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VISI:

Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka
yang berwawasan lingkungan.

MISI:

 Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan
tembakau yang berdaya saing tinggi untuk pasar domestik dan
internasional dan berwawasan lingkungan.
 Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha
melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.
 Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan
nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan
stakeholder melalui kepemimpinan,
inovasi dan kerjasama tim
serta organisasi yang
profesional.

salam

Gula & ’Semut-Semut’

G

UlA identik dengan rasa manis. Jenis dan bentuknya bisa bermacam-macam. Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan
utama. Gula paling banyak diperdagangkan
dalam bentuk kristal sukrosa padat. Tetapi jangan lupa dengan ungkapan ‘ada gula, ada semut’.
Pembaca PTPN X Mag yang budiman, kita tahu bahwa
gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis
makanan atau minuman. Gula sederhana, seperti glukosa-yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis
asam-- menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel.
Namun ungkapan ‘ada gula, ada semut’ adalah sesuatu yang
menggelitik untuk dikupas.
Ternyata keberadaan gula yang sebenarnya memang mengundang ‘semut-semut’ (baca: oknum-oknum) dalam permainan gula. Sebut
saja soal gula impor rafinasi, yang cenderung banyak merugikan petani tebu
dan industri gula dalam negeri. Apalagi bila pabrik-pabrik gula baru yang
ada hanya mengolah gula impor
rafinasi, tanpa bersedia menggiling
tebu rakyat.
Gula rafinasi adalah gula berasal
dari tebu yang sudah dipisahkan dari
zat-zat lainnya. Karena zat lainnya itu
mengandung warna, otomatis gula rafinasi menjadi putih bersih. Namun yang
menjadi persoalan di negeri ini adalah upaya
oknum-oknum dalam permainan gula rafinasi.
Tampaknya masalah gula impor rafinasi masih berkait
dalam industri gula, yang di negeri kita memerlukan kebijakan pergulaan nasional yang terintegrasi untuk mencapai
swasembada gula. Selama ini sinergi antarpemangku kepentingan industri gula lemah, karena belum adanya kebijakan
pergulaan nasional yang terintegrasi.
Bila dicermati, berbagai hambatan, baik teknis produksi,
manajerial maupun strategi bisnis pabrik gula, menyebabkan kelayakan ekonomis industri gula belum mampu
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Dibutuhkan arah kebijakan baru industri gula nasional
yang lebih komprehensif, berdaya saing, berkelanjutan, dan
berkeadilan.
Apalagi tahun 2013 boleh dikatakan tahun sulit bagi

petani tebu yang muaranya ke industri gula. Selain masalah
anomali iklim yang membuat rendemen merosot dan harga
gula rendah, juga kebijakan pemerintah yang kurang bersahabat bagi mereka yang bergerak di bidang pertebuan dan
pergulaan.
Malah Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Republik
Indonesia (APTR RI), Arum Sabil, menilai, ada beberapa faktor
yang menyebabkan harga turun, yakni supply and demand,
dan kebijakan secara umum yang dinilai salah. Melihat hal
itu, tentu perlu turun tangan pemerintah dalam mengatasi
masalah tersebut.
Pembaca PTPN X Mag yang budiman, pada edisi kali ini
selain masalah gula yang menjadi tema sentral dalam sajian utama, juga ada beberapa rubrik menarik yang sangat
sayang bila diabaikan. Simak saja kuliner khas bebek beraneka macam, mulai yang goreng, bakar hingga
yang kukus khas bebek songkem Sampang.
Sedangkan di rubrik Kronika, Menteri
BUMN, Dahlan Iskan, dengan ‘Senam
Sejuta Umat’ menggoyang karyawan
BUMN di kawasan Prapat Krungkung,
Surabaya. Hijaunya hamparan tebu
yang memukau dan kebersihan lingkungan pabrik menjadi objek bidikan
kamera fotografer dalam acara Farmography di kawasan Puslit Djengkol
dan PG Meritjan Kediri, di antara ronarona rubrik Kronika.
Anda yang suka berwisata, kali ini PTPN
X Mag mencoba mengupas pesona Kawah
Putih, Ciwidey, Bandung selatan, Jabar, adalah objek wisata yang patut dikunjungi. Selain objek tersebut pernah menjadi tempat syuting film ‘Heart and The Butterfly’,
juga kesejukan, keindahan dan kecantikannya yang tiada
tara. Dan masih banyak lagi rubrik-rubrik menarik lain, seperti Srikandi, Teknologi, Kesehatan, Olahraga dan sebagainya.
Yang pasti, pembaca PTPN X Mag yang budiman, di penghujung tahun 2013 tentu banyak hal yang patut dijadikan
kaca diri dan introspeksi dalam menapaki tahun 2014 ke arah
yang lebih baik. Tantangan ke depan pasti jauh lebih berat
dan sulit, apalagi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) sudah bertekad lebih eksis di pergulaan dan industri samping
atau turunannya. Semoga!
Redaksi

Penanggung Jawab: Subiyono | Pemimpin Umum: Dhimam Abror Djuraid | Wakil Pemimpin Umum: Mochammad Cholidi |
Pemimpin Redaksi: Cipto Budiono | Redaktur Pelaksana: Siska Prestiwati Wibisono | Dewan Redaksi: Nurul Yudayanti, Endang
Sri Juwita Riastuti, Okta Prima Indahsari | Sekretaris Redaksi: Aldino Ary Purwandito, Ayu Firdayanti Suraida | Redaktur: Edi T
Jatmiko | Reporter: SAP Jayanti, Sekar Arum Catur Murti | Fotografer: Dery Ardiansyah | Artistik: Demetrius Angger P | Iklan:
Iwan Tuasela, Suprapti | Sirkulasi/Produksi: Suryanto | Keuangan: Lestariningsih | Alamat Redaksi, Iklan, Sirkulasi: Jl. Jembatan
Merah No. 3-11, Tromol Pos 5077, Surabaya 60175. Telepon: (031) 3523143 | Fax: (031) 3557574

PTPN-X magazine | Volume: 010 | Th-III | edisi liputan: Oktober - Desember 2013

3

daftar isi
 Salam |

3

KrONiKa
 16 Ekor Hewan Kurban
di Hari Idul Adha | 06
 Anak Perusahaan & Unit Pun Ikut Berkurban | 07
 Kenalkan Perkebunan Tebu
Melalui Fotografi | 08

PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
Raih Jatim Kompeten Award | 10



 PG GemPolkreP

Tebar Sepuluh Ribu Benih Nila | 12

 Hasil laboratorium, Bioethanol PT Enero

"Excellent" | 30

 Penerapan TI Ubah Budaya Perusahaan | 32
 IHK-IPAL Berjalan, PG Gempolkrep
Lebih Efisien | 34
 SiSTem moniTorinG AnGkA PAbrik

Mempermudah Petugas dalam
Pencatatan Buku Besar | 36
sajian utama
 Memaknai Anomali Iklim Sebagai Sahabat | 38
Anomali iklim yang
‘memporandakan’ asa para
petani tebu dan industri gula
berbasis tebu, memang tak bisa
dihindari. Yang bisa dilakukan
adalah mereduksi dampak yang
ditimbulkan melalui adaptasi
dan mitigasi. Pelepasan
varietas tahan perubahan iklim
merupakan salah satu solusinya,
diikuti praktik budidaya terbaik
(best agriculture practices)

 CSr kebon AjonG GAyASAn jember

300 Anak Dikhitan di Ponpes Ashri | 13
 Manajemen K3, Investasi Perusahaan| 14
 SimulASi PenAnGAnAn kebAkArAn

 TArSiSiuS SuTAryAnTo:

Saat Tepat Lakukan Perubahan | 40
Jangan Panik, Lakukan Sesuai Prosedur | 16
 KPKU Tingkatkan Daya Saing | 18

 hADAPi TAnTAnGAn ke DePAn

PTPN X Kembangkan Inovasi dan Lakukan
Perubahan | 42
 ’Kematian’ Mengintai Industri Gula Berbasis

 ’Senam Sehat demi Indonesia’

Tebu Rakyat | 45

 WorkShoP my AGri

 Petani & APTR Jatim Ancam
Mogok Tanam Tebu | 48

Goyang Karyawan BUMN | 19

Ciptakan Sistem Terintegrasi | 20
 Pkb DirekSi – SP PTPn X

Perusahaan Sehat, Karyawan Sejahtera | 22
 Industrialisasi Tingkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Madura | 24

peNgembaNgaN
 DPRD Bangkalan Dukung
Pembangunan Pabrik Gula di Madura | 26
 PT nuSAnTArA meDikA uTAmA

Siap Laksanakan SJSN | 28

4

PTPN-X magazine | Volume: 010 | Th-III | edisi liputan: Oktober - Desember 2013

 Impor Gula Indonesia Didominasi dari
Thailand | 50
 Gubernur Larang Pabrik Gula
Impor Gula Rafinasi | 51

daftar isi

 Srie AGuSTinA, Dirjen PerDagangan Dalam negeri:

Masih Ada PG Rafinasi yang Melanggar | 52
Pengembangan Lahan Tebu di Madura
Utamakan Kualitas | 53


sriKaNdi
 PelATihAn jurnAliSTik AnGGoTA iikb

Menulis Cegah Kepikunan | 76

Menjawaban Tuntutan Zaman | 54

KesehataN
 Guillain Barre Syndrome Misterius dan Belum
Ada Obatnya | 78

 ProDukSi GulA PTPn X DAlAm 10 TAhun TerAkhir

 FAmily DAy rS jember
ember klinik

 mekAniSASi buDiDAyA Tebu

Masih Fluktuatif Seirama dengan Kondisi Iklim | 56
 AGuS hASAnuDDin, Staf ahli Dirjen Perkebunan:

Perketat Pengawasan
Peredaran Gula Rafinasi | 58

pOteNsi
 Upaya Menembus ’Tembok’
Pasar Tembakau di Cina | 60

Jangan Remehkan
Kesehatan Gigi | 80
Olah raga
 jAlAn SehAT berSAmA keluArGA beSAr PTPn X

Karyawan Sehat, Produktivitas Meningkat | 82

Kesebelasan PTPN X Raih Juara III Porseni
BUMN | 84


 PenjAjAkAn PASAr TembAkAu Di CinA

Momen Pengembangan Kuantitas
dan Kualitas Produk | 62
 PT miTrATAni DuA Tujuh

Kembangkan Bumbu dan Sayur Siap Pakai | 64

Wisata
 Pesona Kawah Putih nan Eksotis | 86
KuliNer
 Menu Bebek Selalu Gurih
& Bikin Ketagihan | 88

 PG kremboonG

Revitalisasi Berbuah Efisiensi | 66
 ruPS PT enerGi AGro nuSAnTArA

PTPN X Tunjuk PT Enero sebagai Operator
Pabrik Bioetanol | 68
OpiNi
 Kita dan Tirani WTO | 69
rehat
 Batu Bergambar Hobi yang Menggiurkan | 72
kisahsuKses
 yolAnDA luCiAnA TuASelA

Tak Puas 59 Medali
Yolanda Incar Juara Dunia | 74

teKNOlOgi
 Internetan via Cahaya Lampu | 92
 Agar Laptop dan Netbook Tetap Awet | 94
 Teknologi Osmosis Tarik Perhatian PTPN X | 95
buritaN
 Madiba | 96
lOri | 98
PTPN-X magazine | Volume: 010 | Th-III | edisi liputan: Oktober - Desember 2013

5

KrONiKa

 Sebagai bentuk syukur, PTPN X berbagi
daging kurban kepada warga yang berada di
sekitar lingkungan kantor direksi.

16 Ekor Hewan Kurban

di Hari Idul Adha

MoMentuM relijius ibadah kurban
merupakan salah satu cara untuk
merangkul semangat berbagi umat
Muslim di seluruh dunia. Salah satu
potret dari puncak spiritual umat Muslim kepada Allah SWT itu tak ketinggalan pula diperingati oleh PT Perkebunan Nusantara X (Persero).
Seperti tahun-tahun sebelumnya,
tradisi menjelang Hari Raya Idul
Adha kembali dilakukan dengan menyumbangkan hewan kurban yang diberikan kepada 15 yayasan atau panti
asuhan. Tahun ini, total ada empat
ekor sapi dan 12 ekor kambing yang
disumbangkan.
Ketua Panitia Penyerahan Hewan
Kurban PTPN X, Moch Nasir Zunaedy,
mengungkapkan, untuk penyerahan
hewan kurban pada tahun 2013 ini senilai Rp 104 juta yang diwujudkan dalam empat ekor sapi dan 12 ekor kambing. “Ke 16 hewan kurban tersebut
kami serahkan ke yayasan yang sudah
kami pilih,” ungkap Nasir (11/10).
Nasir menambahkan, untuk hewan
kurban milik Direktur Utama PTPN
X, Ir Subiyono, MMA, diserahkan ke
Yayasan Masjid Al Akbar Surabaya
sesuai dengan mandat orang nomor
satu di PTPN X tersebut. Begitu pula
dengan dua direktur lainnya, Direktur Keuangan Dolly P Pulungan dan
Direktur SDM, Djoko Santoso, sudah
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menentukan yayasan yang dipilih.
“Sedang satu ekor sapi lainnya merupakan patungan dari tujuh orang
kepala divisi di lingkungan KD,”
ujarnya.
Sementara itu sejumlah 12 ekor
kambing, sambung Nasir, merupakan
kurban dari karyawan PTPN X secara
perorangan. Kegiatan menyerahkan
hewan kurban melalui kantor sudah
menjadi tradisi bertahun-tahun. “Bila
dibandingkan tahun lalu, kali ini jumlahnya sedikit menurun,” tutur dia.
Nasir menyebutkan, tahun lalu,
untuk kurban sapi hanya tiga ekor
sedang untuk kambing bisa mencapai 40 ekor. Penurunan jumlah hewan
kurban salah satunya karena adanya
kenaikan harga hewan kurban.
Sementara itu Direktur Utama
PTPN X, Ir Subiyono, MMA, menyatakan, Idul Adha merupakan momentum yang sangat patut diteladani. Itu
ditandai dengan peristiwa besar, yakni perintah Allah SWT kepada Nabi
Ibrahim untuk menyembelih anaknya
Ismail. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk melaksanakan perintah Allah.
“Ini merupakan momen yang bisa
menjadikan suri tauladan bagi kita
semua kaum muslim. Tak hanya mau
berkurban tapi juga mau berbagi dengan sesama,” ujarnya.
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Ia melanjutkan, kurban yang dilakukan PTPN X merupakan wujud
rasa syukur. Sebab berbagai berkah
dan rahmat diberikan Allah SWT kepada PTPN X sepanjang tahun 2013
ini. Ke depan, momentum Idul Adha
dalam berbagi kepada sesama akan lebih banyak lagi yang diberikan. Hal itu
tak bisa didapat dengan melenggangkan tangan, namun juga dengan kerja
keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.
Sedangkan Rachmat, salah satu
penerima hewan kurban, berharap,
ke depan PTPN X bisa menambah
amalan ibadah dengan menambah lagi
sumbangan jumlah hewan kurban. Ini
adalah kesempatan istimewa untuk
berbagi kepada masyarakat di sekitar
kantor.
“Mudah-mudahan hal yang menumbuhkan kebaikan ini bisa terus
dipertahankan, menularkan kekompakan dan kebaikan-kebaikan kepada
yang lainnya,” ucap Rachmat.
Penerima lainnya, Mochamad Kurniawan, juga mengungkapkan hal
serupa. “Alhamdulillah, senang sekali bisa menjadi sohibul qurban. Berkurban adalah kewajiban bagi umat
Muslim yang mampu. Saya bersyukur
atas sumbangan hewan kurban dari
PTPN X,” tutur Wawan, panggilan
akrabnya.
Sekar Arum

kronika

Anak Perusahaan & Unit Pun Ikut Berkurban
TAK hanya induknya, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara X (Persero), juga menggelar kurban, meskipun musim giling 2013 kali ini relatif lebih berat dibandingkan 2012 lalu.
General Manager PG Toelangan, Ir H Gunawan Budiarto,
mengatakan, pihaknya masih bersyukur sebab pada Idul Adha
2013 ini masih bisa melaksanakan penyembelihan hewan
kurban dan berbagi dengan masyarakat kurang beruntung di
sekitar pabrik gula yang berada di wilayah Delta Sidoarjo.
“Memang dibandingkan dengan tahun lalu (2012), jumlah
hewan kurban yang disembelih lebih sedikit. Namun, hal ini
tidak menyurutkan semangat kami untuk berbagi,” ungkap
Gunawan.
Pada Idul Adha 2013 ini, sambung Gunawan, PG Toelangan menyembelih lima ekor sapi dan satu ekor kambing. Satu
ekor sapi di antaranya merupakan hewan kurban dari Asosiasi
Petani Tebu Rakyat (APTR) PG Toelangan, yang setiap tahun
berkurban. Sedang tahun 2012, PG Toelangan menyembelih
tujuh ekor sapi dan tiga ekor kambing.
Gunawan menambahkan, daging hewan kurban yang sudah disembalih dibagikan ke 825 warga kurang beruntung dengan menukarkan kupon yang dibagikan sebelumnya. Dengan
adanya kupon tersebut, diharapkan pembagian daging kurban
bisa berjalan dengan tertib dan lancar.
Tidak hanya PG Toelangan yang berkurban di tengah sulitnya musim giling tahun ini, PG Djombang Baru juga menyembelih hewan kurban sebanyak empat ekor sapi dan dibagikan
ke 560 orang kurang beruntung. Sedang tahun 2012,
PG Djombang Baru menyembelih tiga ekor sapi
dan empat ekor kambing.
“Alhamdulillah, untuk kali pertama, kami
menggelar sholat Idul Adha di Graha Djombang
Baru dan melanjutkannya dengan menyembelih hewan kurban yang sudah menjadi agenda
rutin tiap tahun,” ungkap General Manager PG
Djombang Baru, Ir H Alan Purwandiarto, MSi.
Tidak hanya pabrik gula yang berkurban,
karyawan HGU Djengkol pun tidak ingin
ketinggalan berbagi dengan masyarakat
kurang beruntung. Asisten Manager Tanaman HGU Djengkol, Febri Ari Marpaung, MM,
mengatakan dibandingkan dengan Idul
Adha Tahun 2012, jumlah hewan kurban
yang disembelih tahun 2013 ini lebih banyak.
“Alhamdullah, tahun ini, kami bisa menyembelih tiga ekor sapi dan lima ekor kambing. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun lalu, yang hanya menyembelih satu ekor
sapi dan tiga ekor kambing,” sebut dia.
Ari Marpaung menambahkan, daging kurban
tersebut dibagikan ke 800 masyarakat yang tinggal
di tujuh desa yang terdekat dari lahan HGU Djengkol. Selain dari jumlah hewan kurban yang bertambah, cara membagikan daging hewan kurban tahun
ini berbeda.
Bila tahun lalu masyarakat yang datang untuk me-

ngambil daging kurban, maka tahun ini justru dibalik, yaitu
para mandor yang mendatangi rumah-rumah warga, khususnya warga yang tinggal di desa-desa yang cukup jauh jaraknya.
“Ini maksudnya agar para mandor lebih dekat dengan masyarakat di sekitar kebun,” ujarnya.
Tidak hanya pabrik gula dan lahan di Jawa Timur yang berbagi dengan sesama, PG Camming (Sulsel) juga tidak ingin
ketinggalan berbagi dengan para tenaga tebang di Hari Idul
Adha Tahun 2013. Meskipun para tenaga tebang jauh dari kampung halaman, yang rata-rata dari Jawa, tetapi tetap bisa menikmati indahnya berkurban dan menikmati daging kurban.
Ketua Panitia Kurban PG Camming, Samsul Umar, mengatakan, jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini lebih
banyak dibandingkan jumlah hewan kurban tahun lalu. Ada 13
ekor sapi dan dua ekor kambing, sedangkan tahun 2012 hanya
sepuluh ekor sapi dan satu ekor kambing.
“Daging hewan kurban tidak hanya kami bagikan untuk
masyarakat kurang beruntung dan anak yatim di lingkungan
pabrik gula, tetapi juga untuk tenaga tebang,” ujar dia.
Samsul Umar menjelaskan, pembagian daging kurban untuk warga sekitar dengan memberikan kupon sehari sebelumnya. Ada 465 warga sekitar dan anak yatim sebanyak 35 orang.
Selain masyarakat sekitar, daging kurban juga diberikan kepada 617 tenaga tebang yang diantarkan langsung ke basecamp
masing-masing.
Siska Prestiwati

foto: derY ArdiAnsYAh

 Daging kurban untuk warga sekitar PG Toelangan
diserahkan oleh GM PG Toelangan, Ir. Gunawan Budiarto.
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foto-foto: derY ArdiAnsYAh

 Kebun tebu menjadi objek yang menarik untuk hunting foto Komunitas foto tani Club di Kebun djengkol Kediri.

Kenalkan Perkebunan Tebu

U

Melalui Fotografi

saha pertanian termasuk
perkebunan,
kebanyakan
kurang menarik minat anak
muda. Padahal pertanian dan
perkebunan merupakan dasar
pemenuhan kebutuhan pangan negeri ini. Tampaknya pendekatan yang
dilakukan ke anak muda kurang menarik sehingga belum bisa membangkitkan ketertarikan mereka.
Terkait hal itu, PT Perkebunan Nusantara X (Persero) menggandeng komunitas Tani Club mencoba cara yang
lebih kreatif mengenalkan industri gula
yang berbasis perkebunan kepada generasi muda melalui sarana fotografi.
Kegiatan yang bertajuk Farmography
ini mengundang anak muda yang tertarik pada dunia fotografi mengenal
industri gula dengan menggelar lomba foto di dua lokasi, Pusat Penelitian
(Puslit) Tebu Djengkol dan Pabrik Gula
(PG) Meritjan, Kediri.
Ketua Tani Club, Rudy Prastiawan,
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mengatakan, peserta yang hampir
semuanya masih berusia muda ini diajak melihat langsung proses di pabrik
gula mulai dari awal. Yaitu dari pembibitan hingga ditanam di kebun dan
berkembang menjadi tebu yang siap
dipanen. Sedangkan pada hari kedua
peserta dibawa ke PG untuk melihat
seluk beluk proses yang terjadi di
pabrik gula.
Rudy mengatakan Farmography
ini baru pertama kali diadakan. ”Yang
pertama kali ini memang kesempatan
untuk eksplorasi dulu. Baru di penyelenggaraan berikutnya akan dibuat
lebih komplit sekaligus mengadakan
eksibisi,” ujarnya.
Seperti diketahui pada 23-24 November 2013 lalu, PTPN X berinisiatif
mengenalkan industri gula kepada
generasi muda melalui strategi yang
kreatif. Konsep ini diharapkan bisa
menjadi stimulus masyarakat, terutama generasi muda agar mau me-
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lirik sektor pertanian sebagai aktivitas
pekerjaan mereka.
Lebih jauh dia, mengatakan, Tani
Club merupakan komunitas anak
muda yang mempunyai minat dan
antusiasme di bidang pertanian serta
mempunyai misi melakukan ‘rebranding’ konsep tani sehingga diharapkan
ke depan semakin banyak tumbuh
dan berkembang generasi muda yang
mau berkecimpung di dunia tersebut
dengan membawa konsep-konsep tani
yang lebih segar dan penuh kreativitas.
Kepala Puslit Tebu Djengkol, Budiarto, mengatakan, ia senang melihat
antusiasme para peserta mengeksplor beberapa sudut Puslit Djengkol.
Pendekatan cara baru ini diharapkan
bisa menarik minat generasi muda
mengenal perkebunan dan industri
gula.
”Melalui lomba foto ini mungkin
masyarakat baru tahu bahwa Puslit

kronika

ini ada dan perlu juga untuk
Saat ini, kata Cholidi, generasi
diekspos. Mulai dari sisi vamuda menjauhi sektor pertanian.
rietas, biokompos hingga peBanyak kaum muda yang justru
ngembangan budchip,” kata
ke kota untuk mencari pekerBudiarto.
jaan, meskipun peluang bisnis
Di Puslit Djengkol, peserta
di sektor pertanian yang ada di
diberi kesempatan mengeksdesanya sangat terbuka lebar.
plor pembibitan budchip, work
Ia menuturkan, generasi
shop mekanisasi, persilangan,
muda harus memahami bahwa
lahan HGU serta danau dan
sektor pertanian mempunyai
jembatan yang memang memi-masa depan cerah. “Tiga sektor
pada pemenang
ke
m
ga
liki pemandangan menyejukbisnis paling prospektif adalah
pia
n
ka
eri
mb
dd Poerwantono me
kan. Sesekali peserta juga men
menair, energi, dan pangan, ter GM PG Meritjan, raphy.
lomba foto farmog
cari tahu apa itu budchip dan
masuk di dalamnya adalah gula
anak
alat-alat apa saja yang dimiliki
yang berasal dari tebu,” ujarnya.
muda pegiat sektor agriPuslit Djengkol di workshop mekanisaSedangkan General Manager PG
bisnis. Kegiatan ini mencoba mengsi, di antaranya harvester dan traktor.
Meritjan, Drs Dwi Djoto Poerwantono
gabungkan antara unsur kreatif foSementara itu dari hasil lomba foMM, menyampaikan rasa senangnya
tografi dan kekayaan sektor pertanian,
tografi, nama Triasri muncul sebagai
karena PG Meritjan ditunjuk menjadi
khususnya perkebunan tebu yang
pemenang best concept dari kegiatan
tuan rumah acara Farmography. Demenjadi bahan baku produksi gula.
bertajuk Fun Photoshot & Fun Walk Ek
ngan adanya kegiatan tersebut pihakKaum muda penghobi fotografi
sploring the Sugar Land itu. Pria asal
nya punya harapan besar bahwa para
diajak berkeliling ke Puslit Jengkol
Pare, Kediri itu mengutarakan rasa
kawula muda dapat mengenal indusdan PG Meritjan untuk mengabadibangga dan bahagia karena didaulat
tri gula lebih dekat dan mendalam.
kan foto-foto budidaya tanaman tebu
menjadi pemenang.
“Kesan industri gula yang kotor
sampai ke proses pengolahan hingga
“Saya sangat senang dan hampir tak
dan kumuh, paling tidak bisa ditepis
menjadi gula. Objek foto mereka pun
percaya bisa menang. Bisa ikut serta
dengan acara seperti ini. Apalagi subervariatif, mulai lahan tebu, lori-lori,
dalam acara ini saja sudah merupakan
dah setahun lebih PG Meritjan telah
hingga mesin penggilingan yang meskebanggaan tersendiri. Kesan pabrik
melakukan berbagai perbaikan dan
ki berusia tua masih cukup prima.
gula yang kotor dan lain sebagainya,
pembenahan. Itu bisa dilihat dari in
“Regenerasi petani menjadi isu
langsung sirna dengan kunjungan ke
house keeping PG Meritjan yang jauh lepenting dalam industri pertanian, kaPuslit Djengkol dan PG Meritjan,” kabih bersih dan nyaman,” tuturnya.
rena akan menentukan masa depan
tanya, sesaat setelah didaulat sebagai
Ketua Panitia Acara, Moh Abduh,
industri padat karya ini. Kita ketahui
pemenang.
menyatakan, komunitas Tani Club sabersama bahwa saat ini minat generangat berterima kasih atas kesempatan
si muda menggeluti sektor pertanian
PeNTINgNyA RegeNeRASI PeTANI
yang diberikan. Diharapkan, dengan
sangat minim. Karena ada anggapan
Sekretaris Perusahaan PTPN X, M
adanya acara tersebut pengetahuan
keliru tentang dunia pertanian yang
Cholidi, mengatakan, Farmography
para kawula muda lebih terbuka, terudinilai kotor, bergelut dengan tanah
adalah kegiatan yang diselenggarakan
tama terkait industri gula. 
dan sebagainya. Padahal, sektor ini sabersama Tani Club, sebuah komunitas
SAP Jayanti, Sekar Arum
ngat prospektif,” ujar Cholidi.

 Seorang model berpose di
Puslit Tebu Djengkol Kediri,
kebun tebu ternyata bisa
menjadi objek foto yang
menarik.
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PT Perkebunan Nusantara X (Persero)

Raih Jatim Kompeten Award

foto: derY ArdiAnsYAh

 Direktur SDM dan Umum, Ir. Djoko
Santoso menerima penghargaan dari
Wagub Jatim atas keberhasilan PTPN X
menyejahterakan karyawan dalam ajang
Jatim Kompeten Award 2013

Pt Perkebunan Nusantara X (Persero)
menjadi satu di antara 150 penerima
penghargaan dari Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Jawa Timur pada 27 November 2013 lalu. Penghargaan Jawa
Timur Kompeten Award 2013 tersebut
diberikan kepada sejumlah pribadi
maupun perusahaan yang dianggap
berkomitmen dan berkompeten memajukan Jawa Timur dalam berbagai
bidang.
Akan halnya penghargaan yang
disabet PTPN X diterima langsung oleh
Direktur Sumber Daya Manusia (SDM)
dan Umum PTPN X, Ir Djoko Santoso,
pada kategori kesejahteraan karyawan.
Gerakan Jatim Kompeten dicanangkan
sejak 20 Maret 2012 oleh Gubernur
Jawa Timur, Dr H Soekarwo, bersama
Ketua BNSP dan Kepala Dinas Tenaga
Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, Hari Sugiri. Pencanangan itu juga
dihadiri Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.
Kegiatan ini merupakan terobosan
dan prestasi Jawa Timur menjadi pioner bagi provinsi di Indonesia dalam
menyosialisasikan kepada masyarakat
tentang pentingnya kompetensi di setiap aspek kegiatan dan kehidupan.
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Hal ini diharapkan menjadi landasan
naluri dan budaya masyarakat yang
menjadi semangat untuk kompeten di
profesinya masing-masing.
Tak hanya PTPN X, salah satu anak
usahanya yakni PG Modjopanggoong,
Tulungagung, juga menerimanya pada
kategori Industrial Peace Award 2013.
Tak pelak, rasa bangga dan tak percaya terungkap dari pernyataan General
Manager PG Modjopanggoong, Ir Abdul Munib, ketika menerima penghargaan di Hotel Meritus Surabaya.
“Semula saya hampir tak percaya.
Pemberitahuan itu begitu tiba- tiba
saya terima dari Bupati Tulungagung.
Di situ disebutkan, bahwa PG Modjopanggoong merupakan salah satu
pemenang untuk kategori Industrial
Peace. Saya hampir tak percaya namun ketika bapak bupati mengatakan
bahwa saya diminta ke Surabaya dan
menerima langsung penghargaan itu,
baru saya sadari bahwa itu benar,”
kata Munib.
Ada beberapa kriteria yang menjadi
penilaian, antara lain kinerja karyawan,
petani, dan juga lingkungan PG Modjopanggoong dinilai punya kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat
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sekitar. Hal tersebut terkait usaha
setiap tahun PG tersebut melakukan
santunan kepada warga sekitar yang
membutuhkan. Setidaknya santunan
diberikan tiga kali dalam setahun yakni awal masa giling, pertengahan, dan
di akhir masa giling.
Menurut Munib, dalam setahun terakhir pihaknya fokus melakukan berbagai pembenahan, terutama terkait in
house keeping. Pihaknya juga ikut serta
dalam penanaman 1 milyar pohon bersama Pemkab Tulungagung. Hal ini
tentu menjadi pembuktian bahwa PG
Modjopanggoong sangat concern terhadap lingkungan.
“Dengan penghargaan yang kami
terima ini, diharapkan seluruh karyawan PG Modjopanggoong lebih termotivasi mempersembahkan kinerja yang
jauh lebih baik. Selain itu rasa kepemilikan perusahaan oleh karyawan juga
harus makin tumbuh,” tuturnya.
Wakil Gubernur Jatim, Saifullah
Yusuf atau yang akrab disapa Gus
Ipul, mengatakan, bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran akan
arti sertifikasi kompetensi kerja sangat
penting dilakukan. Hal itu akan berdampak pada penerimaan, pengakuan

kronika

dan penghargaan terhadap sertifikasi
kompetensi, karena tanpa ketiga hal
tersebut dari masyarakat dan industri,
maka sertifikat yang diterbitkan tidaklah ada artinya.
“Peningkatan pemahaman dan ke
sadaran akan arti pentingnya sertifikasi kompetensi kerja menjadi sangat
strategis, terutama dari pemangku kepentingan pengguna, agar kualifikasi
tenaga kerja diakui dan dihargai.” ujar
pria berkumis ini.
Sistem sertifikasi kompetensi ini
tidak hanya dapat diterapkan bagi tenaga kerja yang sudah bekerja pada
sektor industri formal, tapi bisa diikuti
oleh tenaga kerja di sektor informal,
para pencari kerja, para profesional di
setiap bidangnya maupun bagi mereka yang masih mengikuti pendidikan
di tingkat menengah dan perguruan
tinggi.
Gus Ipul juga menjelaskan sistem
sertifikasi kompetensi yang dicangkokkan pada kurikulum sistem pendidikan merupakan langkah yang tepat untuk menghasilkan lulusan pendidikan
yang kompeten, yaitu lulusan pendidikan yang memiliki kemampuan sesuai standar keterampilan yang dipersyaratkan dunia kerja.
“Agar dalam penilaian kinerja lembaga pendidikan tidak hanya berdasarkan pada pendekatan output, berupa
jumlah lulusan yang dihasilkan, tapi
yang lebih penting adalah berdasarkan angka pemanfaatan, baik dalam
bentuk penyerapan pada pekerjaan di
sektor formal maupun kiprah alumni
untuk melaksanakan usaha mandiri
yang dapat menyerap jumlah tenaga
kerja lebih banyak,” tuturnya.
Implementasi gerakan Jatim Kompeten telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dan program, seperti
pembentukan dan pengembangan
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
LSP di Jawa Timur kini berjumlah 13.
Program ini diawali dengan launching
LSP Pertanian Nasional, Manajemen
Wirausaha dan Produktivitas Merdeka, KJK Gayatri dan P2K3I. Pembentukan dan pengembangan Tempat Uji
Kompetensi (TUK) di wilayah Jatim
yang berlokasi di BLK dan institusi
lain yang berjumlah 28 TUK.
Peningkatan jumlah Asesor kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi calon asesor bagi para jabatan fungsional instruktur dan para eksekutif
perguruan tinggi, pengusaha, dan
praktisi sebagai pelopor dan motivator

implementasi kompetensi, pada 2013
telah mencapai 1500 asesor lebih.
Berikutnya peningkatan jumlah peserta uji kompetensi bagi calon tenaga
kerja dan tenaga kerja, melalui pembekalan dan sertifikasi kompetensi
berbagai bidang dan sektor yang telah
ditetapkan dengan adanya Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI).
Selain itu revitalisasi prasarana Balai
Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, industri dan
perguruan tinggi di Jawa Timur dalam
mendukung penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Pengembangan juga dilakukan pada program Pelatihan Berbasis Kompetensi
(PBK) terhadap mitra kerja Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK) swasta, industri
dan perguruan tinggi.
Pengembangan kompetensi dan
entrepreneur di Jawa Timur terus digelorakankan melalui Festival Wirau-

saha Produktif, Pelatihan Wirausaha
Produktif, Kompetisi Karya Cipta
Instruktur, Kompetisi Keterampilan
Instruktur Regional Jawa Timur, dan
seleksi daerah ASEAN Skill Competition (ASC).
Banyaknya pihak yang terlibat dalam gerakan Jatim Kompeten adalah
sangat wajar apabila mereka mendapatkan apresiasi atas apa yang telah
dikontribusikan untuk Provinsi Jawa
Timur. Inilah wujud apresiasi kepada
anak bangsa yang memiliki prestasi
yang layak diganjar penghargaan.

”Peningkatan
pemahaman dan
kesadaran akan arti
pentingnya sertifikasi
kompetensi kerja
menjadi sangat
strategis, terutama
dari pemangku
kepentingan pengguna,
agar kualifikasi tenaga
kerja diakui dan
dihargai.”
Ir Djoko Santoso
Direktur Sumber Daya Manusia (SDM)
dan Umum PTPN X

foto: dery ardiansyah

 GM PG Modjopanggoong, Abdul Munib
menerima Indusrtial Peace Award yang diserahkan
oleh Wagub Jatim.

Sekar Arum
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pg gempOlKrep

Tebar Sepuluh Ribu Benih Nila

foto: derY ArdiAnsYAh

 PG Gempolkrep melalui GM budi Adi Prabowo menebar 10.000 benih ikan nila dalam upaya menjaga kelestarian
lingkungan di wilayah pabrik gula.

