan keramik
mengkilat di segala sisinya menjadi
aroma khas rumah sakit ini.
Dengan usia yang mencapai satu abad, tentu saja
rumah sakit yang sejatinya bernama Djembersche Klinik
ini menjadi ikon Jember. Rumah sakit ini peninggalan
perusahaan Landbouw Maatschaappij And Djember
(LMAD, perusahaan Perkebunan Belanda).
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Rumah sakit yang dinasionalisasi pada 1956 ini
akhirnya diambilalih, lantaran PTP XXVII, perusahaan
perkebunan yang sebelumnya mengakuisisi rumah sakit
tersebut, bangkrut lantas dilebur menjadi satu di bawah
naungan PTPN X.
Pada perkembangannya Djembersche Klinik ini menjadi Jember Klinik. Rumah sakit ini bukan sekadar rumah
sakit dengan fasilitas terlengkap di Jember, namun
rumah sakit yang berdiri pertama kali 1908 ini tergolong
salah satu cagar budaya di Jember.
Ini dianggap sebagai nilai tambah bagi PTPN X yang
selalu menjaga dengan baik keaslian bangunan tersebut.
Tentu saja dengan memadupadankannya dengan mo
dernisasi di beberapa sisi.
Modernisasi tersebut, oleh PTPN X terutama diprio
ritaskan pada fasilitas rumah sakit, khususnya pada
penyediaan dan pengadaan sarana medis, terutama
untuk keperluan tidak hanya diagnosa, tapi juga untuk
keperluan rawat jalan dan rawat inap.
”Jadi, tidak perlu diragukan. Meski berusia satu abad,
tapi peralatan medis di sini sangat canggih dan terkini,”
kata Ir Subiyono, MMA, Direktur Utama PTPN X saat

 Subiyono, Direktur Utama PTPN X saat berkesempatan meresmikan Poli Terpadu di rumah sakit tersebut.

adanya sarana negosiasi dan proses
berkesempatan meresmikan Poli Ter- nya merupakan alasan logis untuk
tawar terhadap pasien non- karmemberikan pelayanan yang terbaik
padu di rumah sakit tersebut, Jumat
yawan. Jelas hal ini juga menjadi
kepada masyarakat. Dengan demiki(28/1/2011) lalu.
tantangan bagi PTPN X. Selain itu,
an, rumah sakit perkebunan tersebut
Memang, awalnya rumah sakit
akan mampu memberikan kontribusi tantangan lain yang akan menjadi
ini hanya berkonsepkan klinik saja.
tantangan serius adalah persaingan
positif pada daerah dalam rangka
Sehingga fasilitas yang ada pun
dari rumah sakit lain.
meningkatkan kualitas layanan
hanya untuk sekadar diagnosa.
Kendati demikian, PTPN X selalu
kesehatan.
Kini, masyarakat Jember, khususnya
menekankan bahwa pihak-pihak eks
Akan tetapi, untuk mencapai
keluarga besar PTPN X, sudah bisa
ternal ini bukan kompetitor, melaintarget tersebut, seribu kendala harus
memanfaatkan fasilitas yang lebih
kan rekanan yang siap maju bersama
siap dihadapi oleh seluruh armada
lengkap, canggih dan modern, jika
dalam rangka meningkatkan kualitas
rumah sakit yang mendapatkan
memang diperlukan untuk rawat
kesehatan masyarakat. ”Lagi-lagi,
serifikat ISO 9001: 2008 tersebut.
inap, atau juga rawat jalan.
satu hal yang bisa menjawab seKendala dan tantangan itu antara
Oleh karena itulah, PTPN X kini
mua tantangan itu adalah dengan
lain adalah kenyataan bahwa belanja
menaruh harapan besar pada rumah
perbaikan fasilitas dan pelayanan.
untuk gaji karyawan menjadi relatif
sakit ini sebagai prospek bisnis yang
Sudah itu saja,” tegas Subiyono.
lebih tinggi jika dibandingkan decukup menjanjikan. Betapa tidak,
dengan total investasi mencapai Rp 9 ngan karyawan rumah sakit lainnya.
Poli Spesialis
miliar, membuat rumah
Kini, setelah diressakit ini menjelma men”Jadi, tidak perlu diragukan. Meski
mikan, rumah sakit tiga
jadi salah satu rumah
sakit tercanggih dan
berusia satu abad, tapi peralatan medis lantai tersebut punya
dua bagian, yakni sisi
terlengkap di Jember.
di sini sangat canggih dan terkini.”
utara dan sisi selatan.
Rumah sakit yang
Kedua sisi bangunan rumulai dibangun pada
mah sakit tersebut pun dihubungkan
”Saya tidak sepakat jika belanja gaji
26 Juni 2009 dan selesai pada 11 Mei
oleh lorong jembatan tiga lantai, sediturunkan. Tapi konsekuensinya
2010 lalu ini sekarang menambah
hingga pengunjung pun tidak perlu
adalah layanan kita juga harus lebih
armada medisnya dengan tambahan
keluar bangunan untuk menuju sisi
baik dari rumah sakit lainnya,” tegas
150 tenaga ahli medik.
bangunan yang lainnya.
Subiyono.
Prospek bisnis yang menjanjikan
Jangan dibayangkan lorong
Tantangan lainnya adalah tidak
itu, kata Subiyono, sudah seharus-
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jembatan penghubung ini akan kumuh dan kusam seperti yang ada
di beberapa rumah sakit lainnya. Benar-benar jauh dari kesan kumuh.
Tampak bersih, sejuk, asri.
Lokasi rumah sakit yang berada di atas bukit kota membuat pemandangan yang terlihat dari kotak-kotak kaca jendela jembatan begitu memesona. Pemandangan kota dengan sungai besar
yang membelahnya sungguh menyegarkan mata.
Rumah sakit yang kini bernama lengkap Rumah Sakit
Perkebunan ini terdiri dari tiga lantai, masing-masing
lantai memiliki fasilitas ruang periksa dan poli spesialis
yang bisa dikatakan sebagai salah satu yang terlengkap
di Jember.
Pada bangunan sisi utara, lantai satu terdapat tiga poli
spesialis, yakni spesialis penyakit syaraf, bedah tulang,
dan opgin. Sedangkan di sisi selatan, terdapat spesialis
penyakit jantung.
Di lantai dua, pada bangunan sisi utara, terdapat
delapan poli spesialis, yakni spesialis penyakit mata,
penyakit anak, bedah syaraf, bedah mulut, penyakit
mulut, penyakit kulit, bedah tulang, penyakit dalam, dan
tentunya obgin.
Sedangkan pada sisi selatan terdapat lima poli spesialis, yakni spesialis urologi, bedah penyakit jantung,
penyakit THT, dan opgin. Sedangkan di lantai tiga terdapat spesialis
rehab medik dan spesialis kesehatan jiwa pada sisi bangunan selatan.
Direktur RS Perkebunan, Bambang Samudra, mengatakan layanan
poli terpadu terdiri dari poliklinik umum, poliklinik gigi, laboratorium gigi, layanan fisioterapi, pos pengambilan sample medical check up
dan apotek yang semuanya buka dari Senin-Jumat mulai pukul 07.0021.00. ”Kalau Sabtu, buka sampai pukul 17.00,” tambah Bambang.
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olahraga

Golf
Pilih Amatir atau Pro

Cabang olahraga (cabor)
golf sudah tak asing lagi di
masyarakat. Terutama mereka
dari kalangan menengah
ke atas. Ya, orang tahu
bahwa olahraga ini identik
dengan kemewahan, meski
sebenarnya tidak seperti
itu. Kesan mewah muncul
terutama cabor ini dijadikan
semacam hobi atau menjadi
komunitas bagi kalangan
tertentu.
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Et Jatmiko, wkp
da dua jenis pemain dalam
olahraga golf, yaitu “Amatir”
(AM) dan Profesional (PRO).
Pegolf amatir adalah pegolf
yang bermain golf untuk
kesenangan pribadi, dan ber
dasarkan kecintaan terhadap
olahraga golf. Pegolf amatir
tidak menerima/tidak diboleh
kan menerima hadiah uang dalam bermain golf.
Bila terjadi pelanggaran, maka ‘status amatir’ pegolf
ini akan hilang, dan tidak bisa disebut pegolf amatir lagi.
Status amatir adalah syarat untuk bermain dalam turna
men amatir. Kehilangan status amatir akan mengakibat
kan seorang pegolf tidak bisa bermain dalam turnamen
amatir.
Sedangkan pegolf profesional adalah pegolf yang
menjadikan bermain golf sebagai pekerjaan. Pegolf profe
sional dibolehkan menerima hadiah uang dalam sebuah
turnamen profesional. Untuk menjadi pegolf profesional,
seorang pegolf perlu mengikuti semacam kualifikasi.
Setelah lulus kualifikasi inilah seorang pegolf dapat
menyandang predikat pegolf profesional dan berhak
memegang kartu tanda pegolf profesional.
Yang jelas, golf adalah permainan luar ruang yang
dimainkan secara perorangan atau tim yang berlomba
memasukkan bola ke dalam lubang-lubang yang ada di
lapangan dengan jumlah pukulan tersedikit mungkin.
Bola golf dipukul dengan menggunakan satu set tongkat
pemukul yang disebut Club (stik golf).
Golf adalah salah satu dari permainan yang tidak
memiliki lapangan permainan yang standar, melainkan
dimainkan di padang golf yang masing-masing memi
liki desain unik, dan biasanya terdiri dari 9 atau 18 hole
(lubang). Aturan utama dalam golf adalah “memainkan
sebuah bola dengan stik golf dari daerah tee (teeing
ground) ke dalam lubang dengan satu pukulan atau be
berapa pukulan berikutnya sesuai
dengan aturan”.
Golf berasal dari Skotlandia/Be
landa dan telah dimainkan selama
lebih kurang 500 tahun di kepu
lauan Britania Raya. Lapangan
golf tertua di dunia yang diketahui
adalah The Old Links di Mussel
burgh. Di sana golf telah dimain
kan sejak tahun 1672. Orang yang
bermain golf biasa disebut pegolf.
Golf mengenal sistem handicap.
Olahraga golf dimainkan di
suatu lahan yang dirancang secara