Kini dan selamanya PT Perkebunan
Nusantara X (Persero) berkomitmen
menjaga kelestarian lingkungan. Hal
itu pula yang dilakukan Pabrik Gula
(PG) Gempolkrep, Mojokerto, salah
satu unit usaha perusahaan pelat merah ini dengan menebar 10 ribu ekor
benih ikan nila di Kali Brantas dan di
Sungai Ngares.
General Manager PG Gempolkrep,
Ir Budi Adi Prabowo, MM, mengatakan, meskipun di tengah kesibukan PG
Gempolkrep memasuki musim giling,
namun pihaknya tidak melupakan
kewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Bukan hanya lingkungan di dalam
lingkungan kerja, tetapi lingkungan di
luar lingkungan kerja. “Banyak kegiatan yang kami lakukan untuk menjaga
lingkungan ini, salah satunya menebar
10 ribu benih ikan nila,” ujar dia.
Mantan General Manager PG Ngadirejo ini menjelaskan, kegiatan menebar benih ikan ke Sungai Ngares dan
Kali Brantas untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup
di sepanjang Sungai Ngares dan Kali
Brantas.
Ia berharap, kegiatan yang telah
dilakukan PG Gempolkrep ini mendapatkan dukungan dari masyarakat.
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“Tentunya, kami tidak bisa sendirian
dalam menjaga lingkungan namun kesadaran dan kerjasama aktif masyarakat sangatlah penting untuk bersamasama memiliki komitmen menjaga
lingkungan,” lanjutnya.
Kegiatan menebarkan 10 ribu benih
ikan nila, bukanlah kegiatan kali pertama yang dilakukan PG Gempolkrep.
Namun, kegiatan menebar benih ikan
ini dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan.
Di tempat yang sama, Kepala UPTD
PU Pengairan Gedeg, Subhan, SP, mengatakan, kegiatan yang dilakukan PG
Gempolkrep itu merupakan hal positif
dan sangat bagus. Selama ini, Sungai
Brantas telah mengairi 4.000 hektar
sawah milik petani.
Untuk itu, menjaga kebersihan dan
kelestarian Sungai Brantas sangat penting. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga
perusahaan, baik itu BUMN, BUMD
maupun swasta dan masyarakat
umum. “Dengan adanya penambahan
benih ikan akan sangat bagus untuk
kelestarian lingkungan hidup di sepanjang Kali Brantas,” ujar dia.
Subhan menambahkan, di Saluran Menturus ini memang tidak ada
limbah yang dibuang ke sungai. Se-
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hingga sangat baik untuk kegiatan
perikanan dan pertanian. Apalagi, PG
Gempolkep juga terus menjaga dan
memiliki sistem Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) yang sudah sesuai
dengan kondisi pabrik. Sehingga, apa
yang dikeluarkan PG Gempolkrep
sudah memenuhi baku mutu yang
ditetapkan perundang-undangan.
Sedangkan Camat Desa Gedeg,
Hariyadi, menyampaikan, kegiatan
yang dilakukan PG Gempolkrep sangat positif. Namun, sayangnya masih
ada perilaku yang kurang baik yang
dilakukan masyarakat, yaitu dengan
menyetrum dan memberi potas ke sungai untuk mendapatkan ikan.
“Tentunya kalau ikan dipotas atau
disetrum akan merusak lingkungan.
Untuk itu, para lurah harus bisa membantu kebijakan agar seluruh masyarakat tidak lagi menyetrum dan memotas
ikan, kalau ingin ya cukup memancing
saja,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Ketua
Aliansi Adil Sejahtera Indonesia (Alas),
Teguh Staryanto, yang menyatakan,
kegiatan menebar benih benih ikan ke
Sungai Brantas ini merupakan tindakan
nyata PG Gempolkrep dalam melestarikan lingkungan. Itu menunjukkan
bahwa PG Gempolkrep mempunyai
sense of crisis, khususnya kepedulian
terhadap lingkungan hidup.
“Tabur 10 ribu benih ikan ini menunjukkan keseriusan PG Gempolrep dalam menangani masalah lingkungan
hidup. Ini juga menunjukkan bahwa
PG Gempolkrep tidak akan melakukan
pencemaran lingkungan dan melanggar perundang-undangan,” papar dia.
Teguh menambahkan, di Kali Brantas dan anak Kali Brantas banyak pihak
yang melakukan perbuatan yang tidak
pada tempatnya, yaitu pencemaran.
Kematian ikan bukan semata-mata dilakukan oleh pabrik, tapi banyak juga
masyarakat yang melakukannya, misalnya menyetrum, menuba atau memotas, untuk mendapatkan ikan.
Siska Prestiwati
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Csr KebuN ajONg gayasaN jember

300 Anak Dikhitan di Ponpes Ashri
sesuai perintah agama Islam, setiap
anak laki-laki diwajibkan melakukan
khitan/sunat. Hal itu perlu, selain
demi kesehatan juga untuk mensucikan diri dari najis. Pernyataan tersebut
disampaikan oleh Manajer Tanaman
Kebun Ajong Gayasan, Aris Handoyo,
pada acara Khitanan Massal Umum
Rutin, dalam rangka memperingati
Haul Muassis Pondok Pesantren Putri
(PPI) Ashri, Jember (17/11).
Aris menyampaikan, seorang anak
laki-laki yang berkhitan maka akan
terjamin kesehatan alat kelaminnya.
“Khitan itu perintah Rasulullah SAW,
dengan berkhitan maka akan mendapat nikmat serta membuat setiap anak
menjadi lebih sehat,” ungkapnya.
Ditambahkan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian
sosial perusahaan kepada masyarakat
dalam program Corporate Social Respon
sibility (CSR). Melalui kegiatan itu secara tidak langsung perusahaan turut
menyehatkan calon-calon pemimpin
masa depan.
Perusahaan juga berharap setiap
anak ikut mendoakan perusahaan
agar menjadi lebih baik lagi. “Kami
berharap, anak-anak juga mendoakan
agar perusahaan bisa lebih berjaya
lagi,” harapnya.
Pengasuh Ponpes Ashri Jember,
Gus Syaif, mengatakan, khitanan massal itu merupakan kegiatan wajib yang
harus dijalankan. Kegiatan khitanan
massal, bisa dilihat dalam konteks berdoa bersama-sama kepada Allah SWT.
“Ini ada syariat yang harus dijalankan,
agar kita selalu bermunajat kepada Allah SWT,” katanya.
Gus Syaif, menambahkan, alat vital
merupakan sesuatu yang harus dijaga
dengan baik. Harus mampu dikendalikan dan diatur oleh diri mereka sendiri. Dengan kegiatan khitanan massal
itu juga bisa bersama-sama berdoa
kepada Allah SWT, semoga anak-anak
yang dikhitan menjadi anak yang
sholeh.
Sedangkan Humas Rumah Sakit
Perkebunan Jember, dr Burhan, mengatakan, khitan massal tersebut dii-

foto: derY ArdiAnsYAh

 Wajib bagi seorang anak laki-laki melakukan khitan, selain diperintahkan oleh agama khitan juga bisa untuk menjaga
kesehatan tubuh.

kuti sekitar 300 anak. Mereka berasal
dari keluarga santri yang tersebar dari
seluruh kecamatan se-Kabupaten Jember, seperti Kecamatan Kalisat, Maesan, serta Arjasa. Jumlah tim medis
yang diberdayakan adalah 45 orang,
terdiri dari 40 paramedis, 4 dokter
umum, dan 1 dokter bedah umum.
“Tim medis berasal dari gabungan
beberapa rumah sakit di Jember, seperti RS Perkebunan, RS Balung, serta
RS Citra Husada. Untuk tim medis dari
RS Perkebunan sebanyak 21 orang,”
sambungnya.
Ia melanjutkan, setiap anak yang
dikhitan, ditangani oleh dua hingga
tiga orang tim medis. Butuh waktu
sekitar 20 menit untuk setiap anak.
Ada beberapa proses yang harus dilalui setiap anak yang dikhitan. Proses
tersebut antara lain pembersihan, suntik anastesi, kemudian potong.
“Khitan merupakan jenis operasi
kecil, untuk alat potongnya menggunakan laser. Penggunaan laser, guna
meminimalkan terjadinya pendarahan,” lanjutnya.
Sedangkan dipilihnya Ponpes Ashri
sebagai tempat kegiatan tersebut,
dr Burhan mengatakan, Ponpes itu
memiliki jaringan alumni yang tersebar di seluruh Kabupaten Jember, sehingga memudahkan akses informasi
kepada masyarakat.
Selain itu, kata dia, figur Gus Syaif

sebagai pimpinan Ponpes menjadi
pilihan paling mendasar dipilihnya
Ponpes Ashri Jember sebagai tempat
kegiatan khitanan massal. Jumlah peserta khitanan massal meningkat dari
tahun ke tahun, apalagi tahun 2013 ini
jumlah donatur juga meningkat, baik
donatur pribadi maupun kolektif.
“Setiap anak mendapat santunan
berupa uang, baju koko, serta peci.
Pemberian santunan tersebut juga tidak lepas dari jumlah donatur yang
membantu,” ujarnya.
Rofiqi, salah satu peserta khitanan
massal, mengatakan, meskipun sakit
dia mengaku senang, karena mendapat santunan serta bisa dikhitan tanpa
membayar sepeser pun.Dia mengaku
bahwa pendaftarannya terlambat, baru mengetahui sehari sebelum kegiatan diadakan.
“Ya sakit Mas, tapi Alhamdulillah
semua lancar. Malahan dikasih uang,
baju koko, dan peci. Saya ya senang,”
ujar siswa kelas 2 MI Gambangan, Kecamatan Maesan, tersebut.
Yang menarik, sebelum dikhitan, panitia mengarak peserta khitan
dengan menaiki becak yang sudah
dihias. Selain itu, panitia juga mengundang drum band dari Jember Bahana
Nada yang berasal dari SMP 1 Islam
Jember, dan drum band Mima dari SD
KH Shidiq Jember.
Dery Ardiansyah
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maNajemeN K3

Bagian dari Investasi
Perusahaan

foto: derY ArdiAnsYAh

 seluruh karyawan PtPn X berkomitmen mengedepankan Program K3 dalam
seluruh aktivitas kerjanya, baik di pabrik gula maupun di unit-unit yang lain.

PeneraPan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada perusahaan
sangat penting dan disadari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai
BUMN perkebunan gula terkemuka di
Indonesia. Terkait hal itu, pada 29-30
November, di Gedung Pertemuan PG
Pesantren Baru Kediri, digelar ‘Sosialisasi K3 untuk Menyongsong Budaya
K3 2015 dalam Rangka Meningkatkan
Produktivitas dan Efisiensi Zero Acci
dent dan Memasuki Era Globalisasi’.
Sosialisasi itu digelar atas kerja
sama dengan Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Kepedudukan Jawa
Timur. Acara yang dimulai pukul
13.00 WIB tersebut dihadiri sejumlah

Ir Totok Sarwo edi
Kepala Divisi Teknik
PT Perkebunan Nusantara X
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pejabat pabrik gula yang ada di lingkungan PTPN X, baik yang ada di Jawa
Timur maupun Sulawesi Selatan.
Ketua Panitia, Legimin, mengatakan, ruang lingkup pabrik gula yang
ada di PTPN X mengharuskan penerapan K3. PTPN X memiliki 11 pabrik
gula yang ada di Jawa Timur dan tiga
pabrik gula di Sulawesi Selatan.
Khusus untuk Jatim, pabrik gula itu
merupakan peninggalan kolonial Belanda, yang berumur hampir ratusan
tahun.
“Kecuali itu beberapa pabrik gula
yang ada juga masih menggunakan
peralatan yang sudah berumur. Itulah
antara lain perlunya penerapan K3 dan

menjadi sangat wajib bagi PTPN X
serta seluruh anak perusahaan yang
dimiliki,” kata Legimin.
Pada acara sosialisasi itu hadir pula
Direktur Pengawasan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Ditjen
PPK Kemenakertrans, Ir Amri, AK,
MM. Dalam pemaparannya pria asal
Aceh tersebut mengemukakan, sistem
manajerial K3 dan langkah penerapan
di perusahaan sedang menjadi perbincangan hangat. Pasalnya dunia usaha
saat ini mulai disibukkan dengan sejumlah persyaratan dalam perdagangan global, yang tentu akan menambah
beban bagi industri.
“Persyaratan itu sebenarnya sebuah

“Untuk lebih memudahkan penerapan standar Sistem Manajemen K3, diharapkan semua elemen
di PTPN X bisa ikut serta. Hal itu dimaksudkan guna menyongsong Budaya K3 tahun 2015 dan
meningkatkan produktivitas dan efisiensi menuju Zero Accident dan menghadapi Era Globalisasi,”
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kewajiban biasa, bukan beban yang
harus ditanggung setiap perusahaan.
Dikatakan kewajiban karena seharusnya sudah diperhitungkan sebagai investasi perusahaan. Dianggap sebagai
beban karena belum seluruh perusahaan melakukannya,” ujar Amri.
Kemajuan teknologi kian berkembang pesat, namun di sisi lain turut
menjadi penyebab pada keselamatan
dan kesehatan kerja. Masalah ini harus sesegera mungkin diatasi, karena
cepat atau lambat dapat menurunkan
kinerja dan produktivitas suatu perusahaan, baik pada sumber daya maupun elemen lainnya.
Oleh karena itu sangat penting bagi
suatu perusahaan menerapkan sistem
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. Per 05.MEN/1996.
“Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) adalah bagian
dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi stuktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab,
pelaksanaan, prosedur, proses dan
sumber daya yang dibutuhkan bagi
pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan
kerja,” lanjutnya.
Lebih dari itu, menurutnya sistem
tersebut berfungsi dalam rangka
pengendalian risiko yang berkaitan
dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien
dan produktif. Sistem Manajemen K3
adalah standar yang diadopsi dari
standar Australia AS4801 ini, serupa
dengan Occupational Health and Safety
Assessment Series (OHSAS) 18001. Standar ini dibuat oleh beberapa lembaga
sertifikasi dan lembaga standarisasi
kelas dunia.
K3 juga merupakan alat bantu yang
digunakan untuk memenuhi tuntutan
dan persyaratan dan berlaku yang
berhubungan dengan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. K3
merupakan sebuah sistem yang dapat diukur dan dinilai sehingga kesesuaian terhadapnya menjadi objektif.
Sistem ini juga sebagai patokan dalam
menyusun suatu manajemen yang
berfokus mengurangi dan menekan

kerugian dalam kesehatan dan keselamatan.
Diharapkan melalui penerapan sistem ini perusahaan dapat memiliki
lingkungan kerja yang sehat, aman
efisien dan produktif. K3 bertujuan
mengidentifikasi penyebab dan potensi kecelakaan kerja sebagai acuan
dalam melakukan tindakan mengurangi risiko. Penerapan K3 juga membantu pimpinan perusahaan agar
mampu melaksanakan standar K3
yang merupakan tuntutan masyarakat
nasional dan internasional.
Sedangkan Kepala Divisi Teknik
PT Perkebunan Nusantara X, Ir Totok Sarwo Edi, mengutarakan, Sistem
Manajemen K3 juga harus ditingkatkan secara terus-menerus dalam
pelaksanaanya untuk menjamin bahwa sistem itu berperan dan berfungsi
dengan baik dan berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan.
“Untuk lebih memudahkan penerapan standar Sistem Manajemen K3, diharapkan semua elemen di PTPN X bisa
ikut serta. Hal itu dimaksudkan guna
menyongsong Budaya K3 tahun 2015
dan meningkatkan produktivitas dan
efisiensi menuju Zero Accident dan menghadapi Era Globalisasi,” ujar Totok.
Sementara itu, di hari yang sama
digelar kunjungan serta kesepakatan
bersama para direksi PTPN X dengan
para general manager pabrik gula bersama Drs Mudji Handaya, Direktur
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binawas dan Norma
Kerja). Pada kesepakatan yang
digelar di Hotel Suncity Sidoarjo, diputuskan, bahwa PTPN
X berkomitmen mendukung
budaya K3 di tahun 2015.
“Kalau K3 diterapkan secara benar, baik dari segi
administratif maupun lingkungan kerja, meskipun
secara bertahap, dipastikan
bakal mempengaruhi dan
meningkatkan produktivitas
kinerja sekitar 20 hingga 30
persen. Dengan komitmen kuat itu
akan mampu mendukung penerapan
budaya K3 di tahun 2015,” ujar Mudji Handaya ketika menyampaikan
materi.

”SISTeM MANAJeMeN K3
ADAlAh BAGIAN DArI
SISTeM MANAJeMeN
SecArA KeSelUrUhAN
yANG MelIPUTI STUKTUr
orGANISASI, PereNcANAAN,
TANGGUNG JAWAB,
PelAKSANAAN, ProSeDUr,
ProSeS DAN SUMBer DAyA
yANG DIBUTUhKAN BAGI
PeNGeMBANGAN PeNerAPAN,
PeNcAPAIAN, PeNGKAJIAN DAN
PeMelIhArAAN KeBIJAKAN
KeSelAMATAN DAN KeSehATAN
KerJA.”
Ir. Amri, AK., MM
direKtur PenGAWAsAn norMA KesehAtAn dAn
KeselAMAtAn KerJA (K3) ditJen PPK KeMenAKertrAns

Sekar Arum
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Simulasi penanggulangan Kebakaran

Jangan Panik,
Lakukan Sesuai
Prosedur

 Brussssss..! Pemadaman kobaran api oleh karyawan
Divisi Umum dalam simulasi penanggulangan kebakaran.

foto-foto: dery ardiansyah
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PeriStiwa kebakaran yang pernah terjadi di kantor direksi PT Perkebun
an Nusantara X (Persero), tahun 2000 dan 2005, tampaknya masih mem
bawa kenangan buruk hingga saat ini. Belajar dari pengalaman itu, divisi
umum kantor direksi PTPN X mengadakan simulasi, latihan penanganan
kebakaran serta latihan penggunaan alat pemadam.
Di selasela kegiatan, Kepala Divisi Umum PTPN X, Sriwardhani Kus
wolowati, menyampaikan, kegiatan itu merupakan bentuk antisipasi
sekaligus pembelajaran kepada petugas di Divisi Umum kantor direksi.
“Kegiatan ini merupakan antisipasi, pembekalan, serta praktik langsung
mengenai penanganan kebakaran dan alatalat pemadam yang ada di
kantor direksi,” ungkapnya di Lapangan Parkir BII Jembatan Merah, Sabtu
(30/11).
Ia menuturkan, simulasi tersebut merupakan cara mengamankan kan
tor direksi jika terjadi kebakaran. Selain itu, agar person in charge Divisi
Umum mengetahui dan mempraktikkan langsung penggunaan alatalat
pemadam kebakaran yang ada di kantor direksi.
Sebanyak 40 orang peserta simulasi, yang terdiri dari bidang sekuriti,
pelayan, dan petugas kebersihan antusias mengikuti pelatihan. Peserta
berasal dari petugas sekuriti di rumah dinas Dirut PTPN X, serta rumah
dinas PTPN X yang ada di Tretes, Pandaan.
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah mengenai
Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). “Ini adalah bentuk nyata
PTPN X, dalam mengikuti anjuran pemerintah mengenai program K3,”
ujar Sriwardhani di lokasi simulasi.
Ke depan kegiatan tersebut akan diadakan di seluruh unit PTPN X se
hingga pemahaman mengenai program K3 dapat menyeluruh dipahami
oleh semua karyawan yang ada di unit PTPN X. Kegiatan itu akan men
jadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan, agar karyawan semakin
terampil dan memahami tentang penanganan jika terjadi kebakaran.
Di Kantor Direksi PTPN X, lanjutnya, terdapat 7 pompa hydrant, terletak
di atas sebanyak 5 buah serta yang di bawah 2 buah. Tidak hanya itu, di
kantor direksi juga dilengkapi tabung pemadam sebanyak 19 buah, terdiri
dari tabung besar berukuran 25 kilogram sebanyak 3 buah, dan tabung ke
cil 5 kilogram sebanyak 16 buah. “Alatalat itu rutin dilakukan pengecekan
selama 6 bulan sekali oleh petugas kebakaran Kota Surabaya,” kata dia.
Sedangkan instruktur simulasi, Agus Suraji, mengatakan, secara per
lengkapan dan bentuk gedung, Kantor Direksi PTPN X sudah memenuhi
standar keamanan yang dianjurkan pemerintah. Contoh, di setiap
bangunan berbentuk sekat yang dipisah tembok, minimal sudah disiap
kan satu unit alat pemadam berukuran 6 kilogram. Sedangkan bentuk
bangunan seperti gudang, setiap 10 meter, minimal disiapkan 1 unit alat
pemadam yang juga berukuran 6 kilogram.
“Bangunan dan kelengkapan yang ada di kantor direksi sudah standar
dan memenuhi syarat keamanan gedung bertingkat,” ungkap Agus, yang
seharihari bertugas di Depo Pemadam Kebakaran Pasar Turi Surabaya.
Ia menegaskan bahwa konstruksi gedung bertingkat harus memiliki
pompa hydrant yang disesuikan dengan gedung tersebut. Selain itu, jika
terjadi kebakaran jangan sampai panik. Lakukan dengan tenang, semua
sesuai prosedur keselamatan yang sudah disimulasikan.
Kalau tidak ada yang berani menyemprot titik api, tugasnya hanya
membantu menyiapkan kebutuhan teman yang menyemprot sumber
api. “Hanya yang siap dan berani yang menyemprot sumber apinya. Jika
tidak berani, lebih baik membantu temannya saja,” ujar dia.
Agus juga menyarankan bahwa yang patut diperhatikan adalah pe
ngecekan rutin alatalat pemadam yang ada di kantor direksi PTPN X
selama 6 bulan sekali. “Jika ditemukan alat yang rusak atau tidak bisa
digunakan harus segera diganti,” ujar dia.
Dery Ardiansyah
 Antusiasme karyawan Divisi Umum dalam menyimak arahan petugas
dalam simulasi penanggulangan kebakaran yang diadakan oleh PTPN X.
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foto: derY ArdiAnsYAh

 direktur sdM dan umum PtPn X, ir. djoko santoso memberikan masukan kepada seluruh kepala divisi dalam meningkatkan daya saing perusahaan dalam Program Kriteria Penilaian
Kinerja unggul.

KPKU Tingkatkan Daya Saing
sebagai tindak lanjut Surat Kementerian BUMN No S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul
(KPKU) pada BUMN, PT Perkebunan
Nusantara X (Persero) mengadakan
Sosialisasi KPKU dan Key Performance
Indicators (KPI) berbasis KPKU.
Hal tersebut yang menjadi komitmen PTPN X sebagai BUMN gula nomor wahid di Indonesia dalam mendukung kebijakan tersebut. Direktur
Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Umum, Ir Djoko Santoso, menekankan, bahwa KPKU merupakan standar
penilaian kinerja perusahaan BUMN
yang tertuang dalam Renstra (Rencana
Strategi) Kementerian BUMN.
“Suka tidak suka, mau tidak mau
harus dipelajari, dikuasai dan diimplementasikan. Harapannya KPKU menjadi sarana yang mampu meningkatkan
daya saing dan kapabilitas perusahaan.
Pada gilirannya PTPN X menjadi perusahaan yang memiliki kinerja unggul
atau ekselen,” ujar Djoko saat penutupan KPKU di kantor direksi PTPN X.
Dikatakan, keberadaan KPKU sangat membantu pembenahan internal
perusahaan. Itu terkait kelengkapan
dokumen-dokumen, SOP (Standard
Operating Procedure), pembuatan survei kepuasan pelanggan dan survei
internal perusahaan. Sehingga PTPN
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X menjadi perusahaan yang tertata dan
teratur.
Sedangkan salah satu pembicara,
Mudji, menyatakan, ada tujuh kategori
penilaian yang dilihat yaitu kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada
pelanggan, analisa pengukuran dan
pengelolaan pengetahuan, tenaga kerja,
operasi, dan hasil. Dari kategori penilaian itu, pada tahun 2012 PTPN X mendapatkan nilai 356 yang termasuk dalam
kategori Early Result.
“Pada dasarnya Kriteria Penilaian
Kinerja Unggul adalah suatu sistem
penilaian yang dibangun Kementerian
BUMN sebagai panduan membangun,
menata, dan memberdayakan kesisteman dan sumber daya perusahaan untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria
dalam KPKU diadopsi dan diadaptasi
dari kriteria keunggulan kinerja Mal
com Baldridge Criteria for Performance
Excellent (MBCfPE),” ujar dia.
Seusai memberikan materi ia menyampaikan bahwa suatu hal yang
membuatnya surprise adalah bahwa
PTPN X sudah dapat mengidentifika
sikan kompetensi inti perusahaan dan
produk-produk utama perusahaan.
Padahal kelemahan umum yang sering terjadi di perusahaan lain adalah
tidak mampu mengidentifikasi inti dan
produk utama perusahaan secara tepat.
“Penyusunan program kompetensi
kerja dan penilaian berbasis Krite-
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ria Penilaian Kinerja Unggul ini juga
bertujuan meningkatkan daya saing
perusahaan. Sekaligus meningkatkan
profitabilitas perusahaan, meningkatkan nilai kesehatan perusahaan, dan
meningkatkan kesejahteraan karyawan
dan para stakeholder,” urainya.
Lebih dari itu, Mudji dalam salah
satu paparannya, menyatakan, sebagai BUMN, PTPN X tidak boleh putus
dalam berkomukasi, baik antara atasan
dan bawahan, begitu juga sesama
manajer. Masa depan PTPN X bergantung karyawannya, dan karyawan
harus bisa menempatkan perusahaan
ini sebagai perusahaan birokrasi atau
korporasi.
Mudji mengatakan, bilamana perusahaan ini sebagai perusahaan birokrasi,
artinya karyawan mengerjakan pekerjaannya bergantung aturan dan harus
berdasarkan SOP. “Sedangkan perusahaan korporasi, karyawannya menghendaki hasil yang sempurna. Direksi tidak
dapat berbuat apa-apa bila manajer tidak membantunya,” lanjutnya.
Dia juga memaparkan pengertian
leadership, yakni bagaimana mengerahkan orang lain agar mau dan mampu
mencapai tujuan perusahaan yang
baik, tanpa dipaksa. Karena suatu
produk akan baik bilamana dalam
pelaksanaannya atau prosesnya juga
yang baik.
Sekar Arum
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’Senam Sehat demi Indonesia’

Goyang Karyawan BUMN
sehat deMi indonesia. Itulah
tema penting pada peringatan Hari Jantung Dunia, akhir September 2013 lalu,
di kawasan Lapangan Prapat Krungkung, Tanjung Perak, Surabaya, yang
diwarnai dengan senam pagi bersama
Menteri BUMN, Dahlan Iskan.
Setidaknya 1.000 karyawan BUMN
ikut meramaikan acara yang diprakarsai
beberapa BUMN di kawasan Tanjung
Perak, Surabaya dan sekitarnya. Satu di
antaranya adalah PTPN X. Hadir pula di
acara itu adalah Dirut PTPN X, Ir Subiyono, MMA beserta Direktur SDM &
Umum, Ir Djoko Santoso, serta beberapa
pejabat puncak dan karyawan PTPN X.
Acara senam dimulai pukul 06.00
WIB, diawali dengan alunan nada-nada
cantik campursari, yang dinyanyikan para pesinden, mengiringi Menteri BUMN
dan peserta lainnya berolahraga. “Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa
kabarnya, semua sehat ‘kan? Kita senam
pagi bersama-sama ya!” teriak Dahlan
saat membuka acara senam bersama.

Senam yang dinamai ‘Senam Sehat
demi Indonesia’ ini mampu menghipnotis siapa saja yang melakukan olahraga ini. Apalagi senam dipimpin instruktur yang didatangkan dari Jakarta yakni
Yuliansih.
Tampaknya Menteri Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan,
mempunyai alasan tersendiri mengapa
dirinya setiap hari kerap mengawali
aktivitas dengan berolahraga, salah
satunya dengan senam pagi. Mantan
Dirut PLN ini meyakini bisa melakukan
pekerjaan lebih baik jika mengawali hari
dengan berolahraga.
“Ayo pinggulnya digoyang ya, tangan dan kakinya ditekuk. Pokoknya
masih semangat ‘kan?” urainya saat
menyapa para karyawan BUMN yang
sudah dari pagi memenuhi lapangan
yang terletak di depan Rumah Sakit
PHC Surabaya ini.
Seperti diketahui, senam sejuta umat
merupakan ciptaan Dahlan Iskan. Hal
itu dikarenakan rasa kecintaan yang

luar biasa terhadap olahraga yang satu
ini.

SeNAM ITU DIIrINGI
BerBAGAI lAGU DAerAh DI
INDoNeSIA. hAMPIr 20 lAGU
DIlANTUNKAN DAlAM SeNAM
INI, MUlAI DArI SABANG
hINGGA MerAUKe.
Selain unik berbagai gerakan yang
dipakai dalam senam ini memang sengaja dipilih agar mudah diterapkan
di semua umur, dari anak-anak hingga
orang tua. Meskipun senam ini mempunyai durasi yang cukup lama, yakni
1 jam lebih, namun semarak dan semangat masih ditunjukkan para peserta.
“Senamnya keren dan bagus. Kadang
kita lupa arti kesehatan, tetapi dengan
melakukan senam bersama ini kita jadi
diingatkan arti pentingnya olahraga,”
ujar rombongan dari PTPN X secara bersamaan seusai melakukan senam.
Sekar Arum
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 tetap sehat dan bugar. Menteri buMn dahlan iskan
bersama dirut PtPn X, subiyono melakukan senam
bersama di lapangan rs PhC surabaya.
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WorkShoP My AgrI

Ciptakan Sistem Terintegrasi

 Workshop MyAgri memacu PtPn X untuk menjadi perusahaan yang memiliki pusat informasi terintegrasi dan terpadu.

era globalisasi menuntut setiap perusahaan memerlukan informasi cepat dan akurat. Salah satu informasi
yang dibutuhkan adalah informasi
aset yang dimiliki perusahaan. Jumlah
aset yang besar dan tersebar di berbagai cabang membutuhkan manajemen
yang baik. Guna mengatasi hal itu PT
Perkebunan Nusantara X (Persero)
menggelar ‘My Agri Discovery Workshop, Kerjasama Compunet Colombia dan NEC Japan’, di Hotel Town
Square, 2629 November lalu.
Pada workshop tersebut hadir dua
raksasa industri gula dunia yang
didaulat sebagai pembicara. Satu di
antaranya adalah Fransen Sinaga, selaku Manufacturing Solutions Manager
Enterprise Solutions Division PT NEC
Indonesia.
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Ia mengatakan, industri gula berkembang pesat, baik di Indonesia
maupun di beberapa negara lain.
Dalam hal tersebut, manajemen
yang diterapkan petani dan efisiensi
perusahaan merupakan tantangan
berkelanjutan di industri pertanian
yang bisa berpengaruh dalam perkembangan perekonomian.
My Agri bisa menjadi solusi manajemen industri agrobisnis untuk kebutuhan sehari- hari, terutama industri
gula. Itu terkait SDM maupun berbagai sistem lainnya. My Agri memfasilitasi transisi operasional, dengan
harapan memenuhi tuntutan global
yang tumbuh dengan teknologi yang
diterapkan.
“Baik dalam pembibitan, tumbuh,
irigasi, pelacakan aplikasi kimia, pa-
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nen, traceability, bobot atau timbangan
dan lain lain. Ini adalah salah satu
dari banyak kemampuan yang membedakan My Agri, yakni terintegrasi
dengan perangkat lunak manajemen
pertanian SAP,” tuturnya.
Menurut Fransen, yang paling sulit
dalam integrasi sistem pada industri
agrobisnis adalah manajerial. Itu juga
yang paling rumit di industri perkebunan termasuk industri gula. Lahan
yang sering dimiliki banyak pihak kadang-kadang membutuhkan struktur
pembayaran yang kompleks multitier.
Pada dasarnya sistem ini adalah
menyelaraskan integrasi sistem pada
perusahaan. Tak hanya pada head
office-nya, tapi juga menyeluruh pada
petani, bahkan pada calon buyer. Itu
akan memudahkan jalannya arus ma-
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najemen.
“Penerapan sistem My Agri ini
meningkatkan produktivitas yang
bisa dilihat langsung. Jika dikaitkan dengan kemajuan teknologi dan
efisiensi yang dihasilkan, maka dapat
didefinisikan agrobisnis modern saat
ini cukup menggunakan My Agri,”
tambahnya kembali.
Sedangkan pembicara lainnya Pablo dari Compunet Colombia, menyatakan, My Agri pertanian software meliputi rangkaian lengkap dari fungsi
manajemen mutu yang memungkinkan petani atau prosesor melakukan
evaluasi real time dan audit kegiatan
pengelolaan lapangan, panen dan
tanda terima.
“My Agri Pertanian Software memiliki fungsi manajemen mutu yang
terintegrasi, yang memberikan petani
dan prosesor keunggulan kompetitif
di pasar. Pentingnya mendefinisikan
kebijakan manajemen mutu dengan
integrasi fungsi dan proses terkait
kualitas,” urai Pablo.
Ia melanjutkan, fungsi manajemen

mutu My Agri yakni perusahaan
mencari produk-produk berkualitas
tinggi sekaligus memetakan efektivitas prosedur yang berdampak langsung pada produk. Melalui perangkat lunak manajemen pertanian My
Agri, indeks kualitas proses dapat
direkam. Selanjutnya memverifikasi
kesesuaian kegiatan, mengidentifikasi sumbersumber masalah atau
mengorelasikan variabel sepanjang
rantai produksi.
Selain pemaparan para pembicara, pembukaan workshop juga dihadiri Direktur Perencanaan dan
Pengembangan PTPN X, Ir Moch
Sulton. Dalam sambutannya Sulton
meminta para peserta benar-benar
memanfaatkan kesempatan dalam
menimba ilmu dari mereka yang sudah berpengalaman di bidangnya.
“Ini merupakan kesempatan langka, sebab pembicaranya langsung
dari Kolombia dan Jepang, yang selama ini kita kenal menjadi ikon industri gula dunia,” kata Sulton.
Sekar Arum
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PkB DIrekSI – SP PTPN X

Perusahaan Sehat,
Karyawan Sejahtera
haK dan kewajiban para pekerja bisa
dipaparkan secara gamblang, mudah
dimengerti, dalam rangka menciptakan Industrial Peace. Dalam peraturan
perundangan, disebutkan setiap perusahaan memiliki berbagai perangkat
hubungan industrial dengan karyawannya. Hal itu perlu dilakukan agar
roda bisnis bisa dijalankan perusahaan
tanpa harus terganggu oleh hubungan
industrial yang tidak harmonis.
Berkaitan dengan hal itu, PTPN X
menyelenggarakan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Direksi dengan Serikat Pekerja PTPN
X di Gedung Pertemuan PG Gempokrep, 28 November 2013 lalu. Tema
yang diambil adalah Perusahaan Sehat, Karyawan Sejahtera.
Ketua Serikat Pekerja (SP) PTPN X ,
Johanes Situmorang, mengatakan, PKB
harus terus-menerus disosialisasikan.
Hal ini untuk menyatukan pengertian
atau pemahaman, tentang berbagai
aspek peraturan, baik yang berada di
dalam buku PKB maupun peraturan
perundangan ketenagakerjaan.
Ia mengatakan, pada dasarnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan salah satu sarana strategis
dalam pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan. Dilihat dari sisi
pembuatannya dilakukan melalui
perundingan secara musyawarah untuk mufakat antara Serikat Pekerja
dengan manajemen perusahaan, yang
mengatur hak dan kewajiban di dalam
pelaksanaan proses produksi barang
maupun jasa. “Kecuali itu mengatur
tata tertib dan bagaimana menyelesaikan keluh kesah serta perselisihan
hubungan industrial. Juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam
melakukan tugas masing-masing,”
urainya.
Oleh karena, ujar Morang—sapaan
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akrab Johanes Situmorang--tujuan
pembuatan perjanjian kerja bersama
adalah mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban. Juga menetapkan secara bersama mengenai
syarat-syarat kerja yang belum diatur
dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sehingga dapat
mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan, termasuk di PTPN X.

dir pula para pejabat puncak PTPN X.
Mengawali paparan, Direktur SDM
dan Umum PTPN X, Djoko Santoso, mengutarakan, salah satu kunci
sukses perusahaan adalah adanya
sumber daya manusia (SDM). Setiap
peningkatan kemampuan, keahlian dan keterampilan karyawan yang
menyumbangkan ide-ide segar dan
terobosan-terobosan, bakal mampu
mengantarkan perusahaan menuju

 Serikat pekerja di lingkungan PTPN X berkomitmen mengawal
perusahaan agar tercipta hubungan industrial yang harmonis.