khusus. Lahan ini biasa disebut lapangan golf atau
padang golf (golf course). Suatu padang golf memiliki
sejumlah lubang (hole) yang umumnya terdiri dari 9
lubang atau 18 lubang.
Pukulan pertama dimulai dari teeing ground. Pukulan
pertama ini dinamakan teeing shot. Rumput di teeing
ground dirawat dengan baik. Setelah pukulan pertama,
pemain memukul bola lagi dari posisi bola terakhir se
telah pukulan pertama. Bola itu bisa mendarat di fairway
ataupun di rough.
Rumput di fairway dipotong pendek sehingga bola
mudah untuk dipukul. Sedangkan di rough, rumputnya
lebih panjang daripada di fairway sehingga bola sulit un
tuk dipukul. Pemain terus memukul hingga bola masuk
ke lubang (hole atau cup). Setiap hole hanya memiliki
satu lubang. Setiap hole biasanya memiliki rintangan
atau hazards. Rintangan terdiri atas dua macam yaitu;
rintangan air seperti sungai atau danau, dan bungker
(bunker) berupa cekungan berisi pasir.
Green mengacu pada area putting. Di green, pemain
hanya diperbolehkan memakai stik golf yang disebut
putter. Rumput di green dipotong sangat pendek se
hingga bola bisa bergulir dengan mudah. Lubang harus
berdiameter 108 mm (4.25 inci), selalu berada di rumput
dan memiliki kedalaman sedikitnya 100 mm (3.94 inci).
Cup biasanya selalu ditandai dengan sebuah bendera
sehingga pemain bisa melihatnya dari kejauhan.
Suatu course memiliki batas yang ditandai dengan
pasak-pasak. Di luar tanda itu, dinamakan zona out of
bounds atau singkatnya OB. Bila bola pemain mendarat
di zona OB maka pemain akan menerima penalti 1 puku
lan dan mengulang pukulan dari tempat sebelumnya.
Pada kebanyakan lapangan golf, ada beberapa fasilitas
tambahan yang bukan merupakan bagian course itu sen
diri. Seperti practice range yang disertai practice green,
bunker, dan driving area tempat melatih pukulan jarak
jauh. Selain itu disediakan pula arena berlatih (practice
course) yang biasanya lebih mudah dan lebih pendek
daripada lapangan golf biasa.
Hole diklasifikasikan ber
dasarkan par. Par adalah jumlah
pukulan yang diharapkan dapat
dipenuhi pegolf yang bermain
‘aman’, di setiap hole. Sebagai con
toh, pada hole par 4, seorang pe
main golf yang memiliki kemam
puan diharapkan untuk mencapai
green dalam dua pukulan (satu
kali teeing shot, atau pukulan per
tama, dan satu pukulan mendekati
hole ‘approaching shot’), dan
melakukan dua kali putting untuk
memasukkan bola ke lubang.

Lapangan golf
tertua di dunia
yang diketahui
adalah The
Old Links di
Musselburgh. Di
sana golf telah
dimainkan sejak
tahun 1672.
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Dalam golf suatu hole bisa digolongkan ke dalam par
3, par 4, atau par 5. Par suatu hole biasanya ditentukan
berdasarkan jarak dari teeing ground ke green. Jarak
teeing ground ke green pada suatu hole ber-par 3 adalah
antara 100 sampai 250 yard (91-244 meter). Hole ber-par
4 adalah 251-475 yard (225-434 meter), sementara hole
ber-par 5 lebih dari 476 yard (435 meter) walaupun ada
juga hole par 5 yang sejauh 600 yard (548 meter).

Pada sebagian besar padang golf 18 lubang, total pu
kulan adalah 72 kali yang terdiri dari 4 lubang ber-par 3,
10 lubang ber-par 4, dan 4 lubang ber-par 5. Par sebuah
hole dapat dinaikkan dan bisa pula diturunkan. Bila
sebuah lapangan golf digunakan untuk turnamen tingkat
internasional, hole par 5 yang dinilai terlalu pendek
untuk ukuran rata-rata kemampuan pegolf kaliber inter
nasional, maka kebanyakan hole par 5 yang pendek akan
diturunkan par-nya menjadi hole par 4. Dalam kondisi
seperti ini, adalah lumrah untuk kemudian bila kita
menemukan lapangan golf yang 70 par atau 71 par saja
(bukannya 72 par lagi).
Bermain Golf
Satu ronde biasanya terdiri atas 18 lubang. Dalam golf
ada dua jenis permainan: stroke play dan match play. Pu

kulan pertama dipukul dari teeing ground kecuali pada
permainan yang disebut foursomes (dua tim yang terdiri
dari dua orang berkompetisi). Anggota dari setiap tim
memukul bergantian dengan menggunakan satu bola.
Pukulan-pukulan selanjutnya dipukul dari posisi bola
terakhir mendarat. Pukulan pertama dari teeing ground
disebut tee shot. Pukulan untuk mencapai green disebut
approach. Selanjutnya pukulan di green untuk meng
gulirkan bola ke lubang disebut putting. Bila pemain
berhasil memasukkan bola ke lubang tidak dari green,
maka pukulan itu disebut chip-in.
Dalam golf yang diincar adalah jumlah pukulan
sesedikit mungkin. Pemain harus memasukkan bola
ke lubang dengan jumlah pukulan yang sedikit. Makin
sedikit makin baik.
Pemain biasanya berjalan di lapangan untuk memu
kul bola selanjutnya, sendirian ataupun dalam suatu
grup yang terdiri dari dua, tiga, atau empat orang.
Pemain juga biasanya didampingi seorang caddy (cad
die). Caddy bertugas membawa peralatan pemain dan
membantu pemain menyelesaikan suatu hole dengan
memberi saran.
Ada tiga tipe stik golf (club) yaitu: wood, iron, dan
putter. Wedge adalah iron yang digunakan untuk me
mukul pada jarak yang pendek. Wood digunakan untuk
memukul jarak yang sangat jauh. Sedangkan iron pada
jarak menengah. Putter hampir selalu digunakan untuk
melakukan pukulan di atas green.
Sedangkan tee digunakan untuk melakukan tee shot
di atas teeing ground. Diameter bola golf minimum ada
lah 42,67 mm dan harus bermassa lebih dari 45,93 gram.
Ada 3 jenis bola golf. Shaft (tangkai) digunakan di antara
grip dan kepala club.
Pegolf memakai sepatu khusus untuk golf dan menge
nakan sarung tangan pada tangan sebelah kiri. Ada pula
tee (pasak) yang digunakan untuk melakukan tee shot di
atas teeing ground.
Sedangkan skor dalam golf berbeda dengan skor
dalam permainan lain. Pemain menang bila mendapat
skor yang sedikit (bahkan hingga minus). Berbeda dalam
sepak bola atau bola basket yang menentukan grup
dengan skor terbanyak sebagai pemenang.

Golf adalah permainan luar ruang yang dimainkan
secara perorangan atau tim yang berlomba
memasukkan bola ke dalam lubang-lubang yang
ada di lapangan dengan jumlah pukulan tersedikit
mungkin. Bola golf dipukul dengan menggunakan
satu set tongkat pemukul yang disebut Club
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Tipe pukulan golf

Pegolf legendaris

 Tee shot, adalah pukulan pertama dari teeing
ground. Tee shot biasanya dilakukan dengan menggunakan driver (misalnya 1-wood) untuk hole yang
panjang atau iron pada hole yang lebih pendek.
 Fairway shot, Stik golf jenis iron atau wedge
biasa digunakan untuk melakukan pukulan ini.

 Arnold Palmer

 Jack Nicklaus

 Hale Irwin

 Bunker shot, Pukulan ini dilakukan jika bola
mendarat di atas bunker. Pukulan ini biasanya menggunakan sand wedge.
 Punch/knockdown, adalah pukulan rendah
yang dilakukan untuk menghindari cabang pohon
atau angin yang kuat di atas.
 Putting, adalah pukulan yang dilakukan di atas
green dan menggunakan putter dan bagi sebagian
besar pegolf merupakan pukulan tersulit.

 Tom Watson

 Approach shot, adalah pukulan yang dilakukan
untuk mendekatkan bola ke green. Pukulan ini biasanya dilakukan pada jarak yang sedang atau dekat.
Tipe approach shot terdiri dari 3 jenis:
 Pitch, adalah approach shot yang menerbangkan
bola ke atas green atau dekat green. Pitch shot biasa
dilakukan dengan menggunakan iron 6 hingga lob
wedge.
 Flop, adalah approach shot yang lebih tinggi lagi
dan langsung berhenti sesaat setelah menghantam
tanah. Pukulan ini dilakukan ketika pemain harus
menghadapi rintangan untuk mencapai green. Flop
biasa dilakukan dengan menggunakan stik golf sand
wedge atau lob wedge.
 Chip, adalah approach shot yang rendah ketika
bola terbang rendah dan kemudian bergulir mengarah ke green.

 Tiger Woods

Tabel skor golf
skor 	Spesifikasi
-3 double-eagle (albatross)
-2 eagle
-1 birdie
0 par
+1 bogey
+2 double bogey
+3 triple bogey

Definisi
tiga pukulan di bawah par
dua pukulan di bawah par
satu pukulan di bawah par
jumlah pukulan sama dengan par
satu pukulan di atas par
dua pukulan di atas par
tiga pukulan di atas par

Selain istilah-istilah di atas, ada juga yang dinamakan
hole in one yaitu memasukkan bola dari teeing ground
ke lubang dalam satu kali pukulan. Biasanya hole in
one hanya terjadi pada hole ber-par 3.
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wisata

HGU Djengkol,

dari Outbond hingga
Manasik Haji
Dery Ardiansyah
Suasana sejuk, disertai rindangnya pepohonan
yang mengelilingi wilayah kompleks tersebut ibarat
sebuah pagar besar yang mengelilingi sebuah kera
jaan. Sepanjang mata memandang hanya warna hi
jau dari dedaunan yang menghiasi jalan menuju kan
tor HGU Djengkol.
Dengan luas wilayah sekitar 3000 hektar, menjadi
kan kompleks wisata dan penelitian. HGU Djengkol
merupakan kebun Hak Guna Usaha (HGU) yang di
kelola PG Pesantren Baru itu mirip sabana yang luas
di mana hanya warna hijau yang memenuhi wilayah
tersebut.
Hal itulah yang kemudian menjadi kelebihan
Djengkol dibandingkan dengan kebun di pabrikpabrik gula yang lain, meskipun kini sudah tak ber
fungsi. Karena keunikannya tersebut, akhirnya HGU
Djengkol mendapat apresiasi dari sebagian orang
yang berada di wilayah Kediri dan sekitarnya.
Puluhan bahkan ratusan orang rela berduyunduyun mengunjungi kawasan kompleks HGU
Djengkol untuk melakukan berbagai kegiatan. Se
bagian orang memanfaatkan luasnya lahan sebagai
tempat untuk kegiatan outbond.
Ya, sebuah kegiatan yang kerapkali diadakan oleh
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Ada pemandangan menarik
ketika memasuki kompleks HGU
Djengkol, Kediri. Ratusan pohon
tua yang menjulang tinggi
menjadi panorama tersendiri bagi
bekas pabrik serat yang berdiri
sekitar tahun 1850 itu.

sejumlah siswa baik dari tingkat pendidikan kanakkanak, sekolah dasar, hingga mahasiswa. Bahkan ada
yang berasal dari organisasi kepemudaan, ikut mera
maikan area yang berada di Kecamatan Penataran,
Kediri itu.
“Untuk kegiatan outbond kira-kira sudah ada se
jak tahun 2000,” ujar Ali Gufron, selaku Sinder Ke
bun Kepala (SKK) HGU Djengkol. Dikatakan, bahwa
pihak HGU Djengkol tidak sepeser pun meminta
tarif apabila ada beberapa kelompok baik dari seko
lah maupun organisasi kepemudaan yang memakai
area untuk kegiatan outbond. Pihaknya justru mem
berikan bantuan berupa penyediaan tempat beriba
dah seperti masjid, kamar mandi umum, bahkan la
pangan olahraga.
Gufron lebih jauh menyatakan, pihaknya juga
membebaskan setiap orang yang hendak menggu
nakan area tersebut sebagai kegiatan outbond. PG
tidak pernah menentukan di mana area yang seha
rusnya cocok bagi setiap kegiatan outbond, semuanya
dikembalikan kepada pemakainya. “Kami membe
baskan pemakai untuk memilih area mana yang me
reka suka,” kata dia.
Tidak hanya dimanfaatkan sebagai kegiatan se
perti outbond, pada Desember tahun 2010 lalu, misal
nya, sebanyak 600 siswa dari sebuah taman kanak-

 Luas dan nyaman dengan akses mudah membuat HGU
Djengkol diminati untuk kegiatan outbound.

kanak di daerah Kediri menggunakan area tersebut teman tidak pernah melakukan kegiatan promosi
dalam bentuk apa pun, kami hanya menyampaikan
sebagai simulasi kegiatan Manasik Haji.
Awalnya ia tidak mempercayai kalau jumlah tempat ini melalui pesan dari mulut ke mulut saja
siswa sebanyak itu. Dia mengira hanya 100 orang alias gethok tular,” ujarnya.
Tidak hanya berhenti sampai situ, selaku sinder
saja, tetapi ketika acara berlangsung sebanyak 600
siswa memenuhi area yang dikelilingi sejumlah po ia beserta rekan-rekannya akan mengupayakan un
tuk membentuk kompleks HGU Djengkol sebagai
hon jati, serta pohon sengon itu.
Dalam kurun waktu setahun, sejumlah kegiatan tempat wisata. Lebih tepatnya lokasi wisata agro, di
yang diadakan oleh kelompok maupun perorangan mana konsepnya mirip seperti wisata bermain serta
bervariasi. Bahkan sejak digunakannya area itu se pembelajaran kepada siswa tentang pengetahuan
bagai tempat outbond (tahun 2000), rata-rata dalam mengenai tanaman tebu.
“Fokus kita ke depan adalah memberikan penge
setahun pemakai bisa mencapai 6 hingga 10 kali. Un
nalan serta pengetahuan mengenai
tuk jenis kegiatannya bervariatif,
tanaman tebu,” harapnya. Itu meru
seperti outbond, kemah, bahkan
pakan impiannya untuk membuat
sekedar berkumpul-kumpul .
PG tidak pernah
HGU Djengkol dikenal bukan ka
Dia pun tidak pernah menya
menentukan
rena tanaman tebunya melainkan
dari mengapa kompleks lahan
di mana area
karena wanawisatanya.
yang berada di HGU Djengkol
yang seharusnya
“Semua masih wacana, hanya
diminati banyak orang untuk ke
cocok bagi setiap
sebatas ide-ide yang kami tam
giatan outbond maupun kegiatan
kegiatan outbond,
pung dari rekan-rekan saja. Tapi
yang lainnya. Padahal selama dia
semuanya
ke depan dengan animo pengun
bertugas di tempat tersebut tidak
dikembalikan
jung yang terus meningkat, bukan
pernah melakukan kegiatan pro
kepada
tidak mungkin wacana itu menjadi
mosi apa pun.
pemakainya.
kenyataan,” kata dia.
“Secara formal kami dan teman-

foto-foto: joko kristiono
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Misteri Keelokan

Gunung Kelud
Rony Kurniawan
Baru-baru ini Pos Pemantau
Gunung Kelud di Kediri meng
umumkan, pertumbuhan kubah
lava berhenti pada ketinggian 250
meter dengan diameter 400 meter.
Sebelumnya masih ada pergerakan
ke atas (meninggi) dan ke samping
(melebar).
”Pemantauan kegempaan melalui
alat seismograf dan pantauan visual
melalui kamera CCTV yang dipasang
di Gunung Sumbing menunjukkan
aktivitas pertumbuhan kubah lava
berhenti. Itu menunjukkan tidak ada
lagi aktivitas magmatik dalam perut
bumi pascaerupsi efusif November
2007,” katanya.
Meski demikian, bukan berarti
kondisi Kelud benar-benar aman
untuk dikunjungi. Sebab, berdasar
kan letusan pada 10 Februari 1990,
letusan muncul setelah petugas
vulkanologi menyatakan situasi
aman bagi pengungsi. Akibatnya, 34
warga meninggal dan ratusan rumah
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di Kabupaten Kediri dan Kabupaten
Blitar musnah diterjang muntahan
material panas.
Gunung Kelud merupakan gu
nung api yang unik karena berbentuk
strato dengan danau kawah. Secara
geografis, Kelud berada pada posisi
7056’ Lintang Selatan dan 112018,5’
Bujur Timur dengan ketinggian 1.650
meter di atas dataran Kediri atau
1.731 meter di atas dari permukaan
laut.
Secara administratif, lokasi Gu
nung Kelud sangat strategis karena
berada di antara tiga kabupaten,
yakni Kediri, Blitar, dan Kabupaten
Malang. Adapun kota terdekat menu
ju ke Gunung Kelud adalah Kediri
dengan jarak sekitar 40 kilometer.
Dalam catatan sejarah, gunung
ini telah mengalami 29 kali letusan,
eksplosif maupun efusif, mulai tahun
1000 sampai tahun 2007. Erupsi ek
splosifnya mampu menghancurkan
ratusan desa di sekitarnya, termasuk
ribuan hektar lahan pertanian dan
menewaskan ribuan warga.
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Berdasarkan pengamatan letusan
tiga abad berturut-turut, waktu istira
hat terpanjang aktivitas dalam perut
Gunung Kelud adalah 65-76 tahun,
tetapi pernah pula hanya tiga tahun.
Sejak letusan tahun 1901, waktu isti
rahat gunung itu menjadi lebih sing
kat, yaitu 15-31 tahun, bahkan pernah
mencapai masa paling singkat, yaitu
satu tahun.
Tak bisa dimungkiri bahwa Gu
nung Kelud telah banyak memberi
manfaat bagi masyarakat. Kelud
telah lama menjadi obyek studi yang
sangat menarik bagi para ilmuwan
gunung api, bauk di dalam negeri
maupun mancanegara. Bagi warga
sekitar, letusan material pijar dari
perut Bumi Gunung Kelud membe
rikan kesuburan tanah di lerengnya
sehingga cocok untuk pertanian dan
perkebunan.
Di sisi lain, keindahan panorama
Gunung Kelud juga menjadi daya
tarik bagi wisatawan lokal ataupun
mancanegara. Apalagi, pembangun
an infrastruktur sangat menunjang,

 Pemandian air panas, salah satu fasilitas yang disuguhkan Kelud.

obyek wisata andalan di Kabupaten
Kediri. Pembangunan obyek ini men
dapat prioritas.
Menurut Kepala Bagian Humas
dan Protokol Kabupaten Kediri
Sigit Rahardjo, ratusan miliar rupiah
telah dikeluarkan untuk membiayai
pembangunan obyek wisata Gunung
Kelud, antara lain pengaspalan jalan
dari Desa Sugihwaras sampai ke
terowongan sejauh lebih kurang 5
kilometer, pembangunan tangga dari
terowongan menuju danau kawah,
dan pembangunan gardu pandang.
Pemkab Kediri juga sudah
membangun sebuah aula yang akan
disulap menjadi gedung bioskop
yang khusus memutar film-film do
kumenter tentang aktivitas Gunung
Api Kelud.
Seiring berubahnya karakter
danau kawah menjadi kubah lava,

ada tambahan fasilitas baru berupa
permandian air panas agar pengun
jung tetap bisa menikmati hangatnya
air dari perut Bumi.
Di tengah polemik tentang kondisi
Gunung Kelud pascaletusan 2007,
aktivitas pembangunan fisik praktis
berhenti total, tetapi tidak dengan kun
jungan wisatawan. Obyek wisata Ke
lud terus dipromosikan. Bahkan Dinas
Pariwisata dan Dinas Pemasaran Kabu
paten Kediri menyediakan tour leader
atau pemandu wisata khusus yang bisa
meminta petugas membukakan pintu
pagar pembatas zona berbahaya.
”Kami berharap status waspada
Gunung Api Kelud segera diturun
kan menjadi aman sehingga bisa
dibuka untuk umum. Menurut kami,
waktu satu-dua tahun untuk memas
tikan kondisi aman itu terlalu lama,”
ujar Sigit.
foto-foto: ist

di antaranya jalan utama menuju
puncak yang sudah beraspal.
Kelebihan lainnya adalah adanya
terowongan sepanjang sekitar 200
meter dengan lebar 1,5 meter yang
memungkinkan pengunjung menca
pai danau kawah di perut gunung.
Keunikan Kelud terasa semakin
lengkap ketika setiap tanggal 1 Suro
menurut penanggalan Jawa, digelar
acara larung sesaji di danau kawah
sebagai simbol Condro Sengkolo atau
penolak bala dari kemarahan Lembu
Suro, salah satu punggawa Kerajaan
Majapahit yang gagal mempersun
ting putri Raja Kadiri Dewi Kilisuci.
Masyarakat percaya roh Rakaryan
Lembu Suro bersemayam di dasar
danau kawah.
Kepala Dinas Pariwisata Kabu
paten Kediri Mujianto mengatakan,
Gunung Kelud merupakan salah satu

 Pertumbuhan kubah lava yang berhenti pada ketinggian 250 meter
dengan diameter 400 meter. Fenomena alam yang menarik untuk disaksikan.
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kuliner

Rujak Cingur,
Citarasa Istimewa
Khas Surabaya
Lazimnya untuk menikmati seiris
daging cingur dibutuhkan perjuangan
‘ekstra’. Selain keras biasanya daging
yang berasal dari bagian hidung sapi
tersebut juga lentur seperti karet
sehingga susah untuk digigit.