Pada perundingan PKB itu hadir
tiga direksi PTPN X yakni Direktur
SDM dan Umum, Djoko Santoso,
Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Moh Sulton dan Direktur
Produksi, T Sutaryanto. Mereka perwakilan manajemen perusahaan. Ha-
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kesuksesan.
“Kita tahu bahwa industri agribisnis di tahun 2013 sedang mengalami tantangan yang cukup besar,
termasuk juga yang dialami PTPN
X, selaku BUMN perkebunan gula di
Indonesia. Anomali iklim yang ter-
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jadi adalah hal yang di luar prediksi,
namun itu bukan alasan untuk merosotnya nilai produksi. Yang penting
harus dilakukan adalah mengurangi
risiko dan bagaimana antisipasi pada
masa mendatang. Inilah yang menjadi
tugas berat bagi para SDM yang ada di
PTPN X,” urainya.
Mantan Sekretaris Perusahaan ini
menjelaskan, agar menjadi perusahaan
terkemuka, salah satu indikatornya
adalah dengan menciptakan laba yang
besar. Pada kondisi saat ini, PTPN X
masih menjadikan bisnis gula sebagai
sumber pendapatan terbesar. Seperti
diketahui, harga gula ada regulasi pemerintah sedang di sisi lain biaya tenaga kerja terus naik.
“Guna mengembangkan perusahaan, kita sudah bertekad melakukan
diversifikasi dan tidak hanya berpatok
pada gula. Dalam hal ini dibutuhkan

foto: dery ardiansyah

sistem organisasi yang fleksibel dan
bisa mengakomodasi kompetensi setiap karyawan,” tutur Djoko.
Ia berharap, dengan adanya acara
tersebut, baik pihak serikat pekerja
maupun manajemen dapat menemukan solusi bersama, dalam mengha

dapi berbagai perkembangan kebijakan yang sedang terjadi, baik dari
perusahaan ataupun regulator.
Sedangkan Direktur Produksi
PTPN X, T Sutaryanto, menjelaskan,
industri gula memang sedang mengalami kondisi yang sulit. Tak hanya
dari segi SDM, bahan baku juga menjadi momok tersendiri bagi pabrik gula
di bawah naungan PTPN X. Kecuali
itu anomali iklim yang terjadi menjadi
kesulitan tersendiri.
“Ke depan kita semua harus berpikir ulang dan menyusun strategi
dalam mengantisipasi tantangan. Baik
itu terkait bahan baku hingga iklim
yang tak pernah kita bisa diprediksi.
Ini yang menyebabkan mekanisasi
menjadi salah satu faktor penting yang
harus dilakukan,” ujar Sutaryanto.
Yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi pabrik gula yang saat ini
letaknya sudah dekat dengan aktivitas
lingkungan masyarakat. “Bayangkan
jika bahan baku minim, maka ima
ge bisnis industri gula tidak menarik
lagi dan pasti membayangi siapa pun.
Ini yang harus diantisipasi, tentunya
dengan kebijakan perusahaan dalam
menerapkan EDO (Efisiensi, Diversifikasi, dan Optimalisasi),” kata dia.
Sementara itu Direktur Perencanaan
dan Pengembangan PTPN X, Moh
Sulton, menyatakan, acara tersebut
dimaksudkan untuk duduk bersama
mencari sebuah mufakat guna mencapai kesepakatan, baik dari karyawan
yang diwakili serikat pekerja dan juga
manajemen perusahaan.
“Menambah pernyataan Pak Djoko,
bahwa kondisi industri gula sedang
menjadi perbincangan, termasuk
bahan baku maupun SDM. Lahan
tanaman tebu yang kian menyempit
sehingga untuk mencapai performance
maksimal dibutuhkan berbagai inovasi dan pengembangan,” ujar Sulton.
Ia menyatakan, hal itu baru unit
usaha gula yang mendominasi. Masih
ada beberapa unit usaha lagi seperti
tembakau, rumah sakit, ethanol, yang
menjadi fokus pengembangan. Ia berharap para karyawan tetap semangat
sehingga produktivitas ditingkatkan
dan muaranya kesejateraan karyawan
terus terjamin.

”Guna mengembangkan
perusahaan, kita sudah
bertekad melakukan
diversifikasi dan
tidak hanya berpatok
pada gula. Dalam
hal ini dibutuhkan
sistem organisasi
yang fleksibel dan
bisa mengakomodir
kompetensi setiap
karyawan.”
Djoko Santoso
Direktur SDM dan Umum PTPN X

Sekar Arum
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Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Madura
sebagai negara kepulauan yang
memiliki ribuan gugusan pulau dan
luasan yang setara dengan 21 negara di Uni Eropa, Indonesia memiliki masalah yang sampai sekarang
belum terpecahkan. Disparitas atau
kesenjangan antar-daerah masih terjadi akibat kendala distribusi, baik itu
logistik maupun ilmu pengetahuan
yang bisa meningkatkan kemakmuran
warganya.
Salah satu wilayah yang termasuk
dalam daerah tertinggal di Indonesia adalah Madura. Setidaknya dari
empat kabupaten di Madura, tiga di
antaranya yaitu Bangkalan, Pamekasan dan Sampang masih termasuk dalam kategori tertinggal karena Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang
masih di kisaran 60. Padahal rata-rata
nasional sudah mencapai 70-71. IPM
sendiri memiliki tiga indikator yaitu
pendidikan, kesehatan dan pendapatan per-kapita masyarakat.
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Ir H A Helmi Faishal Zaini,
dalam Seminar Nasional Industrialisasi Madura dan Call for Paper 2013
di Universitas Trunojoyo, Bangkalan,
Madura, mengatakan, daerah-daerah
yang sekarang termasuk kategori tertinggal sebenarnya memiliki potensi
yang bisa digali.
”Di Indonesia saat ini ketersediaan
lahan tidur jumlahnya masih sangat
banyak. Masih ada sekitar 6,7 juta hektar. Termasuk juga di Madura,” ujar
Helmi. Jika saja lahan tidur yang ada
bisa digarap dengan maksimal dan
terintegrasi dengan industri di sisi hilir, bukan tidak mungkin hal tersebut
bisa mengangkat daerah yang sekarang masih termasuk tertinggal itu.
Kementerian PDT sebenarnya
sudah memiliki program pengembangan daerah tertinggal yaitu komoditas unggulan kabupaten dengan
integrated farming. Indonesia adalah
negara penghasil kopi terbesar
ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam, penghasil
kakao terbesar keempat di

dunia bahkan penghasil kelapa sawit
terbesar di dunia.
“Tapi dengan berbagai komoditas
tersebut, mengapa di daerah penghasilnya masih dijumpai kemiskinan?
Hal ini di antaranya karena belum
berkembangnya industri hilir,” tuturnya. Perubahan paradigma dengan
pendekatan agriculture economic sudah
waktunya dipikirkan.
Dalam pengembangan industri hilir, Kementerian PDT juga menggandeng beberapa perguruan tinggi (PT).
Jika pelaku industri pertanian dan
perkebunan sudah memikirkan masalah industri hilir, maka nilai keekonomian komoditas akan meningkat.
Ia mencontohkan, komoditas jagung. Jika hanya dijual dalam bentuk
jagung, maka nilainya hanya dihargai
Rp 3.000 – Rp 4.000. Berbeda jika sudah diproses menjadi tepung jagung,
harga jualnya bisa melambung di
kisaran Rp 9.000- Rp 10.000.
Begitu juga halnya dengan Madura.
Selama ini Madura memiliki komoditas unggulan berupa jagung, garam
atau perikanan. Sayangnya selama ini
industri hilirnya belum terpikirkan
sehingga kesejahteraan masyarakatnya tidak terungkit. Karena itu, begitu
mendapat informasi bahwa PT Perkebunan Nusantara X (Persero) mengembangkan lahan
tebu di Madura, ia
pun
menyambut
baik.
”Jika memang
sesuai dengan kondisi di sini tentu
akan bagus sekali.
Apalagi jika PTPN
X serius menggarapnya hingga
pembangunan
industri hilirnya,
tentu akan banyak
tenaga
kerja

terserap, pengangguran berkurang
dan ujungnya meningkatkan taraf
hidup masyarakat di Madura,” kata
mantan aktivis pers mahasiswa tersebut.
TANAm TebU lebIh eKONOmIS
Sedangkan Asisten Manajer Tanaman Pengembangan Madura PTPN X,
Lelono, dalam kesempatan yang sama
memaparkan, Madura memiliki luasan 447.598 hektar. Dari jumlah tersebut, 23,85% atau 106.773 hektar di
antaranya termasuk lahan yang sesuai
untuk tanaman tebu.
Pengembangan penanaman tebu
di Madura sudah saatnya dilakukan
karena lahan di Jawa semakin langka
dan mahal. PTPN X sendiri menargetkan bisa membuka lahan seluas 5.000
ha di Madura untuk bisa membangun
satu pabrik gula (PG) baru. Indonesia
saat ini masih menjadi importer gula
terbesar dengan volume konsumsi
mencapai 5,4 juta ton per tahun. Dalam lima tahun ke depan diperkirakan
mencapai 6,5- 7 juta ton per tahun.
“Indonesia sudah seharusnya mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan gula domestik. Di antaranya

 Ir h A helmi Faishal Zaini
Menteri PeMbAnGunAn dAerAh tertinGGAl
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dengan pengembangan lahan baru
dan membangun PG. Dengan potensi
yang ada di Madura, harusnya bisa
dibangun 4-5 PG di Madura,” kata Lelono dalam pemaparannya.
Ia menuturkan, keberadaan infrastruktur di Madura sekarang sudah
mendukung dengan adanya kondisi
jalan yang relatif baik dan Jembatan
Suramadu yang memudahkan distribusi. Namun juga masih ada kendala
yaitu jaringan irigasi terbatas, saluran
drainase masih memerlukan perbaikan serta perlunya penataan ulang saluran penampung air.
“Secara sosial, masyarakat Madura belum terbiasa dengan budidaya
tanaman tebu, larangan pembongkaran galengan serta peningkatan kepercayaan petani terhadap pabrik gula,”
kata dia.
Berdasarkan analisa bisnis, penanaman tebu sebenarnya lebih ekonomis. Penanaman jagung, padi, palawija dan kacang memiliki nilai investasi
lebih besar karena satu kali investasi
hanya untuk satu kali musim tanam.
Sedangkan jika menanam tebu, satu
kali investasi bisa hingga 4-5 kali musim tanam.
“Tebu juga layak menjadi komoditas primadona karena kebutuhan gula
dari tahun ke tahun terus meningkat
dan Indonesia masih defisit sekitar
2 juta ton, sehingga harus impor,”
ujarnya.
Melihat kondisi Madura saat ini,
penggunaan teknologi tepat guna sangat dibutuhkan. Di antaranya pengelolaan tanam tebu sistem mekanisasi,
tanam tebu sistem Kolombia atau bud
chips, penciptaan varietas tebu tahan
salin atau tahan terhadap air yang
mengandung garam, sistem minimum
tillage, tanam dengan cane planter,
tebang muat menggunakan cane har
vester atau greed loader dan pemanfaatan limbah.
Lelono menuturkan, limbah PG
hampir semuanya bisa dimanfaatkan.
Mulai dari abu blotong dan Bio N10
yang merupakan kompos kualitas
tinggi. Ampas sebagai bahan baku
boiler dan menyuplai listrik ke PLN
serta tetes dan molasses-nya untuk bahan baku bioethanol yang bisa menjadi bahan bakar nabati.
Wakil Bupati Bangkalan, Ir. Mondir
A. Rofi’i, menambahkan, lahan tidur

di Bangkalan mencapai 50.000 dan
40.000 di antaranya khusus pertanian.
”Dengan kultur masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, program PTPN X mengembangkan tebu
di sini tentu sangat sesuai,” ujarnya.
Dalam waktu empat hingga lima tahun mendatang diharapkan suplai
tebu dari Bangkalan sudah bisa menyuplai bahan baku agar bisa dibangun pabrik gula.
Kementerian Pertanian juga memprogramkan agar di tahun 2013 bisa
merealisasikan lahan seluas 2.500 ha
untuk tebu. Sayangnya pengembangan lahan berjalan relatif lamban dan
baru terealisir sekitar 500 ha. Menurut
Mondir, kendalanya adalah karakter
petani yang masih belum mengenal
komoditas baru ini dan kondisi lahan.
SITUASIONAl DAN RASIONAl
Pengembangan tebu di Madura sedang menjadi perhatian banyak kalangan. Selain dalam Seminar Nasional
Industrialisasi Madura dan Call for Pa
per 2013, masalah pengembangan tebu
di Madura juga kembali disampaikan
dalam Seminar Regional Agroekoteknologi di Universitas Trunojoyo.
Asisten Manager Tanaman Pengembangan Madura PT Perkebunan Nusantara X (Persero), Lelono Sugiharto,
SP, memaparkan materinya yang
berjudul Strategi Pengelolaan Potensi
Madura untuk Pengembangan Tebu
di Lahan Kering.
Ia memaparkan, lahan masing-masing kabupaten di Madura sebenarnya
punya potensi. Misalnya Kabupaten
Sampang, dari luas 122.510 ha, 34,8%
atau 42.636 ha di antaranya termasuk
kategori sesuai. Di Kabupaten Bangkalan, dari luas 130.525 ha, 43.439 ha
atau 33,3%-nya dinyatakan sesuai untuk menanam tebu.
Sedangkan Kabupaten Pamekasan
memiliki 22,29% lahan yang sesuai
untuk menanam tebu dari total luasan wilayah 79.230ha dan Kabupaten
Sumenep, lahan yang sesuai untuk
menanam tebu seluas 16.650 ha dari
total luasan 209.346 ha.
Sama seperti disampaikan sebelumnya, masih ada kendala dalam
hal sosial dan infrastruktur. Faktor
pembatas yang lain adalah area yang
termasuk sesuai tersebar di beberapa
tempat, hambatan budaya dalam bu-

didaya. Kecuali itu keterbatasan drainase dan pematang atau galengan
yang tidak boleh dibongkar.
Namun di sisi lain juga ada faktor pendukung seperti adanya Jembatan Suramadu yang mempermudah
kelancaran transportasi Jawa-Madura,
dukungan dari Pemda, tokoh masyarakat serta dukungan dari pabrik gula
di Jawa.
Dengan analisis mengenai kekuatan dan kekurangan yang ada, maka
strategi yang digunakan adalah strategi terpadu yaitu efisiensi, optimalisasi
dan diversifikasi. Terobosan tepat
guna juga dilakukan dengan mekanisasi dan penggunaan varietas tebu
yang sesuai.
“Selain itu, yang tidak boleh ditinggalkan adalah hubungan kemitraan
antara PTPN X dengan petani, perbankan dan pemerintah, dalam hal ini
Dinas Perkebunan atau Kehutanan,”
ujar Lelono.
Sistem budidaya tebu yang digunakan disebut sebagai Sinar atau Situasional dan Rasional. Sistem budidaya
tersebut digunakan karena lahan yang
digunakan berbeda dengan lahan historis di Pulau Jawa. Dengan adanya
budidaya tebu secara Sinar diharapkan pekerjaan dapat segera selesai dan
pembiayaan dapat seefektif mungkin
dengan hasil akhir, keuntungan yang
optimal. Situasional artinya teknis
budidaya disesuaikan dengan situasi
yang ada. Sedangkan rasional artinya teknis yang dilakukan harus berimbang dengan kebutuhan tebu dan
pembiayaan di lahan.
Lelono memaparkan ada tiga pekerjaan lapang yang dilakukan. Pertama
adalah Leb 1 yang dilakukan sebelum
tanam untuk memecahkan bongkahan tanah yang berukuran besar dan
mempersiapkan kondisi tanah untuk
tanam. Kedua adalah Untu Walang,
dilakukan untuk mencapai 80 mata
tumbuh per-leng.
Sedangkan yang ketiga adalah
Talang. Pekerjaan talang dilakukan
apabila daun yang terbuka sempurna
telah mencapai 3-4 daun sebelum
dilakukan talang diaplikasikan pupuk Phonska dengan dosis 6 kuintal
perhektar serta dilakukan pengairan
untuk melarutkan pupuk yang telah
diaplikasikan. 
SAP JAyanti
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 Bukti keseriusan DPrD
Bangkalan mengawal
berdirinya pabrik gula di
Madura dengan melihat
langsung Pabrik Gula
Pesantren Baru di Kediri.

dprd bangkalan

dukung pembangunan
pabrik gula di madura
PengeMbangan lahan tebu di Madura sudah dilakukan PT Perkebunan
Nusantara X (Persero) sejak sekitar dua
tahun lalu. Dengan besarnya potensi
lahan yang ada di Madura, PTPPN X
juga merencanakan akan membangun
pabrik gula di sana. Dengan banyaknya manfaat yang akan dirasakan
masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan memberikan dukungan
terhadap rencana besar tersebut.
Akhir Oktober 2013 lalu, pimpinan
dan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bangkalan mengadakan kunjungan kerja di Kediri dan melihat Puslit
Tebu Djengkol, kebun milik petani
dan Pabrik Gula (PG) Pesantren Baru.
Dalam kunjungan itu, rombongan
berinteraksi langsung dengan petani
pemilik lahan yang sudah merasakan
keuntungan dari menanam tebu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Bangkalan, Drs Munawar Cholil, yang
memimpin rombongan, mengatakan,
kunjungan ke Kediri kali ini merupa-
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kan kunjungan yang paling berkesan.
”Kunjungan ini memberikan cakrawala berpikir yang baru bagi kami.
Petani di sini sudah menunjukkan
keberhasilannya,” kata dia. Munawar
Cholil berharap petani di Kediri bersedia mengunjungi petani di Bangkalan
untuk berbagi pengalaman.
Rombongan anggota dewan juga
diajak melihat kebun milik petani.
Prasetyo, petani tebu asal Desa Pesantren, menyambut hangat kedatangan
rombongan. Dengan suguhan jagung
rebus dan ‘pala pendem’ hangat,
obrolan pun mengalir lancar. Prasetyo
yang sudah menanam tebu sejak tahun 1972, menceritakan keuntungan
menanam tebu, di antaranya adalah
kemudahan. ”Dibandingkan dengan
tanaman lain, merawat tebu tidak
repot. Prospeknya juga bagus,” kata
Prasetyo.
Dari hasil perbincangan dengan
petani, didapatkan informasi bahwa
hasil yang didapat dari menanam
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tebu cukup menguntungkan. Satu kali
penanaman tebu bisa dipanen 2-3 kali.
”Nanti akan dihitung net rasio profit
dibandingkan palawija atau tanaman
lain yang sekarang ditanam di Madura,” sambungnya.
Kunjungan dilanjutkan dengan melihat langsung proses penggilingan
tebu di PG Pesantren Baru. Sambil
berkeliling, mereka aktif bertanya tentang proses yang dilalui tebu hingga
menjadi kristal gula. Perjalanan dimulai dari stasiun penerimaan hingga
akhirnya gula dikemas.
Mengenai rencana pembangunan
PG, dengan tegas Munawar memberikan dukungan. Masuknya industri
baru ke Madura dirasa memberikan
harapan besar bagi masyarakat Madura. ”Melihat kondisi di sini (Kediri,
Red), saya berani bilang bahwa di Madura harus ada PG,” ujarnya yakin.
DPRD juga akan mendukung pembukaan lahan yang diperlukan untuk
membangun sebuah PG.
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foto: derY ArdiAnsAh

 Wakil Ketua dPrd bangkalan, drs. Munawar Cholil mengapresiasi keberadaan
PG Pesantren baru sebagai contoh pabrik gula yang ada di Jawa timur.

Sama seperti yang terjadi di Pulau
Jawa, dengan adanya PG, diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di ‘Pulau Garam’ itu.
Setidaknya akan ada penyerapan tenaga kerja sehingga bisa menekan angka
pengangguran dan mengurangi banyaknya jumlah warga yang berangkat bekerja ke luar negeri sebagai TKI.
Angka pengangguran di Madura
saat ini mencapai 1.313.000 orang. Jika
nantinya PG sudah dibangun dan beroperasi setidaknya bisa terserap 10%
dari jumlah pengangguran kali ini. Melihat manfaatnya, Munawar yakin tidak
akan ada resistensi dari masyarakat.
“Kalaupun muncul keraguan di
masyarakat, yang perlu dilakukan
hanya membuka mata masyarakat
dengan memperlihatkan contoh keberhasilan di wilayah lain. DPRD sendiri juga akan membantu melakukan

foto: derY ArdiAnsAh

 GM PG Pesantren baru, Arifin, memaparkan fungsi mesin di ruang instalasi kelistrikan
kepada anggota dPrd bangkalan.

pendekatan ke tokoh masyarakat dan
ulama,” ujarnya.
Sedangkan General Manager PG
Pesantren Baru, Drs H Arifin, MM,
memaparkan, jumlah tebu digiling PG
Pesantren Baru mencapai 1.001.779
ton. Sedangkan produktivitas per ha
minimal 900 ton per ha. ”Suplai tebu
kami tersebar di lahan seluas 11.283,4
hektar. Sedangkan lahan potensial di
Madura mencapai 8.000 ha. Itu adalah
potensi yang sangat luar biasa,” ujar
Arifin.
Dengan adanya pabrik gula, roda
ekonomi daerah akan berputar.
Dampak langsung maupun tidak
langsung ke masyarakat sangat luar
biasa. Tidak hanya itu, PG juga menghasilkan produk ikutan yang juga
memberi manfaat, seperti etanol dan
cogeneration. 

foto: derrY ArdiAnsAh

 Jalin keakraban dengan petani tebu yang ada diwilayah Pabrik Gula Pesantren baru.

“KAlAUPUN MUNcUl
KerAGUAN DI MASyArAKAT,
yANG PerlU DIlAKUKAN
hANyA MeMBUKA
MATA MereKA DeNGAN
MeMPerlIhATKAN coNToh
KeBerhASIlAN DI WIlAyAh
lAIN. DPrD SeNDIrI JUGA
AKAN MeMBANTU MelAKUKAN
PeNDeKATAN Ke ToKoh
MASyArAKAT DAN UlAMA.”
 Drs munawar Cholil,
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BANGKALAN

SAP Jayanti
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PT NUSANTArA MeDIkA UTAMA

Siap laksanakan SJSN
Pt Nusantara Medika Utama (NMU),
anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) yang bergerak
di bidang pelayanan kesehatan, siap
melaksanakan Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN). Bahkan mereka telah
membentuk komitmen bersama perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lain, dalam
turut menyukseskan SJSN, di hadapan
Menteri BUMN, Dahlan Iskan, 21 Oktober 2013.
“Kami siap melaksanakan SJSN,”
kata Direktur Utama PT NMU, Dr dr
Ibnu Gunawan, MM, di kantornya, Jl
Hayam Wuruk No 88 Mojokerto. Ia
yang juga mantan Kepala RS HVA
Toeloengredjo, menyatakan, persiapan pertama yang dilakukan adalah
menyediakan sarana pelayanan kesehatan berupa klinik pratama, yang
merupakan sistem pelayanan kesehatan berjenjang yang sudah ditentukan

dalam pelaksanaan SJSN.
Klinik Pratama melayani peserta
jaminan kesehatan nasional di tingkat
pertama atau lebih dikenal dengan istilah PPK I. “Klinik Pratama yang kami
miliki tersebar di setiap pabrik gula,
di pabrik edamame PT Mitra Tani dan
segera dibuka di sekitar rumah sakit
yang kami miliki,” ungkap dia.
Ibnu menjelaskan, selama ini Klinik
Pratama hanya melayani karyawan
pabrik gula, namun dengan berubahnya klinik ini menjadi Klinik Pratama,
maka tidak hanya melayani karyawan
dan pensiunan PTPN X, namun juga
melayani peserta dari luar atau masyarakat umum. Khususnya masyarakat
yang tinggal di sekitar Klinik Pratama
milik PT NMU. “Selain Klinik Pratama
sebagai PPK 1, kami juga menyiapkan
rumah sakit sebagai pusat rujukan
pengobatan tingkat lanjutan atau PPK
II,” ujar dia.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala RS Gatoel Mojokerto ini
menerangkan, untuk bisa menjadi
provider kesehatan BPJS, maka rumah

sakit harus bisa mencapai tingkat
efisiensi pelayanan kesehatan yang
tinggi. Sebab, dengan menjadi provider
BPJS maka sistem pembiyaan akan
menggunakan tarif-tarif Indonesian
Care Base Groups (INA CBGs).
Perlu diketahui, tarif INA CBGs
merupakan tarif-tarif di bawah rumah
sakit swasta, tarif yang murah dan biasa diberlakukan di rumah sakit milik
pemerintah. Biaya gaji karyawan dan
investasi alat maupun gedung merupakan uang pemerintah. “Justru tantangan inilah yang harus kami ubah
dan kami sambut sebagai peluang
untuk mengembangkan bisnis kami,”
ujar Ibnu.
Ia menambahkan, untuk tarif INA
CBGs oleh pemerintah sudah ada revisi, pada 2013 ada kenaikan sebesar
18 persen. Untuk tahun 2014 akan ada
kenaikan lagi sebesar 40 persen. Dengan adanya revisi tersebut, bisa semakin memacu semangat untuk bisa
memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu yang
masuk dalam peserta JKN. “Agar bisa
tetap mendapatkan keuntungan, tentunya kami harus melakukan perubahan dari yang private menjadi umum,”
ungkapnya.
Untuk mendapatkan profit yang ditargetkan, PT NMU harus mencapai
kegiatan yang besar. Sebab, margin
keuntungan yang didapat sangat kecil. Maka, strategi yang harus diambil
adalah menekannya dengan jumlah
atau volume kegiatan yang sangat besar. “Tentunya jumlah pasien yang banyak
harus seimbang dengan
sumber daya manusia.
Namun, dari segi SDM
kami sudah teruji dan

 Dr dr Ibnu gunawan, mm,
Direktur Utama PT NMU
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berpengalaman,” tuturnya.
Sebagai rumah sakit peninggalan
Belanda, tentunya etos kerja yang
dimiliki dan budaya kerja yang terbentuk sudah sangat matang. Dari
sisi SDM, PT NMU telah mempersiapkannya jauh hari. Karyawan siap menerima perubahan dari sebelumnya
yang merupakan unit usaha PTPN
X, menjadi anak perusahaan. Seluruh
SDM sudah mulai terbiasa mengikuti
perubahan dan cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut.
“Untuk SDM kami ada sistem ABC,
yang setiap divisi sudah mengetahui
berapa jumlah SDM mereka yang
tergolong dalam kategori A, kategori
B dan kategori C,” tutur pria asal Blitar ini.
Kategori A, ungkap Ibnu, adalah
karyawan yang dirinya tahu kalau
dia tahu, kategori B adalah karyawan
yang dirinya menyadari kalau dirinya
tidak tahu dan kategori C adalah dirinya tidak tahu kalau tidak tahu. Dari
kategori karyawan tersebut, untuk kategori A jumlahnya sudah mencapai
60 persen lebih, sedang untuk kategori
B kurang lebih 30 persen sedang untuk
kategori C tidak lebih dari 3 persen.
SAmbUT PASIeN JKN, ReKRUT
DOKTeR SPeSIAlIS
Kebanyakan hingga saat ini hanya
ada dua jenis karyawan di PT NMU
yang siap menyambut perubahan dengan kemajuan perusahaan. “Untuk
menyambut pasien JKN, kami mulai
merekrut dokter spesialis. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
layanan kesehatan,” imbuhnya.
Hingga akhir tahun 2013, katanya,
sudah ada 15 dokter spesialis organik
dan pada 2014, PT NMU bekerjasama
dengan kementerian kesehatan untuk
mengirim para dokter muda ataupun
dokter spesialis muda untuk meningkatkan kemampuan mereka di rumah
sakit-rumah sakit milik PT NMU.
“Selain bekerjasama dengan kementerian kesehatan, kami juga bekerja sama dengan rumah sakit luar
negeri. Agar masyarakat Indonesia,
khususnya di Jawa Timur, tidak perlu
berobat ke luar negeri,” katanya.
Meskipun PT NMU mengubah
strategi pemasaran dari private menjadi captive, tetapi tidak lupa memberi-

kan layanan bagi pasien yang berasal
dari golongan atas. Tetap dengan
mengedepankan kenyamanan para
pasien, apalagi PT NMU juga memiliki layanan kesehatan VIP.
“Kami akan membangun gedung
khusus pasien JKN sendiri yang
letaknya terpisah dengan pasien
VIP. Sehingga, pasien VIP tetap nyaman dan layanan pasien JKN tetap
bisa berjalan,” katanya. PT NMU
melakukan investasi besar-besaran
pada tahun 2013, sebesar Rp 72 miliar
dan tahun 2014 sebesar Rp 49 miliar.
Khusus di RSP Jember Klinik, pihaknya akan membangun gedung berlantai tiga khusus pasien JKN. Begitu
pula dengan RS Gatoel dan RS HVA
Toeloengredjo, yang akan dibangun
secara bertahap.
Meskipun per 1 Januari 2014 PT
NMU sudah siap melaksanakan SJSN,
namun sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan, baru bisa melaksanakan per 1 April 2014. “Intinya,
kapan pun kami siap menerapkan dan
menyukseskan program SJSN ini,”
kata dia.
Seperti diketahui, guna melindungi
setiap penduduk, Pemerintah Indonesia akan memberlakukan program
jaminan kesehatan nasional per tanggal
1 Januari 2014. Setiap penduduk akan
terlindungi oleh asuransi kesehatan
yang menyeluruh dan menggunakan
sistem pelayanan kesehatan managed
care dengan cara masyarakat berobat
dalam sistem rujukan berjenjang.
Menurut Undang-undang Nomor
24 Tahun 2011 dan Nomor 40 Tahun
2004, sistem jaminan kesehatan nasional ini akan diselenggarakan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS). Khusus UU Nomor 40 Tahun
2004, telah diatur sistem jaminan kesehatan nasional ini yang dibagi menjadi
dua, yaitu jaminan sosial kesehatan
dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepesertaan dalam jaminan ini bersifat wajib dan bagi masyarakat fakir
dan tidak mampu, iurannya akan dibayar oleh negara. Dengan perhitungan
jumlah peserta BPJS yang menerima
bantuan iuran atau penerima bantuan
iuran (PBI) meliputi 35,3 persen dari
seluruh peserta BPJS atau sebesar 83
juta jiwa lebih.