foto-foto: deri ardiansyah

cingur sudah benar-benar empuk dan dapat diolah seba
gai rujak cingur.
Daging yang biasa digunakan sebagai pelengkap
Untuk stok daging cingur, dia mengaku mendapat
rujak uleg itu selalu mendapatkan perlakuan khusus da
kannya dari Pasar Pegirian Surabaya. Sedangkan untuk
lam pengolahannya. Tidak seperti daging lainnya. Nah,
petisnya didatangkan dari Sidoarjo, yang dinilainya
di tangan Lim Sian Niu, daging cingur dikemas menjadi
penghasil petis yang sesuai dengan rujak cingurnya.
makanan yang luar biasa.
Selain memiliki kekhasan pada daging cingur, rujak
Bermula dari tawaran seorang tetangganya untuk
Akhmad Jais juga mampu bertahan selama 5 jam. Untuk
membeli daging cingur. Ia akhirnya mau membelinya.
mengolah rujak cingur yang paling penting adalah cara
Saat itu dia sempat bingung harus diolah seperti apa
mengulegnya. Apa pun bahan rujaknya, tetapi kalau cara
daging tersebut. Dia sempat berpikir untuk dikelola
mengulegnya tidak dengan perasaan maka hasilnya juga
menjadi pelengkap rujak uleg. Dari situlah awal mula
tidak memuaskan.
usaha rumahan Rujak Cingur Akhmad Jais berkembang.
Dari empat bersaudara, hanya di tangan Shushin saja
Tahun 70’an awal mula Rujak Cingur Akhmad
resep Rujak Cingur Akhmad Jais tetap terjaga. Sebelum
Jais dibuka. Bertempat di Jl
nya, saudara-saudaranya yang
Akhmad Jais 40, Surabaya,
lain pernah meneruskan usaha
Melalui racikan serta
usaha rumahan tersebut ber
tersebut tetapi hasilnya tidak
ulegannya, rujak cingur
jalan hingga generasi ketiga.
begitu maksimal.
Itu seperti penuturan Shushin,
yang dipatok dengan harga
Melalui racikan serta ulegan
cucu pendiri Rujak Cingur
nya, rujak cingur yang dipatok
Rp 37.500 tersebut sempat
Akhmad Jais. Di tangannya
dengan harga Rp 37.500 terse
mendapat penghargaan
usaha yang berjalan sekitar 30
sebagai makanan favorit khas but sempat mendapat penghar
tahunan semakin berkembang.
gaan sebagai makanan favorit
Surabaya pada program food
Menurut Shushin, salah satu
khas Surabaya pada program
and vote di salah satu radio
yang menjadi pembeda Rujak
food and vote di salah satu
swasta di Surabaya
Cingur Akhmad Jais adalah
radio swasta di Surabaya tahun
tahun 2010 lalu.
pada daging cingurnya. Daging
2010 lalu.
cingur yang dicampur pada
Dalam sehari, tidak kurang
rujaknya sangat empuk, sehingga mudah untuk digigit.
dari 10 porsi rujak cingur habis terjual. Depot rujak itu
Ada resep khusus untuk mengelola daging tersebut.
buka setiap hari, pada pukul 10 pagi hingga pukul 17.00
Resep memasak cingur yakni merebus daging cingur
(5 sore). Tidak hanya menyediakan rujak cingur, di sana
seharian, sehingga daging semakin empuk dan mudah
juga disediakan rujak manis. Dengan berjualan setiap
dimakan. “Bahkan orang yang tidak punya gigi saja bisa
hari, omset yang dihasilkan cukup untuk biaya makan
makan daging itu,” seloroh pemilik nama Tionghoa, Ong sehari-hari.
Sioe Sin itu.
Rujak Cingur Akhmad Jais juga sering dikunjungi
Dia juga menambahkan bahwa untuk mengetahui
para artis hingga pejabat publik, seperti presenter acara
daging cingur sudah empuk atau belum dengan cara
kuliner Bondan Winarno, mantan Gubernur DKI Jakarta
menusukkan lidi pada dagingnya. Jika daging cingur
Sutiyoso, hingga mantan Presiden Indonesia, Megawati,
yang tertusuk itu dapat dicabut dengan mudah maka
pernah mencicipi makanan khas Surabaya itu.
Dery Ardiansyah
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Resep Rujak Cingur
Untuk 2 porsi

Bahan:
100 gram kangkung tanpa batang | 100 gram taoge, siangi |
250 gram cingur | Tempe goreng secukupnya, potong kotak |
Tahu goreng secukupnya, potong kotak | 200 gram kikil sapi |
100 gram lontong
Bumbu kacang:
100 gram kacang tanah, sangrai | 60 gram gula merah | 2 sdm
petis udang | 1 buah pisang batu/klutuk, iris | 1 siung bawang
putih, goreng | Garam secukupnya | 75 ml air asam
Cara Membuat:
1. Cuci bersih kikil dan cingur sapi, rebus hingga matang dan lunak. Angkat, tiriskan, dan potong-potong.
2. Cuci bersih tiap sayuran, rebus secara terpisah
hingga matang, sisihkan.
3. Bumbu Kacang: campur kacang tanah, gula merah,
pisang batu, bawang putih, garam, dan petis, haluskan, tuang air asam, aduk rata.
4. Atur sayuran rebus, kikil, tahu, tempe, cingur, lontong, dalam piring saji.
5. Sajikan bersama bumbu kacang.
Selamat mencoba!
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Nikmatnya
Lento Tulangan
Ada yang menarik ketika berkunjung
ke Pabrik Gula (PG) Toelangan, Sidoarjo.
Terletak di sebelah selatan kantor tebang
angkut, tepatnya di depan emplasemen
tebu berdiri sebuah warung.
Dery Ardiansyah
Ya, sudah hampir 20 tahun, warung nasi Bu Parmi atau
biasa akrab dengan nama Warung Nggirli (pinggir kali)
itu menawarkan menu khas yang menjadi andalan wa
rung yang berada di Jl Singajaya RT 1, RW 1 Tulangan
Sidoarjo. Menu itu adalah lento.
Barangkali ketika mendengar nama lento, masyarakat
akan langsung membayangkan bahwa nama tersebut
merupakan makanan yang selalu ada untuk pelengkap
lontong balap.
Lento berbentuk bulat, yang terbuat dari campuran
kelapa, kacang beras, serta beberapa bumbu lengkap.
Di tangan Suparmi, lento menjadi makanan favorit di
warungnya.
Awalnya dia membuat lento sebagai pelengkap.
Menurutnya lento merupakan makanan khas orang
Jawa, biasanya dimakan sebagai lauk. “Lama-kelamaan
banyak yang suka akhirnya jadi camilan pelanggan,”
ujar Bu Parmi.
Dalam sehari dia bisa memasak 2 kilo yang bisa
menghasilkan 200 biji lento siap saji. Lento itu ber
ukuran sekitar 7 hingga 8 sentimeter dengan tebal
sekitar 3 sentimeter. Awalnya lento dijual Rp 200,
tetapi lam-lama dengan semakin meningkatnya
bahan baku akhirnya harga satu biji lento
menjadi Rp 500.
Yang membuat heran Suparmi ada
lah, saat ini masyarakat merindukan
makanan khas itu. Meskipun saat ini
banyak makanan siap saji dijual,
tetapi masyarakat selalu mencari
makanan jaman dulu.
Sedangkan lento saat
ini merupakan yang
jarang ada , sehing
ga ketika disajikan
kembali masyarakat
mencarinya. “Saya juga
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heran, mengapa masyarakat saat ini kok suka sekali sama lento.
Padahal makanan tersebut sudah ketinggalan jaman,” katanya
sambil terkekeh.
Padahal lento yang disajikannya sama seperti lento-lento yang
dijual di warung lainnya. Tetapi yang membedakan lento olahan
nya memiliki rasa sedikit manis, serta lebih garing sehingga jika
digigit terasa crispy.
Dengan ciri khas rasa seperti itu, menjadikan lento olahan
Suparmi semakin diminati banyak pelanggan. Terbukti jika pada
hari Minggu, pelanggan yang ingin membeli masakannya sering
harus mengantre. Mereka rela menunggu hanya ingin mencicipi
lento buatan Suparmi.
Bahkan pelanggan yang antre itu berasal dari berbagai daerah
seperti Surabaya, Porong, Krian, hingga wilayah Sidoarjo. “Bi
asanya pembeli yang datang ke sini selalu menanyakan apakah
lentonya masih ada. Mereka sangat girang ketika mendapat
kebagian lentonya meskipun hanya 2 hingga 3 biji saja,” ujarnya.
Tak hanya lento, warung yang dibuka setiap hari mulai 06,30
hingga, 12.30 juga menyediakan menu masakan lain seperti sayur
bening, sayur asem, lodeh, sayur sop, pecel, hingga nasi campur.
Sedangkan yang membantu memasak, Suparmi menyatakan,
beberapa saudaranya sendiri, seperti adik, kakak, hingga anak
nya pun diperbantukan untuk menghidupkan dan membesarkan
warungnya itu. 
foto-foto: deri ardiansyah

Office: Jl. Raya Juanda, Waru
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foto-foto: roni siantoro

Rony Kurniawan
Sejumlah orang berseragam
baju tempoe doeloe, sambil mem
bawa kotak kardus keluar masuk
di pusat pertokoan Jl. Dhoho Kota
Kediri. Sambil membawa pengeras
suara, mereka berkeliling dan me
ngetuk hati para pengusaha. Intinya,
mereka menghimpun dana untuk
disumbangkan kepada korban
bencana Gunung Merapi di Jawa Te
ngah. Para pengetuk hari dermawan
ini adalah pecinta sepeda tua dari
berbagai komunitas di Kabupaten
Kediri.
Para pengothel ini, meski sepeda
yang mereka naiki model tua, ada
darai kalangan muda, kalangan ibu
dan terbanyak kalangan manula.
Mereka ini terdiri dari pelajar, maha
siswa, petani, pegawai negeri, TNI,
pengusaha, hingga anggota DPRD.
Pecinta sepeda tua ini, jika sudah
berkumpul dan melenggang ber
sama di atas sepeda, mereka seakan
satu Tidak memperlihatkan status
atau jabatan yang disandangnya.
Mereka terlihat guyub dan saling
membantu jika ada kawan yang ke

susahan. Apalagi jika ada keprihati
nan seperti bencana Merapi, mereka
secara spontan membentuk kegiatan.
Dalam sat minggu acara dipersiap
kan dan disusun seumlah tempat
yang menjadi sasaran penggalangan
dana kemanusiaan.
Caranya cukup santai, sekitar pu
kul 06.00, mereka kumpul-kumpul
sambil mengelilingkan kotak kardus
kepada masyarakat yang menikmati
acara minggu pagi di Simpang
Lima Gumul (SLG). Selanjutnya
sekitar pukul 08.00, pindah ke pusat
keramaian di Stadion Brawijaya, di
Pusat Perbelanjaan Sri Ratu dan Jl
Dhoho, kemudian terakhir di pusat
keramaian Alun-alun kota.
Dari aksi sosial sehari, termasuk
“menodong” para pegawai Bank In
donesia (BI) Kediri yang saat itu ada
kegiatan, terkumpul dana Rp 6 juta.
Untuk melengkapi angka Rp 10 juta,
pecinta sepeda onthel menghimpun
dana lagi dan tertutuplah anggaran
yang diinginkan. Setelah itu dibeli
kan barang dan kemudian dikirim
langsung ke korban Merapi.
Sepeda pancal, sepeda kebo,
sepeda othel, sepeda unto, sepeda