“SelAIN BeKerJASAMA
DeNGAN KeMeNTerIAN
KeSehATAN, KAMI JUGA
BeKerJA SAMA DeNGAN
rUMAh SAKIT lUAr
NeGerI. AGAr MASyArAKAT
INDoNeSIA, KhUSUSNyA DI
JAWA TIMUr, TIDAK PerlU
BeroBAT Ke lUAr NeGerI.”
 Dr dr Ibnu gunawan, mm
DIREKTUR UTAMA PT NMU
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Hasil Laboratorium,
Bioethanol PT Enero ’Excellent’
Pabrik bioethanol milik PT Energi
Agro Nusantara (Enero)--anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara X
(Persero)--sudah siap berproduksi.
Pabrik tersebut telah melalui proses
commisioning dan pengujian berbagai
komponen, sehingga diyakini bahwa
etanol yang dihasilkan sudah sesuai standar yang disyaratkan. Di akhir
tahun 2013, pabrik dengan kapasitas
produksi 30.000 KL pertahun ini siap
berproduksi.
Menjelang beroperasi, persiapan
yang dilakukan sudah tidak terlalu banyak, hanya perbaikan-perbaikan kecil
pada mesin dan bisa segera diselesaikan. Ketersediaan bahan baku juga sudah siap digunakan. Direktur Produksi
dan Pengembangan PT Enero, Ir Tri
Tjahjo Herjanto, mengatakan, bahan
baku molasses sudah ada sekitar 42 ribu
ton. Dalam satu hari, pabrik ini membutuhkan bahan baku sebesar 400 ton.
Sehingga dengan persediaan molasses
yang ada, diperkirakan mencukupi
hingga waktu pabrik gula (PG) kembali
giling pada Mei tahun 2014.
Tri memaparkan, setelah peresmian,
pabrik yang berlokasi di Gempolke
rep, Gedeg, Mojokerto ini langsung
melakukan commisioning hingga akhir
Oktober. Selama proses commisioning,
sudah mampu menghasilkan etanol
fuel grade dengan kadar 99,5%. Bahkan
pernah menyentuh angka 99,8%.
Sejalan dengan itu, dilakukan juga
pengujian melalui badan terakreditasi yang ditunjuk Kementerian Ener
gi Sumber Daya dan Mineral (ESDM)
yang menyebutkan, bahwa kadar etanol
yang dihasilkan pabrik bioethanol milik
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PT Enero sebesar 99,6%. Selain meng
uji kadar etanol, tes yang dilakukan di
laboratorium milik Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Minyak dan
Gas Bumi, Lemigas, ini juga menunjukkan kadar oktan mencapai 120.
“Hasil laboratorium menunjukkan
bioethanol yang kami hasilkan ini sudah excellent,” ujar Tri Tjahjo. Hasil dari
lembaga yang terakreditasi ini menjadi
syarat bagi produsen untuk menguji
kadar etanol dan komponen lainnya
sebagai izin tata niaga.
Dari sisi kualitas, pihaknya yakin
sudah tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. ”Yang terpenting saat ini bagaimana menjaga kapasitas agar tetap
stabil 100 KL perhari. Bagaimana 100
KL perhari ini bisa tetap terjaga hingga
300 hari dalam satu tahun,” tuturnya.
Untuk menjaga kapasitas, efisiensi
dari sisi fermentasi yang dinyatakan oleh yield atau hasil kadar etanol
dari proses fermentasi dilakukan dan
menunjukkan angka yang sesuai standar. Dari angka ideal 8-10%, yield yang
diperoleh saat commisioning rata-rata
mencapai 9,7%.
Tri Tjahjo memaparkan, tinggi rendahnya yield dipengaruhi inokulasi
atau saat penanaman yeast sampai berkembang yang dipengaruhi oleh total
gula yang ada di tetes serta suhu. Suhu
ideal yang dibutuhkan dalam proses
fermentasi adalah 30 derajat. Jika suhu
lebih dari 30 derajat maka bakteri akan
mati. Sementara faktor kedua yang
mempengaruhi tinggi rendahnya yield
adalah kebersihan. Proses fermentasi
harus bebas dari kontaminasi, karena
itu reaktor harus tertutup rapat.
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Seperti diketahui, bioethanol merupakan produk sampingan dari industri
tebu yaitu menggunakan molasses sebagai bahan baku pembuatan. Namun
bukan berarti bioethanol ini menjadi
produk akhir dari produksi gula. Bioethanol pun masih memiliki produk turunan yang bisa bermanfaat dan bukan
tidak mungkin menjadi sumber penghasilan baru bagi perusahaan.
Produk turunan yang dihasilkan di
antaranya CO2 yang bisa di-recovery
menjadi uap. Hasil pemurniannya bisa
dimanfaatkan oleh pabrik minuman
dan farmasi. Di pabrik minuman, CO2
biasanya digunakan di minuman bersoda. Sedangkan bagi industri farmasi,
CO2 digunakan untuk tablet everves
cent. Tri mengakui, pemurniannya memang membutuhkan investasi cukup
besar namun melihat peluang yang
ada, penjajakan pasar tetap dilakukan.
”Selain itu, produk turunan yang
pasti ada dalam proses pembuatan
etanol adalah metanol. Produk ini banyak diminati pabrik kayu lapis untuk
bahan baku pembuatan lem,” kata mantan Kepala Divisi Pengolahan PTPN X
itu. Produksi etanol juga menghasilkan
fussel oil yang berasal dari kolam estilasi
yang banyak diincar pabrik kosmetik.
Produk turunan lain yang juga bermanfaat adalah yeast mud dari proses
fermentasi yang bagus untuk pakan
ternak. Yeast mud dihasilkan pada si
klus terakhir dan yeast-nya sudah dalam kondisi lemah. Yeast ini mengandung protein tinggi sehingga bagus
untuk dikonsumsi ternak.
Yang tidak ketinggalan adalah
vinasse dari spend waste dari proses reak-
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duksi dalam negeri. Data bulan Agustus 2013, Argus FOB Thailand 12 Agustus 2013, mid point = $860/t ~ $677.68/
KL. Dengan rate 1$=11,500 IDR maka
HIP usulan EBTKE adalah $677.68/1000
x 11,500 x 1.32 = Rp. 10.287/liter. Dan
untuk kapasitas ekspor akan menyerap
20-30 persen dari total produksi.
Meski demikian , menurut Edwin,
pihaknya tetap mengutamakan pasar
dalam negeri, karena kebutuhan energi
nabati sangat tinggi, tetapi penyedianya masih relatif sedikit. Sebagai sinergi antara perusahaan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), PT Pertamina
diminta membeli bioethanol, yang bahan bakunya dipasok pabrik gula (PG)
Gempolkrep ini.
“Sifatnya mandatory. Oleh karena itu
Pertamina diminta membeli bioethanol.
BUMN bertekad mendorong energi
DImINATI PASAR mANCANegARA
terbarukan bioethanol ini, yang nantiTak hanya moncer di dalam negeri,
nya berbahan baku tetes tebu (molasceruk pasar bioethanol tampaknya juga
ses) dan merupakan produk samping
berkilau di pasar ekspor luar negeri.
pabrik gula. Kebutuhan bahan baku
Manajer Proses PT Energi Agro Nusanpabrik bioethanol sebesar 120 ribu ton
tara, Edwin Risananto, mengungkaptetes tebu. Dari sisi energi, kehadiran
kan saat ini sudah ada beberapa calon
pabrik bioetanol diharapkan mampu
pembeli luar negeri produk bioethanol
PASAR TeRbUKA lUAS
mengurangi penggunaan bahan bakar
PT Energi Agro Nusantara.
Pasar bioethanol di tanah air masih
minyak bumi,” bebernya.
“Kami sedang bernegosiasi dengan
terbuka sangat luas. Saat ini hanya ada
Menurutnya, upaya meningkatkan
pihak asing terkait pembelian produk
tujuh produsen bioethanol di Indonepenggunaan bahan bakar nabati (BBN),
bioethanol,” ujarnya. Menurutnya ada
sia dengan kapasitas produksi berkisar
seperti bioethanol, sangat diperlukan
beberapa negara yang melirik bioetha10.000 KL hingga 60.000 KL pertahun.
untuk mengurangi pemakaian Bahan
Ketujuh produsen tersebut yakni
Bakar Minyak (BBM). Seiring deIndo Lampung Distillery dengan
ngan meningkatnya pertumbuTUJUh ProDUSeN BIoeThANol DI INDoNeSIA
kapasitas sebesar 60.000 KL perhan ekonomi di Indonesia, pemaNo Nama Perusahaan
Kapasitas Produksi kaian BBM akan terus meningkat
tahun, Medco Energy 60.000 KL
1.
Indo Lampung Distillery
60.000 KL per-tahun
per-tahun, Molindo Raya Indusdan sejak 2004 impor minyak
trial sebesar 50.000 KL pertahun,
bumi tercatat melebihi ekspor.
2.
Medco Energy
60.000 KL per-tahun
Indo Acidatama sebesar 50.000 KL
Saat ini PTPN X dan Pertamina
3.
Molindo Raya Industrial
50.000 KL per-tahun
per-tahun dan Energi Agro Numenyiapkan nota kesepahaman
4.
Indo Acidatama
50.000 KL per-tahun
santara sebesar 30.000 KL pertaterkait bisnis bioethanol. “Ada
5.
Energi Agro Nusantara
30.000 KL per-tahun
hun. Produsen bioethanol dengan
dua isi MoU. Pertama soal jual6.
PSA Palimanan
15.000 KL per-tahun
kapasitas lebih kecil diantaranya
beli bioethanol dari pabrik baru
7.
Madukismo
10.000 KL per-tahun
PSA Palimanan sebesar 15.000 KL
tersebut. Kedua rencana mempertahun dan Madukismo sebebangun pabrik bioethanol secara
nol, antara lain Australia, Vietnam,
sar 10.000 KL pertahun.
bersama-sama di pabrik gula lainnya,”
Filipina, Thailand, Jepang hingga BeMeskipun sudah cukup banyak pelanjutnya.
landa. “Di antara negara itu, Filipina
main bioethanol, namun badan usaha
Asosiasi Produsen Biofuels Indonemerupakan pasar paling terbuka untuk
yang masuk ke bioethanol fuel grade
sia (Aprobi) mencatat, produksi dan
peluang ekspor, karena kebutuhan bamasih sangat sedikit. Di tahun 2013,
kinerja ekspor bahan bakar hayati atau
han bakar nabati mereka masih sangat
yang sudah siap ikut bermain di probiofuel Indonesia diproyeksikan terus
kurang. Namun saat ini penawaran
duksi fuel grade ethanol yaitu PT Indonemeningkat. Selama 2012, produksi bio
sudah datang dari Belanda,” tambah
sia Ethanol Industry dengan kapasitas
fuel asal Indonesia diprediksi mencapai
Edwin.
76.923 KL pertahun, PT Indo Acidata2,1 juta ton, naik 61% dibandingkan
Terkait harga, ia menjelaskan, pihakma sebesar 50.000 KL pertahun, PT
realisasi 2011.Ekspor biofuel asal Innya mengacu pada HIP atau rata-rata
Energi Agro Nusantara dengan kapasidonesia selama 2012 juga diperkirakan
harga publikasi Argus untuk Ethanol
tas 30.000 KL pertahun dan Molindo
mencapai 1,5 juta ton, naik 50% dibanFOB Thailand x faktor konversi (788
Raya sebesar 10.000 KL pertahun.
dingkan 2011, yang hanya 1 juta ton. 
kg/m3) + 32% indeks penyeimbang proDengan adanya lima perusahaan
SAP Jayanti, Sekar Arum
tor anaerob yang bisa menghasilkan
biogas. Dari proses tersebut, 57% yang
dihasilkan adalah gas methan. ”Nah,
methan ini bisa menghasilkan energi
untuk pembangkit listrik atau boiler,”
ujarnya. Pemanfaatan biogas untuk
tenaga listrik bekerjasama dengan PT
Multi Fabrindo Gemilang melalui pola
BOT (Built, Operational, Transfer) dengan masa konsesi selama 10 tahun.
Selain itu methan juga bisa digunakan
sebagai pupuk cair atau liquid fertilizer.
Pengolahan dan pemasaran spend waste
menjadi pupuk cair sekarang ini masih
dikerjasamakan dengan pihak ketiga
yaitu CV Rajawali Usaha Nabati melalui pola kerjasama operasional (KSO)
dengan masa konsesi selama 10 tahun.
Kesiapan produksi pabrik ini tidak
bisa dilepaskan dari kebutuhan sumber daya manusia. Menurut Tri, sekarang sudah ada 135 orang tenaga kerja
mulai dari supervisor hingga operator.
Meski demikian harus diakui, secara
struktural masih ada kekurangan sebanyak delapan orang tenaga di bidang
engineering yang harus dipenuhi.

yang memasuki pasar fuel grade ethanol
ini, berarti hanya ada sekitar 166.000
KL fuel grade ethanol per tahun. Padahal
mandatory pemanfaatan Bahan Bakar
Nabati (BBN) pada BBM PSO untuk
bioethanol mencapai 1.167.000 KL pada
tahun 2013 dan pada 2014 meningkat
menjadi 1.334.000 KL. Sayangnya untuk bioethanol belum ada realisasi dari
mandatory tersebut karena tidak disetujuinya Harga Indeks Pasaran BBN.
Untuk mendorong penggunaan bioethanol, pemerintah sebenarnya juga
sudah mengeluarkan mandatory pemanfaatan BBN sesuai Permen ESDM
25/2013. Secara bertahap hingga 2025
seharusnya ada campuran bioethanol
sebanyak 20% untuk sektor transportasi, baik PSO maupun non-PSO serta
industri.
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Penerapan TI
Ubah Budaya Perusahaan
MenghadaPi globalisasi dan menjawab tantangan bisnis ke depan, PT
Perkebunan Nusantara X (Persero)
melakukan sejumlah perubahan. Tak
hanya di sektor pabrik dan manajemen
sumber daya manusia, namun perseroan milik negara ini juga melakukan
perubahan di bidang teknologi informasi (TI). Hal itu dimaksudkan memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, tanpa harus terhambat
masalah waktu dan jarak. PTPN X pun
kini menerapkan sistem TI berbasis
Enterprise Resources Planning (ERP).
Konsultan TI PT Perkebunan Nusantara X (Persero), Ir Achmad Holil
Noor Ali, MKes, mengatakan, saat ini
penerapan teknologi informasi semakin trendi di kalangan pengusaha.
Efisiensi waktu dan biaya yang ditawarkan teknologi informasi, membuat
para pengusaha merasa wajib menerapkannya dalam proses manajemen
di perusahaan.
Globalisasi dunia bisnis menuntut
perusahaan dapat mengelola informasi dengan baik, sehingga kebutuhan
informasi masing–masing pihak yang
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berkepentingan (bukan hanya konsumen) bisa terpenuhi dengan cepat
dan tepat.
“Teknologi
informasi
mampu
mengotomatisasi proses pengelolaan
informasi dari mulai memasukkan informasi, menyimpan, dan memperbaruinya setiap saat. Sehingga setiap
orang bisa mendapatkan informasi terbaru dan melakukan analisis dengan
mudah,” ujar Holil Noor, di sela-sela
acara pelatihan ‘A Survival Guide for
A Success ERP Implementation’ untuk
karyawan dan calon karyawan IT, di
Hotel Tanjung Plaza, Tretes, Pandaan,
Pasuruan (24/10/2013).
Dikatakan, proses penyampaian pesan, informasi, maupun pengetahuan
dapat lebih cepat, mudah dan dijamin
up to date. Otomatisasi proses pengelolaan informasi dapat dilihat, salah
satunya dalam penerapan Enterprise
Resources Planning (ERP). Mekanisasi
proses kerja dengan menggunakan
ERP, mengharuskan para karyawan
mengirimkan informasi pada satu
sumber. Dengan memusatkan tempat
penyimpanan data pada satu tempat,
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maka tercipta kemudahan dalam mendapatkan berbagai data, karena setiap
departemen/divisi mengirimkan data
sesuai tempatnya.
Efisiensi biaya, waktu dan tenaga
dalam penerapan teknologi informasi
melalui pelaksanaan sistem manajemen ERP, juga dapat dibuktikan melalui single entry. Maksudnya, dalam
ERP, karyawan hanya cukup satu kali
memasukkan data untuk mendapatkan beberapa laporan.
Melalui ERP status barang/order
dapat dipantau setiap saat. Database
marketing dapat dilihat dan diperbarui setiap saat. Dengan menggunakan
teknologi komputer, sudah tidak lagi
memerlukan banyak paperwork, cukup
menyimpan softcopy-nya dan data/laporan dapat di-print/cetak kapan saja
diperlukan.
Pencarian data lebih mudah dan
cepat, karena semuanya telah didokumentasi dan dikoordinasi dengan
baik oleh pusat data yang telah terbentuk dalam sistem ERP. Kecuali itu
mengurangi Lead Time, maksudnya
penyebaran informasi dilakukan se-
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cara serempak dan bersamaan ke tiap
departemen, sehingga proses di tiap
departemen terkait bisa dilaksanakan
segera dan secepatnya, tanpa harus saling menunggu sampainya informasi.
“Selain faktor efisiensi waktu, biaya,
dan tenaga, penerapan ERP juga dapat
dijadikan sebagai sarana belajar bagi
para karyawan untuk meninggalkan
budaya kerja lama,” ungkapnya. Budaya kerja lama yang dimaksud salah
satunya adalah kebiasaan karyawan
melempar tanggung jawab bila terjadi
suatu kesalahan dalam proses kerja.
Padahal yang seharusnya dilakukan
adalah mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang terlanjur terjadi.
Kontribusi ERP adalah membantu pelaksanaan dan pendokumentasian komunikasi internal antar-karyawan.
Dengan adanya pendokumentasian
ini, perusahaan dapat memantau dan
mengendalikan kinerja setiap proses.
Untuk selanjutnya tinggal dipikirkan
tindakan perbaikan dan pencegahan
yang seharusnya dilakukan. Kelancaran proses kerja sebagai hasil dari
penerapan ERP membantu perusahaan memenuhi keinginan pelanggan
sehingga perusahaan mampu mencapai kepuasan pelanggan. “Sayangnya,
masih banyak perusahaan baik milik
negara maupun swasta yang belum
bisa memanfaatkan sebuah TI dengan
maksimal,” kata Holil.
Ia menganalogikan, TI dengan
sebuah smart phone yang banyak memberikan fiturfitur canggih. Setiap
orang bisa membeli smart phone tersebut. Sayangnya, smart phone tersebut
tidak akan bisa bermanfaat secara
maksimal apabila si pemakai tidak
bisa mengoperasionalkan setiap fitur
yang ada.
Yang penting, lanjutnya, adalah
sumber daya manusia (SDM)-nya.
Untuk itu pelatihan ini sangat perlu
dilakukan agar karyawan PTPN X
bisa mengoperasionalkan ERP dengan
maksimal. Sehingga perusahaan bisa
mendapatkan keuntungan yang dapat
dihitung dengan nominal.
“TI akan bisa memberi keuntungan
secara menyeluruh atau satu perusahaan, bukan keuntungan satu divisi atau departemen saja,” ujar dosen
Jurusan Sistem Informasi, Fakultas
Teknologi Informasi, ITS itu.

bISA meNghITUNg KeUNTUNgAN
Dengan penerapan sistem ERP
yang maksimal, ungkap Holil, seorang
tenaga TI bisa menghitung berapa keuntungan dalam rupiah yang akan
mampu disumbangkan dari setiap
divisi. Pelatihan mengenai persiapan
ERP sangat dibutuhkan dan pihaknya telah mendesain materi pelatihan
agar penerapan ERP di PTPN X bisa
dijalankan dengan baik dan dikembangkan sesuai perkembangan bisnis
perusahaan.
Pelatihan dilakukan sebanyak 12
kali pertemuan dengan materi sebagai
berikut: pertemuan pertama dengan
modul service strategy and design. Setiap peserta mendapatkan bagaimana
pemahaman mengenai sistem ERP
dan kaitannya dengan aspek bisnis

lam meminimalisasi dampak yang
mungkin timbul (change management)
dengan memastikan komitmen dari
para stakeholder (business owner commit
ment). Materinya adalah change mana
gement dan kaitannya dengan proses
bisnis ERP dan strategi meminimasi
change management.
Service operation operasional dari
sistem ERP mencakup pengelolaan terhadap insiden (incident management),
problem (problem management), serta
kontak dengan pengguna melalui help
desk (service helpdesk). Departemen TI
perlu mempersiapkan instrument dalam kaitan dengan pencapaian operasional sistem ERP ini. Dengan materi
incident management dan kaitannya dengan ERP system, problem management
dan kaitannya dengan ERP system dan

”SelAIN fAKTor efISIeNSI WAKTU,
BIAyA, DAN TeNAGA, PeNerAPAN erP
JUGA DAPAT DIJADIKAN SeBAGAI SArANA
BelAJAr BAGI PArA KAryAWAN UNTUK
MeNINGGAlKAN BUDAyA KerJA lAMA.”
 Ir Achmad holil Noor Ali, mKes
KONSULTAN TI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

dan teknis perusahaan (process matu
rity). Sedang materinya adalah penentuan metrics & value estimation sebagai
landasan dalam evaluasi kesuksesan
ERP; service level management sebagai
nokta kesepakatan pengelolaan sistem
ERP antara vendor dan perusahaan.
Berikutnya, peserta mendapatkan
modul business transition & enterprise
change management, yang menjelaskan
pengaruh ERP dan kaitannya dengan
transisi pada enterprise. Materinya
adalah manajemen dan aktivitas projek ERP, kemudian proses bisnis &
peningkatannya serta metrics & value
estimation sebagai acuan tolak ukur de
livery service ERP.
Modul selanjutnya adalah service
transition. Peserta diharapkan bisa
memahami dan melakukan perubahan yang terjadi dari diimplementasikannya sistem ERP berdampak pada
transisi budaya dan proses bisnis.
Departemen TI perlu mengelola da-

service helpdesk dan kaitannya dengan
ERP system serta case study: persiapan
instrument mendukung service opera
tions.
Continual Service Improvement - untuk peningkatan berkelanjutan dari
sistem ERP, perlu dilakukan evaluasi
terhadap eksisting sistem ERP agar
sistem ERP dapat terus mendukung
tujuan bisnis. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui value measurement, bench
mark dan evaluasi performance. Dengan
materi: Evaluasi dan peningkatan
berkelanjutan dari sistem ERP.
Soft skills: Interpersonal skills, leader
ship- Pengelolaan komplain dari pengguna ERP memerlukan skill dan inter
personal communication yang baik, serta
kemampuan memimpin (leadership).
Dengan materi Peningkatan soft skill
dalam kaitan dengan interpersonal
dan leadership skill untuk mengelola
projek ERP.
Siska Prestiwati
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Ihk-IPAL Berjalan,
Pg gempolkrep
Lebih efisien
foto: derY ArdiAnsYAh

 emergency pond
menampung cairan dari
pembersihan alat, air campuran
nira atau polutan lain. Kolam
tersebut difungsikan sebagai
kolam ekualisasi guna
menghindari over loading.

PabriK Gula (PG) Gempolkrep, Mojokerto, terus melakukan pembenahan dalam manajemen In House Keeping
(IHK) dan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL). Selain pembenahan
dalam sisi produksi, pengelolaan limbahnya juga diperbaiki dengan menambahkan Emergency Pond (EP).
Pada tahun 2012 Emergency Pond
difungsikan sebagai kolam penampung apabila terjadi kondisi darurat
dalam unit pengolahan di pabrik.
Selanjutnya pada tahun 2013, kolam
ini difungsikan sebagai kolam ekualisasi guna menghindari over loading
dan mengendalikan fluktuasi karak
teristik air limbah, sehingga tidak
membebani pada proses berikutnya.
Emergency Pond menampung influent
dari pembersihan alat, ceceran nira
atau polutan lain. Influent ini tidak
bisa langsung masuk ke IPAL karena
masih mengandung Chemical Oxygend
Demand (COD) tinggi yaitu mencapai
1000-1.500 miligram per liter.
“Untuk mengantisipasi kondisi
darurat di dalam pabrik, seperti
kebocoran nira pada peralatan, maka
dibangun Emergency Pond ini pada
tahun 2012,” kata Asisten RC IPAL
Bagian Pengolahan, Reino Arif. Kapa-
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sitas EP milik PG Gempolkrep sebesar
4.000 m³ dan tidak semua PG memiliki kolam ini, bergantung dari beban
pencemar dan kapasitas IPAL-nya.
Perlakuan di EP atau kolam ekualisasi tidak menggunakan bakteri
pengurai melainkan hanya disirkulasi
agar tidak terjadi bau. “Jika mengendap tenang, justru akan muncul bakteri anaerob yang dapat menimbulkan bau. Setelah itu baru dialirkan ke
instalasi pengolahan limbah atau kolam IPAL utama secara berkala,” tutur Reino. Baru di kolam aerasi diberi
bakteri aerob untuk mengurai limbah
organik.
Di dalam kolam aerasi ini menggunakan sistem tambahan oksigen yang
bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan oksigen dari mikroba untuk
berkembang biak dan bersama-sama
dengan limbah organik berdifusi
masuk ke dalam cell atau mikroba.
Suplai udara dialirkan dari blower dan
disebarkan melalui diffuser pada kolam aerasi.
Kondisi kolam aerasi yang merupakan kolam utama memang harus
dijaga. Indikatornya, jika air di kolam
aerasi berwarna hitam, berarti kondisi
bakteri mati, karena beban pencemar
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yang masuk berlebih. Sedangkan jika
berwarna hijau berarti kekurangan
nutrisi padahal bakteri juga butuh
asupan nutrisi dari unsur phospor
dan nitrogen. pH dan temperatur juga
menjadi perhatian dalam pengolahan
limbah di kolam aerasi.
Bakteri yang sengaja ditanam di
dalam kolam aerasi bertugas mendegradasi kandungan limbah organik
yang berasal dari influent. COD yang
masuk ke kolam aerasi rata-rata 7001.000 ppm. Begitu masuk ke kolam
aerasi terjadi reduksi pencemaran
limbah organik hingga sebesar 92%.
Sehingga COD-nya hingga di bawah
100 ppm.
“Baiknya inhouse keeping di dalam
pabrik membuat influent yang keluar
sangat sedikit. Bila tahun lalu, influ
ent yang keluar mencapai 20 hingga
25 m³/jam, untuk tahun ini hanya 2
hingga 5 m³/jam,” kata dia.
Sedikitnya jumlah influent yang
keluar dari pabrik, sambung Reino,
ditambah dengan primanya sistem
IPAL milik PG Gempolkrep yang
berkapasitas 4.500 m³/hari, membuat
kolam pengendapan atau tahap setelah kolam aerasi yang berkapasitas
2000 m³ ini hanya terisi kurang lebih
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200 m³ saja.
“Overflow dari kolam aerasi sangat
sedikit. Sehingga, kolam pengendapan
hanya terisi sepuluh persennya saja.
Dengan minimnya isi kolam pengendapan, maka PG Gempolkrep jarang
melakukan pelepasan effluent secara
continue ke lingkungan di musim giling tahun ini,” tutur dia.
Saat ini musim giling sudah berakhir, EP menampung air bekas pembersihan dan pencucian peralatan dan
ditargetkan pada Februari mendatang
EP sudah kembali kosong. ”Mengalirkan ke kolam IPAL utama tidak bisa
langsung satu hari habis. Butuh waktu 1-2 bulan untuk mengolah limbah
polutan makanya dibuat kapasitas besar supaya bisa menampung sebelum
disalurkan ke kolam IPAL utama,”
ujar Reino.
Sisa pembersihannya berupa lumpur juga masih memiliki manfaat dan
tidak mengandung unsur B3 (bahan
berbahaya dan beracun). Bahkan sudah ada beberapa desa yang meminta
lumpur sisa pembersihan EP untuk

dimanfaatkan sebagai campuran bahan bangunan.
Secara keseluruhan, sebenarnya
effluent yang masuk juga tidak lagi
sebanyak dulu karena manajemen
IHK di dalam pabrik sudah berjalan.
“Proses produksinya sudah efisien
dan benar-benar memanfaatkan semua energi dengan maksimal. Dan
yang lebih utama, tingkat kesadaran
Sumber Daya Manusia (SDM) juga semakin tinggi,” kata General Manager
PG Gempolkrep, Ir Budi Adi Prabowo, MM.
Terbukti, selain bisa melakukan
efisiensi energi, penerapan IHK juga
berpengaruh terhadap peningkatan
dan optimalisasi kapasitas giling. Pada
musim gilng tahun 2013 ini, Budi memaparkan terjadi kenaikan kapasitas
giling dengan cukup signifikan. Jika
pada musim giling tahun lalu kapasitas giling PG Gempolkrep hanya 5.400
ton can per day (TCD), tahun ini bisa
meningkat hingga 7.000 TCD.
SAP Jayanti

“SISA PeMBerSIhANNyA
BerUPA lUMPUr
JUGA MASIh MeMIlIKI
MANfAAT DAN SUDAh
TIDAK MeNGANDUNG
B3 yANG BerBAhAyA.
BAhKAN SUDAh ADA
BeBerAPA DeSA yANG
MeMINTA lUMPUr SISA
PeMBerSIhAN eP.”
 Reino Arif
ASISTEN IPAL BIDANG
PENGOLAHAN

CV ANUgerAh JAyA SeMeSTA
Team CV. AJS - VOlTAbIO
Dukuh Kupang barat I/233 Surabaya. Telp: 031-5612004, 72109633, 71165889
Fax: 031-5612004 | e-mail: voltabio_ajs@yahoo.com
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Oleh:
 Ikhwan Krisnadi

SISTeM MoNITorINg ANgkA PABrIk

Mempermudah Petugas

Asisten urusAn PenGeMbAnGAn
sisteM, urusAn teKnoloGi inforMAsi
(ti), seKretAris PerusAhAAn

dalam Pencatatan Buku Jaga
bUKU Jaga pabrik merupakan buku jaga yang
ada di pabrik untuk menggambarkan kondisi
pabrik. Chemiker dan Masinis menggunakan
Buku Jaga pabrik untuk melihat kondisi pabrik
pada shift sebelumnya. Sistem kerja yang diberlakukan pada Chemiker dan Masinis adalah
kerja shift, yang terdiri dari tiga shift.
Satu Chemiker dan satu Masinis bertugas
pada satu shift tiap hari.
Petugas instalasi, petugas pengolahan, dan
petugas QC akan melakukan keliling pabrik untuk melihat dan mencatat kondisi pabrik. Petugas tersebut melakukan keliling pabrik secara
berkala tiap 1 jam.

ngan kebijakan dari manajemen PG. Data yang
sudah di-entry-kan oleh petugas keliling, akan
tampil di layar dashboard yang ada di bagian
QC, pengolahan, dan instalasi. Layar dashboard
ini bertujuan melihat dari pergerakan angkaangka dari parameter tiap stasiun yang telah
di-entry-kan.
Layar dashboard ini juga menampilkan informasi yang standar atau ideal dari tiap stasiun sehingga dapat dilihat apakah data sudah
sesuai dengan standar atau belum. Petugas
QC, petugas pengolahan, ataupun petugas instalasi tidak perlu melakukan pengiriman BBM
ataupun SMS untuk memberikan informasi

ProSeS BISNIS SISTeM SMAP

DIeNTry MelAlUI
ANTArMUKA

DIolAh MeNJADI

DIlIhAT ATAU
DITerIMA oleh

Petugas membawa buku saku untuk mencatat kondisi tiap stasiun yang dikunjungi. Catatan dari buku saku tersebut disalin ke papanpapan pengumuman yang ada di dalam pabrik,
kemudian disalin ke Buku Jaga pabrik.
Dengan adanya sistem SMAP, tidak mengubah proses bisnis eksisting. Sistem SMAP mempermudah petugas untuk melakukan pencatatan Buku Jaga. Petugas yang keliling akan
menggunakan handphone berbasis Android
untuk meng-entry-kan angka-angka parameter
dari stasiun yang dikunjungi atau petugas dapat meng-entry-kan melalui PC.
Sistem SMAP memungkinkan petugas yang
keliling tidak harus petugas QC, namun juga
bisa dilakukan oleh petugas instalasi atau pun
petugas pengolahan, yang bisa disesuaikan de-
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kondisi pabrik tiap pergantian shift. Petugas
terkait cukup melihat dari layar dashboard di
ruangan mereka untuk melihat pergerakan
kondisi pabrik.
Dengan adanya layar dashboard ini diharapkan tiap bagian yang terkait yaitu QC, instalasi,
dan pengolahan dapat memantau pergerakan
kondisi pabrik secara bersamaan di ruangan
masing-masing.
Sistem SMAP dilengkapi dengan SMS Gateway yang dapat mengirimkan secara otomatis
informasi di luar dari angka standar atau ideal
yang sudah ditetapkan PG. SMS ini dikirim secara otomatis ke pihak-pihak terkait, seperti
RC QC Off Farm, Chemiker Jaga, Masinis Jaga,
ataupun ke Manajer QC, Manajer Pengolahan,
Manajer Instalasi, dan General Manager, ter-
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gantung dari kebijakan PG yang telah ditetapkan.
Dengan adanya SMS Gateway ini diharapkan pihak-pihak terkait dapat aware terhadap
informasi yang abnormal dari tiap stasiun, meskipun mereka sedang di luar area PG, misal sedang di luar kota. Pihak terkait tersebut bisa
menginstruksikan yang dibawahnya yang
sedang bertugas untuk melakukan tindakan
yang seharusnya.
Sistem SMAP saat ini sifatnya semi-otomatis, di mana masih ada proses manual yang dilakukan SDM terkait. Proses manual di sini adalah
SDM terkait wajib meng-entry-kan angka-angka
parameter tiap stasiun ke dalam sistem SMAP.
Sistem SMAP ini sangat bergantung terhadap
SDM yang diberikan tugas untuk keliling tiap
stasiun untuk meng-entry-kan angka parameter tiap stasiun.
Inti dari sistem SMAP ini adalah Early Warning System (EWS), di mana sistem SMAP dapat
memberikan notifikasi atau peringatan kepada
pihak-pihak terkait bila ada parameter yang
tidak sesuai dengan angka standar yang telah
ditetapkan. EWS juga memfasilitasi pihak-pihak
terkait dengan adanya dashboard monitoring
untuk memudahkan dalam mengikuti pergerakan dari tiap parameter yang ada di tiap
stasiun. Ibarat mobil yang memiliki dashboard
sehingga supir dapat mengetahui RPM-nya, kapasitas bahan bakar, dan suhu kendaraannya.
ARSITeKTUR SmAP
Berdasarkan proses bisnis di atas, sistem
SMAP terbagi dalam tiga lapisan utama, yaitu:
Lapisan input, Lapisan database, dan Lapisan
Early Warning System (EWS). Lapisan input
merupakan lapisan yang menangani proses
entry data ke dalam sistem SMAP. Input dalam
sistem SMAP ini bisa merupakan antar-muka
yang berbasis handphone yang menggunakan
OS Android, atau antar-muka yang berbasis PC.
Antar-muka yang berbasis handphone yang
menggunakan OS Android untuk memudahkan pengguna dalam meng-entry-kan data ke
dalam sistem. Ada pun antar-muka yang berbasis PC untuk meng-entry-kan data-data master yang wajib supaya SMAP dapat berjalan.
Sementara, lapisan input masih di-entrykan manual ke dalam sistem oleh petugas keliling yang tiap satu jam sekali secara berkala
melakukan pencatatan di tiap parameter ma-
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sing-masing stasiun. Pertimbangannya, bahwa
belum semua PG mempunyai sensor di tiap
stasiunnya.
Ke depan bila semua PG mempunyai sensor,
lapisan input ini langsung berasal dari sensor
sehingga tidak diperlukan lagi proses entry manual ke dalam sistem. Bahkan dengan adanya
sensor, proses input dari sensor ke sistem SMAP
secara real time tiap detik, sehingga pergerakan
dari kondisi pabrik terpantau secara real time
tiap detiknya.
Lapisan database merupakan lapisan yang
menangani penyimpanan data dari parameterparameter tiap stasiun, termasuk data standar
untuk tiap parameter tiap stasiun. Lapisan
ini menjadi pusat data dari SMAP sehingga
mempermudah PG untuk mengolah data yang
ada ke arah yang lebih spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan PG.
Lapisan Early Warning System merupakan
lapisan unggulan dari SMAP dikarenakan dengan adanya lapisan ini dapat memberitahukan kepada pengguna parameter-parameter
yang tidak sesuai dengan SOP yang sudah
ditentukan , sehingga memudahkan manajemen untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

ArSITeKTUr SISTeM SMAP
lAPISAN INPUT

Pc

ANDroID

lAPISAN DATABASe

lAPISAN eArly WArNING SySTeM

DATABASe
hASIl INPUT

DAShBoArD
MoNITorING

Lapisan Early Warning System ini dapat berupa
dashboard monitoring yang ada di tiap ruangan
QC, pengolahan, ataupun instalasi sehingga
mempermudah QC, pengolahan, ataupun instalasi memantau kondisi pabrik. Lapisan EWS
juga dapat berupa SMS yang berisi notifikasi
yang dikirimkan ke pihak-pihak terkait yang
ditentukan PG bila ada parameter-parameter
yang tidak sesuai dengan SOP.
SOSIAlISASI DAN UJI CObA SmAP
Program SMAP sudah disosialisasikan di dua
PG, yaitu PG Toelangan dan PG Ngadiredjo.
PG Toelangan sudah dilakukan ujicoba pro-

DATABASe ANGKA
STANDAr / SoP

NoTIfIKASI
SMS

gram SMAP. Petugas QC PG Toelangan melakukan ujicoba SMAP menggunakan PC ataupun
handphone berbasis android. Petugas QC PG
Toelangan menggunakan PC untuk mengentry-kan data-data master yang dibutuhkan.
Handphone berbasis android digunakan untuk
mengisikan angka-angka parameter dari tiap
stasiun yang dikunjungi, seperti tekanan uap
baru, tekanan uap bekas, RPM mesin gilingan,
dan sebagainya.
PG Ngadiredjo sudah dilakukan sosialisasi
program SMAP, namun belum dilakukan ujicoba. Program SMAP dilakukan ujicoba pada
tanggal 16-18 Desember 2013.

Segenap Pimpinan dan Seluruh
Karyawan mengucapkan:

Selamat Natal
dan Tahun Baru
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Memaknai Anomali Iklim

Sebagai Sahabat
Anomali iklim yang ‘memporandakan’ asa
para petani tebu dan industri gula berbasis tebu,
memang tak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan
adalah mereduksi dampak yang ditimbulkan
melalui adaptasi dan mitigasi. Pelepasan
varietas tahan perubahan iklim merupakan
salah satu solusinya, diikuti praktik budidaya
terbaik (best agriculture practices).
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Selain dihadapkan pada tertekan
nya harga jual produk, kalangan pabrik
gula (PG) dan petani tebu juga mera
sakan dampak anomali iklim. Hujan
berkepanjangan dari awal tahun, di
ketahui berdampak kurang meng
untungkan terhadap pembentukan
gula melalui aktivitas fotosintesis dan
tertundanya kemasakan tebu. Tidak
mengherankan kalau tebu tertebang
sekarang kadar gulanya hanya sekitar
7 persen.
Di luar faktor kemasakan dan ren
demen rendah, hujan berkepanjangan
juga menimbulkan persoalan lain.
Terjadi ketidaklancaran tebang ang
kut sehingga pasokan tebu PG jauh
di bawah kapasitas terpasang yang
bermuara pada meningkatnya peng
gunaan bahan bakar.
Kalau biasanya PG lebih banyak
menggunakan bahan bakar ampas
yang diperoleh secara mandiri dari
aktivitas penggilingan tebu, kini harus
melakukan suplesi bahan bakar, baik
yang berasal minyak bumi maupun
alternatif.
Kondisi kurang menguntungkan
tersebut diperparah oleh semakin ter
batasnya tenaga kerja tebang. Tenaga
kerja memilih aktivitas budidaya
padi/palawija daripada ikut tebang.
Hal ini dikarenakan kesulitan medan,
sehingga mengakibatkan umur tebang
tidak sesuai lagi. Tebu cukup umur
yang berada di tengah lahan terpaksa
dihindari, mendahulukan yang dekat
jalan meskipun lebih muda.
Dengan terbatasnya jumlah tebu, ti
dak dapat dihindari terjadinya perda
gangan lintas wilayah kerja PG yang
sebenarnya kurang menguntungkan
dari sisi ekonomi dan bisnis murni.
Sejumlah PG mendatangkan tebu dari
lokasi yang sangat jauh ketimbang
berhenti operasi yang memang dalam
kalkulasi bisnis masih lebih baik. Pe
ngembangan kapasitas pabrik belum
diimbangi dengan pengembangan
areal yang memadai sehingga untuk
pemenuhan giling PG itu masih men
gandalkan dari tebu luar daerah.

Ir. Yadi Yusriyadi, MM,
Kepala DIVIsI BuDIDaya TeBu

Minimal mengurangi kerugian da
ripada berhenti operasi total. Setting
awalnya memang sudah salah kare
na terbukti banyak PG ditingkatkan
kapasitasnya, tapi tidak diimbangi
ekspansi areal memadai. Fenomena
seperti ini dapat dilihat dari mengalir
nya tebu rakyat mandiri ke sejumlah
PG di luar PT Perkebunan Nusantara
X (Persero).