kumbang, pit dan sebutan lainnya,
menjadi kendaraan masyarakat se
cara umum sebelum tahun 1970-an.
Biasanya, orang yang tergolong kaya,
pejabat hingga priyayi mengenakan
sepeda Hamber, Gazele, Rudolf dan
lainnya. Jenis sepeda ini sekarang di
sebut kalasik. Sepeda yang tergolong
antik, antara lain Solingen, Kauzhoff,
NSU (USA) dan lainnya.
Kemudian ada juga sepeda kayu
dan sepeda modifikasi hingga repro
duski. Karena bentuk dan tampilan
nya yang mungkin sangat jarang,
jenis sepeda tersebut menjadi unik
dan antik. Kadang ada penghobi
sepeda onthel yang khusus, artinya
jenis dan modelnya tidak dimiliki
oleh orang lain.
Sepeda tua, belakangan sepertinya
merebak di berbagai kota di Indone
sia. Selama komunitas yang tergo
long menonjol adalah Jawa Tengah,
baik di Jogjakarta maupun Solo.
Namun di Jawa Timur, ternyata juga
menyimpan “harta karun” yang ti
dak kalah melimpahnya. Pemiliknya
adalah H Achmad Basuki (58), warga
Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri,
Kediri.

Sepeda tua, belakangan sepertinya merebak di berbagai kota di Indonesia.
Selama komunitas yang tergolong menonjol adalah Jawa Tengah, baik di
Jogjakarta maupun Solo. Namun di Jawa Timur, ternyata juga menyimpan
“harta karun” yang tidak kalah melimpahnya.
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Selain tempat show room, Basuki juga memiliki
Desa Blawe, lokasinya cukup terpencil, berjarak
“pabrik” sepeda yang diberi nama “Hayamas”. Nama
sekitar 30 kilometer ke utara Kota Kediri. Desa yang
tempat perakitan ini sama dengan nama kumunitasnya,
sebelumnya dikenal meproduksi kelambu atau gorden,
kependekan dari “Hayo Mancal Sepeda”. Di tempat
kini juga dikenal sebagai “Desa Sepeda Inthel”. Semen
perakitan ini, tersedia peralatan sepeda dengan berbagai
tara produksi gorden, meski terus jalan, namun mulai
merek dan tahun pembuatan. Peralatan itu dipisahkan
tersaingin oleh gorden produksi China.
sesuai jenisnya. Misalnya stir disatukan, begitu juga
Sebelum terjun ke sepeda onthel, Basuki adalah
slebor, kerangka dan lainnya.
penjual kelambu dan gorden keliling di sekitar desanya
Sepeda yang sebagian rusak da mungkin bisa disebot
sejak 1970-an. Setelah mendapatkan hasil, Basuki mulai
rosokan (bekas), dibeli dari berbagai kota di Indonesia.
membeli sepeda onthel lain dari warga desa. Harga
Setelah itu di “pabrik”
nya saat itu bisa dibilang
sepeda diseleksi sesuai
murah, mulai dari ribuan
mereknya.Kalau ada sepeda
rupiah hingga puluhan ribu
yang tidak asli, misalnya
rupiah. Apalagi saat itu,
bel (lonceng), lampu, dyna
jiwa orang untuk mengo
mo tidak asli, Basuki beru
leksi bisa dibilang rendah
saha mencarikan onderdil
dan tidak seperti orang
yang asli. “Dengan begitu,
sekarang.
pembeli akan merasa puas.
Bersamaan dengan
Sepeda kuno yang dimiliki
suksesnya sebagai pengu
benar-benar asli.Harga
saha kelambu dan gorden
setiapunitnya, antara Rp
serta memasarkan hingga
500 ribu hingga Rp 40 juta,”
ke Timur Tengah, Basuki
ujar Basuki.
mulai serius mengoleksi
Onderdil sepeda tua, me
tua. Awalnya, pria ber
mang tidak mudah menca
penampilan sederhana
rinya. Apalagi mencari
tidak berkeiinginan untuk
yang asli dan kuno. Sulit
menjual koleksinya, namun
nya setengah mati. Kalau
dengan merebaknya pe
pun ada, biasanya harganya
cinta sepeda onthel, Basuki
juga selangit. Basuki pun
mulai melirik sebagai lahan
akhirnya memperlihatkan
bisnis baru, di samping ke
onderdil koleksinya. Mi
lambu dan gorden. Apalagi
salnya dynamo merek Boss
peluangnya cukup menjan
yang setahun lalu dibeli Rp
jikan.
600 ribu, sekarang ditawar
Setelah sepedanya cukup
Rp 1.500.000 tidak diberi
banyak dan layak untuk
kan. Untuk dinamo, harga
dijual, pada 2006, Basuki
tertinggi satu biji, Rp 2 juta.
mulai memanfaatkan ho
Lampu yang jenisnya
binya sebagai usaha baru.
miriplampu dilman (antik)
Kini, selain sebagai pengo
seharga Rp 2 juta. Stir
leksi juga menjual sepeda
Onderdil sepeda tua, memang tidak
perbiji, haranya mulai Rp
onthelnya. Orang menye
mudah mencarinya. Apalagi mencari
300 ribu – Rp 1 juta, slebor
butnya “kolekdol” (dikolek
yang asli dan kuno. Sulitnya setengah
mulai Rp 25 ribu hingga
si tapi juga didol/dijual).
mati. Kalaupun ada, biasanya harganya
Rp 700 ribu, lampu yang
Di rumahnya,kin Basuki
seharga Rp 4 juta, garpu
menyiapkan sebanyak 600
juga selangit.
Rp 10 ribu – Rp150 ribu
sepeda tua dengan berbagai
dan stopan (tanda merah
merek.
di slebor belakang, mulai Rp 3 ribu hingga Rp 800 ribu.
Koleksinya itu kini disimpan di empat rumah di Desa
Semuanya tersedia di tempat Basuki.
Blawe. Selain sepeda pancal, Basuki juga mengoleksi
Meski berlatar dagang klambu atau gorden, ternyata
sepeda mini, sepeda jerapah dan sepeda kayu. Khusus
Basuki juga mempunyai jiwa kumpul-kumpul. Karena
sepeda kayu, diburunya dari berbagai kota namun
itu,dengan berbekal sepeda tuanya, dia dapat memba
ditemukan justru di Kota Kediri pada 2009. Bentuk
ngun komunitas tau perkumpulan yang diberi Hayamas.
secara umum juga seperti sepada biasa namun di bagian
Anggotanya, terutama di sekitar Blawe hingga di Pare,
stir dibentuk menyerupai naga. Karena itu, sepeda kayu
Kediri ada sekitar 80 orang penghobi sepeda kebo. Tu
itu diberi nama Sepada Kayu Naga. Usianya diperkira
juan untuk menggugah kembali minat masyarakat desa
kan lebuh seratus tahun dan harganya saat itu Rp 2 juta.
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untuk bersepeda, khususnya sepeda
unta.
Dalam merintis komunitas, me
mang tidak semudah yang dibayang
kan. Apalagi, bersepada itu sering
diidentikan dengan masyarakat
miskin. Basuki sepertinya tidak pa
tah arang. Dia mulai merintis acara
sepeda gembira atai sepad santai
dan lebih kerennya, funbike keliling
desanya pada 2003.
Bersepeda dengan mengelilingi
persawahan itu, dibiayai sendiri.
Pesertanya cukup mengejutkan
sebanyak 3.000 orang. Mereka
datang dari berbagai daerah. Warga
desa mendapat limpahan berkah
ekonomi. Warga banyak menjajakan
makanan, penginapan, dan ada yang
memborong kelambu dan gorden.
Ekonomi desanya menggeliat dan
merasakan manfaatnya.
Tahun berikutnya, warga desa
mendorong Basuki mengadakan lagi
sepeda gembira atau speda santai
dan akhirnya menjadi rutin digelar

dengan berbagai hadiah. Terbesar
hadiahnya mencapai Rp 25 juta dan
lima sepeda motor. Dari kejadian
itu, pemerintah merespon positif
dan jalan-jalan kampung Desa Blawe
diaspal.
Selain merangkai sepeda tua, Ba
suki juga mebuat sepeda unik yang
dinamai “Sepeda Jerapah”. Sepeda
yang tingginya mencapai ketinggian
5 meter lebih. Spesifikasinya, tinggi
depan 5,72 meter; tinggi belakang
5,74 meter; panjang 5,15 meter dan
bentangan 7,15 meter. Sepeda bisa
dikendarai sebagaimana layaknya
sepeda biasa. Namun pengen
daranya kebanyakan anak-anak atau
remaja.
Dengan kreasinya itu, Basuki
mendapat penghargaan dari Mu
seum Rekor Indonesia (MURI) pada
2006. Tahun berikutnya, rekor sepeda
tertinggi belum terpecahkan. Basuki
membuat lagi yang lebih tinggi,yaitu
7,26 meter dan meraih penghargaan
MURI lagi. Sebagai pengeoleksi

PT SRIKAYA MAS

sepeda tua terbanyak, 400 unit, Jaya
Suprana, bos MURI memberi peng
hargaan pada 2004.
Ide menciptakan sepeda tertinggi
itu berrawal dari keinginannya
untukmenciptakan sesuatu hal yang
sifatnya spektakuler. Karena profesi
yang digeluti adalah sepeda kuno,
maka dia berusaha mewujudkan
keinginannya itu melalui sepeda
tertinggi. Ternyata, MURI mengakui
dan hingga sekarang masih banyak
dinaiki anak remaja. “Kalau dulu
orang naik sepeda tinggi hanya di
akrobat, sekarang bias dilihat di
Blawe,” katanya.
Dengan sepeda kuno, Basuki
dengan Hayamas, sering mengi
kuti acara sepeda tua di berbagai
kota di Indonesia. Bahkan sempat
juga hingga Malaysia. Kini, cita-cita
Basuki hanya satu, yaitu keliling In
donesia bukan untuk bersepeda tapi
pameran sepeda tua atau kadang
hanya membawa onderdilnya saja,
kemudian digelar bak pasar loak.