Yang dapat dilakukan
kalangan pebisnis
tebu hanYalah
mereduksi dampak Yang
ditimbulkan anomali
iklim melalui adaptasi
dan mitigasi

Kepala Divisi Budidaya Tebu, Ir.
Yadi Yusriyadi, MM, banyak men
ceritakan kondisi pabrik gula saat ini
karena hempasan anomali iklim dan
bagaimana seharusnya mengantisi
pasi hal tersebut. Anomali sebagai
wujud perubahan iklim global (global
climate change) memang tidak dapat
dihindari.
Yang dapat dilakukan kalangan
pebisnis tebu, tuturnya, hanyalah me
reduksi dampak ditimbulkan mela
lui adaptasi dan mitigasi. Pelepasan
varietas tahan perubahan iklim me
rupakan salah satu solusinya diikuti
praktik budidaya terbaik (best agriculture practices).
Kecuali itu diperlukan dukungan
riset dan pengembangan seperti yang

sudah dilakukan banyak produsen
gula dunia. “Pada prinsipnya pening
katan rendemen dapat dilaksanakan
dengan cara meningkatkan potensi
pol di dalam batang tebu, yang bisa
didapat dari tebu di meja giling,” ujar
Yadi.
Secara konvensional untuk me
ningkatkan gula yang dapat diperah,
bisa dilaksanakan melalui penataan
varietas, penyediaan bibit sehat dan
murni, optimalisasi waktu tanam,
pengaturan irigasi dan drainase, pe
nentuan awal giling, penebangan
tebu secara bersih dan pengangkutan
secara cepat.
Dijelaskannya, yang dimaksud de
ngan mutu bibit dinilai baik adalah
bila dilihat dari kesehatan dan kemur
nian varietasnya. Sehat artinya bebas
dari serangan hama dan penyakit.
Sementara murni artinya bebas dari
campuran varietas lainnya.
Optimalisasi bibit dari varietas
yang murni akan menghasilkan ting
kat pertumbuhan dan kemasakan
yang beragam. Kemurnian suatu va
rietas tebu giling dimulai dari kemur
nian varietas pada setiap tingkatan
penangkaran bibit harus dilakukan
pada masa tanam.
Tak hanya itu, masa tanam dan ke
butuhan pengaturan air sangat me
nentukan. Sebagai tanaman asli (origin plan) dari daerah tropika basah.
Tebu memang digolongkan ke dalam
tanaman yang memerlukan air dalam
jumlah banyak, namun peka terhadap
kondisi lingkungan yang berdrainase
jelek. Tanaman tebu pun relatif tole
ran terhadap cekaman air (water stress)
sehingga pada daerah dengan curah
hujan di bawah 1000 mm per tahun
tebu masih mampu bertahan.
“Selain masa tanam yang tepat dan
tercukupinya makanan, faktor lain yang
menjamin keberhasilan budidaya tebu
yaitu air dapat dikendalikan. Dalam
arti bila terjadi defisit air tanaman tebu
dapat diberi tambahan air pengairan,
demikian sebaliknya apabila terjadi ke
lebihan air dapat dipatus,” lanjut dia.

“Pada prinsipnya peningkatan rendemen dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan gula, yang bisa
didapat dari tebu di meja giling dan menurunkan kehilangan gula selama processing tebu menjadi gula,”
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Pada dasarnya kebutuhan air se
jalan dengan umur tanaman tebu sa
ngat bervariasi, bergantung pada fase
pertumbuhan dan lingkungan tum
buhnya (agroekologi). Puncak kebutuh
an air pada tanaman tebu terjadi pada
fase pertumbuhan yaitu mencapai
0,75 hingga 0,85 cm air per hari.
Hal ini serupa dengan apa yang di
lakukan pemerintah kolonial Belanda
dalam memproduksi gula. Dengan
menerapkan kritikal poin rendemen
kala itu bisa mencapai angka 12 per
sen. Berbagai cara dilakukan di an
taranya merencanakan masa giling
secara tepat. Kala itu pemerintah Be
landa juga sangat ketat dalam penera
pan manajemen produksi.
“Pada masa itu dilakukan penda
laman got berkala untuk mengatur
tinggi permukaan air tanah sehingga
jelajah akar bisa masuk lebih dalam.
dan ketika saat dipanen, permukaan
air tanah itu diturunkan lagi, sehingga
fase kemasakan tebu dicapai dengan
optimal,” kata Yadi.
Negara yang posisi geografisnya
mirip dengan Indonesia adalah Co
lumbia. Hanya saja selisih suhu di
Columbia memiliki rentang (interval)
yang cukup lebar, seperti tampak da
lam tabel. Faktor ini yang mempe
ngaruhi pencapaian rendemen yang
sangat bagus di Columbia. Kondisi
tersebut saat ini sulit dicapai di Indo
nesia.
Dulu, di Indonesia ketika eko
sistem masih alami dan seimbang,
pada malam hari terasa sangat dingin
dan siang hari sangat panas. hal ini
tentu membuat interval suhu mini
mum dan maksimum menjadi lebar.
Kini kondisi tersebut sudah jarang
terjadi dan ini menjadi titik kritis.
Solusinyan adalah mencari varietas
yang cocok dengan kondisi agrokli
mat kita.
“Panjang penyinaran dan selisih
suhu adalah faktor yang rentan terha
dap proses pembentukan gula dalam
tebu. Untuk meminimalisasi risiko,
upaya yang dapat ditempuh adalah
memulai giling di awal kemarau dan
mengakhiri giling sebelum musim hu
jan tiba. Umumnya selama 120 hari,"
tandas Yadi.

 Ir Tarsisius Sutaryanto, MM.
DIreKTur proDuKsI pT perKeBunan nusanTara X (persero)

saat tepat
Lakukan Perubahan
Bagi pelaku industri gula, tahun 2013
ini mungkin bukan menjadi tahun
yang bakal difavoritkan. Bagaimana ti
dak, tahun ini produksi gula menurun
akibat iklim yang kurang bersahabat.
Di sisi lain, harga juga sedang rendah
karena masih melimpahnya suplai.
Kondisi ini berbeda dibandingkan
tahuntahun lalu. Sebelumnya seolah
selalu ada satu sisi menguntungkan
saat indikator yang lain sedang me
lemah. Misalnya ketika harga jatuh,
masih bisa ditolong dengan kenaik
an rendemen. Atau sebaliknya ketika
rendemen rendah, produksi gula jus
tru tertolong dengan harga tinggi.
“Sekarang tidak bisa lagi mengandal
kan blessing seperti itu. Kita harus me
nyiapkan perubahan,” kata Direktur
Produksi PT Perkebunan Nusantara
X (Persero), Ir Tarsisius Sutaryanto,
MM.
Dari tahun ke tahun, tebu sebe
narnya masih menarik minat petani.
Hanya yang menjadi masalah klasik
adalah di manajemen tebang angkut
yakni kesulitan menebang saat hujan.
Dulu ketika tenaga tebang jumlahnya
masih banyak, hal tersebut tidak men
jadi masalah. Namun sekarang tenaga
manusia semakin terbatas dan harus
dimulai untuk menggunakan tenaga
mesin. Mekanisasi di sisi tebang ang
kut ini tidak bisa lagi hanya menjadi

perbandingan selisih suhu indonesia dan Columbia (Cali) tahun 2012
no

unsur klimatologi

satuan Jan Feb mar apr maY Jun

Jul aug sep oCt nov deC

1

Temp. Rata-rata

°C

26,2 27,5 27,4

28,4 27,8 27,0

26,3 26,3 27,5 29,5 29,7 28,1

2

Temp. Maximum

°C

31,6 32,0 31,5

32,2 31,8 31,1

31,0 31,1 32,6

34

34

33

3

Temp. Minimum

°C

24,2 24,6 24,7

25,4 24,6 23,7

22,2 21,9 22,8

25

26

25

4

Selisih Suhu di Indonesia

°C

7,4

6,8

8,7

8,9

8,3

7,7

5

Selisih Suhu di Columbia (Cali)

°C

12,4 12,2 12,7

Sekar Arum
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konsep namun harus segera direal
isasikan.
Terutama untuk pabrik gula yang
berada di kawasan Delta. PTPN X
memiliki tiga PG di kawasan Delta
yaitu PG Kremboong, PG Watoetoe
lis dan PG Toelangan. Permasalahan
yang dialami tiga PG ini yaitu meng
genangnya air saat hujan dan semakin
langkanya tenaga tebang terutama
dari daerah itu sendiri. ”Petani sebe
narnya sudah memasrahkan ke PG ba
gaimana pengelolaannya. Ini saatnya
kita membuktikan ke petani bahwa
kita bisa dipercaya,” ujarnya.
Tenaga tebang dari tahun ke tahun
jumlahnya semakin menurun. Satu
orang tenaga tebang mampu men
ebang sebanyak 1 ton atau 10 kuintal.
Ia kemudian mencontohkan kebutuh
an PG Toelangan yang hanya 1.400
ton berarti membutuhkan 1.400 orang
tenaga tebang. Padahal yang tersedia
sekarang hanya tinggal setengahnya.
Kondisi ini sebenarnya sudah mu
lai dirasakan sejak 57 tahun lalu, na
mun belum terlalu mengkhawatirkan
karena masih ada tenaga tebang dari
daerah lain yang bisa ‘diímpor’ ke
wilayah Delta. Kekurangan setengah
dari kebutuhan tenaga tebang angkut
itulah yang akan diisi oleh mesin. Per
hitungannya, satu mesin bisa menger
jakan hingga 150 ton.
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”Tentu akan ada perubahan
organisasi. Nanti tidak akan
ada lagi manajer wilayah atau
asisten manajer wilayah. Ada
nya manajer distrik. Dia tidak
bertanggung jawab atas satu
wilayah tertentu melainkan da
lam porsi tertentu. Jika menda
pat satu mesin berarti dia harus
mampu mengkoordinir petani
yang bisa menyuplai ke pabrik
sebanyak 150 ton,” tuturnya.
Menurut Tarsisius, konsep
tersebut sudah disiapkan dan
tinggal dihitung berapa ke
butuhan mesinnya. Nantinya,
penyediaan mesin tidak di
lakukan PG tetapi dilakukan
dengan kerjasama bersama in
vestor atau kelompok tani.
Mesin yang akan digunakan
tersebut memang bukan mesin
tebang angkut melainkan ha
nya mesin muat saja. Fungsi
nya mengambil tumpukan tebu
yang dikumpulkan penebang
kemudian dimasukkan ke truk.
Untuk mesin tebang belum
bisa dilakukan saat ini karena
belum siapnya kondisi lahan.
Penggunaan mesin tebang
mengharuskan juga dilakukan
nya perubahan jarak tanam
dan lainlain. Dengan peng
gunaan mesin ini, pekerjaan di
tebang angkut akan lebih cepat
 Ir Tarsisius Sutaryanto, MM.
dan efisien.
DIreKTur proDuKsI pTpn X (persero)
Manajemen tebang angkut,
menurut Tarsisius, sudah wak
tunya menjadi fokus perhatian
akan sebesar ini kalau kita memiliki
karena berkaitan dengan kelancaran
solusi,” ujarnya. Akibat iklim yang ti
pasokan bahan baku ke pabrik. Jika
dak menentu dan kekurangan tenaga
pasokan tidak lancar, pabrik harus ber
tebang, akhirnya manajemen tebang
henti sehingga menjadi tidak efisien.
angkut menjadi kacau. Saat hujan,
Dengan demikian produksi yang di
ada tebu tua yang tidak ditebang dan
keluarkan jauh dari yang direncana
memilih mengambil tebu muda yang
kan dan akibatnya bagian petani akan
lokasinya di pinggir jalan dan mudah
turun.
ditebang serta diangkut. Sedangkan
“Kedua, mekanisasi muat akan
yang tua akhirnya terlambat ditebang
bisa memastikan umur tebang tebu,
hingga akhirnya kadar gulanya menu
tidak lagi mengambil tebu yang masih
run.
muda untuk memenuhi kebutuhan
Penataan manajemen tebang ang
pabrik,” ujarnya.
kut ini sekaligus melengkapi perbaik
Mengenai iklim, Tar mengakui me
an yang sudah dilakukan. Mulai dari
mang memiliki pengaruh. ”Tapi tidak
bibit yang sudah berubah mengguna

kan model budchip, begitu juga
dengan mekanisasi on farm juga
sudah berjalan.
Begitu tebang angkut terata
si sudah dicarikan jalan ke
luarnya, langkah berikutnya
adalah membentuk kelompok
petani, minimal satu kelom
pok memiliki luasan 5 hektar
atau idealnya 10 hektar. Nan
tinya kelompok petani ini akan
melakukan kontrak dengan
PG.
“PG yang akan menanggung
biaya mulai dari tanam hingga
tebang. Cara ini dilakukan agar
PG mendapat kepastian pasok
an. Sistem kontrak akan diber
lakukan awal tahun depan dan
diharapkan sudah bisa berjalan
dengan baik di tahun ketiga,”
katanya.
Ditanya mengenai prediksi
tahun depan, Tarsisius menga
takan bahwa iklim memang bisa
diprediksi tapi perubahan juga
berlangsung cepat. Perubahan
suhu atau angin di satu tempat
bisa langsung mempengaruhi
kondisi di tempat lain. Langkah
lain yang juga akan dilakukan
adalah menghindari giling di
Bulan Mei karena sangat labil.
Tebang akan dimulai pada Bu
lan Juni dan diprediksi selesai
pada Bulan Oktober atau awal
November.
Ia mengakui target tahun
ini memang tidak tercapai.
Dari target produksi sebesar
538.000 ton, hanya akan tercapai seki
tar 470.000 ton atau kisaran 8587%.
Pencapaian produksi tahun ini juga
menurun sekitar 5% dibandingkan ta
hun lalu yang mencapai 494.000 ton.
Sementara dari sisi rendemen
mengalami penurunan sekitar 1 poin
dari sekitar 82% di tahun lalu menjadi
8,2% di tahun 2013 ini. “Tahun depan
sepertinya bisa kembali ke angka 500
ribu karena mekanisasi sudah mu
lai jalan dan pengaturan mulai giling
yang akan dimulai pada Bulan Juni,”
ujar Tarsisius optimistis.
SAP Jayanti
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Hadapi TanTangan ke depan

PTPN X Kembangkan Inovasi
dan Lakukan Perubahan

M

uSiM giling 2013
merupakan masa
masa sulit. Panjangnya
musim penghujan
membuat banyak pabrik gula harus
mengalami kerugian cukup besar di
tahun Ular Air ini. Tak terkecuali PT
Perkebunan Nusantara X (Persero),
yang tidak bisa mendapatkan laba
sebesar perolehan tahun 2012 lalu.
Bagi manajemen, tahun 2013 meru
pakan masa memperbaiki diri untuk
menyambut musim giling 2014 yang
sudah disusun dalam roadmap. Terkait
hal itu, Direktur Utama PTPN X, ir
Subiyono, MMa, memaparkannya
pada wartawati PTPN X Mag, Siska
Prestiwati. Berikut petikannya:
Tahun 2013, bisa dibilang industri
gula sedang terpuruk. Bagaimana
evaluasi kondisi di PTPN X ?
Ya, memang tahun 2013 ini,
karena anomali iklim, hampir semua
pabrik gula di Pulau Jawa meng
alami kemunduran, termasuk juga
di PTPN X bila dibandingkan dengan
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tahun 2012. Selain anomali iklim,
kita memang sedang melakukan
perubahanperubahan, yang dalam
sekian tahun telah ditata dan pembe
nahan performance pabrik gula yang
ada. Evaluasi yang kami lakukan,
dari sebelas pabrik gula kirakira ada
empat pabrik gula yang akan meng
alami kerugian.
Yang pertama adalah PG Djom
bang Baru, pabrik gula yang berada
di Jombang ini mengalami keru
gian karena memang kita sedang
melakukan perubahan di boilernya.
Sebelumnya, boiler yang digunakan
PG Djombang Baru berbahan baku
batubara dan pada musim giling 2013
ini, mulai kami ganti menjadi bahan
baku bagasse atau ampas. Tentunya,
dengan adanya perubahan ini masih
memerlukan penyempurnaan. Kami
perkirakan pada musim giling 2014,
perubahan di boiler akan sempurna
dan bisa beroperasi sesuai harapan.
Yang kedua adalah PG Krem
boong, yang sedang melakukan
perubahan total dari mesin manual
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peninggalan zaman Belanda menjadi
mesin semiotomatis. Perubahan
besarbesaran itu memerlukan waktu
beradaptasi. Selama kurang lebih dua
hingga tiga bulan, PG Kremboong
melakukan penyesuaian dan distop.
Setelah kita evaluasi, banyak pihak
yang mengatakan bahwa perubahan
yang dilakukan PG Kremboong sa
ngat bagus. Bahkan, banyak yang ber
harap agar pabrik gula lainnya bisa
dilakukan perubahan seperti yang
dilakukan di PG Kremboong dan
General Manager PG Kremboong,
Agus Widagdo, juga puas dengan
perubahan tahun ini.
Selain PG Djombang Baru dan PG
Kremboong, pabrik yang diperkira
kan merugi pada tahun 2013 ini ada
lah PG Toelangan. Pabrik gula yang
memang tidak pernah ada perubahan
ini memang sangat rentan adanya
perubahan, meskipun sangat sedikit
mempengaruhi performancenya dan
kinerjanya langsung menurun. Akan
ada treatment-treatment khusus untuk
PG Toelangan, begitu pula dengan
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PG Watoetoelis yang samasama ber
ada di daerah Delta Sidoarjo.
Petani juga bergairah, dinamisasi
nya sangat bagus sehingga jumlah
areal lahan PTPN X meningkat. Bila
dilihat dari jumlah total tebu yang
digiling pada tahun 2013, jumlah
nya meningkat sebesar 10 hingga 15
persen bila dibandingkan tahun 2012
lalu. Sayangnya, rendemen masih
kurang. Dari hasil evaluasi yang telah
kita lakukan, produksi menurun
sebesar 12 persen. Sehingga, jumlah
produksi gula milik PG diperkirakan
sekitar 160 ribu ton dan ada penu
runan 30 ribu ton bila dibandingkan
2012 lalu.
Apalagi tahun 2013 ini, harga gula
juga terpuruk. Kalau kita bandingkan
dengan tahun 2012. Kita hitung saja,
kalau selisih harga gula mencapai Rp
1.500/kgnya dari 160 ribu ton gula,
maka selisihnya bisa mencapai Rp 200
miliar, yang gagal kita dapatkan.
Ya, meskipun di tahun ini cukup
sulit, namun PTPN X tidak akan
mengalami kerugian tetapi masih
bisa membukukan laba kurang lebih
Rp 100 miliar. Walaupun bila diban
dingkan dengan tahun lalu, angka Rp
100 miliar sangatlah sedikit. Jadi bisa
dibilang seterpurukpuruknya PTPN
X di tahun 2013, PTPN X masih lebih
baguslah. Kita masih bisa membuku
kan laba.
Strategi apa yang disiapkan manajemen dalam menyambut musim giling
2014, agar lebih bagus hasilnya ?
Menghadapi tahun 2014, ada
evaluasievaluasi tahun 2013. Kita
akan tata lagi dan ada strategi khusus
yang bakal diterapkan. Penerapan
sistem kluster dilakukan di daerah
Delta. Di PG Pesantren Baru akan
dicoba memproduksi gula premium,
PG Ngadirejo dilakukan perubahan
ke arah otomatisasi. Sedangkan di PG
Djombang Baru dan PG Tjoekir akan
dilakukan peningkatan kapasitas
giling.
Dengan sistem kluster untuk tiga
pabrik gula di Delta, diharapkan bisa
meningkatkan kinerja ketiga pabrik
gula tersebut. Rencananya, untuk tiga
pabrik di Delta akan dipimpin satu
general manajer. Dengan adanya satu
pucuk pimpinan, diharapkan masalah

suplai bahan baku hingga sumber
daya manusia bisa ditata sedemikian
rupa untuk efisiensi. Ini mengingat,
tiga PG di Delta ini sudah tuatua ka
rena masih asli peninggalan Belanda
dan kapasitasnya kecilkecil.
Masalah suplai bahan baku
juga menjadi masalah, selain harus
berebut dengan PG Candi, lahan di
daerah Delta juga semakin terdesak
oleh industri dan properti. Dengan
sistem kluster ini diharapkan pada
2014, bisa untung semua karena
saling menopang. Bila dilihat dari bagasse, ketiga pabrik ini sudah surplus
bagasse. Ini artinya, indikator efisiensi
dari segi bahan bakar atau bagasse
sudah bisa dilakukan.

Rencana memroduksi gula premi
um karena pelanggan atau konsumen
menginginkan gula yang berkuali
tas. Produk dengan Standar Nasio
nal Indonesia (SNI) ini harus bisa
bergerak. Harus masuk ke teknologi
baru yang bisa menciptakan produk

Meskipun di tahun ini
cukup sulit, namun
PTPN X tidak akan
mengalami kerugian
tetapi masih bisa
membukukan laba.
Jika dibandingkan
dengan tahun lalu, laba
tahun ini lebih kecil.
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yang diinginkan pelanggan. Manaje
men berencana melakukan investasi
sebesar Rp 50 miliar agar PG Pesan
tren Baru bisa menghasilkan gula
premium dengan kadar ICUMSA di
bawah 50 IU dengan butiranbutiran
yang lebih besar.
Otomatisasi di PG Ngadirejo
dilakukan karena dari hasil evalu
asi manajemen tidak lain agar ada
stabilitas saat proses produksi. Bila
proses produksi tetap menggunakan
operator, maka tidak bisa dijamin
stabil dari setiap shiftnya.

dalam proses kerjasama dengan pihak
lainnya yaitu PLN. Namun, di luar co
generation, bagasse juga memiliki nilai
ekspor yang tinggi dalam bentuk pellet. Saat ini pihak PTPN X masih terus
melakukan perbaikan dan terobosan
terkait diversifikasi produk berbahan
baku bagasse. Intinya, banyak hal yang
tidak akan pernah habis di PTPN X
untuk terus berinovasi. Setiap tahun
akan selalu ada yang baru dalam
mengembangkan bisnis.

ruk dan berteriakteriak saja tanpa
melakukan apaapa? Bagi saya, justru
kita harus terus berkonsolidasi tanpa
harus terpengaruh dan larut dengan
kondisi di luar. Ya, dalam bahasa
seharihari, ayo kita pelihara kandang
kita sendirisendiri. Dengan cara terus
berkonsolidasi untuk meningkatkan
kualitas.
Sebaliknya, situasi seperti ini harus
bisa memacu kita untuk lebih bagus
dan tidak hanya berharap situasi sta
bil dan menguntungkan kita. Namun,
Selain anomali iklim, harga lelang
justru situasi seperti ini membuat kita
gula yang jatuh juga menyebabkan
semakin kreatif dalam menciptakan
Apa evaluasi direksi terhadap
melemahnya industri gula dalam
inovasiinovasi demi melakukan
strategi EDO (efficiency, diversificanegeri. Rendahnya harga lelang gula
efisiensi dan meningkatkan kualitas.
tion and optimization) di lingkungan
disinyalir adanya rembesan gula
Tiap tahun, kita selalu menem
PTPN X? Apakah sudah berjalan
rafinasi di pasar konsumen. Apa yang
patkan strategi manajemen, di
sesuai dengan harapan?
dilakukan PTPN X dalam mempermana pabrik gula yang merugi akan
Di tengah kondisi seperti musim
juangkan harga lelang gula?
dibenahi. Diharapkan pabrik gula
giling tahun 2013 ini, di mana industri
Ya, kita selalu berharap agar harga
yang masih melakukan perubahan
gula di Indonesia terpuruk, kondisi
gula bisa sebagus 2012 lalu. Namun,
perubahan tahun 2013 ini, pada tahun
PTPN X menunjukkan bahwa EDO
bagaimana lagi kalau kenyataannya
2014 sudah semakin mantap sehingga
telah kami lakukan dengan baik.
seperti ini. Kenapa harga lelang gula
ada peningkatkan kinerja. Kita juga
Efisiensi ini bisa terlihat dari semua
demikian, karena dalam teori supply
berharap agar iklim lebih bersahabat
pabrik gula yang sudah surplus dan
demand, bahwa kalau supplynya besar
dengan kita. Namun, masalah iklim
saving bagasse.
ya apa yang terjadi. Kalau saya sih le
kita tidak boleh pasrah. Kita harus
Memang di awal giling, kondisinya
bih percaya terhadap harga daripada
terus melakukan antisipasi dengan
memang belum stabil sehingga pabrik
angkaangka. Produksi gula secara
melakukan inovasi teknologi, mulai
gula masih harus menggunakan
nasional malah turun, tapi kenapa
dari varietas.
residu. Namun, ketidakstabilan
Bagaimana caranya kita
produksi karena pasokan bahan
memiliki varietas yang tidak be
”banYak hal Yang tidak akan pernah gitu saja berubah karena iklim.
bakar tersebut tidak berlang
habis
digali di ptpn X terkait inovasi. Selain itu masalah tebang,
sung lama dan saat ini semua
setiap
tahun akan selalu ada inovasi dengan mekanisasi meskipun
pabrik gula sudah bisa saving
baru
untuk
pengembangan bisnis.”
bagasse. Sebenarnya, para gen
hujan diharapkan masalah
eral manager sudah meminta
tebang tidak akan menjadi
 subiYono
izin kepada saya untuk menjual
persoalan yang berat. Agar
DIRekTuR uTaMa PTPN X
bagasse agar bisa menutupi
kualitas tebu tetap bagus mes
biaya pemakaian residu di awal
kipun terjadi musim penghujan
giling.
yang memanjang, maka harus
Namun, tidak saya izinkan.
dilakukan perbaikan di sistem
Sebab, pengertian efisiensi
drainasenya.
yang saya maksudkan ada
Kalau mau jujur, sebenarnya
lah mengarah ke diversifikasi
kesulitan kita ini relatif kecil
produk. Bagaimana para kar
bila dibandingkan dengan
yawan PTPN X ini bisa terus
negaranegara yang memiliki
melakukan inovasi dan melakukan
demandnya besar. Sekali lagi saya
empat musim. Seperti saat memasuki
terobosanterobosan untuk mengolah
lebih percaya kepada harga, sebab
masa tebang harus menghadapi
dan mempergunakan bagasse sebagai
datadata bisa diubahubah tetapi
musim salju. Jadi, masalah anomali
produk samping yang memiliki nilai
harga tidak akan bisa diubah karena
iklim bukanlah hal yang membuat
jual tinggi.
yang menentukan adalah supply dan
kita tidak bisa bergerak. Justru keba
Selama ini, mungkin bagasse bisa
demand.
likan, bagaimana kita bisa menakluk
dijadikan sebagai co generation, walau
Masalah ini bukan hanya masalah
kan iklim dengan teknologi agar tidak
pun penjualan listik yang dihasilkan
PTPN X, tetapi masalah bagi semua
mengganggu performance dan kinerja
belum bisa dilakukan karena masih
BUMN gula. Apa kita harus terpu
perusahaan.
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’Kematian’ Mengintai Industri
Gula Berbasis Tebu Rakyat

Foto: derY ardiansYah

Tahun 2013 merupakan tahun sulit
bagi petani tebu. Selain anomali iklim
yang membuat rendemen merosot,
dan harga gula rendah bila diban
dingkan tahun 2012 lalu, membuat
mereka serasa tercekik. Ditambah ke
bijakan yang kurang bersahabat bagi
petani tebu, yakni layaknya ‘memba
ngun mesin pembunuh’ industri gula
berbasis tebu rakyat yang dibungkus
seolaholah bertujuan mulia.
Itulah poin penting yang dikemuka
kan Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu
Rakyat Republik Indonesia (APTR RI),
Arum Sabil. Ia menjelaskan ada bebe
rapa faktor yang menyebabkan harga
gula turun. Yang pertama supply and
demand, dimana jumlah gula di dalam

negeri sudah melampaui jumlah ke
butuhan gula di dalam negeri. Sedang
faktor yang kedua adalah kebijakan
secara umum yang salah. Jumlah im
por gula mentah bukan didasarkan
pada berapa jumlah kebutuhan tetap
karena kapasitas produksi. “Supply demand di negeri ini sudah kacau,” ung
kap Arum Sabil ditemui di base camp
APTR di Surabaya.
Arum Sabil mengungkapkan, APTR
RI telah melakukan penghitungan
berapa jumlah kebutuhan gula di Indo
nesia yang diambil dari berbagai sum
ber. Kebutuhan gula di Indonesia ada
lah 17 kg/kapita/tahun. Angka tersebut
dikalikan dengan jumlah penduduk
yang dibulatkan menjadi 245 juta jiwa.

Sehingga ditemukan angka sebesar 4
juta 165 ribu ton gula untuk semua ke
butuhan, baik untuk kebutuhan rumah
tangga, kebutuhan industri kecil, home
industry ataupun kebutuhan industri
besar. “Mari kita hitung berapa kebutu
han gula per kelompok,” tambahnya.
Arum menambahkan APTR RI
mencatat kebutuhan gula untuk indus
tri kecil dan home industry adalah 3 kg/
kapita/tahun. Angka tersebut dikalikan
245 juta jiwa dan menghasilkan angka
735 ribu ton. Sedang untuk industri
menengah dan industri besar adalah 5
kg/kapita/tahun dikalikan 245 juta jiwa
adalah 1 juta 225 ribu ton gula. Semen
tara kebutuhan rumah tangga adalah 9
kg/kapita/tahun dikalikan 245 juta jiwa
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”kalau nanti uJunguJungnYa hanYa
meminta izin impor
gula mentah dengan
alasan idle CapaCitY
maka indikasinYa
memang ada desain
besar untuk
mendirikan ‘mesin
pembunuh’ bagi
petani tebu rakYat.”
arum sabil
keTua uMuM aSoSIaSI
PeTaNI Tebu RakyaT RePublIk INDoNeSIa
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adalah 2 juta 205 ribu ton. Bila angka
angka itu dijumlahkan maka jumlah
kebutuhan gula nasional 4 juta 165
ribu ton
“Ini adalah versi fakta di lapangan
yang dikumpulkan dan dihitung oleh
APTRI pada tahun 2013. Sedang hasil
dari surveyor Indonesia dan Sucofindo,
jumlah kebutuhan gula nasional men
capai 4,7 juta ton. Menurut kami hasil
tersebut terjadi double accounting,” ujar
dia.
Menurut APTR, lanjut Arum Sabil,
perhitungan itu berindikasi adanya
unsur kepentingan. Hal ini sudah
didesain agar kedua lembaga terse
but dijadikan alat legitimasi untuk
melakukan konspirasi skandal impor.
Sebab, perhitungan jumlah kebutuhan
gula nasional yang dihimpun APTR
RI berasal dari berbagai sumber dan
pada tahun 2013, APTR RI melihat
bahwa izin impor gula mentah mele
bihi 3,5 juta ton.
“Kapasitas terpasang pabrik gula
rafinasi atau outputnya saat ini su
dah mencapai 5 juta ton. Sedangkan
produksi gula kristal putih mencapai
2,5 juta ton. Sehingga total jumlah pro
duksi gula 7,5 juta ton,” ujar pria yang
juga menjabat sebagai Ketua Umum
Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan
Indonesia Provinsi Jawa Timur ini.
Arum menjelaskan dengan me
limpahnya jumlah produksi gula ra
finasi di dalam negeri ini, akhirnya
merembesnya gula rafinasi ke pasar
konsumen tidak lagi bisa dihindari.
Apalagi, jaringan gula rafinasi di In
donesia sudah tertata sangat rapi. Me
reka juga memiliki jaringan gula rafi
nasi yang menguasai pasar baik pasar
kecil hingga pasar besar.
“Selain masalah harga karena supply demand yang kacau, industri gula
berbasis tebu rakyat juga semakin
terancam dengan kebijakan pendirian
pabrik gula baru yang mungkin belum
pernah terekspos media manapun,”
imbuhnya.
Menurut Arum, sebenarnya APTR
menyambut gembira pendirian pabrik
baru sebagai competitor pabrik gula
rafinasi. Dengan catatan bahan baku
harus berasal dari tebu rakyat. Yang
sangat ditakutkan adalah pendirian
pabrik gula ini hanya kedok yang se
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olaholah berdiri dengan tujuan mulia
untuk menyejahterakan petani tebu.
Namun, lanjutnya, ujungujungnya
pabrik gula baru itu hanya akan meng
giling gula mentah yang dengan alasan
idle capacity. Apalagi pendirian pabrik
gula baru bukan untuk memproduksi
gula rafinasi tetapi memproduksi gula
kristal putih, seperti yang diproduksi
pabrik gula yang ada saat ini. Pabrik
gula yang memproduksi gula kristal
putih bisa menjual gula mereka di
pasar konsumen.
“Kalau nanti ujungujungnya ha
nya meminta izin impor gula mentah
dengan alasan idle capacity maka in
dikasinya memang ada desain besar
untuk mendirikan ‘mesin pembunuh’
bagi petani tebu rakyat. Program
swasembada gula pun bisa menjadi
desain ‘pembunuh’ dengan mengizin
kan pendirian pabrik gula baru di In
donesia,” kata pria yang juga menjabat
Ketua Forum Peternakan Indonesia.
Arum menegaskan, jangan sampai
pendirian pabrik gula baru hanya ke
dok seperti yang sudah ada selama ini.
Ia menyebutkan PT Industri Gula In
donesia (IGN) di Cibiring, yang secara
logika tidak bisa diterima. “Kapasitas
terpasang atau outputnya 6.000 TCD,
tetapi PT IGN ini mendapatkan izin
mengimpor gula mentah hingga ra
tusan ton dengan alasan idle capacity,”
ujarnya.
Bahkan isu yang berkembang dari
impor gula mentah, sambung Arum
Sabil, setiap satu kilogram impor gula
mentah, maka para oknum itu menda
patkan fee sebesar Rp 1.000. Bila angka
Rp 1.000 dikalikan ratusan ton impor
gula mentah, maka fee untuk para ok
num penentu kebijakan ini bisa men
capai Rp 5 triliun.
“Jumlah ini merupakan kekuatan
besar untuk membentuk opini, mem
bangun sistem bahkan bisa untuk
mendanai pemilihan presiden. Kalau
kami harus melawannya sendiri maka
terlalu berat karena memang APTR
tidak memiliki dana sebesar hasil fee
dari gula impor. Diharapkan bantuan
dan kepedulian berbagai pihak dalam
menyelamatkan industri gula berbasis
tebu rakyat ini,” papar dia.
Ia menambahkan industri gula ber
basis tebu rakyat di Indonesia berada
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pada ambang kehancuran, bila tidak
adanya kemauan baik dari oknum
oknum penentu kebijakan, lemahnya
penegakan hukum dan yang paling
memalukan adanya indikasi rapuhnya
dan runtuhnya moral para oknumok
num pengurus APTR yang tidak ama
nah. Mereka melacurkan diri kepada
oknumoknum pelaku penyimpangan
gula mentah.
“Padahal kami mengharapkan
APTR ini memiliki posisi tawar agar
petani tebu dalam negeri bisa dilindu
ngi. APTR juga diharapkan menjadi
garda terdepan untuk menjaga petani
tebu dari semua pihak yang ngin
menghancurkan industri gula dalam
negeri,” ungkapnya.
Saat ini, sambung dia, oknumok
num penyimpangan gula impor terus
berusaha melakukan devide et impera
atau politik pecah belah untuk me
mandulkan APTR. “Oknumoknum
APTR terperangkap akan manisnya
fee gula impor,” imbuhnya.
HukuMAN MATI ATAu PeNJArA
SeuMur HIDuP
Arum Sabil menyebutkan jumlah
pabrik gula di Indonesia saat ini ada
62 dengan 13 perusahaan pabrik gula.
Ke62 pabrik gula itu memiliki kapasi
tas terpasang sebesar 215.000 TCD de

ngan total areal 451 ribu hektar. Pada
tahun 2012, jumlah produksi gula na
sional mencapai 2.550 ribu ton.
Sementara di Jatim memiliki areal
seluas 200 ribu hektar dengan jumlah
produksi gula mencapai 1.250 ribu
ton. Kebutuhan Jatim 450 ribu ton se
hingga provinsi tersebut surplus 800
ribu ton. Surplus gula itu didistribusi
kan ke wilayahwilayah di Indonesia
bagian timur, yaitu Bali, NTT, NTB,
Sulawesi dan Kalimantan.
Ia menambahkan, sebenarnya ma
salah merembesnya gula rafinasi su
dah lama terjadi di Indonesia. Namun
semakin parah terjadi pada tahun
2011, 2012 dan 2013 ini. Sehingga gu
la di Jawa Timur mampet karena pa
sar Indonesia bagian timur sudah di
penuhi gula rafinasi.
Agar industri gula dalam nege
ri tidak makin terpuruk, Arum Sabil
meminta pemerintah menindak tegas
peredaran gula rafinasi di lini pasar
paling bawah. Dasar hukumnya ada
lah Peraturan Pemerintah Pengganti
Undangundang (Perppu) Nomor 8
Tahun 1962 tentang Pengadaan Ba
rangbarang dalam Pengawasan dan
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor
57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula
sebagai Barang dalam Pengawasan.
Pemerintah juga mengendalikan

impor lewat Surat Keputusan Men
teri Perindustrian dan Perdagangan
(Menperindag) No 527/2004 tentang
Tata Niaga Gula Impor. “Keppres No
57 Tahun 2004 dan SK Menperindag
Nomor 527 Tahun 2007 menggunakan
Perppu No 8 Tahun 1962 sebagai dasar
hukum,” ujar Arum.
Untuk sanksi, Arum menambahkan
hal itu pun sudah diatur dalam Perppu
21 Tahun 1959 tentang Memperberat
Ancaman Hukuman terhadap Tindak
Pidana Ekonomi. Merembesnya gula
rafinasi ke pasar konsumen termasuk
tindak pidana ekonomi, sebab bisa
menimbulkan kerugian secara massal.
Di dalam Perppu 21 Tahun 1959,
Pasal I ayat 2 dijelaskan, jika tindak
pidana yang dilakukan itu dapat me
nimbulkan kekacauan di bidang per
ekonomian masyarakat, maka pelang
gar dihukum dengan hukuman mati
atau hukuman penjara seumur hidup.
“Adanya pemberian reward and
punishment ‘kan dilandasi peraturan.
Seharusnya pemberian punishment
untuk kasus gula rafinasi juga dilan
daskan pada peraturan dan peraturan
tersebut dibuat agar ada efek jera. Na
mun, yang terjadi saat ini bisa dikata
kan sebagai pemandulan perundang
undangan,” tutur Arum Sabil.
Siska Prestiwati

 Arum Sabil

keTua uMuM aSoSIaSI PeTaNI Tebu
RakyaT RePublIk INDoNeSIa (aPTR RI)

sebenarnYa masalah
merembesnYa gula
raFinasi sudah lama
terJadi di indonesia.
namun semakin
parah terJadi pada
tahun 2011, 2012 dan
2013 ini. sehingga
gula di Jawa timur
mampet karena
pasar indonesia
bagian timur sudah
dipenuhi gula
raFinasi.
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Petani & APTR Jatim
Ancam Mogok Tanam Tebu
induSTri gula sedang lesu, rendemen
anjlok dan harganya pun rendah. Itulah
gambaran yang terjadi di tahun 2013 yang
menyebabkan petani dan Asosiasi Petani
Tebu Rakyat (APTR) Jawa Timur menjerit
dan frustasi. Selain dihantam masalah iklim
di awal giling, rendahnya harga lelang gula
kristal membuat mereka merugi.
Berbagai cara dilakukan APTR Jawa
Timur, salah satunya dengan mengadukan
hal itu ke Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Timur, Soekarwo dan Saifullah Yusuf,
setelah aksi demo yang dilakukan sebelum
nya di DPR RI dan Kementerian Pertanian
di Jakarta tidak mendapatkan respon.
Ratusan perwakilan APTR Jawa Timur
yang terdiri dari APTR PT Perkebunan Nu
santara X (Persero), APTR PTPN XI, dan
APTR PT Rajawali Nusantara Indonesia
(RNI), bersamasama serikat pekerja dari
perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) gula, meminta bantuan Pemprov
Jatim untuk memperjuangkan nasib petani
tebu yang semakin tergerus oleh kebijakan
pemerintah pusat, yang dinilai kurang
memihak.
Ketua APTR PG Gempolkrep, Mar
diyanto, mengatakan musim giling tahun
2013 merupakan tahun harapan bagi selu
ruh petani tebu. Khususnya mereka yang
menggiling tebu ke PG Gempolkrep, pasca
permasalahan di musim giling 2012 lalu.
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Namun, harapan tersebut seakan sirna se
bab harga lelang gula 2013 anjlok bila di
bandingkan tahun 2012, yang menembus
angka Rp 10.000 perkilogram.
“Rendahnya harga lelang gula membuat
kami menjerit dan frustasi. Kami sudah
unjuk rasa ke Jakarta, tetapi harga gula bu
kannya naik tapi malah terjun bebas hingga
menembus angka Rp 8.300/kgnya,” ung
kapnya pada acara silaturahmi APTR dan
SP BUMN gula seJawa Timur dengan Gu
bernur dan Wagub Jatim di Gedung Bina
Loka Kantor Gubenur Provinsi Jawa Timur
Jl Pahlawan, Surabaya.
Perwakilan APTR PT RNI, Slamet, me
nambahkan, sebelum harga pokok pro
duksi (HPP) yang ditetapkan Kementerian
Perdagangan disahkan pada 2013, harga
lelang gula menyentuh angka Rp 10 ribu/
kg. Begitu pula pada periode pertama dan
kedua musim giling 2013, harga lelang gula
masih di angka Rp 10 ribu/kg. Namun, se
telah Kementerian Perdagangan menetap
kan HPP di angka Rp 8.100/kg, maka harga
lelang gula terus merosot.
“Celakanya, HPP dibuat sebelum ada
nya kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Dengan adanya kenaikan BBM maka ber
imbas pada kenaikan biaya produksi. Ke
napa HPP ini tidak direvisi,” ujar Slamet.
Kenaikan biaya produksi, sambung
Slamet, terjadi tidak hanya di ongkos ang
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kut tebu dari kebun ke pabrik, karena BBM
untuk truk pengangkut tebu mengalami
kenaikan. Tak hanya itu, ongkos tenaga
tebang (yang kini semakin sulit didapat)
juga ikut naik karena biaya hidup mereka
yang semakin meningkat seiring kenaikan
harga BBM di tanah air.
“Rendahnya HPP ini sangat merugikan
petani, belum lagi adanya gula rafinasi
yang masuk ke pasar konsumsi, membuat
kondisi semakin sulit. Bila pemerintah tidak
memperhatikan nasib petani tebu, kemung
kinan tahun depan petani ogah menanam
tebu. Buat apa capekcapek menanam kalau
harus merugi,” kata dia.
BAgAIMANA PeTANI BISA HIDuP?
Masalah rafinasi juga dikeluhkan per
wakilan APTR PTPN XI, Anwar. Ia meng
ungkapkan, saat ini harga lelang gula kacau
balau dan tidak ada proteksi dari pemerin
tah pusat. Bahkan, Jawa Timur yang sudah
surplus gula tidak tahu lagi harus men
jual gula kristal kemana, sebab pasar gula
kristal Jawa Timur yaitu kawasan Indone
sia Timur, sudah dipenuhi gula rafinasi.
Padahal, gula rafinasi tidak boleh untuk
konsumsi rumah tangga.
“Tahun 2013, pedagang sulit menjual
gula produksi tahun 2012 karena pasar di
luar pulau sudah dipenuhi gula rafinasi.
Kalau kondisi seperti itu berlanjut ke tahun
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2014, bagaimana petani bisa hidup?” ung
kapnya.
APTR seJawa Timur, ujar Anwar, meng
harapkan bantuan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur untuk bisa membantu mem
buka pasar di luar Jawa melalui kerjasama
birokrasi antarprovinsi. Itu dilakukan agar
gula kristal produksi Jawa Timur tetap
bisa dijual di luar pulau, khususnya pasar
yang selama ini memang dipasok gula Jawa
Timur.
Tidak hanya HPP dan merembesnya
gula rafinasi di pasar konsumen, izin pendi
rian pabrik gula juga dikhawatirkan APTR
seJawa Timur. “Jangan sampai pabrik gula
baru yang diizinkan seolaholah membantu
petani, tetapi hanya kedok untuk mengim
por raw sugar dengan alasan idle kapasitas
karena suplai bahan baku yang kurang,” tu
tur Samawi, Ketua APTR PG Watoetoelis.
Samawi menambahkan, tahun 2013,
baik pemerintah pusat maupun pemerin
tah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi
Jawa Timur, mengizinkan adanya pendi
rian pabrik gula baru di Jawa Timur dan di
provinsi lainnya di Indonesia.
“Hal ini, tentunya akan disambut baik

oleh petani selama pabrik gula baru terse
but benarbenar konsisten hanya akan
menggiling tebu milik petani. Sehingga,
kesejahteraan petani pun akan terangkat,”
lanjutnya.
Pada silaturahmi dengan Gubernur
Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf
tersebut tidak hanya perwakilan APTR
yang mengadu, para Ketua Serikat Pekerja
(SP) BUMN gula di Jawa Timur juga meng
harapkan kepedulian Pemprov Jatim mem
perjuangkan nasib petani tebu.
Ketua Serikat Pekerja PTPN X, Johannes
Situmorang, mengatakan, pada musim gil
ing 2013 sudah dirasa berat, bukan hanya
petani tetapi juga oleh seluruh pabrik gula
di Jawa Timur. Anomali iklim di awal gil
ing membuat produktivitas menurun tajam
bila dibandingkan periode yang sama di
musim giling tahun sebelumnya.
“Hidup mati karyawan BUMN gula sa
ngat bergantung petani. Begitu pula dengan
hidup mati perusahaan juga dari petani.
Dengan jatuhnya harga gula sangat meng
ancam, bukan hanya bagi petani tetapi bagi
BUMN gula,” papar dia.
Selain masalah iklim yang kurang bersa

habat sehingga mempengaruhi kualitas tebu
yang dikirim petani, ungkap SP PTPN XI An
dre, di sisi lain manajemen juga harus meng
hadapi kenaikan biaya produksi, karena ke
naikan BBM. Juga adanya kenaikan UMK.
Tentunya hal ini semakin berat mengi
ngat keuntungan perusahaan yang didapat
dari harga lelang gula, ternyata tidak dida
patkan pada musim giling tahun ini. Hal itu
disebabkan terus merosotnya harga lelang
gula karena membanjirnya gula rafinasi di
pasaran. “Bukan hanya petani yang men
jerit, para karyawan juga ikut terpuruk. Na
mun, kami tidak tahu harus sambat (men
gadu) kemana?” ungkapnya.
Andre menambahkan, serikat pekerja
selalu mendukung dan membantu petani
untuk mendapatkan keadilan dari pemerin
tah. Berbagai cara dilakukan dan diusaha
kan, seperti menggelar demo berkalikali ke
Jakarta, meski belum mendapatkan respon.
“Semoga Pemprov Jatim bisa membantu
dan memperjuangkan nasib petani tebu dan
nasib karyawan ke pemerintah pusat, mela
lui kebijakankebijakan yang propetani da
lam negeri,” kata dia.
Siska Prestiwati
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Impor Gula Indonesia
didominasi dari Thailand

foTo SaP JayaNTI

Delegasi Thailand pada pertemuan bilateral dengan Indonesia di Solo.

PerMaSalahan gula tampaknya ti
dak akan ada habisnya untuk dibahas.
Sebagai negara dengan kebutuhan gula
yang cukup besar, Indonesia masih be
lum bisa memenuhi kebutuhannya sen
diri. Hal ini berbeda jauh dengan negara
tetangga di kawasan Asia Tenggara, yak
ni Thailand, yang tidak hanya sanggup
memenuhi kebutuhan dalam negerinya
tetapi sekaligus menjadi eksporter gula
yang disegani di Asia.
Total konsumsi gula di Indonesia saat
ini mencapai 5,4 juta ton dan diperkirakan
dalam lima tahun mendatang bisa menca
pai 6,5 hingga 7 ton. Meskipun dikatakan
memiliki potensi besar dalam pertanian
dan perkebunan, nyatanya hingga seka
rang Indonesia justru menjadi salah satu
importer gula yang cukup besar di dunia.
“Ini karena impor dianggap lebih mu
rah dibandingkan produksi gula sendiri.
Ditambah lagi anomali iklim yang turut
mempengaruhi produksi,” kata Direktur
Pemasaran Internasional, Ditjen Pengo
lahan dan Pengembangan Hasil Pertani
an (PPHP) Kementerian Pertanian, Mesah
Tarigan, dalam pertemuan The Fifth Bila
teral Consultative Meeting and Overview
for Sugar Trade Between Indonesia and
Thailand di Solo, 1920 November 2013.
Menurut Mesah, dari total kebutuhan
gula, baik untuk industri makanan dan
minuman maupun konsumen rumah
tangga, 75% di antaranya masih dipenuhi
dari impor. Impor gula dari Thailand
masih mendominasi dengan jumlah
1.634.050 ton raw sugar dan 51.500 ton
gula putih.
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Padahal seandainya perkebunan tebu
dan industri gula berkembang akan men
dorong terbukanya lapangan pekerjaan.
Yang terpenting adalah kesejahteraan
petani juga akan meningkat. Diakuinya
bahwa produksi gula Indonesia masih sa
ngat kecil dibandingkan dengan produksi
gula secara global.
Sebenarnya pemerintah sudah memi
liki roadmap pengembangan industri
gula di tahun 2014. Berdasarkan roadmap
no.
1

Countries
THaIlaND

desCription
RaW SuGaR
WHITe SuGaR
RefINeRy SuGaR

2

auSTRalIa

RaW SuGaR

volume (ton)
1.634.050,0
51.500,0
379.228,0

RefINeRy SuGaR

854,0
0,8

3

JePaNG

RefINeRy SuGaR

4

bRaZIl

RaW SuGaR

5

GeRMaN

RefINeRy SuGaR

3,0

6

SWIZeRlaND

RefINeRy SuGaR

20,0

7

PHIlIPINa

RaW SuGaR

34.231,7

8

TaIWaN

RaW SuGaR

22.800,0

9

GuaTeMala

RaW SuGaR

50.350,0

INDIa

RaW SuGaR

54.721,0

RefINeRy SuGaR

73.329,0

10

552.238,8

11

MalaySIa

RefINeRy SuGaR

8.475,6

12

SINGaPuRa

RefINeRy SuGaR

11.780,5

13

koRSel

RefINeRy SuGaR

3.970,3

ToTal

RaW SuGaR
WHITe SuGaR
RefINeRy SuGaR
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2.219.487,4
14l.479,0
51238,3

tersebut, akan diadakan pengembangan
di wilayahwilayah di luar Jawa seperti
Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Utara, Lam
pung, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Su
lawesi Selatan, Maluku dan Papua, selain
Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan
Nusantara X (Persero), Ir H Mochamad
Cholidi, yang juga menyampaikan materi
pada ajang tersebut, memaparkan per
kembangan kondisi pergulaan selama 10
tahun terakhir yang mengalami pening
katan. Tingkat pertumbuhan area tebu
meningkat 2,65% per tahun, produksi
tebu meningkat 3,52% per tahun, rende
men meningkat 0,8% per tahun dan pro
duksi gula meningkat 4,03% per tahun.
Namun sayang, peningkatan parame
ter produksi gula tersebut tetap tidak da
pat memenuhi pasokan gula domestik.
Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh enam
faktor, yakni peningkatan rendemen yang
sangat lambat, besarnya kepemilikan ta
nah oleh petani yaitu mencapai 60% se
hingga kepemilikan tanah oleh BUMN
gula sangat sedikit dan mengakibatkan
tingginya biaya produksi.
“Selain itu, produksi gula belum op
timal karena mekanisasi belum diim
plementasikan secara penuh karena
tingginya biaya serta peningkatan upah
minimum kota yang tidak diimbangi
dengan peningkatan produktivitas tebu,”
tutur Cholidi. Padahal, Indonesia berada
di posisi strategis di wilayah tropis yang
berpotensi bisa menghasilkan rendemen
tinggi.
Ada tiga solusi yang bisa ditempuh
untuk bisa mencapai swasembada gula
di Indonesia. Pertama yaitu optimalisasi
penggunaan lahan dan sumber daya lain
di on farm, efisiensi proses di off farm serta
diversifikasi produk. PTPN X sendiri saat
ini tengah mengembangkan diversifikasi
produk yaitu menjadi bahan bakar dan
listrik.
Ia menambahkan, dukungan peme
rintah sangat diperlukan untuk mencapai
swasembada gula dengan memberikan
insentif bagi pengembangan energi terba
rukan dan pengurangan biaya produksi
gula. Revitalisasi pabrik gula juga harus
dipenuhi dan terintegrasi, yakni fokus
pada sucro-energia. Penjabarannya adalah
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kini pabrik gula dibangun tidak hanya
untuk memroduksi gula sebagai produk
utama, namun juga memfokuskan untuk
menghasilkan co-product yang bernilai
komersial tinggi, seperti listrik dan bio
ethanol.
Sementara itu, Porntip Siripanuwat
yang mewakili Office of the Cane and Sugar Board, Kementerian Industri Thailand,
memaparkan, industri gula di negara ‘Ga
jah Putih’ tersebut. Thailand memiliki 50
pabrik gula dengan produktivitas menca
pai 940.000 ton per hari. Pada tahun 2012
2013 Thailand menghasilkan 10,02 juta
ton gula dengan rendemen 11,64%. Se
dangkan untuk musim 20132014 diper
kirakan produksi gulanya bisa mencapai
10,30 juta ton dan rendemen 11,82%.
Konsumsi gula domestik Thailand
hanya sebesar 2,61 juta ton pada tahun
20122013 sehingga memiliki surplus cu
kup besar untuk diekspor. ”Pasar ekspor
Thailand masih didominasi ke negarane
gara Asia sebesar 91,50 persen. Dan 47,63
persen di antaranya ditujukan ke nega
ranegara Asia Tenggara,” tutur Porntip.
Selebihnya ekspor gula Thailand dituju
kan ke Afrika, Oceania, Amerika Serikat
dan Eropa.
Secara terperinci, dari keseluruhan
negaranegara tujuan ekspor Thailand,
Indonesia menempati peringkat pertama
yaitu sebesar 30% dari total ekspor gula
Thailand. Baru kemudian disusul Jepang,
Korea Selatan dan Kamboja.
Sebagai persiapan menghadapi Pasar
Gula Asia di 2015, Thailand sudah mem
persiapkan langkahlangkah seperti pe
rubahan struktural untuk pasar liberal.
Kecuali itu menata kembali zona pe
ngembangan lahan tebu sejalan dengan
pembangunan pabrik gula baru serta
mempererat hubungan dengan Indonesia
dan Filipina.
Dalam pertemuan yang berlangsung
dua hari tersebut, sembilan anggota dele
gasi Thailand juga diajak mengunjungi
Kebun Jaten milik PG Tasikmadu, PTPN
IX. Di kebun seluas 2,699 ha tersebut ang
gota delegasi Thailand tidak segan meli
hat langsung ke dalam kebun untuk meli
hat kondisi tebu dan kebun.
Peserta dari Thailand dan Indonesia
kemudian diajak melihat langsung pem
bibitan Single Bud Planting (SBP) milik PG
Tasikmadu. Fieldtrip dilanjutkan dengan
mengunjungi PG Tasikmadu yang dida
hului dengan wisata kereta tebu menggu
nakan Spoor Teboe yang unik mengelili
ngi sekitar pabrik gula.
SAP Jayanti

gubernur
Larang pg impor
gula Rafinasi
JAwA Timur dikenal sebagai barometer pangan nasional, termasuk di sektor produksi
gula. Terkait hal itu, pemerintah provinsi Jawa Timur berjanji melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan petani tebu.
seperti diketahui, produksi gula kristal di Jawa Timur pada 2012 mencapai 1.250 ribu
ton dan surplus 800 ribu ton. pemprov Jatim dengan tegas menolak dan siap menjatuhkan
sanksi kepada pihak-pihak yang memperjualbelikan gula rafinasi di luar industri makanan
dan minuman, seperti yang telah diatur di perundang-undangan.
“sesuai dengan otoritas gubernur, kami melarang semua pabrik gula yang impor rafinasi. yang melanggar akan kami tutup, termasuk pabrik gula baru yang akan didirikan
di ngimbang, lamongan,” kata Gubernur soekarwo, pada acara silaturahmi apTr dan sp
BuMn gula se-Jawa Timur di Gedung Bina loka Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl pahlawan,
surabaya.
Mantan sekdaprov Jatim ini menambahkan, pemprov Jatim bakal mengawal dan terus memperjuangkan nasib petani tebu. Caranya akan terus mendorong petani tebu Jawa
Timur berkembang. Dengan adanya pabrik gula, baik yang lama maupun yang akan didirikan, diharapkan hanya menggiling tebu petani rakyat, bukan menggiling raw sugar.
Mengenai besaran Hpp yang dinilai apTr terlalu kecil dan tidak sebanding dengan
tingginya biaya produksi akibat kenakan BBM beberapa waktu lalu, soekarwo mengungkapkan, yang bukan kewenangan provinsi, seperti mengubah besaran Hpp dan kebijakan
impor gula rafinasi, itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. namun pemprov Jatim
bersama-sama petani siap memperjuangkannya. “Mari kita perjuangkan bersama harga
gula. Kalau perlu kita demo bersama ke Jakarta. Karena ini untuk kepentingan Jawa Timur,”
ungkap pria yang akrab disapa pakde Karwo ini.
sebelum melakukan demo, ungkap soekarwo, pemprov Jatim langsung menindaklanjuti aspirasi apTr dengan mengirim surat ke Kementerian perdagangan untuk meninjau
kembali besaran Hpp yang dinilai petani terlalu kecil.
sedang terkait masalah pasar di Indonesia Bagian Timur yang disinyalir sudah dibanjiri gula rafinasi, pakde Karwo melalui Dinas perdagangan dan perindustrian provinsi Jawa
Timur, mencoba membuka pasar di sana. sehingga, gula produksi Jawa Timur bisa kembali diterima.
pemprov Jatim sangat mendorong perkembangan industri pertanian, khususnya komoditas tebu. Beberapa tahun terakhir, pemprov Jatim melalui Dinas perkebunan terus
berupaya membuka lahan tidur yang selama ini belum dimanfaatkan dengan maksimal, di
beberapa kabupaten yang disulap menjadi kebun tebu dengan rendemen tinggi. “setelah
melalui penelitian dan uji coba, banyak lahan tidur yang cocok ditanami tebu,” ujar dia.
soekarwo mencontohkan daerah Madura, yang dikenal tandus dan sulit air, ternyata
masih banyak lahan tidur yang potensial ditanami tebu. Tentunya, jenis varietas tebu yang
bisa tumbuh dengan baik di ‘pulau Garam’ tersebut berbeda dengan varietas tebu yang biasa di tanam di pulau Jawa. Misalnya varietas pJT 1 atau tebu tanah kering 1 yang memiliki
potensi rendemen di atas 8 persen dengan ciri khas anakan tidak banyak. “selain Madura,
lahan potensial untuk tebu juga ada di daerah lamongan, Tuban dan Bojonegoro. potensi
lahan yang bisa dikembangkan untuk tebu ada 225 ribu hektar di Jawa Timur. pada tahun
2014, sebanyak 5.000 hektar lahan yang siap digarap,” tutur pakde Karwo.
Ia menambahkan, pemprov Jatim siap membantu pembuatan kanal di daerah-daerah
yang selama ini memiliki lahan tidur dengan jumlah yang sangat luas. sehingga kebutuhan untuk irigrasi bisa terpenuhi dan lahan tidur yang sudah dibiarkan selama puluhan
tahun bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Tentunya dengan potensi lahan tebu 225 ribu hektar tersebut, izin pendirian pabrik
gula baru diturunkan. Kami akan terus mengawasi dan menegaskan agar pabrik gula
tersebut hanya menggiling tebu dalam negeri atau milik petani,” ujarnya.
Siska Prestiwati
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Srie Agustina, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri

Masih Ada PG Rafinasi yang Melanggar
Terpuruknya industri gula selain
karena anomali iklim, juga diperbu
ruk oleh merembesnya gula rafinasi
ke pasar umum. Dampak rembesan
tersebut membuat harga gula kristal
merosot, sebaliknya biaya produksi
justru merangkak naik seiring kenaik
an harga bahan bakar minyak (BBM),
beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Perdagangan Da
lam Negeri Kementerian Perdagangan
(Kemendag) Indonesia, Srie Agustina,
mengatakan, kebutuhan gula nasional,
baik untuk rumah tangga dan indus
tri, sekitar 5 juta hingga 5,5 juta ton.
Sedangkan produksi domestik sekitar
2,5 juta ton per-tahun. Sehingga masih
defisit 2,5-3 juta ton.
“Jadi terpaksa masih harus impor,”
katanya kepada PTPN X Mag. “Selain
itu, impor raw sugar dapat meningkat
kan nilai tambah menjadi gula rafina
si,” tambahnya.
Disinggung soal merembesnya gula
rafinasi ke pasar konsumsi, Srie Agus
tina, tidak menyangkal, bahkan pi
haknya membenarkan adanya pelang
garan yang dilakukan delapan pabrik
gula rafinasi di Indonesia. “Tahun
2011 dan 2013 ini, kami telah melaku
kan audit. Dari hasil audit memang
semua pabrik gula rafinasi melakukan
pelanggaran. Meskipun pelanggaran
itu terjadi di tingkat eceran, tetapi itu
tanggung jawab produsen,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh perusa
haan gula rafinasi melakukan pelang
garan dalam hal distribusi gula impor.
Ini ditandai dengan angka tingkat
kepatuhan yang tidak ada yang men
capai skor 100. “Dari 8 perusahaan
(gula rafinasi) juga hampir seluruhnya
melakukan pelanggaran dengan tidak
melengkapi gula rafinasi yang dian
tarpulaukan dengan SPPGRAP (Surat
Persetujuan Perdagangan Gula Rafi
nasi Antar Pulau),” ujar dia.
SPPGRAP ini, sambung dia, pen
ting dimiliki untuk mencegah pere
daran gula rafinasi di luar pulau secara
ilegal. Apalagi ditemukan perusahaan
yang mengaku tidak menjual gula itu
di luar Pulau Jawa, tetapi faktanya ti

52

dak demikian. Ini bisa jadi karena ulah
distributornya.
“Setelah didalami, ada temuan be
berapa perusahaan yang lebih dari
50 persen penjualan gulanya melalui
distributor, tidak langsung ke industri
pengguna,” tutur dia.
Terkait itu, pihaknya menemukan
sebanyak tiga dari delapan perusa
haan distributor yang ternyata tidak
memiliki surat penunjukan. Seiring
dengan pelanggaran tersebut, pihak
nya membuat peringkat tingkat ke
patuhan. Didapatkan angka kepatu
han tertinggi adalah 97,98 sedangkan
yang terendah yakni 41,06, dengan
range kepatuhan tertinggi yakni 100.
Dengan adanya temuan pelangga
ran tersebut, pihaknya telah memberi
kan sanksi kepada delapan pabrik gula
tersebut. Srie menjelaskan bagi peru
sahaan yang tingkat kepatuhannya
rendah maka akan ada sanksi yakni
pemotongan alokasi impor gula.
Hal sebaliknya berlaku untuk pe
rusahaan yang tingkat kepatuhannya
tinggi. “Jadi kepada masing-masing
perusahaan besar alokasinya akan di
ubah sama. Disesuaikan dengan ang
ka-angka tingkat kepatuhan masingmasing perusahaan,” jelas dia.
Srie menambahkan sanksi ini di
berikan sebab berdasarkan Peraturan
Menteri Perdagangan, pabrik gula ra
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finasi yang mendapatkan izin impor
harus bertanggung jawab terhadap
distribusi. “Rangking itu akan men
jadi dasar bagi kami mengalokasikan
(kuota impor) tahun berikutnya. Ten
tu yang tingkat kepatuhan paling ren
dah, maka akan ada punishment dalam
bentuk pemotongan alokasi dari raw
sugar yang diizinkan untuk dia im
por,” papar dia.
Masih menurut Srie, temuan pe
langgaran tersebut terjadi pada 2011
dan kuota impor gula pada 2012 telah
mengalami koreksi seiring dengan
penemuan rembesan gula rafinasi
di pasar eceran sebesar 17,9 persen,
atau sekitar 400 ribu ton gula. Dengan
temuan itu, kuota impor gula pun men
jadi 2,1 juta ton pada 2012. “Dari hasil
audit 2013, memang masih ditemukan
pelanggaran namun jumlahnya su
dah menurun bila dibandingkan 2011
lalu,” imbuhnya.
Ditanya berapa besar pelanggaran
yang terjadi pada 2013? Srie Agustina
hanya mengungkapkan, saat ini pi
haknya belum bisa mem-publish hasil
audit. Saat ini hasil audit 2013 masih
menjadi kajian untuk menentukan
langkah punishment yang akan dibe
rikan kepada perusahaan yang masih
melanggar.
Selain karena pelanggaran yang di
lakukan oleh produsen, merembesnya
gula rafinasi ke pasar konsumsi karena
harga gula rafinasi yang lebih murah
dibandingkan gula konsumsi rumah
tangga (brown sugar) maupun gula
kristal putih. Konsumen, katanya, le
bih menyukai gula rafinasi dibanding
kan gula konsumsi rumah tangga,
karena warnanya yang putih. “Hal
ini karena konsumen tidak mengerti
perbedaan gula rafinasi maupun gula
kristal putih,” tuturnya.
Meski demikian, pihaknya tidak
tinggal diam dan mengaku sudah
melakukan audit serta mengevaluas
inya. Ke depan, Kemendag Indonesia
akan memberikan edukasi kepada
konsumen untuk membedakan gula
konsumsi dan gula rafinasi.
Siska Prestiwati
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Pengembangan Lahan Tebu
di Madura Utamakan Kualitas
Perjalanan pengembangan lahan
di Madura masih belum sebesar seperti
yang diinginkan. Secara perlahan, luas
an lahan penanaman tebu di Madura
bertambah sedikit demi sedikit. Hingga
tahun kedua, luas lahan yang ditebang di
Bangkalan dan Sampang mencapai 800
hektar.
Dari sisi kualitas tebang, harus diakui
memang belum sesuai harapan. Ren
demen tahun ini hanya berkisar di
angka 6,7 saja. Padahal tahun lalu rata
rata mencapai ± 8%. Penyebab menu
runnya kualitas tebu yang ditebang
di antaranya masa tanam mundur,
drainase yang belum tertata dengan
kondisi galengan yang tidak boleh
dibongkar sehingga belum mampu
meminimalkan efek iklim tahun ini
yang cenderung kemarau basah.
Sedangkan untuk musim tanam ta
hun ini, pembukaan lahan baru seluas
1.000 hektar dan diestimasikan terca
pai 500 ha. Target 1.000 ha tersebut
direncanakan dapat diselesaikan hing
ga akhir bulan Desember tahun 2013.
Kecuali itu, kondisi saat ini sudah
mulai turun hujan berdampak pada
kesulitan traktor masuk ke lahan.
Kepala Divisi QC dan Pengem
bangan Lahan, Ir Syahrial Koto, me
ngatakan, pihaknya saat ini lebih me
ngutamakan kualitas lahan dan tidak
hanya mengejar target luasan. “Me
ngedepankan kualitas jauh lebih pen
ting agar penghasilan yang diterima
petani juga memuaskan sehingga mereka
tetap tertarik menanam tebu,” ujarnya.
Pemilihan lahan akan dilakukan
dengan lebih teliti. Seleksi lahan lebih
diperketat karena tidak ingin terburu
buru mengejar target namun ternyata
lahannya berkualitas buruk seperti tanah
rawa, bekas tambak, tidak ada sarana
jalan pengangkutan bibit dan hasil panen
dan lainlain. Lambannya pengemba
ngan lahan tebu di Madura tidak hanya
dialami PTPN X.
Kondisi yang sama juga terjadi pada
pengembangan lahan yang pendanaan
nya didukung APBN. Dari 4.000 ha la
han di Bangkalan dan Sampang yang
seharusnya mulai ditanami tebu, saat ini
juga belum terpenuhi. Salah satu ken

dala yang ditemui di antaranya keter
lambatan penyediaan bibit yang harus
mendatangkan dari luar Madura dengan
biaya tinggi dan ketersediaan terbatas,
infrastruktur, seperti sarana jalan, sumur
dan pompa pengairan serta traktor yang
belum tersedia, mengingat pengadaan
traktor terpaksa dilakukan tender ulang
karena adanya perubahan nilai tukar.