Jl. Merak No. 8, Surabaya 60175 Phone: 031 3536978 | Fax: 031 356997
email: srikaymas@sby.centrin.net.id
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teknologi

Guncang Singgasana IPAD
Blackberry (BB) tampaknya mulai
menggencarkan serangan akan kehadiran Apple IPAD. Usaha yang dilakukan
yakni dengan meluncurkan Blackberry
Playbook - Tablet PC versi Blackberry.
Dengan menggunakan OS yang khu
sus untuk Blackberry Tablet, QNX yang
mendukung Multiprocessing, Black
berry tampaknya akan menggetarkan
singgasana Apple IPAD sebagai raja di
pasar tablet PC, dan juga akan menggerogoti Android 3.0 Honeycomb.

Kemampuan multimedia Blackberry
Playbook juga sangat mencengangkan
dengan memasang 2 sekaligus kamera
beresolusi 3 Mp di depan dan 5 Mp di
bagian belakang, serta mampu merekam video dengan resolusi High Definition 1080p.
Dengan jaringan 3G serta 4G yang
didukung oleh Blackberry Playbook Tablet PC ini, memudahkan pengguna
terhubung ke dunia maya, selain tentunya feature wajib Tablet PC yatu Wifi dan

Bluetooth.
Mendukung penuh Adobe® Flash®
10.1 dan HTML 5 membuat Penayangan
teks, grafis, dan video di Playbook Tablet
ini membuat pengalaman multimedia
yang menyenangkan. Seperti bermain
games online Zynga Poker atau FarmVille akan jauh lebih menarik melalui BB
Playbook Tablet PC.
Managing Director RIM Asia Tenggara, Gregory Wade, mengatakan calon
kuat pesaing iPad itu telah hadir dalam

Mobil Diesel + Hybrid = Pertama di Dunia
Insan otomotif dunia sering berdebat tentang
keunggulan mesin diesel melawan hybrid. Volvo pun
mengambil jalan tengah. Kenapa tidak digabungkan
saja keduanya? Dan akhirnya Volvo pun melahirkan
mobil diesel hybrid pertama di dunia.
Dalam siaran pers Volvo, 22 Februari 2011,
pabrikan Swedia itu akan memasukkan diesel hybrid
ke dalam perut mobil V60 wagon. Seperti halnya
mobil hybrid, mesin diesel dan motor listrik di V60
bisa saling bekerja terpisah atau juga berbarengan
melajukan mobil.
Mesin dieselnya menggunakan mesin 2.4-liter
five-cylinder turbodiesel dengan 215 hp dan 324
pound-feet torsi, sementara motor listriknya memiliki
daya 70 hp dengan baterai 12 kWh lithium ion.
Tinggal sentuh tombol saja, V60 hybrid bisa beroperasi dalam mode elektrik (EV) sejauh 32 mil. Dalam
mode hybrid mobil ini bisa melaju hingga 746 mil dan
mengeluarkan emisi CO2 sebanyak 50 gram/km.
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Sentuh tombol lagi, dan mobil pun berada di
Power mode. Mode untuk ngebut yang bisa membawa mobil berlari dari 0-100 km per jam dalam 6,9
detik. Lumayan cepat untuk mobil versi wagon.
Rencananya V60 Plug-In Hybrid ini akan dikenalkan kepada publik di Geneva Motor Show bulan
Maret ini.
Lima Fitur Andalan Volvo V60
Hybrid
Setelah beberapa waktu
menayangkannya di
dunia maya, kini
Volvo telah mengungkap jatidiri
varian wagon V60
hybrid plug in.
Pabrikan yang
kini telah dibeli
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oleh pabrikan asal China, Geely Group, selain menggunakan fitur yang sebelumnya ada di V60 versi
konvensional juga menambah fitur keamanan dan
keselamatan khusus.
Ada lima
fitur

Spesifikasi
Blackberry Playbook PC Tablet
Dimensi: 5.1”x7.6”x0.4” (130mm x 193mm
x 10mm)
Berat: 400g
Jaringan: 3G dan 4G
Layar: 7-inch LCD, resolusi 1024 x 600,
WSVGA, capacitive touch screen, full
multi-touch and gesture support

acara BlackBerry Developer Conference Asia (DevCon Asia), 13-14 Janua
ri 2011 di Bali International Convention Centre.
Sementara itu RIM sempat jadi
berita heboh beberapa waktu lalu
di tanah air terkait tuntutan pemerintah untuk memblokir situs porno
hingga tuntutan membuat server di
tanah air. Meski akhirnya, keduanya
bertemu dan RIM manut dengan
tuntutan pemblokiran situs porno, di
luaran RIM masih sibuk mendandani
Playbooknya.
Bulan Maret ini diperkirakan jadi
bulan peluncuran Playbook, seperti
diungkap Jeff McDowell, senior vicepresident for business and platform
marketing RIM. Menyambut kedatangan tablet PC ini, RIM juga mengklaim sudah memiliki sekitar 4.000
aplikasi. Selain itu, baterai Playbook
dinyatakan McDowell akan setara
atau lebih hebat dari iPad dengan

khusus yang ditawarkan oleh Volvo di mobil hybrid
plug tersebut. Kelimanya adalah :
1. Normal driving: Piranti ini berfungsi memantau
serta memastikan setiap sel berada dalam tegangan
dan temperatur yang tepat. Perangkat ini juga
berfungsi memantau setiap penyimpangan atau
permasalahan yang mungkin terjadi di baterai motor
listrik, sebagai langkah antisipasi untuk mencegah
kerusakan.
2. Conflict: Peranti ini terdiri dari perangkat sistem
pengereman dan DSTC (Dynamic Stability dan
Traction Control). Perangkat tersebut berfungsi
membantu pengemudi dalam menghadapi
perubahan perilaku mobil, khususnya di saat ada
tambahan energi yang tidak terduga dari baterai
motor listrik sehingga mobil sulit dikendalikan.
3. Avoidance: Peranti ini berfungsi untuk
mencegah tabrakan fatal. Cara kerjanya, bila
psisi mobil telah mendekati tabrakan frontal
dan pengemudi bertindak terlambat melakukan

ukuran baterai yang lebih kecil.
Namun, ada beberapa pihak
yang meragukan tablet milik RIM ini
bisa memenuhi kebutuhan korporat seperti yang telah dilakukan RIM
dengan smartphonenya. Sebab di
luaran, RIM memang dikenal dengan
perangkat-perangkat handal dan
kontrol ketat terhadap keamanan
data perusahaan.
Sistem seperti ini, membuat gerah
karyawan juga. Mereka tak bebas
melakukan apapun dalam perangkatnya. Sebab, kegiatan mereka terus
dipantau oleh perusahaan. Sehingga
mereka seringkali membawa smartphone pribadi seperti iPhone dan Android. Posisi Blackberry bahkan mulai
tergeser oleh perangkat-perangkat
ini. Meski demikian, bagian IT perusahaan banyak yang mengeluhkan
bahwa perangkat-perangkat tersebut
tak memiliki keamanan sebaik Blackberry. ins, dtn

OS: BlackBerry Tablet OS QNX - support
symmetric multiprocessing
CPU: Cortex-A9/Nvidia 1 GHz dual-core
processor
Memori: 1 GB RAM, flash storage Up To
64 GB
Kamera: Dual HD cameras, 3 MP front facing, 5 MP rear facing, supports 1080p HD
video recording
Multimedia : Video Player-recoder, Support 1080p HD Video, H.264, MPEG, DivX,
WMV, Audio Player-recorder, format MP3,
AAC, WMA
Konektivitas: HDMI video output, Wi-Fi
– 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR,
microHDMI, microUSB, charging contacts
Aplikasi: Open, flexible application platform with support for WebKit/HTML-5,
Adobe Flash Player 10.1, Adobe Mobile
AIR, Adobe Reader, POSIX, OpenGL, Java
Harga Blackberry PlayBook Tablet-PC:
Sekitar $399 - $499.

pengereman, mobil secara otomatis rem otomatis penuh. Walhasil tabrakan bisa dihindari atau
setidaknya mengurangi dampak yang lebih serius dari
tabrakan.
4. Collision: Fitur ini merupakan perlindungan
baterai bila terjadi tabrakan. Baterai akan terlindungi
oleh enkapsulasi, pasalnya baterai yang rusak dapat
mengakibatkan kebocoran gas. Baterai akan terlindung dengan baik dan terpisah dari zona crumple.
5. After collision: Fitur ini berfungsi untuk mengamankan mobil dari dampak serius setelah mobil
mengalami tabrakan. Caranya, akan memutus sirkuit
baterai motor listrik. Hal itu untuk mencegah terjadinya hubungan arus pendek listrik karena adanya
kabel yang saling bersinggungan karena guncangan
hebat akibat tabrakan.
Sebelumnya, seperti dilansir autoevolution.cvom,
akhir Januari lalu, Volvo mengatakan Volvo V6 wagon
versi hybrid plug in akan diluncurkan di gelaran Ge-

neva Auto Show 2011, Maret. “Mobil hybrid generasi
kedua ini selain irit bahan bakar juga menghasilkan
emisi karbon dioksida yang rendah, namun tetap
menawarkan kenyamanan yang tinggi,” kata Stefan
Jacoby, Presiden dan Chief Executive Officers Volvo
Cars.
Hasil pengujian Volvo menunjukkan, kadar emisi
CO2 yang dihasilkan tak lebih dari 50 gram per kilometer. Kadar CO2 sebesar itu setara dengan konsumsi
bahan bakar 1,9 liter untuk jarak 100 kilometer.
Mesin konvensional yang diusung mobil ini
berkapasitas 2.400 cc lima silinder dan dilengkapi
peranti turbo diesel. Mesin ini diklaim mampu menyemburkan tenaga hingga 215 daya kuda dan torsi
maksimum 440 Newton meter.
Motor listrik tersebut mampu menghasilkan
tenaga hingga 70 daya kuda. Sehingga, total tenaga
yang dihasilkan paduan mesin konvensional dan
motor listrik mencapai 285 daya kuda. Tenaga ini
disalurkan ke roda melalui transmisi otomatis enam
tingkat percepatan. ins, otc
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opini

Prof Dr Rudi Wibowo, MS

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi)

POLITIK PERTANIAN YANG
MENSEJAHTERAKAN PETANI
ita semua mengeta
hui, bahwa kegiatan
pertanian memiliki ciri
yang khas, unik, dan
berbeda dengan kegiat
an manusia lainnya.
Pertanian
dasarnya
adalah iklim, tanah,
air, dengan tanaman
atau hewan yang membentuk jejaring
ekologi yang sangat kompleks dimana
manusia berada di dalamnya. Ditam
bah kekhasan lain, seperti struktur
kepulauan Indonesia, heterogenitas
sumberdaya alam, plasma nutfah dan
lingkungan menjadi ciri diversitas
pertanian, merupakan bagian keuni
kan Indonesia sebagai negara kepu
lauan terbesar dunia dengan jumlah
penduduk urutan keempat terbesar
dunia.
Ke depan, masalah utama yang kita
hadapi adalah bagaimana mengatasi
kemiskinan, pengangguran, kesen
jangan, dan kerusakan lingkungan
hidup yang semakin hari tampaknya
semakin parah. Petani sebagai subyek
terbesar dalam masyarakat pertanian,
dalam banyak hal berusaha dengan
sifat small scale, penuh keterbatasan
aset, teknologi dan ketrampilan. Mes
ki mereka telah membuktikan sebagai
real investor dalam pembangunan per
tanian selama ini, tetap dibutuhkan
jaminan untuk mengatasi resiko dan
ketidakpastian (risk and uncertainty)
usahanya. Jaminan terhadap struktur
pasar produknya yang oligopolistik
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dalam wujud perusahaan multinasio
nal, jaminan terhadap teknologi dan
nilai tambah kegiatan produktifnya.
Potret saat ini mencerminkan kondisi
bahwa disain pembangunan pertani
an kita belum mampu mengintegrasi
kan antara kegiatan ekonomi primer
dengan kegiatan industri pengolahan
dalam suatu integrasi yang solid dan
padu, sehingga nilai tambah yang ter
jadi senantiasa seringkali bukan di
nikmati oleh mereka.
Sebenarnya, banyak pelajaran telah
kita peroleh. Bukti empiris menunjuk
kan bahwa kemajuan negara-negara
umumnya sangat ditentukan oleh
kemajuan pertaniannya. Kemajuan
pertanian bukan hanya diperlihat
kan oleh peningkatan produktivitas,
efisiensi dan daya saing produkproduk pertaniannya semata, tetapi
lebih kepada kemajuan dan kesejah
teraan masyarakat petani dan perde
saan, dalam suatu proses transformasi
ekonomi yang terjadi secara berkelan
jutan apabila pertanian tumbuh men
jadi sektor yang kuat dan sehat. Akar
dari berkembangnya proses tersebut
dicirikan oleh berkembangnya indus
tri-industri berbasis pertanian sebagai
landasan kokoh dari perkembangan
perekonomian suatu negara maju.
Kemajuan-kemajuan yang dicapai
Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan
Thailand dapat dijadikan cermin bagi
Indonesia.
Mungkin kekeliruan kita selama ini
adalah menempatkan ideologi perta
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nian terbatas hanya dalam konteks
fisik dan kapital semata. Peningkatan
produksi, produktivitas, ketahanan
dan keamanan pangan, agribisnis,
devisa adalah parameter-parameter
penting, akan tetapi terkesan menge
sampingkan aspek terpenting lain
dari pertanian itu sendiri, yaitu petani
dan kesejahteraannya.
Ideologi semacam itu lebih bersi
fat hedonistik, meski memang sering
menuai berbagai kisah sukses seperti
tercapainya swasembada, akan tetapi
sekaligus terlihat tanda-tanda ‘pem
inggiran’ subyek petani dan kese
jahteraannya. Sejauh ini kita bahkan
seringkali masih dihadapkan pada
keprihatinan petani-petani di perde
saan, yang merupakan bagian terbe
sar masyarakat yang masih berada di
“barisan belakang” dalam stratum ke
sejahteraan penduduk umumnya.
Mestinya, ideologi yang harus
kita bangun adalah mendorong agar
petani-petani di Indonesia memi
liki hak-hak khusus seperti yang da
pat dilihat berlaku di negara-negara
maju. Hak-hak khusus ini diperlukan
mengingat karakter dari pertanian
itu sendiri, yaitu sebagai landasan
berkembangnya peradaban yang le
bih maju di satu pihak, tetapi di pihak
lain petani akan selalu berada pada
posisi yang lemah sebagai akibat dari
karakter produk yang dihasilkannya.
Tidak mungkin suatu masyarakat
berkembang apabila kekurangan
pangan, bahkan mengalami food-

traps seperti saat ini. Tetapi di pihak dasarnya dapat diimplementasikan strategi umum dalam memberikan
lain, pangan ini memiliki nilai tukar melalui berbagai strategi pengelola arah bagi pengembangan industriali
yang rendah, bahkan nilai tambah an pasar sebagai upaya ‘menjamin’ sasi pertanian. Strategi ini meliputi
nya tidak dinikmati oleh para petani kesejahteraan petani dari ketidakadi bagaimana upaya menetapkan berba
sebagai produsennya. Oleh karena lan dan resiko, kebijakan harga input gai fokus dan prioritas pengembang
itu, menjadi hal yang ideal apabila pertanian, kebijakan penyediaan la an industri pertanian berbasis pada
kepentingan petani dan kepentingan han pertanian, permodalan, pengen sumber bahan baku yang dihasilkan
negara menjadi satu tanpa meniada dalian hama dan penyakit, dan kebi di dalam negeri, bagaimana upaya pe
kan kepentingan yang satu dengan jakan penanganan dampak bencana ngembangan produk-produk antara
yang lainnya. Tanpa adanya ideologi alam. Sikap dasar pembangunan per sebagai bahan dasar untuk berbagai
semacam ini, program swasembada tanian seperti itu harus ditumbuhkan penggunaan (diversifikasi horisontal
maupun vertikal) un
pangan, misalnya, dapat
tuk membangun keta
bermanfaat secara na
Potret saat ini mencerminkan kondisi
hanan dan kemandirian
sional tetapi dapat saja
bahwa disain pembangunan pertanian
pangan yang kuat dan
merugikan petani, apa
kita belum mampu mengintegrasikan
berkelanjutan, misalnya
bila pendapatan petani
tidak dijamin.
antara kegiatan ekonomi primer dengan bagaimana strategi un
tuk
mengembangkan
Saat ini, lebih-lebih di
kegiatan industri pengolahan dalam
jaringan distribusi dan
tahun 2011 yang masih
suatu integrasi yang solid dan padu,
transportasi
pertanian
berada di bawah ketidak
sehingga nilai tambah yang terjadi
yang terutama berbasis
pastian perubahan iklim
senantiasa seringkali bukan dinikmati
wilayah kepulauan (pe
dan suasana global yang
oleh mereka.
labuhan dan terminal
sangat dinamis, kita sa
produk pertanian seba
ngat membutuhkan ba
ngunan modal sosial pertanian yang untuk meningkatkan semangat dan gai unsur pokok, dsbnya), bagaimana
lebih kokoh, dengan menumbuhkan motivasi serta keadilan bagi petani strategi mengembangkan sistem in
semangat dan motivasi menuju pe sebagai human capital di perdesaan, formasi dan pemasaran pertanian,
ningkatan kesejahteraan petani seba untuk menghadapi era global yang dan bagaimana strategi memanfaat
gai subyek. Politik ini pada dasarnya tidak pernah menjamin terwujudnya kan limbah-limbah industri pertani
an, serta berbagai strategi fiskal untuk
adalah bagaimana melindungi petani keadilan pasar.
Politik kedua adalah bagaima memberikan insentif berkembangnya
dari ketidakadilan pasar (input, lahan,
modal, output, dan lainnya). Politik na mengembangkan nilai tambah, industri pertanian.
Kita tunggu langkah-langkah bijak
tersebut sebagai bagian penting untuk yang pada dasarnya berfokus pada
mengimplementasikan dari para pemangku kebijakan.
memberdayakan petani, yang pada bagaimana
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Koleksi Pribadi Joko Purwo

g

Setyahadi untuk PTPN X-Ma

.

si gula di PG Minggiran

Suasana proses produk

Koleksi Pribadi Joko Purwo Setyahadi untuk
PTPN X-Mag
Situasi Kali MAS masa lalu. Tampak
aktifitas distribusi barang termasuk
produk tebu, gula dan komuditas
lainnya untuk dikirim ke luar daer
ah
Surabaya melalui kali MAS.

Koleksi Pribadi Joko Purwo Setyahadi untuk PTPN X-Mag

Suasana menjelang proses giling di PG Minggiran yang dirayakan dengan pesta di kalangan Belanda (kiri) dan selamatan dari kalangan pribumi (kanan.)

Koleksi Pribadi Joko Purwo Setyahadi untuk
Poliklinik Ngadirejo Kediri sekitar
PTPN X-Mag
tahu
poliklinik milik PG Ngadiredjo suda n 1925. Bisa dilihat pada saat itu
h memiliki ambulan.

Koleksi Pribadi Joko Purwo Setyahadi untuk

Koleksi Pribadi Joko Purwo Setyahadi untuk PTPN X-Mag

Orang pribumi pertama yang mengelola pabrik gula setelah peralihan
pengelolaan dari Belanda. Nomor 6 dari kiri Muchtar Effendi yang kemudian
menjadi Dirut PTP XXI-XXII (Persero). Foto diambil sekitar tahun 1957.
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CRACKING ZONE
Dhimam Abror Djuraid
eorang teman mengeluh;
Surabaya sekarang menjadi
kota yang menjengkelkan.
Jalan-jalan sudah pada macet, berkendara menjadi tidak
nikmat. Tidak peduli pagi si
ang atau sore, kemacetan ada
di mana-mana.
Mobil-mobil saling menye
robot berebutan saling mendahului. Sepeda motor ada
di mana-mana mengepung
dan mengurung kita yang
menyetir mobil. Di depan kita
jarak sepeda motor itu hanya sejengkal.
Di samping kiri-kanan kita ada empat
sampai lima sepeda motor. Di belakang
kita mereka seperti menempel lengket ke
bemper mobil kita.
Selamat datang di paradox kemajuan.
Tidak perlu cemas, tinggalkan geregetan.
Fenomena yang kita alami itu adalah
tanda-tanda kemajuan. Itulah yang disebut oleh Rhenald Kasali sebagai bukti
fenomena ‘Cracking Zone’ atau daerah
retakan.
Para pengendara itu jumlahnya juta
an. Setiap pagi mereka seperti konvoi
semut dalam jumlah besar beriringan
dan bergerombolan dalam jumlah besar
menuju kota. Sambung menyambung
menjadi satu. Setiap pagi, jalan-jalan
yang menghubungkan kota-kota sekitar
dengan Surabaya seperti tersambung
oleh konvoi sepeda motor itu.
Perilaku mereka dalam berkendara
membuat banyak orang mengelus dada.
Ada yang berboncengan dengan orang
dewasa tetapi ada satu anak di depan
pengemudi dan satunya lagi terjepit di
antara pengemudi dan pembonceng. Si
pengemudi sepeda motor meliuk-liuk
memotong mobil dan truk dengan hanya
satu tangan di stang motor. Satu tangan
lainnya memegang ponsel menempel ke
telinga sambil berbicara setengah berteriak melawan hembusan angin. Sambil
menyetir dan bertelepon, si pengemudi