Meskipun mengalami hambatan, na
mun juga ada kabar menggembirakan dari
Pamekasan. Bupati Pamekasan menunjuk
kan antusiasmenya untuk ikut menanam
tebu. Pamekasan memiliki lahan untuk
tanaman perkebunan seluas 30.000 ha yang
sekarang ditanami tembakau. Dengan ada
nya berbagai aturan mengenai tembakau,
rencananya sebagian lahan tersebut (seki
tar 15.000 Ha) akan dimanfaatkan untuk
menanam tebu.
Sebagai bukti keseriusannya, Pem
kab Pamekasan meminta PTPN X mem
berikan pelatihan ke mantri perkebu
nan mereka. Bupati Pamekasan bahkan
menginstruksikan ke semua kepala desa
di wilayah pemerintahannya untuk me
nyiapkan 15 ha lahan di desa masingma

sing untuk menanam tebu. Di Pamekasan
sendiri terdapat 200 desa.
Selain itu, tahun ini PTPN X juga
memiliki Tebu Sendiri Kebun Percobaan
(TSKP) di lahan milik Semen Indonesia,
Tbk, di Kecamatan Kamal, Kabupaten
Bangkalan, yang sesuai dengan MoU
boleh dimanfaatkan PTPN X. Lahan
tersebut akan digunakan sebagai kebun
percontohan budidaya tebu untuk
transfer teknologi, mempercepat pro
ses pusat pengembangan varietas dan
pembibitan yang cocok dengan ling
kungan Madura.
Syahrial menuturkan, terkait de
ngan bibit tersebut Pemerintah Kabu
paten Bangkalan melalui Dinas Perke
bunan setempat juga meminta bantuan
bibit karena tidak tersedianya bibit di
sana. Berdasarkan pengalaman, bibit
jenis VMC 7616 memiliki tingkat kese
suaian yang cukup tinggi di banyak
tempat, termasuk di Madura. Karena
itu, jenis bibit tersebut yang nantinya
akan dikembangkan di lahan Madura.
Selama ini mendapatkan bibit
tanaman berkualitas baik memang ti
dak mudah. Persaingan mendapatkan
bibit cukup ketat karena ada banyak
pihak yang juga membutuhkan. Selain
itu mendatangkan bibit dari Jawa juga
spekulatif karena sering didapati bibit
rudal atau rusak dalam. Harga bibit
pun melambung menjadi Rp 70.000
Rp 80.000 per kuintal. Jika di Madura
nantinya sudah bisa menyediakan bi
bit sendiri, tentu akan lebih membantu
petani.
Untuk treatment on farm, saat ini se
dang dikembangkan sistem minimum
tillage yang memungkinkan penanaman
tanaman lebih dalam sehingga jelajah
akar juga bisa lebih dalam. Jika sistem
perakaran kuat, tanaman juga akan lebih
sehat. Jarak tanam juga diatur minimal
135cm sebagai persiapan tebang semi
mekanis. Penggunaan alat semi mekanis
dibutuhkan sebagai persiapan menganti
sipasi kebutuhan tenaga tebang jika areal
tanam bertambah. ”Kalau tidak dibantu
alat, tebang semimekanis akan terham
bat karena saat ini tenaga tebang juga su
lit,” ujarnya.
SAP Jayanti
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MekaniSaSi Budidaya TeBu

Menjawab Tuntutan Zaman
anoMali cuaca atau iklim yang
terjadi pada tahun 2013, merupakan
bagian dari risiko agribisnis. Hal terse
but merupakan pelajaran bersama
yang diharapkan menjadi sebuah mo
mentum perbaikan yang mendasar.
Semua perusahaan agribisnis berbasis
tanaman dalam kondisi iklim yang
sama, tentu mengalami risiko yang
relatif sama, termasuk kinerja produk
si menurun.
Kepala Divisi Budidaya Tebu PTPN
X, Ir. Yadi Yusriyadi, MM, menyata
kan, hal terpenting adalah bagaimana
mengurangi risiko kondisi tahun 2013
dan bagaimana antisipasinya di masa
mendatang. Akibat anomali iklim
2013, pengaruh yang paling signifi
kan adalah kadar gula atau rendemen
yang turun drastis. Bahkan hampir
mendekati 1.00 persen kadar gula atau
dibanding dengan tahun 2012, penu
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runan rendemen sekitar 11.5%.
Namun karena jumlah tebu yang
digiling lebih banyak, maka diperki
rakan jumlah total gula yang dihasil
kan mengalami penurunan sekitar
2.5%, dibanding tahun 2012. “Selain
masalah rendemen, pasokan tebu un
tuk kecukupan kapasitas giling juga
menjadi masalah. Sehingga hari giling
lebih lama dan berakibat pelaksanaan
Tebang Muat Angkut (TMA) men
jadi lebih sulit. Hal ini mengakibatkan
biaya tebang muat angkut jauh lebih
tinggi dibanding kondisi normal,”
ungkapnya.
Terkait siklus iklim, menurut Yadi,
memang sangat unpredictable. Tahun
2013 saja dari BMG memberikan statement prediksi iklim yang berubahubah
hampir setiap bulan diupdate. Kondisi
tersebut mirip di tahun 2008. Namun
ada kecenderungan lebih cepat siklus
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nya seiring dengan perubahan macro
climate, yaitu pemanasan global (global
warming) bumi, yang disebabkan in
dustrialisasi yang kurang memperha
tikan aspek lingkungan.
“Anomali pada tahun 2013 juga
berdampak pada tanaman tahun
2013/2014. Kapasitas tebang yang
relatif rendah tahun 2013 membuat
umur tebu tahun 2014 akan lebih
pendek, dengan asumsi iklim nor
mal dan kapasitas giling jauh lebih
baik. Untuk mengeliminasi menebang
tebu muda, maka giling tahun 2014
lebih mundur dibanding tahun 2013.
Direncanakan bulan Juni,” tambah
nya.
Upaya lain adalah dengan melan
carkan saluran drainase, khususnya
di daerah Kawasan Delta (Pabrik Gula
Watoetoelis, Toelangan, dan Krem
boong). Ini dimaksudkan, kemasakan
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tebu dipacu lebih cepat. Saat ini telah
dilakukan pengerukan saluran pema
tusan kawasan Delta yang dilakukan
bersama antara pemerintah desa dan
kecamatan) dengan CSR PTPN X. Juga
telah dibentuk tim implementasi me
kanisasi, yang salah satu tugasnya
adalah menjadikan kawasan Delta
menjadi kawasan pertanian moderen
dengan menerapkan full mekanisasi.
“Tantangan ke depan adalah diper
lukan organisasi, sistem operasional
TMA, SDM, dan teknologi yang le
bih memastikan terjaminnya pasokan
tebu sesuai kapasitas giling. Tentunya
dengan kualitas yang prima atau ke
bun yang ditebang sesuai urutan ke
masakan, dan biaya TMA yang layak,”
tutur Yadi.
Pelaksanaan TMA harus menjadi
bagian kendali pabrik gula, namun
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
pihak lain (provider TMA) yang pro
fesional. Pihak provider inilah yang di
support dalam pengadaan mekanisasi
TMA untuk mengurangi ketergantun
gan pada tenaga manusia. Sehingga
dalam kondisi iklim ekstrem pun di
harapkan pasok tebu tetap dipenuhi.
Program ini harus segera dimulai,
terutama pada kawasan Delta akan
dilaksanakan tahun 2014, dan secara
bertahap pada PG lainnya.
Guna menjawab tantangan itu, me
kanisasi merupakan jawaban tepat.
Menurut Yadi, mekanisasi merupa
kan jawaban di on farm (kebun) agar
survive dalam menghadapi tantangan
globalisasi. Khususnya bagaimana
bisa memproduksi gula dengan harga
pokok produksi rendah.
“Makin langka dan meningkatnya
biaya tenaga kerja manusia serta hik
mah tahun 2013, yang membuat kita ti
dak berdaya terhadap pengaturan dan
mobilisasi penebang, mengharuskan
percepatan implementasi mekanisasi,
mulai dari persiapan lahan (land preparation) sampai dengan tebang angkut,”
ujarnya.
Mekanisasi yang akan diterapkan
PTPN X, lanjutnya, merupakan in
tegrasi kondisi kebun dan teknologi
serta peralatan atau mesin yang te
pat. Kondisi kebun atau lahan daerah
Delta dan Dhoho, sangat berbeda.
Tingkat kesulitan daerah Delta lebih
tinggi, sehingga perlakuan teknologi

maupun alat yang digunakannya pun
juga berbeda.
“Demikian pula dengan luasan la
han. Daerah Delta secara umum lebih
luas hamparan kebunnya, sebaliknya
daerah Dhoho lebih tersebar dalam
luasan kecilkecil. Pada saat ini cukup
banyak hamparan tebu yang cukup
luas di Dhoho, namun dimiliki bebe
rapa orang dengan berbagai kategori
kebun dan masingmasing melakukan
kegiatan budidaya yang berbedabeda
dalam waktu yang sama,” kata dia.
Ke depan, luasan minimal 10 hek
tar menjadi persyaratan implementasi
mekanisasi secara penuh, mulai pem
bukaan lahan sampai dengan tebang
muat, yang merupakan embrio block
system menuju site specific agriculture
(pertanian ekolokasi). Tantangannya
adalah bagaimana meyakinkan petani
bahwa dengan model hamparan, usa
ha tani akan lebih efisien.
Alat mekanisasi pada kegiatan bu
didaya saat ini sudah cukup tersedia,
mulai bajak (dish plow), tanam, pemu
pukan, aplikasi herbisida dan pemeli
haraan lainnya. Sama halnya dengan
TMA, mulai perencanaan sampai de
ngan pengendalian operasional harus
dapat dilakukan pabrik gula agar ter
jamin ketepatan waktu aplikasi dan
kualitas pekerjaannya.
Sedangkan pelaksanaan operasio
nal dilakukan pihak lain (provider)
yang profesional, dan memahami me
kanisasi secara benar serta mempunyai
kapabilitas di bidangnya. “Dengan
demikian peran temanteman bagian
tanaman lebih concern pada proses.
Diharapkan mampu mendongkrak
produktivitas,” lanjutnya.
Penerapan mekanisasi bukan al
ternatif, tetapi merupakan kebutuhan
yang pasti harus dilakukan. Seberapa
besar prosentasenya, bergantung kon
disi menuju keseimbangan. Dengan
menerapkan mekanisasi, khususnya
di budidaya, akan mengeliminasi bi
aya dan lebih menjamin kualitas dan
ketepatan waktu pekerjaan kebun.
“Sehingga diharapkan efisiensi atau
HPP (harga pokok produksi) akan tu
run. Kita semua berharap HPP on farm
yang saat ini masih tinggi (di Jawa), ke
depan bisa di bawah Rp 6,000, per ki
logram gula,” ujarnya.

“tantangan ke depan
adalah diperlukan
organisasi, sistem
operasional tma, sdm,
dan teknologi Yang
lebih memastikan
terJaminnYa pasokan
tebu sesuai kapasitas
giling. tentunYa
dengan kualitas Yang
prima atau kebun Yang
ditebang sesuai urutan
kemasakan, dan biaYa
tma Yang laYak.”
Yadi Yusriadi
kePala DIvISI buDIDaya PTPN X (PeRSeRo)

Sekar Arum
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pRodukSi guLa pTpn X daLaM 10 TaHun TeRakHiR

Masih Fluktuatif Seirama
dengan Kondisi Iklim
ProdukSi gula milik PT Perkebunan
Nusantara X (Persero) selama 10 tahun
terakhir masih menunjukkan fluktuasi.
Salah satu faktornya adalah iklim, ter
masuk curah hujan. Dilihat dari perkem
bangan, tanaman tebu masih rentan ter
hadap iklim. Meskipun demikian, masih
ada strategi guna mengurangi risiko yang
diakibatkan, di antaranya dengan sistem
pertanaman yang sesuai.
Dari data selama 10 tahun terakhir,
produksi gula PTPN X tahun 2013 meng
alami peningkatan 38% dibandingkan
produksi tahun 2004, namun menurun
2% jika dibandingkan tahun 2012. Menu
runnya produksi gula tahun ini, salah
satunya disebabkan oleh tingginya curah
hujan. Diperkirakan curah hujan di tahun
2013 akan melampaui 2500 mm3, kurang
lebih sama dengan kondisi 2010. Dengan
kata lain, selama satu dekade terakhir,
curah hujan tertinggi terjadi pada tahun
2013.
Curah hujan yang tinggi akan mening

katkan jumlah bahan baku tebu, namun
akan menurunkan rendemen. Hal ini
karena kandungan air jauh lebih banyak
dibandingkan kandungan gula (pol) di
dalam batang tebu. Sebaliknya, apabila
curah hujan rendah, maka bahan baku
tebunya sedikit, tetapi berpotensi untuk
mendongkrak rendemen.
Seperti tersaji dalam tabel, kita dapat
mengambil contoh dari data tahun 2010
dan 2012. Tahun 2010, di saat curah hu
jannya lebih tinggi dibandingkan curah
hujan tahun 2012, BBT yang dihasilkan
(6,28 juta ton) lebih banyak dibandingkan
tahun 2012 (6,07 juta ton). Tetapi rende
men tebu di tahun 2010 lebih rendah jika
dibandingkan rendemen tahun 2012.
Antisipasi secara cermat yang bisa
dilakukan adalah jika terjadi penurunan
rendemen sebesar 10% , maka harus di
imbangi dengan peningkatan produksi
tebu sebesar 10% pula. Namun mengu
payakan hal tersebut bukanlah perkara
mudah, karena dari tahunke tahun luas

lahan tebu semakin menyempit.
Kepala Divisi Quality Control dan
Pengembangan Lahan, Ir Syahrial Koto,
mengatakan, iklim memang sangat
berpengaruh. “Seperti pada 2009 yang
iklimnya kering sehingga menyebabkan
banyak tebu mengalami stagnasi yang
ditandai dengan ruas batang pendek,
sehingga tinggi batang lebih rendah dari
pada yang diperkirakan.
Fluktuasi juga tampak dalam hal ren
demen. Tahun 2012 dan 2008 bisa dika
takan menjadi puncak rendemen dengan
capaian 8,14% pada 2012 dan 8,31% pada
2008. Sedangkan titik terendah pada 10
tahun terakhir terjadi pada 2010 dengan
realisasi hanya 6,53%.
Menurut Syahrial, hal tersebut di anta
ranya disebabkan karena tingginya curah
hujan. ”Kondisinya memang berkebali
kan. Jika tebu banyak, biasanya rende
men justru rendah. Sedangkan saat ren
demen tinggi, produksi tebu biasanya
justru sedikit,” terangnya.

Curah Hujan

Produksi Gula (ton)

 DaTa SaMPaI DeNGaN 30 DeSeMbeR 2013
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Produksi Tebu

Rendemen

 DaTa SaMPaI DeNGaN 30 DeSeMbeR 2013

Masalah iklim dan curah hujan, kata
Jika petani bisa berkelompok dan akhirnya kadar gulanya turun. Dan ka
dia, sebenarnya bisa diatasi. Ia mencon tebang angkutnya bisa dilakukan secara rena terus tumbuh hingga sangat tinggi
tohkan, Kolombia yang hujannya turun mekanis, maka pekerjaan akan lebih akhirnya batang tebu justru akan roboh.
sepanjang tahun justru bisa menghasil efisien, baik dari sisi waktu, tenaga mau
“Tidak hanya itu, juga akan ditumbuhi
kan rendemen di kisaran 10%. Sementara pun biaya. Misalnya, dengan penggunaan siwilan dan sogolan. Efek berikutnya, saat
di sini (Indonesia, red), ketika hujan tu harvester yang bisa menyelesaikan teban operasional tebang angkut, siwilan dan
run dengan intensitas tinggi, hampir bisa gan di lahan seluas 12 ha dalam waktu sogolan tersebut ikut terangkut sehingga
dipastikan akan membuat angka rende sejam sehingga bisa seragam. Jika tebang mempengaruhi rendemen secara keselu
men langsung merosot.
bisa diselesaikan secepatnya, kebun juga ruhan,” kata dia.
Harus diakui, sistem penanaman tebu bisa segera dirawat dan dipupuk untuk
Pelaksanaan kultur teknis lainnya
antara Indonesia dan Kolombia memang persiapan musim tanam berikutnya.
yang juga perlu diperhatikan adalah ter
berbeda. Di Indonesia, 95% dari keselu
Ia mencontohkan dalam hal penen lalu banyaknya pupuk nitrogen dan ter
ruhan tebu yang ada adalah Tebu Rakyat tuan rendemen. Tinggi rendahnya ren lalu sedikitnya kalium. Padahal kalium
(TR) yang membuat kontrol Pabrik Gula demen berkaitan dengan nitrogen. Pada diperlukan untuk pemasakan. Pemupu
(PG) menjadi minim. Akhirnya sistem umur 67 bulan atau menjelang tebang, kan di Kolombia juga sudah mengguna
budidayanya seperti masa tanam, waktu nitrogen tidak banyak diserap tanaman kan alat semimekanis sehingga pupuk
pemupukan serta cara pemupukannya ti atau masuk dalam masa generatif. Arti masuk ke dalam tanah. Sedangkan di
dak bisa dikontrol.
nya tebu tidak lagi dalam masa pertum Indonesia umumnya dilakukan manual
Selain itu, kepemilikan lahan petani di buhan tetapi sudah ke pemasakan.
di atas tanah sehingga akhirnya pupuk
Kolombia juga besarbesar sehingga lebih
Tetapi, jika pada saat itu ternyata justru habis dimakan rumput. Jika di
mudah dikelola karena homogen. Pada curah hujan tinggi dan banyak air pelar Kolombia per hektar lahan hanya mem
saat tebang pun menjadi lebih mudah. ut, akhirnya tebu yang seharusnya sudah butuhkan pupuk sebanyak 5 kuintal, di
Satu blok lahan bisa langsung ditebang cukup umur atau masak akhirnya muda sini bisa sampai 12 kuintal karena banyak
sekaligus sesuai dengan tingkat pema lagi dan kembali ke masa pertumbuhan. mengalami kehilangan.
sakannya. Tanaman yang tanam bulan Dengan kondisi tebu yang kembali muda,
Berikutnya, penggunaan pupuk or
Juni bisa ditebang bulan
ganik akan dioptimalkan.
Juni. Sedangkan di sini,
Begitu tanaman dipanen
kepemilikan lahan justru
dan digemburkan, tanah
kecilkecil dan tebang ti
akan ditutup dengan be
dak bisa dengan sistem
kas sisa tebangan sehing
TeBu DIgIlINg
PrODukSI gulA
reNDeMeN
TAHuN
blok.
ga kebutuhan pupuk juga
(TON)
(TON)
(%)
“Lahannya
kecilke
tidak banyak. Dengan
2013
6.735.564,6
485.239
7,21
cil, saat tebang akhirnya
penggunaan pupuk or
bagibagi. Yang penting
ganik diharapkan bisa
6.072.265,4
492.974,1
8,14
2012
petakpetak milik petani
mengurangi
fanatisme
5.616.622,7
446.926
7,94
2011
bisa ditebang. Tebu yang
terhadap pupuk anorgan
belum waktunya tebang
ik sehingga bisa menekan
6.281.500
409.486,9
6,53
2010
akhirnya ditebang juga
biaya produksi antara 30
5.475.602,2
428.808,3
7,84
2009
demi pemerataan. Akhir
40%. ”Jika sistem budida
6.147.593,4
509.768,9
8,31
2008
nya PG menerima tebu
ya bisa dibenahi, diharap
dengan tingkat pemasa
kan gangguan iklim tidak
6.920.324,6
494.606,7
7,16
2007
kan yang berbedabeda
akan banyak berpengaruh
5.756.737,8
445.182,8
7,79
2006
juga. Karena itu sekarang
terhadap produksi dan
kami mengarahkan petani
produktivitas
tanaman
5.909.225,4
400.613,1
6,82
2005
agar berkelompok,” ujar
tebu,” tuturnya.
4.982.452,5
349.534,6
7,03
2004
SAP Jayanti
Syahrial.

perkembangan produksi gula pTpn X
dalam 10 Tahun Terakhir
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dr ir agus Hasanuddin R Staf ahli Dirjen Perkebunan

Perketat Pengawasan
Peredaran Gula Rafinasi
INDuSTrI gula di Indonesia tahun 2013, boleh dikatakan sedang kurang menggembirakan. saat iklim menyebabkan produksi dan rendemen turun, faktor harga yang diharapkan bisa
menjadi penyelamat justru ikut melempem.
Kondisi ini sebenarnya jarang terjadi. Biasanya, ketika produksi
turun, harga justru naik sehingga bisa mendongkrak pendapatan
petani. atau sebaliknya. saat harga jatuh, produksi justru sedang
meningkat. saat ini harga lelang gula di dalam negeri bervariasi
antara rp 8.650 hingga rp 9.200 per kg. Harga ini jauh di bawah
harga pada tahun 2012 yang bisa menyentuh rp
10.200 – rp 11.000 per kg atau terjadi penurunan
hampir 20%.
penyebab rendahnya harga lelang gula
salah satunya dipengaruhi harga gula mentah
dunia. Tahun lalu, harga gula mentah dunia
berada di kisaran rp 7.100- rp 7.600 per kg. sedangkan tahun ini turun menjadi hanya sekitar
rp 6.500- rp 7.000.
staf ahli Dirjen perkebunan, Dr Ir agus Hasanuddin r, menengarai ada beberapa penyebab
jatuhnya harga gula tahun 2013 ini. penyebab
pertama terkait turunnya harga gula internasional karena masih banyaknya gula yang tersedia. Kondisi serupa terjadi juga di tanah air. Di
dalam negeri, stok masih melimpah. Bahkan di
gudang-gudang pabrik gula (pG) juga masih
menyimpan gula, begitu juga dengan di pasar ritel.
Kondisi ini diperparah dengan adanya rembesan gula rafinasi.
Diperkirakan, produksi pabrik gula yang memproduksi raw sugar
menjadi gula rafinasi juga sedang melimpah hingga akhirnya melebihi kebutuhan untuk industri dan akhirnya meluber ke pasar
konsumen. padahal dalam aturan sudah jelas disebutkan bahwa
gula rafinasi hanya untuk kebutuhan industri makanan dan minuman, bukan untuk konsumen rumah tangga.
Di pasar, gula rafinasi dijual dengan harga sekitar rp 8.000
per-kg. Masih lebih murah jika dibandingkan dengan harga lelang. Menurut agus, naik turunnya harga gula sebenarnya tidak
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memiliki siklus khusus. ”Tidak seperti iklim atau hama, harga
tidak bisa diprediksi. Ini benar-benar dipengaruhi permintaan
dan penawaran di pasar,” ujarnya.
sebagai antisipasi agar kondisi seperti ini tidak lagi terjadi,
menurutnya ada dua hal yang bisa dilakukan. pertama adalah
memperketat pengawasan dan kontrol terhadap peredaran
gula rafinasi ke pasar konsumen agar tidak mendistorsi harga.
”aturannya sudah ada. ancaman hukumannya juga tidak
main-main, dipidanakan. Cuma sayangnya penegakan hukum
di Indonesia memang belum setegas seperti
yang kita semua harapkan,” kata mantan Direktur Tanaman semusim Kementerian pertanian
rI.
langkah kedua adalah dengan meningkatkan efisiensi. Jika pabrik gula bisa efisien,
diharapkan produksi gula bisa meningkat.
pada produksi gula kristal putih (GKp), masalah
efisiensi ini cukup penting karena jika tidak,
tentu akan sulit bersaing dengan produsen
gula rafinasi. seperti diketahui, bahan baku
gula rafinasi tidak dikenai Bea Masuk (BM) atau
BM 0%.
sementara mengenai prediksi di tahun
2014, agus memperkirakan suplay and demand
gula akan stabil. setidaknya stok untuk lima
bulan pertama di tahun 2014 akan tercukupi.
stok gula yang ada saat ini sekitar 900.000 ton. Dengan konsumsi per bulan sebesar 220.000 ton, maka untuk Januari-Mei
2014 dibutuhkan sekitar 1.100.000 ton.
”Tapi masih ada beberapa pabrik gula yang giling hingga
pertengahan Desember sehingga diperkirakan masih mencukupi untuk tahun 2014 nanti,” kata agus. Menurut perhitungan
hingga 30 november 2013, produksi gula nasional ada di angka
2,74 juta ton. Dengan tambahan 16 pG yang baru tutup giling
pada pertengahan Desember, diharapkan kebutuhan gula nasional tetap akan bisa tercukupi.
SAP Jayanti

sajian utama

"Innalillahi wa inna ilaihi roji’un.."
KomisaRis, DiReKsi, Dan PimPinan
seRTa seluRuH KaRyawan PT PeRKebunan nusanTaRa X (PeRseRo)
TuRuT beRDuKa CiTa aTas wafaTnya

muChtar eFFendi

h setiYanto

mantan direktur utama
5 Juni 1930 - 3 desember 2013

manager pengolahan pg watoetoelis
07 mei 1960 - 28 november 2013

”Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan
diberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan”
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 delegasi bisnis tembakau Cerutu besuki berfoto bersama dengan sekjen
asian Cina Center sebelum acara temu bisnis berlangsung.

Upaya Menembus ’Tembok’
Pasar Tembakau di Cina
kualiTaS tembakau asal Indonesia
sudah diakui banyak pihak. Bahkan
pasar Eropa dan Amerika Serikat se
bagai produsen cerutu kelas wahid di
dunia juga menjadi konsumen utama
tembakau Indonesia selama bertahun
tahun.
Di daratan Asia sendiri sebenarnya
juga ada pasar yang tidak kalah be
sar. Bahkan pertumbuhan konsumsi
produk berbahan tembakau seperti
rokok, rokok kelas premium hingga
cerutu terus meningkat seiring dengan
membaiknya taraf hidup perekonomi
an masyarakatnya.
Di balik kokohnya tembok besar
Cina yang dibangun sejak abad ketu
juh sebelum masehi, warga negaranya
sedang mengalami pergeseran gaya
hidup. Rokok kelas premium dengan

harga di kisaran Rp 250 ribu per bung
kus hingga cerutu berharga jutaan ru
piah terus diburu.
Melihat pergeseran gaya hidup
tersebut tentu saja kebutuhan akan
tembakau juga meningkat. Apalagi
Cina memiliki jumlah penduduk da
lam jumlah besar, yaitu sampai 1,4
miliar yang menganggap rokok kelas
premium dan cerutu sebagai gengsi.
Bagi Indonesia yang memiliki berba
gai jenis tembakau, Cina menjadi pasar
yang sangat menarik.
“Tembakau kita sebenarnya sudah
digunakan oleh industri di Cina. Tapi
sayangnya mereka tidak tahu bahwa itu
adalah tembakau Indonesia,” kata Ben
dahara Tim Konsorsium Pertembakauan
Jawa Timur, Henky Soegiharto.
Selama ini pembeli dari Cina men

 Sejumlah pengusaha cerutu di Cina sedang mengamati kualitas Tembakau besuki.
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dapatkan tembakau Indonesia dari
pedagang Eropa atau Amerika Serikat,
sehingga nama Indonesia justru tidak
diketahui. Ketika menemui perwakilan
industri pengguna tembakau, mereka
memuji tembakau asal Indonesia.
Selama ini pembeli tembakau dari
Cina sering mendapat tembakau de
ngan kualitas rendah atau hanya sisa
dari yang bisa dijual ke pabrikan di
Eropa atau Amerika Serikat. Karena itu
mereka cukup terkejut bahwa Indone
sia juga memiliki tembakau bermutu
tinggi atau top grade. Bahkan mereka
menyayangkan mengapa Indonesia ti
dak sejak dulu menjajaki perdagangan
langsung dengan Cina.
Jika tembakau Indonesia bisa masuk
langsung ke pasar Cina, tentu akan ada
banyak keuntungan yang bisa diper

potensi

lain menjual tembakau ke
oleh. Di antaranya harga
Cina, mereka juga membeli
bisa terangkat karena
tembakau dari Cina seba
tanpa melalui tangan ke
gai bahan blending rokok
tiga. Jika harga terangkat,
di AS,” tutur Henky.
bukan tidak mungkin ke
Selain itu di Cina juga
jayaan tanaman tembakau
memiliki lembaga monop
pada tahun 19701980an
oli tembakau yng meng
kembali terulang.
atur jual beli tembakau.
Henky
menuturkan,
Apalagi pabrik rokok di
produksi tembakau di
Cina merupakan perusa
Jember dulu bisa menca
Wakil Dubes RI di Cina, Wisnu e Pratignyo menerima dan memberikan arahan kepada delegasi
haan milik negara alias
pai 150.000 ton. Berbeda 
sebelum pelaksanaan temu bisnis di kantor kedutaan besar beijing.
BUMN. Pabrikan yang
jauh dengan kondisi seka
ditemui selama kunjungan
rang yang hanya sang
kuintal di antaranya laku Rp 8 juta per
ke Cina meminta perwakilan Indonesia
gup menghasilkan 15.000 bal alias
kuintal, maka setidaknya petani sudah
menemui badan monopoli perdaga
4.0004.500 ton tembakau. Padahal,
mendapatkan Rp 64 juta. Belum ter
ngan tembakau.
satu pabrik rokok di Cina dalam satu
masuk dari tembakau yang dijual un
Pihak pabrikan rokok dan cerutu
tahun ada yang membutuhkan hingga
tuk filler dengan harga sekitar Rp 2 juta.
Cina juga diundang berkunjung ke In
160.000 ton tembakau.
Kalau itu bisa terwujud, petani akan
donesia untuk menyaksikan langsung
Sebagai imbas, petani tembakau juga
sejahtera dan menggugah minat petani
perkebunan dan tembakau Indonesia.
yang merasakan dampak positifnya. Ia
lain menanam tembakau,” ujarnya.
Jika ingin mendapatkanTembakau
memberikan ilustrasi, tembakau kua
Memang diakui masih ada kendala
Bawah Naungan (TBN) top grade maka
litas baik bisa dihargai Rp 12 juta per
yang harus dihadapi. Ternyata tidak
seharusnya datang pada bulan No
100 kg atau 1 kuintal. Sementara biaya
bisa begitu saja mengalihkan pembe
vemberDesember. Sedangkan untuk
yang dikeluarkan petani sebesar Rp 25
lian dari pedagang Amerika Serikat
tembakau Na Oogst disarankan datang
35 juta per ha.
dan Eropa menjadi langsung dengan
pada Maret dan Mei.
“Jika dalam 1 ha bisa menghasil
pedagang dari Indonesia. ”Ada barter.
kana 1517 kuintal dan setengah atau 8
Pedagang Amerika atau Eropa itu se
SAP Jayanti

Mitra dalam Memberi Solusi
MenguCapkan

Selamat Natal
dan Tahun Baru
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penjajakan paSaR TeMBakau di Cina

Momen
Pengembangan
Kuantitas dan
Kualitas Produk
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negeri ‘Tirai Bambu’ Cina kini men
jadi negara yang disegani di dunia
dengan pertumbuhan ekonomi yang
dianggap sebagai salah satu yang
terkuat. Jumlah penduduknya seki
tar 1,4 miliar dengan tingkat ekonomi
yang terus tumbuh, juga menjadi salah
satu daya tarik bagi pemasaran produk
yang berkaitan dengan gaya hidup.
Salah satu yang sekarang sedang dige
mari adalah merokok cerutu.
Cina sebenarnya merupakan negara
penghasil tembakau virginia terbesar
ketiga di dunia. Tapi hingga sekarang
belum menghasilkan tembakau untuk
bahan baku cerutu. Padahal produk
cerutu di negara tersebut tumbuh
sebesar 30% pertahun dengan pen
jualan mencapai 300 juta batang per
tahun.
Bagi Indonesia, yang sudah mena
nam tembakau untuk bahan baku ce
rutu sejak 1859, keberadaan Cina saat
ini tentu memiliki daya pikat tinggi.
Penjajakan memasuki pasar Cina pun
mulai gencar dilakukan. Jika pasar
negara panda ini berhasil dimasuki,
bukan tidak mungkin produksi tem
bakau Indonesia juga akan lebih ber
gairah.
Sebagai salah satu penghasil cerutu,
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
pun ikut serta menginisiasi pembu
kaan pasar baru tersebut. Bagi PTPN
X, jika nanti pasar Cina sudah terbuka
maka peluang PTPN X menggenjot
produksi juga akan terbuka. “Kalau
ada pasar baru tentu volume produksi
bisa ditingkatkan dengan memaksi
malkan potensi produksi. Bahkan jika
kebutuhan pasar semakin tinggi lua
san areal juga bisa ditingkatkan,” kata
Kepala Divisi Tembakau PTPN X, Ir
Sugianto.
Menurutnya,
penyedi
aan lahan di Jember masih
cukup luas dan siap jika
terjadi
pengembangan
areal tanam baru. Hal
berbeda terjadi di Klaten
yang mesti diakui kondisi areal
tanamnya sudah mulai terbatas. Saat
ini, produksi tembakau dari PTPN X
masih berada di kisaran angka 2.000
ton dengan berbagai macam varian
tembakau. Jika nantinya pintu ger
bang perdagangan tembakau ke Cina
sudah mulai terbuka, secara bertahap
produksinya akan dinaikkan sekitar
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10% pertahun sembari terus memper
“Kalau pendekatan dengan STMA
an yaitu FIK yang bibitnya berasal
hatikan perkembangan yang ada.
lancar, saya perkirakan perkembang
dari Connecticut, Amerika Serikat.
Selain kemungkinan menambah
annya baru akan terlihat dalam waktu
Tembakau jenis ini dikembangkan di
produksi dan areal tanam, adanya pa
35 tahun ke depan,” tambahnya. Jika
Klaten. Sedangkan tembakau Jember
sar baru juga akan memperbaiki po
permintaan dari Cina sudah mulai
umumnya memiliki rasa lebih ringan
sisi tembakau Indonesia. Selama ini
stabil maka penambahan volume pro
dan warna daun lebih kalem.
tembakau asal Indonesia banyak di
duksi akan dilakukan dengan penam
Meskipun yakin bakal mampu me
buru oleh industri dan pedagang dari
bahan areal.
menuhi permintaan tembakau dari
Eropa dan Amerika Serikat. Seperti di
Selama ini tembakau Indonesia
Cina, namun sayangnya delegasi In
ketahui, industri cerutu Eropa sangat
yang masuk ke Cina 90%nya adalah
donesia belum bisa mengetahui bera
menggemari tembakau Indonesia.
filler atau bahan pengisi. Sugianto me
pa persisnya kebutuhan cerutu Cina
Selama ini, produksi tembakau
ngatakan, saat perdagangan langsung
dalam satu tahun. Data kebutuhan
cerutu dari Indonesia terserap oleh
dengan Cina sudah bisa dimulai, di
tembakau secara keseluruhan di Cina
pasar dari Eropa dan Amerika. ”Ka
harapkan komposisi ekspornya akan
hanya diketahui oleh STMA.
lau nantinya Cina juga membutuhkan
berubah. Bila selama ini bahan wrapSebagai langkah meyakinkan pe
produk tembakau dari Indonesia, ten
per yang volume ekspornya ke Cina
laku industri Cina, delegasi Indonesia
tu akan ada persaingan. Dan
juga mengundang mereka
saat itulah posisi tawar Indo
agar berkunjung ke Indone
nesia akan lebih kuat dalam
sia. Dijadwalkan pada triwu
selain kemungkinan menambah produksi
hal penentuan harga,” tutur
lan pertama 2014 atau sekitar
dan areal tanam, adanYa pasar baru Juga
Sugianto.
akan memperbaiki posisi tembakau indonesia. Bulan Maret, perwakilan in
Dari hasil pertemuan de
dustri Cina akan berkunjung
selama ini tembakau asal indonesia banYak
ngan sejumlah perwakilan
ke Jember menyaksikan pro
diburu oleh industri dan pedagang dari
dari pabrik rokok baik cerutu
eropa dan amerika serikat. seperti diketahui, duksi tembakau secara lang
maupun sigaret dari Cina,
sung.
industri Cerutu eropa sangat menggemari
diketahui bahwa ternyata se
Kunjungan delegasi Indo
tembakau indonesia.
lama ini tembakau Indonesia
nesia ke Cina untuk membu
sebenarnya sudah banyak di
ka pasar baru dilaksanakan
gunakan. Hanya pembelian
pada 2527 November 2013,
nya tidak langsung dari eks
dengan dipimpin Direktur
porter Indonesia melainkan
Pengembangan Mutu Barang,
melalui pedagang Eropa dan
Kementerian Perdagangan RI,
Amerika Serikat yang selama
Husniaty, MSc. Delegasi ini
ini membeli tembakau dari
terdiri dari berbagai instansi
Indonesia. Diperkirakan, tem
seperti Kementerian Perdaga
bakau PTPN X yang masuk ke
ngan, Kementerian Koordina
Cina hanya sekitar 5 persen
si Perekonomian, Tim Revi
dari keseluruhan produksi.
talisasi Pertembakauan Jatim,
Namun demikian, meskipun
Disperindag Jatim, PTPN X,
nantinya jalinan perdagangan
Konsorsium Pemasaran Tem
dengan Cina sudah terben
bakau Cerutu Besuki, Asosia
tuk, pasar Eropa tetap akan
si Tembakau Indonesia serta
dipertahankan.
dari eksporter tembakau.
Selama di Cina, delegasi
Perlu wAkTu PANJANg
mengadakan
pertemuan
Menurut pria yang juga
dengan perwakilan delapan
sebagai Ketua Konsorsium
pabrik rokok, baik cerutu
Tembakau ini, pembukaan jalan jual
hanya 10% diharapkan bisa menjadi
maupun sigaret yang berasal dari be
beli tembakau dengan Cina memang
60%. Sedangkan filler yang margin ke
berapa kota di Cina. Misi ini dilaksan
tidak akan semulus jalan tol. Dibu
untungan rendah cukup 40%.
akan bekerja sama dengan Kedutaan
tuhkan waktu agak panjang karena
Ditanya mengenai selera pasar Cina,
Besar Republik Indonesia di Beijing
sistem perdagangan tembakau Cina
menurut Sugianto, konsumen Cina le
dan ASEAN Cina Center yang meru
yang diatur oleh State Tobacco Monopbih menggemari rasa tembakau yang
pakan suatu Badan Pusat Informasi
oly Administration (STMA) atau badan
kuat atau sedikit keras. Selama ini
dan Aktivitas Promosi kerjasama ne
monopoli tembakau Cina. Semua ek
produsen cerutu Cina banyak meng
garanegara ASEAN dan Cina dalam
spor dan impor tembakau di Cina ha
gunakan tembakau dari Ekuador atau
bidang perdagangan, investasi, pendi
rus melalui persetujuan badan negara
Kuba yang memiliki citarasa tersebut.
dikan, budaya dan pariwisata. 
ini dan tidak bisa langsung dilakukan
Padahal sebenarnya di Indonesia juga
SAP Jayanti
antarpengusaha.
ada tembakau dengan citarasa demiki
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pT MiTRaTani dua TujuH

kembangkan Bumbu
dan Sayur Siap pakai
PaMor PT Mitratani Dua Tujuh,
Jember, semakin mentereng. Nam
pak pada 19 November lalu, Menteri
BUMN, Dahlan Iskan, berkunjung ke
eksporter kedelai edamame tersebut.
Meskipun cuaca kurang bersahabat,
tetapi tak menyurutkan semangat
para pekerja dan jajaran direksi PT
Mitratani Dua Tujuh, menyambut
pria yang terkenal dengan jargon:
kerja, kerja, kerja tersebut.
Guyuran hujan tak kunjung henti,
waktu telah menunjukkan pukul
16.00 WIB. Suara sirine mobil Patwal
memasuki gerbang kantor PT Mitra
tani Dua Tujuh. Sang menteri yang
dikenal ramah tersebut datang juga.
Sempat mundur dari jadwal yang
ditentukan, yakni pukul 14.45 WIB.
Dahlan datang didampingi Dirut
PTPN X, Ir Subiyono, MMA, Komisa
ris Utama, Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo,
MS, serta Direktur PT Mitratani Dua
Tujuh, Wasis Pramono.
Dahlan langsung meninjau berba
gai tahap yang ada di PT Mitratani
Dua Tujuh, mulai dari penerimaan
material hingga proses produksi.