motor menyempatkan diri merokok. Ketika selesai berbicara dia mengecek SMS
yang masuk dan membalas beberapa.
Teman saya dengan getir mengatakan si
pengemudi itu mempunyai kemampuan
multitasking yang mengagumkan; bisa
menyetir sepeda motor sambil membonceng tiga orang sekaligus sambil merokok, menelepon, dan ber-SMS ria.
Tentu saja ini fenomena multitasking
yang absurd. Dalam Cracking Zone (diterbitkan Gramadia Pustaka, 2011) Kasali
mengatakan bahwa multitasking adalah
fenomena baru sebagai ciri khas generasi
modern baru yang lahir dari pertumbuh
an ekonomi dan kemajuan teknologi.
Orang jadi terbiasa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Tapi yang dimaksud Kasali tentu bukan multitasking
ala pengemudi sepeda motor itu. Yang
dicontohkan Kasali adalah seorang anak
remaja yang makan siang di mal sambil
tangan kirinya memainkan layar I-Pad
sementara tangan kanannya memegang
ponsel. Ia makan sambil browsing sekaligus menerima telepon.
*****
Indonesia sedang mengalami geliat
ekonomi yang mencengangkan. Kita sedang bergerak menuju zona baru dimana
pendapat perkapita kita mencapai USD
3.000/tahun. Pola hidup konsumtif terlihat di mana-mana. Produk-produk baru
mulai dari ponsel, berbagai jenis gadget,
sepeda motor, sampai dengan mobil mewah yang harganya Rp 5 miliar laris manis
bak kacang goreng.
Di mal-mal Jakarta tas wanita yang
sebiji harganya Rp 70 juta diantre oleh
calon pembeli. Merek-merek top seperti
LV, Prada, dan Hermes ludes dibeli setiap
kali produk barunya muncul.
Mal-mal selalu penuh dengan konsumen setiap hari sampai tengah malam.
Tetapi tidak jauh dari mal-mal megah
itu ribuan bangunan kumuh bertebaran
di kota-kota besar. Jutaan orang belum
menikmati kemewahan itu.
Anomali ekonomi Indonesia terlihat
kasat di depan mata. Jumlah orang miskin kita mencapai 20 persen yang berarti
hampir 50 juta orang. Mereka hidup dengan USD 1 setiap hari.
Disparitas yang menganga ini gagal
kita lihat seperti gajah di pelupuk mata.
Mereka ada di perempatan jalan sebagai penjual asongan dan pengemis. Me-

reka ada di desa-desa yang kerontang ketika kemarau dan ditenggelamkan banjir
ketika penghujan.
Ketika kita menyerahkan diri kepada
mekanisme pasar dalam pengelolaan
ekonomi, maka pasar hanya peduli kepada pertumbuhan. Para pengendara Hummer dan pemakai Hermes itulah yang
menikmati ekonomi pasar. Sementara si
fakir miskin itu tak digubris.
Lantas siapa yang peduli kepada si kalah
itu? Inilah tugas pemerintah. Serahkan pertumbuhan ekonomi kepada mekanisme
pasar. Tapi serahkan tugas pemerataan
ekonomi ke pundak pemerintah.
Kita sedang keblinger dengan liberali
sasi pasar sebebas-bebasnya. ‘Pemerintahan yang baik adalah yang memerintah seminimal mungkin’ itulah mantera
orang-orang liberal. Negara tidak perlu
campur tangan, serahkan kepada mekanisme pasar niscaya tangan ajaib ‘the invisible hand’ akan mengatur semuanya.
*****
Mantera ini terbukti gagal total. Eko
nom Joseph Stiglitz dalam buku ‘Free
Fall’ (diterbitkan Norton Book, 2010)
menyebut ideologi liberal telah membawa Amerika dan dunia ke jurang kehancuran. Resesi 2008 akibat tragedia
subprime mortgage adalah bukti bahwa
pasar tidak boleh dibiarkan mengurus
ekonomi. Pasar tidak boleh dibiarkan bebas tanpa aturan karena tangan ajaib itu
hanya mitos.
Pemerintah harus campur tangan
dengan membuat seperangkat aturan
yang bisa melindungi kepentingan orang
banyak.
Di Indonesia sekarang muncul kecenderungan untuk mengebiri peran
pemerintah. Menag hasilnya adalah pertumbuhan. Tapi bersamaan dengan itu
gak kaya-miskin makin lebar.
Di sinilah pentingnya peran perusahaan seperti PT PTPN X ini. Ia menjadi
perwujudan wewenang pemerintah untuk mengatur pasar untuk melindungi
rakyat dari gerusan pasar liberal.
Tanpa perusahaan seperti ini kita
hanya akan melihat Indonesia semakin
menganga oleh perbedaan gap kayamiskin. Pada akhirnya gap ini akan makin
tak terjembatani dan konflik sosial-horisontal tak bisa dihindari lagi.
Masih ada waktu bagi kita untuk
menghindari mimpi buruk itu.
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emplasemen

Sarana Informasi

Siap Beri Kontribusi

Dengan terbitnya edisi perdana majalah PTPN X_MAG
kami mengapresiasi dengan baik dan mendukung 100
persen keberadaan majalah ini.
Ke depan, saya berharap semoga majalah ini semakin
baik sehingga keberadaannya bisa diterima oleh semua
pembaca.
Majalah PTPN_MAG hendaknya juga mampu menjadi
sarana informasi dan wahan saling bertukar ilmu dan pengalaman sesama karyawan PTPN X, sehingga ke depan tetap
menjadi perusahaan yang besar.
Supono,
Direktur Utama PT Mitratani Dua Tujuh Jember

Saya menyambut baik dan bangga dengan terbitnya
majalah PTPN X_MAG. Ini hal yang sangat positif.. Saya juga
merasa bangga karena PTPN X memiliki media yang juga
membahas tentang keseluruhan bisnis PTPN X.
. Kami juga siap memberikan kontribusi bagi pengembangan majalah ini, seperti membantu redaksi majalah PTPN
X Mag dengan menayangkan beberapa dokter, perawat,
maupun karyawan yang ada di RS HVA Toeloengredjo untuk
dijadikan model majalah atau yang terkait informasi yang
aktual.
Justru dengan foto wanita muda yang cantik bisa membuat majalah ini semakin memiliki daya tarik bagi pembaca.
Kami senang apabila salah satu karyawan kami terpampang
fotonya.
Dr. dr. Ibnu Gunawan, MM
Kepala Rumah Sakit HVA Toeloengredjo, Pare, Kab Kediri

Kantor Pusat: PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
Jl Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia
Telepon: (031) 3523143 s/d 3523147 Fax: (031) 3523167 PO Box 1105
http://www.ptpn10.com email: contact@ptpn10.com
Unit Gula:
1. PG Watoetoelis
Kec Prambon, Sidoarjo
Telepon: 031-8971007, 8972383
Fax: 031-8970079

7. PG Lestari
Ds Ngronggot, Kec Patianrowo
Kab Nganjuk
Telepon: 0358-551439
Fax: 0358-773651

2. PG Toelangan
Kec Tulangan, Sidoarjo
Telepon: 031-8851002
Fax: 031-8851001

8. PG Meritjan
Kec Mojoroto, Kediri
Telepon: 0354-771619, 773649
Fax: 0354-773651

3. PG Kremboong
Kec Krembung, Sidoarjo
Telepon: 031-8851609, 8851315
Fax: 031-8151661

9. PG Pesantren Baru
Kec Pesantren, Kota Kediri
Telepon: 0354-684610, 681620
Fax: 0354-686538

4. PG Gempolkrep
Kec Gedek, Kab Mojokerto
Telepon: 0321-362111, 362114
Fax: 0321-362414

10.PG Ngadirejo
Kec Kras, Kediri
Telepon: 0354-479700, 771702
Fax: 0354-477178

5. PG Djombang Baru
Kec Jombang, Jombang
Telepon: 0321-861311
Fax: 0321-866373

11.PG Modjopanggoong
Ds Sidorejo, Kec Kauman
Kab Tulungagung
Telepon: 0355-321633
Fax: 0355-327126

6. PG Tjoekir
Kec Diwek, Jombang
Telepon: 0321-861441
Fax: 0321-868600
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SBU Tembakau
1. Kebun Kertosari
Jl A Yani 688 Kertosari, Jember
Telepon: 0331-334117
Fax: 0331-420248
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Kantor Perwakilan: Perumahan Taman Gandaria Valley
Jl Taman Gandaria Blok F/12A, Telepon/Fax: 021-7396565
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan

2. Kebun Ajong Gayasan
Jl MH Thamrin 143 Ajong Jember
Telepon: 0331-321501
Fax: 0331-335145
3. Kebun Kebonarum/Wedhibirit/
Gayamprit
Jl Pemuda Selatan 59
Telepon: 0272-321252, 322236
Fax: 0272-322203
4. Kantor SBU Tembakau
Jl Bondowoso Km 10
Jelbuk, Jember
Telepon: 0331-540639
Fax: 0331-540639
SBU Rumah Sakit
1. Rumah Sakit Gatoel
Jl Raden Wijaya 56, Mojokerto
Telepon: 0321-321681, 322229
Fax: 0321-399772
2. Rumah Sakit Toeloengredjo
Jl A Yani 25 Pare - Kediri
Telepon: 0354-391145, 391047
Fax: 0354-3392883
3. Rumah Sakit Perkebunan (RSP)
Jl Bedadung 2 - Jember
Telepon: 0331-485912
Fax: 0331-485912

4. Kantor SBU Rumah Sakit
Jl Hayam Wuruk No 88
Mojokerto 61321
Telepon: 0321-328557, 326979
Fax: 0321-395117
Unit Usaha Lain
Industri Bobbin
Jl Bondowoso Km 10
Jelbuk, Jember
Telepon: 0331 540400
Fax: 0331-540407
Anak Perusahaan
1. PT Dasaplast Nusantara
Jl Raya Pecangan No 03 Jepara
Jawa Tengah
Telepon: 0291-755210
Fax: 0291-755205
2. PT Mitratani Dua Tujuh
Jl Brawijaya 83 Mangli
Jember 68136
Telepon: 0331-422222, 488881
Fax: 0331-489456, 489457

(PERSERO)

mengucapkan

Selamat &Sukses
Hut Ke-15

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
dan Penerbitan Perdana PTPN X Mag

THREE ROLL MILL with 4th ROLLER ø 46”x90”
CAP. 10000 TCD exp 12000 TCD
[Five Mills Tandem PG. Kebon Agung Malang]

KANTOR PUSAT:
Jl. Veteran 241 Gresik (61123) PO. BOX 111 Telp. (031)
3990555 (Hunting) Fax. (031) 3990666
e-mail : info@barata.co.id Home Page : www.barata.co.id