64

Sesekali waktu ia sempat bertanya
terkait proses produksi hingga proses
ekspor. Meski kunjungan yang relatif
singkat, Dahlan terlihat puas dengan
kinerja perusahaan gabungan dari
BUMN, PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) X dan PT Bahana Artha Ven
tura itu.
Seperti diketahui, PT Mitratani Dua
Tujuh merupakan produsen kedelai
edamame berkualitas ekspor. Bisnis
utama Mitratani Dua Tujuh adalah
sayuran beku yang berfokus ekspor.
Komoditas yang dihasilkan adalah
kedelai edamame dan okra. Untuk
pasar ekspor 80 persen, ditujukan ke
Jepang, dan sisanya dikirim ke Amer
ika Serikat, Eropa, dan Singapura.
Saat ini, jumlah konsumen besar
untuk penjualan ekspor adalah 22
konsumen yang merupakan perusa
haan dan distributor makanan besar
di Jepang dan sejumlah negara lain
nya. Di dalam negeri, Mitratani mem
punyai 21 konsumen besar yang didis
tribusikan ke supermarket, restoran,
kafe, dan hotel berbintang di banyak
kota besar.
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Ditemui di selasela menemani
kunjungan Menteri BUMN Dahlan
Iskan, Direktur PT Mitratani Dua Tu
juh, Wasis Pramono, menguraikan,
pihaknya pada tahun 2013 ini meng
incar pendapatan sebesar Rp 121 mi
liar. Kecuali itu, melakukan berbagai
diversifikasi usaha yang juga tengah
dilakukan.
Ia menyebutkan, saat ini luas la
han panen PT Mitratani DuaTujuh
mencapai 1.100 hektar yang tersebar
di Kabupaten Jember. Mitratani juga
mempunyai lahan pembenihan di
Bondowoso. Tahun ini juga tengah
melakukan diversifikasi bisnis dengan
mengembangkan pemasaran produk
bumbu siap pakai dan sayuran siap
makan. Perusahaan ini telah memasok
aneka bumbu dan sayur siap pakai ke
PT Freeport Indonesia, dengan nilai
mencapai belasan milliar rupiah se
tiap tahunnya.
Menurut dia, pihaknya mem
produksi sekitar 64 jenis bumbu dan
sayur siap pakai, antara lain bumbu
rendang, bumbu rujak, bumbu rica
rica, bumbu sambal goreng dan masih
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banyak aneka bumbu lainnya. Semen
tara untuk sayur dan makanan ke
cil beku meliputi sayur sop, cap cay,
perkedel, dan beberapa lainnya.
“Selama ini, kami mengirim aneka
bumbu dan sayur ke PT Freeport. Al
hamdulillah, tiap tahun jumlahnya
meningkat terus. Omzetnya meng
alami kenaikan yang signifikan, Rp
6 miliar untuk tahun 2011 dan kini
meningkat 200 persen. Tahun 2013,
kurang lebih omzet produk bumbu
siap pakai sekitar Rp 11 miliar. Da
lam dua bulan, NovemberDesember
2013, kami dapat pesanan 141 ton
bumbu dan sayuran siap pakai dari
Freeport,” ujarnya.
Saat ini tengah menjajaki prospek
pasar bumbu siap pakai yang cukup
menjanjikan. “Kami mencoba mena
warkan ke perusahaan pertambangan
dan pengeboran kilang minyak milik
asing. Di sana, produk bumbu dan
sayur beku siap pakai milik kami,
tinggal dimasak,” ujarnya.
Lebih jauh disebutkan, dari target
pendapatan Rp 121 miliar tersebut, Rp

102 miliar di antaranya berasal dari
ekspor ke Jepang. Tahun 2013 ini juga
ditargetkan ekspor sebanyak 5.593
ton, naik dari tahun lalu sebesar 5.238
ton. Edamame merupakan komoditas
dominan sekitar 80 persen dari angka
ekspor, sisanya adalah okra. Sejauh
ini kami on the right track dalam men
capai target. Untuk pasar dalam nege
ri, Mitratani tahun ini menjual 1.360
ton edamame, meningkat dari tahun
lalu sebesar 1.317 ton,” ujarnya.
Saat ini kedelai edamame banyak
diminati masyarakat Jepang, karena
dikenal kaya nutrisi, nonkolesterol,
dan bebas bahan kimia. Untuk pasar
dalam negeri produk edamame kini
juga semakin diminati seiring per
tumbuhan jumlah kelas menengah di
Indonesia. “Kelas menengah adalah
penyuka produkproduk pertanian
berkualitas tinggi. Edamame dinilai
mewakili produk pertanian tersebut,
sehingga edamame banyak disajikan
di restoran dan hotel berbintang,”
jelasnya. 

“selama ini, kami
mengirim aneka bumbu
dan saYur ke pt Freeport.
alhamdulillah, tiap tahun
omzetnYa mengalami
peningkatan Yang
signiFikan, rp 6 miliar
untuk tahun 2011 dan kini
meningkat 200 persen.
tahun 2013, kurang lebih
omzet produk bumbu
siap pakai sekitar rp 11
miliar. dalam dua bulan,
november-desember 2013,
kami dapat pesanan 141
ton bumbu dan saYuran
siap pakai dari Freeport.”
 wasis Pramono
DIRekTuR PT MITRaTaNI Dua TuJuH
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PG KremboonG

Revitalisasi Berbuah efisiensi
Tahun 2013, Pabrik Gula (PG) Krem
boong, menorehkan perkembangan
luar biasa. Hal tersebut dapat dicapai
dengan susah payah karena harus be
radaptasi dengan berbagai jenis mesin
baru, hingga akhirnya PG yang berada
di kawasan Delta tersebut bisa meno
rehkan perkembangan maksimal.
General Manager PG Kremboong, H
Agus Widagdo, ditemui di kantornya,
mengatakan, penerapan revitalisasi di
tahun 2013 merupakan upaya pening
katan performance PG Kremboong. Itu
dilakukan dengan cara mengganti
mesinmesin manual atau konven
sional ke mesin otomatis.
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“Sejumlah revitalisasi permesinan
telah kami lakukan, antara lain meng
ganti mesin uap menjadi elektromotor
dan mengganti mesin boiler berteka
nan rendah menjadi tinggi. Selain itu,
saringan nira mentah diganti lebih
modern,” urainya.
PG Kremboong juga melakukan
penggantian mesin putaran yang se
mula 18 unit mesin manual menjadi 2
unit mesin otomatis berkapasitas 1.500
kilogram per siklus. Mesin penge
masan gula diganti dari yang sistem
terbuka menjadi tertutup, sehingga le
bih steril dan meningkatkan higienitas
produksi gula.
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Mengenai revitalisasi, anggaran
yang digelontorkan sebesar Rp 136
miliar yang pengerjaannya dimulai se
jak tahun 2012 silam. “Revitalisasi PG
Kremboong berdampak pada empat
aspek. Pertama, peningkatan kapasitas
dari semula 1.600 TCD menjadi 2.300
TCD dengan penggantian penggerak
gilingan dari mesin uap ke elektromo
tor,” lanjutnya.
Kedua, penyimpanan energi dengan
menggunakan turbin alternator berka
pasitas 4 MW yang bisa menghasil
kan surplus listrik. Setelah pergantian
mesin tersebut, PG Kremboong tidak
perlu mengeluarkan anggaran untuk
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pembayaran rekening PLN sebesar Rp
344 juta setiap bulan.
Tahun depan sudah akan dilak
sanakan program co-generation dengan
mengolah ampas tebu menjadi listrik
yang dijual ke PLN. Program co-generation ini sekaligus melengkapi pro
gram serupa yang sudah dan akan di
laksanakan di PG Ngadiredjo dan PG
Pesantren Baru, Kediri.
“Program co-generation di PG Krem
boong adalah bagian dari upaya men
goptimalkan potensi ekonomi tebu
yang tidak hanya menghasilkan gula
namun juga menghasilkan produk
lain,” ujar dia.
Ketiga, ada efisiensi dari pema
sangan boiler bertekanan uap tinggi,
sehingga mampu menekan kehilang
an dari 2,8 persen menjadi 2,3 persen.
Keempat,
terjadi
peningkatan
kuantitas dan kualitas gula serta ber
dampak pada peningkatan kapasitas
pengemasan, dari semula 100 kuintal
per jam menjadi 450 kuintal perjam.
Kelima, adalah saving ampas menca
pai 2,7 ton per jam atau sekitar 65 ton
per hari.
Dari segi kualitas, kadar keputihan
menurut skala ICUMSA (International
Commission for Uniform Methods of
Sugar Analysis) akan turun dari 180
IU menjadi 100 IU. ICUMSA adalah
standar kelas mutu (grade) warna gula
yang ditentukan lewat satuan IU atau
International Unit. Interval ICUMSA
gula mulai 454.600 IU. Semakin ren
dah ICUMSA, warna gula semakin
cerah, dan umumnya mutu gula kian
bagus.
“Namun, penggantian mesin oto
matisasi bukan tanpa hambatan dan
persoalan,” ujar dia. Ia melanjutkan,
salah satu pabrik gula milik PTPN
X ini harus mengawali musim gil
ing dengan penggunaan mesin
baru yang masih belum bisa di
operasionalkan secara maksimal.
Menurutnya, ada tiga masalah
mendasar yang sempat mewarnai
periode awal giling, yaitu sinkro
nisasi alatalat lama dengan alatalat
baru. Belum terjalinnya komunikasi
antarbagian, serta tenaga kerja yang
masih belum terbiasa mengoperasion
alkan mesin baru. Mereka masih ter
biasa dengan mesin konvensional.
“Kami terus melakukan perbaikan

EfisiEnsi yang Dilakukan Pg kremboong
NO

efISIeNSI

1

peningkatan kapasitas dari semula 1.600 TCD menjadi 2.300 TCD

2

penyimpanan energi dengan menggunakan turbin alternator berkapasitas 4 MW yang
bisa menghasilkan surplus listrik.

3

efisiensi dari pemasangan boiler bertekanan uap tinggi, sehingga mampu menekan
kehilangan dari 2,8 persen menjadi 2,3 persen.

4

peningkatan kapasitas pengemasan dari semula 100 kuintal per jam menjadi 450
kuintal per jam.

5

saving ampas hingga 2,7 ton per hari atau sekitar 65 ton per hari

dan mengharuskan tenaga kerja untuk
segera beradaptasi dan bisa mengop
erasinalkan mesin yang baru,” kata
Agus. Selain itu, komunikasi antar
bagian juga sempat terganggu. Pasal
nya, setiap bagian sedang mengalami
kesulitan dalam mengoperasionalkan
alat baru.
“Ada tiga shift, dan trouble shooting
yang dihadapi satu shift dengan shift
yang lain berbeda. Dalam waktu satu
bulan, kami bekerja keras agar semua
trouble shooting bisa segera dipecahkan
dan semua tenaga kerja bisa mengope
rasikan alat baru,” papar dia.
Lebih jauh Agus menyata
kan, masalah belum bisa
mengoperasionalkan mesin
baru terjadi hampir di selu

ruh bagian, termasuk power listrik.
Agar musim giling bisa berjalan sesuai
dharapan, pihaknya bekerja keras dan
bersamasama untuk bisa secepatnya
beradaptasi dengan perubahan alat
otomatis itu.
“Alhamdulillah, saat ini semua
masalah itu sudah bisa kami atasi.
Hari ini, kapasitas giling kami sudah
2000 TCD dan target kapasitas giling
sebesar 2300 TCD. Kami siap untuk
menuju ke 2300 TCD,” ujarnya. Ia me
nambahkan selain masalah internal,
di periode awal musim giling juga
disebabkan pasokan bahan baku tebu
yang kurang. Di mana, curah
hujan di daerah Delta cukup
tinggi.
Sekar Arum

 H Agus widagdo
GeNeRal MaNaGeR PG kReMbooNG
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RupS pT eneRgi agRo nuSanTaRa

PTPN X Tunjuk PT Enero
sebagai Operator Pabrik Bioetanol

 kuasa Pemegang Saham, Direktur Produksi PTPN X, Ir Tarsisius Sutaryanto, MM (tiga dari kanan) menyepakati RkaP PT energi
agro Nusantara tahun 2014.

PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
menunjuk PT Energi Agro Nusantara (En
ero) menjadi operator pabrik bioetanol
milik PTPN X di Gempolkrep, Mojokerto.
Penunjukkan ini dilaksanakan melalui Ra
pat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang
dilangsungkan Kamis (19/12) lalu.
RUPS dihadiri oleh Kuasa Pemegang
Saham yaitu Direktur Produksi PTPN X, Ir
Tarsisius Sutaryanto, MM beserta Dewan
Komisaris yaitu Komisaris Utama, Dolly Par
lagutan Pulungan, S.E, MM dan Komisaris
Cipto Budiono, direksi serta beberapa staf
dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
dan PT Energi Agro Nusantara. RUPS kali
ini mengagendakan persetujuan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT
Energi Agro Nusantara tahun 2014.
Komisaris Utama PT Energi Agro Nu
santara, Dolly Parlagutan Pulungan, S.E,
mengatakan RUPS ini merupakan langkah
untuk penerushibahan dari PTPN X ke PT
Enero. "Masih ada penerushibahan sebesar
USD 15,5 juta dari Kementerian Perindus
trian namun tidak bisa langsung ke PT En
ero. Karena itu, agar sesuai dengan kontrak
yang ada antara Kementerian Perindustri
anNEDO Jepang dan PTPN X, perlu ada
penerushibahan dari PTPN X ke PT Enero
karena izinnya masih milik PTPN X," tutur
Pulungan. Proses penerushibahan dijadwal
kan akan tuntas pada 2014 mendatang.
Pulungan menegaskan bahwa seluruh ak
tifitas perusahaan dan investasi masih milik
PTPN X. "Jadi Enero hanya pelaksana yang
mengoperasikan pabrik bioetanol hingga
menjadi PT sendiri," ujarnya. Bila nanti su
dah berdiri sendiri, PT Enero tidak lagi dia
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tur PTPN X sehingga bisa menjalankan good
corporate governance dan meraih profit untuk
dirinya sendiri. Adanya penunjukkan ini
sekaligus juga digunakan untuk mengurus
perizinan karena ada regulasi dari bea cukai
yang harus dipenuhi PT Enero sebagai pro
dusen produk bahan bakar.
Pulungan menuturkan, RUPS dibuka
oleh Komisaris Utama yang selanjutnya me
nyerahkan Pimpinan Rapat kepada Direk
tur Utama PTPN X selaku kuasa Pemegang
Saham untuk bertindak sebagai Pimpinan
Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat menya
takan bahwa dengan dipenuhinya persyara
tan yuridis sesuai dengan Aggaran Dasar
Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan ber
hak mengambil keputusan yang mengikat.
Kemudian Direksi PT Enero memaparkan
usulan RKAP Tahun 2014 yang lantas diberi
tanggapan oleh Dewan Komisaris.
Ada beberapa hal yang diputuskan da
lam RUPS kali ini. Yang pertama adalah me
nyetujui RKAP Tahun 2014 PT Energi Agro
Nusantara sebagai operator Pabrik Bioetha
nol PTPN X, mengesahakan RKAP 2014 PT
Energi Agro Nusantara sebagai operator
pabrik bioethanol PTPN X dan menyetujui
PT Energi Agro Nusantara sebagai operator
pabrik bioethanol disertai kewenangan, hak
dan kewajiban dalam rangka mengelola pe
laksanaan operasional pabrik bioethanol.
Selain itu juga disampaikan arahan ke
pada Direksi PT Enero agar membangun
model kerja dan corporate culture yang ber
beda dengan PT Perkebunan Nusantara X
(Persero) yang lebih profesional dan memi
liki komitmen dalam pengembangan peru
sahaan. Direksi juga diminta agar mencip
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takan budaya kedisiplinan pada karyawan
dan menciptakan aktivitas bagi setiap kar
yawan setiap hari. Hal ini agar tiap individu
untuk tetap memiliki beban dan tanggung
jawab pekerjaan.
Arahan ketiga yaitu agar Direksi mem
anage kondisi kevakuman atau kekosongan
yang saat ini terjadi di perusahaan, salah
satu upaya dengan menunjuk individu un
tuk pendampingan dan monitoring peker
jaan operasional di perusahaan setiap ha
rinya. Berikutnya, Direksi diminta segera
menyiapkan pemasaran produk utama dan
produk derivatif dari ethanol. Direksi juga
diminta menyiapkan Individu untuk pen
dampingan terhadap manajemen dan ope
rasional untuk memanfaatkan kekosongan
manajemen operasional.
Kemudian, Direksi diarahkan agar me
nyiapkan dan menata individu sesuai de
ngan kemampuan dan kompetensi di
bidangnya dan tetap memonitoring proses
administrasi dan perizinan dalam persiapan
operasional Pabrik Bioethanol. Berkaitan
dengan kesehatan karyawan, Direksi diarah
kan agar bekerjasama dengan PT Nusantara
Medika Utama selaku Anak Perusahaan dari
PT Perkebunan Nusantara X (Persero).
Berikutnya, Direksi agar mengoptimal
kan penyelesaian perizinan agar Pabrik
Bioethanol segera berproduksi sehingga
menghindari kemungkinan kerugian. Direk
si juga diminta agar bekerjasama dengan Di
visi PBJ, PT Perkebunan Nusantara X (Perse
ro) dalam pengadaan barang dan jasa.
Mengenai pemasaran, Direksi PT Ene
ro agar membuka peluang pasar ekspor
dengan mencari eksportir; Direksi agar men
cari alternatif pasar lain secepatnya setelah
pabrik melengkapi perizinan; Direksi agar
segera mencari pasar dan segera mengu
rus perizinan pupuk cair untuk mencegah
pabrik berhenti operasi dan Direksi agar me
nyiapkan produk untuk pemenuhan pasar
untuk ekspor.
Sebagai penutup, RKAP yang disahkan
ini merupakan pedoman bagi Direksi dalam
menjalankan kegiatan usaha tahun 2014 dan
Dewan Komisaris diminta untuk melakukan
evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan
RKAP dengan selalu berpegang kepada prin
sip disiplin anggaran dan melaporkannya
secara berkala kepada Pemegang Saham.
SAP Jayanti

oPini

Kita dan

tirani WtO

P

erhelaTan para menteri
perdagangan seluruh dunia
dalam Konferensi Tingkat
Menteri ke9 WTO di Bali
yang berlangsung pada 36
Desember 2013 menyisakan tanda
tanya besar bagi petani di negara ber
kembang. Kegigihan India dalam me
lindungi ketahanan pangan rakyatnya
banyak mengundang simpati para pe
merhati ekonomi kerakyatan. Karena
menjamin ketersediaan pangan 1,3
miliar penduduk bukanlah pekerjaan
mudah.
Sebenarnya siapakah yang paling
diuntungkan dengan kesepakatan or
ganisasi perdagangan dunia (WTO)
itu? Apakah kita masyarakat yang
baru tumbuh? Proyeksi dari Sekreta
ris Jenderal WTO, dengan peningkat
an 1 trilyun dolar dan membuka 21
juta lapangan kerja baru yang bisa

diperebutkan pelaku bisnis, tetaplah
negara maju yang akan menerima
segala manfaat dari liberalisasi perda
gangan dunia. Mereka telah menyiap
kan pertanian dan petaninya agar
memiliki harga pokok yang rendah.
Subsidi yang luar biasa besar dari
negara maju (USD 100 miliar di AS
dan USD 80 miliar di Eropa) maupun
dukungan infrastruktur yang sudah
dibangun sejak lama menjadikan me
reka lebih siap bersaing di pasar inter
nasional. Ini yang kita belum punya.
Tidaklah adil mempertaruhkan
kondisi yang disiapkan seadanya de
ngan mereka yang pengusahaannya
mendekati skala industri. Maka terasa
sangat heroik ketika sebuah negara
India yang dalam beberapa industri
pertaniannya selangkah di depan kita
berani tegas tidak mau berkompromi
dengan negara maju. Terasa betul na

sionalismenya lebih memihak pada
kepentingan rakyat dari pada ‘gagah
gagahan’ ingin dianggap negara yang
maju meskipun dalamnya rapuh.
Ketidakadilan yang dibungkus
dalam konsep perdagangan global
melalui liberalisasi dan kapitalisme
berbeda secara diametral dengan eko
nomi kerakyatan. Yang harus dicer
mati dari ekonomi kapitalis adalah se
makin masifnya modal yang ditanam
akan menekan harga pokok secara
signifikan. Dan itulah yang digeng
gam negara maju.
Skala ekonomi yang besar akan
menggilas penjual asongan dan pe
dagang kelontong (pracangan). Pe
nguasaan lahan yang luas pasti akan
menang berkompetisi dengan lahan
petani yang hanya 0,5 hektar. Tidak
hanya pada tingkat individu saja, na
mun juga sampai skala nasional. Itu
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Moch. Cholidi
Sekretaris Perusahaan
PT PerkebunaN Nusantara X
(persero)

Thesa yang
menganggap bahwa
persaingan bebas
akan mendorong
industri gula makin
efisien masih sebatas
utopia saja sepanjang
peran yang diambil
pemerintah masih
minimalis seperti
sekarang.
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lah yang membuat India bergeming
dengan komitmennya untuk mem
pertahankan ketahanan pangan.
Sulit dibayangkan, apa jadinya jika
kita larut dalam perdagangan yang
bebas hambatan di saat defisit per
dagangan kita yang makin dalam?
Bagaimana nasib rupiah ke depan?
Bagaimana para petani yang putus
asa terhadap lahan yang tidak lagi
mampu menghidupinya? Maka seba
gai tuan rumah yang baik, Indonesia
seyogyanya tidak perlu memaksakan
'keberanian' yang memproyeksikan
4 tahun lagi siap berjibaku dalam
persaingan bebas produk pertanian.
Sikap India lebih realistis dibanding
kan Indonesia.
Bagaimana dengan industri gula?
Sepertinya setali tiga uang. Biaya po
kok yang tinggi dari kebun yang be
lum tersentuh mekanisasi maupun
pabrik yang padat karya rasanya ma
sih sulit menyamai Australia bahkan
Thailand sekalipun.
Thesa yang menganggap bahwa
persaingan bebas akan mendorong in
dustri gula makin efisien masih seba
tas utopia saja sepanjang peran yang
diambil pemerintah masih minima
lis seperti sekarang. Ada tiga faktor
yang menyebabkan harga pokok ini
terpaksa harus tinggi yaitu: Pertama,
posisi yang berpeluang kecil untuk
mencapai potensi produksi melebihi
14% sebagaimana negara yang memi
liki panjang penyinaran diatas 12 jam
atau beda suhu minimum dengan
suhu maksimum lebih dari 11°C. Se
mentara di Indonesia selisih suhu
minimum dengan suhu maksimum
hanya 7°C.
Terbukti varietas tebu unggulan
yang kita bawa dari luar negeri, ka
rena beda geografi, justru hasilnya di
Indonesia lebih rendah daripada di
negara asal. Kedua, skala usaha kecil
berbasis tebu rakyat juga kapasitas
giling pabrik masih banyak di bawah
2.000 TCD, dan ketiga, sifat operasio
nalnya yang masih padat karya se
hingga rentan terhadap gejolak demo
buruh yang selalu menuntut kenaikan
upah. Diperlukan transformasi yang
sangat mendasar untuk segera masuk
dalam kancah persaingan global.
Tidak hanya itu, anggaran yang
harus disiapkan juga luar biasa besar.
Risiko ikutan yang harus diantisipasi
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adalah rasionalisasi karyawan serta
lompatan paradigma yang membutuh
kan energi dan keberanian lebih. Sam
pai sekarang gula masih belum mampu
swasembada. Sama seperti komoditas
pangan lain yang juga tergantung im
por (beras, jagung, kedelai, daging).
Empat tahun setelah 2013 terlalu
berani untuk melakukan semua effort tersebut karena ada yang tidak
mudah dilakukan oleh korporasi. Ka
rena menyangkut masyarakat banyak
yang disebut petani. Lantas apa yang
harus disiapkan jika seandainya kita
terpaksa harus menerima kehadiran
produk yang lebih murah dari luar?
Dari kacamata perdagangan, im
por barang murah adalah suatu ke
untungan tetapi dari sisi ketahanan
pangan akan sangat berbahaya bagi
penghidupan jutaan rakyat yang ber
gantung padanya. Pemimpin negara
dipilih bukan untuk kepentingan ne
gara lain tetapi untuk menyejahtera
kan rakyatnya. Walaupun harus di
tempuh dengan perang sekalipun.
Penguatan ekonomi rakyat kecil
tidak cukup hanya mencintai produk
dalam negeri sementara proteksi ti
dak diberikan sepatutnya. Belajar dari
pengalaman negara lain yang sudah
berhasil mengantar rakyatnya, per
lindungan mereka luar biasa. Lihatlah
Jepang yang demi menjamin kesejah
teraan petaninya menetapkan harga
gula diatas 24 ribu agar masyarakat
pedesaan tidak tergoda ke kota.
Apapun hasil dari kesepakatan itu,
yang jelas tantangan sudah meng
hadang di depan kita. Siap tidak
siap kita harus menerima persaingan
yang makin sengit ini. Subsidi perta
nian masih diijinkan sampai 15% dari
produk domestik bruto masih cukup
ruang untuk membiayai penguat
an daya saing pertanian, termasuk
produksi bahan pangan gula. Meski
pun Menko Perekonomian sudah
memagari kalau pemerintah belum
kuat memberikan sebesar itu karena
alasan fiskal.
Kenapa ini bisa jadi peluang
untuk industri gula?
Program revitalisasi gula yang me
nyasar swasembada gula konsumsi
pada tahun 2014 masih belum ada
tanda-tanda akan diraih. Belum nam
pak perubahan mendasar dari tingkat
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sederhana adalah penanganan maingula, kaki yang lain mencukupi kebu
efisiensi yang dihasilkan. Baik on farm
tenance ketel yang menggunakan feed
tuhan BBM. Tugas mengejar swasem
maupun off farm. PGPG di Jawa yang
water dari softener atau yang lebih maju
bada dapat sekaligus membantu ke
mayoritas dimiliki BUMN masih ber
dengan deming plant. Siklus penggan
cukupan energy di sisi lain. Mari kita
kutat menyelesaikan halhal rutin,
tian pipa ketel dengan cara ini berkisar
perhatikan defisit neraca perdagang
termasuk investasinya juga terkesan
34 tahun. Ketel yang modern sudah
an yang makin membengkak dan
rutin, maka harga pokok yang terben
menggunakan reverse osmosis, teknolo
akhirnya menghempaskan rupiah
tuk juga rutin (tetap tinggi).
gi ini akan memperpanjang umur pipa
sampai 12 ribu.
Efisiensi seharusnya ditopang oleh
hingga 1520 tahun.
Ternyata pos yang paling besar
kecukupan energi yang berlebih se
Dapat dibayangkan berapa penghe
menguras dollar adalah pembelian
hingga bisa dikonversi dalam ben
matan yang bisa dilakukan dari sisi ke
bahan bakar minyak untuk mengge
tuk lain yang bisa dijual. Kecukupan
tel ini. Demikian juga perpipaan yang
rakkan perekonomian nasional. Di
energi tentu tidak bisa diharap ba
mengantarkan nira atau magma dapat
butuhkan USD 3,75  4,5 milyar per
nyak dari pengoperasian ketel tekan
dipastikan akan mengalami korosi,
bulan untuk membeli BBM. Dari sisi
an rendah yang berumur ratusan ta
karena bahan itu sendiri potensial ko
ini, industri gula sebenarnya mampu
hun. Alihalih mengganti ketel, untuk
rosif. Seharusnya umur pipa juga bisa
berkontribusi mengisi blended portion
mempertahankan pemeliharaan yang
diperpanjang jika bahan yang dipilih
dari bioetanol. Dan itu berarti uang
ada saja sudah sangat berat, demikian
adalah stainless steel. Secara keseluruh
yang membantu menekan HPP gula.
keluh seorang administratur PG di
an maintenance cost berada pada kisar
Mandat pemerintah bahwa kita
Jawa Tengah. Disinilah peran peme
an 19.000 – 20.000 rupiah per ton tebu.
harus mengembangkan energi baru
rintah dapat memberikan solusi yang
Masih jauh jika kita banding
tuntas. Selama ini program
kan dengan India yang sudah
diserahkan pada korporasi
bagi pg Yang kemampulabaannYa
mampu menekan biaya sam
dengan beban bunga yang
rendah tentu tidak bisa diharapkan
pai USD 0,6 per ton tebu.
mencekik leher.
mampu berinvestasi dari dana internal.
Tentu kita tidak bisa te
Mestinya dari bahan baku
rusmenerus mengharap per
yang sama PG dapat mencip
barangkali skema wto di bali dapat
lindungan atau proteksi dari
takan ekses power yang tinggi
diJadikan piJakan untuk pengalokasian
bila tekanan ketel juga diting
revitalisasi Yang lebih tuntas. mari kita pemerintah. Tekad bersama
katkan. Pada ketel tekanan 22
putus sikap saling menunggu siapa Yang yang kuat antara korporasi
dan pemerintah untuk secara
bar hanya menghasilkan ekses
harus memulai.
komprehensif
menyelesai
power 010 kwh/ton tebu, bila
kan permasalahan ini harus
dinaikkan 45 bar maka ekses
menjadi semangat dalam me
powernya menjadi 1530
maknai revitalisasi industri
kwh/ton tebu. Bila dinaikkan
gula yang sesungguhnya.
lagi dengan teknologi extractBagi PG yang kemampu
ing/condensing turbine 82 bar
labaannya rendah tentu tidak
akan dihasilkan ekses power
bisa diharapkan mampu ber
80100 kwh/ton tebu dengan
investasi dari dana internal. Barang
manfaat ikutan pemakaian uap untuk
dan terbarukan dengan mengisi 10%
kali skema WTO di Bali dapat di
prosesing menurun dari 50 menjadi 34
campuran BBM premium. Maka pada
jadikan pijakan untuk pengalokasian
uap% tebu (Meyer. 2013).
tahun 2014 ada peluang 3,1 juta kilo
revitalisasi yang lebih tuntas. Mari
liter impor BBM yang bisa diisi di da
Luar biasa! Dengan power yang
kita putus sikap saling menunggu
lam negeri. Daripada tetes (molasses)
kuat ini tidak akan ada lagi rebutan
siapa yang harus memulai.
diekspor sebagai bahan baku, akan le
vacuum, penggerak dapat dielektri
Pemerintah bisa berperan lebih
bih memberi nilai tambah jika dipro
fikasi, suasana pabrik tidak bising.
sebagaimana negara lain telah me
ses menjadi bioethanol dulu.
Produksi listrik selama musim giling
lakukannya, seperti India, Thailand
Belum lagi akan ada proses distilasi
(kemarau) sebenarnya pas dengan ke
maupun kampiun industri gula Bra
bioetanol yang berbahan baku ampas.
butuhan PLN yang biasanya menurun
sil. Mereka samasama berangkat
Semestinya tidak boleh ada pabrik
pasokannya ketika banyak bendung
dari keterpurukan tetapi diantarkan
gula yang rugi lagi jika integrasi ini
an yang debitnya menyusut. Inilah
dengan kepiawaian negaranya. Seka
bisa diwujudkan.
sebenarnya aktivitas yang mampu
rang pabriknya tumbuh integral de
Efisiensi juga bisa dibangun dari
membantu menurunkan HPP industri
ngan tiga pilar pendapatan: gula lis
paradigma investasi yang harus ber
gula yang masih tinggi tersebut. Lagi
trik dan bioetanol. Mereka telah siap
orientasi jangka panjang. Maksudnya
lagi revitalisasi ini terhenti, karena
menghabisi negara yang masih lemah
adalah upaya penghematan dengan
uangnya dari mana?
daya saingnya.
pilihan harga yang murah dengan si
Program ketahanan pangan dan
Semoga yang akan diterkam itu
klus pendek harus digeser pada efek
energi dapat menyatu dalam industri
bukan kita, Indonesia. 
tivitas manfaat yang panjang. Contoh
gula. Satu kaki memenuhi kebutuhan
REfEREnsi: meyer, Jan., Peter Rein, Peter Turner, Kathyn mathias. 2013. Good management Practices for the Cane sugar industry. bartens. Germany. p 466
PTPN-X magazine | Volume: 010 | Th-III | edisi liputan: Oktober - Desember 2013

71

rehat

BaTu BeRgaMBaR

Hobi yang Menggiurkan

Kalau sudah hobi atau menyangkut kesenangan, seolah tak ada batasnya. Hobi biasanya
sulit dihindari. Tidak jarang, dari hobi itu timbul prestasi, kreasi, potensi atau malah rezeki.
itulah yang terbentuk di benak Komunitas Penggemar batu bergambar indonesia (KPbbi),
yang bermarkas di kawasan Jl Kayun, surabaya. seperti apakah kisah dan kiprah mereka?

k

PBBi adalah sekumpulan
orangorang penghobi batu
bergambar, termasuk di da
lamnya adalah batu akik,
batu permata dan beberapa
jenis lainnya. “Pokoknya yang hobi
batu bergambar, maka di sinilah komu
nitasnya,” ujar Ketua KPBBI, Suharjo.
Menurut dia, batu bergambar, batu
akik, batu permata dan sejenisnya pasti
tidak ada duanya di dunia, karena
benda tersebut terbentuk secara alami
yang memunculkan motifmotif unik,
aneh, indah, tak disangka bahkan luar
biasa hebat.
Saat ditemui, Suharjo didampingi
dua pengurus lainnya, yakni Darman
toko (Sekretaris KPBBI) dan Bagus
Purnomo (Kabid Promosi dan Pamer
an). Dia menjelaskan, ada beberapa kiat
di komunitas penggemar batu bergam
bar yakni membeli dari orang yang tak
mengerti dan menjualnya pada orang
yang mengerti.
Kendati nilai sebuah batu bergam
bar relatif dan tidak ada parameter
yang jelas, namun Suharjo dan dua re
kannya itu menilai, bahwa itulah salah
satu keunikan batu bergambar. “Dari
situlah kami eksis dan hobi ini bisa
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menghasilkan rupiah yang menggiur
kan,” kata Suharjo yang diamini Dar
mantoko maupun Bagus Purnomo.
Dikatakan, tidak semua orang pa
ham dan mengerti tentang batu ber
gambar berikut bentuk atau jenis
jenisnya. Perlu keseriusan, intensitas
kegemaran, dan butuh waktu untuk
memahaminya. Tidak bisa instan.
Di komunitas PBBI, di dalamnya
termasuk pula ada P3 Bapin (Persatuan
Pedagang & Perajin Batu Permata Indo
nesia). “Untuk bisa memahami tentang
akik atau batu bergambar harus intens
di komunitas atau lingkungan orang
orang penggemar akik,” kata Suharjo,
yang juga mantan Kabag Humas Pem
prov Jatim.
Sedangkan Darmantoko menam
bahkan, dengan menggeluti batu akik,
pihaknya bisa mendapatkan banyak
manfaat, seperti hobi atau kegemaran,
yang kepuasannya tak ternilai. Hobi itu
juga menghasilkan uang yang nilainya
juga sangat menjanjikan dan tak terki
ra.
Ia mengatakan, sebenarnya tak ha
nya batu bergambar atau akik, pihak
nya juga menggeluti soal bendabenda
bertuah lain seperti keris. Namun ko
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munitas yang anggotanya multiprofesi
itu lebih fokus pada masalah batu ber
gambar.
Kendati hanya batu bergambar tetapi
jika ‘pekerjaan’ itu digeluti dengan se
rius maka bisa menghasilkan nilai le
bih. Bagus Purnomo, misalnya, yang
kala itu mengaku belum genap sebulan
pensiun sebagai PNS di lingkungan Di
nas Pariwisata dan Kebudayaan Jatim,
ternyata menuai hasil hampir tiga kali
lipat dari gaji yang diterimanya sebagai
PNS.
“Saya pikir, ini benarbenar bisnis
yang menggiurkan. Kesannya seperti
bukan berbisnis, hanya kumpulkum
pul, sharing soal batu bergambar. Dan
bila ada yang menawar, terus harganya
cocok, ya kita lepas. Nggak ngaya, ta?”
ujar Bagus.
Yang jelas, Suharjo, Darmantoko
maupun Bagus, hampir tiap hari ber
ada di komunitas yang terletak di ka
wasan Jl Kayun itu. Mereka tampak
nya sudah menyatu dengan hobi yang
menggiurkan tersebut. Malah untuk
perburuan bebatuan, tak segansegan
melancong ke tempattempat yang
jauh dan terpencil.
et Jatmiko

ReHat

jeniS-jeniS BaTu
akik/BeRgaMBaR
1. INTAN atau berlian diyakini bisa
meningkatkan rasa percaya diri
pemakai. Intan biasanya berwarna
putih jernih dan berkilauan. Cincin
yang berbatu akik intan dapat pula
memberikan ketenangan batin serta
menambah semangat hidup.
2. MIrAH DelIMA, adalah batu akik
yang banyak dicari orang. Konon
batu mirah delima ini jika dimasukkan
ke air dapat membuat air di dalamnya
berwarna merah. Batu mirah delima
ini bisa digunakan untuk mengobati
orang yang terkena racun, mengobati
penyakit guna-guna dan untuk
menarik simpati.
3. SAfIr, biasanya tersohor sebagai
penambah ketenteraman dan
ketenangan batin. Katanya, bisa juga
sebagai obat cacar air, demam, dan
lamur mata.
4. TurMAlIN, sebagai penambah rasa
percaya diri.
5. gIOk, sangat terkenal di negeri China.
Batu akik giok biasanya berwarna
hijau. Merupakan batu mulia yang
banyak dipakai sebagai aksesoris
bangsa China. Kabarnya, batu giok
bisa membuat hati bertambah
tenang dan tenteram, serta sebagai
obat bagi penderita ginjal dan
rematik.
6. kAlIMAYA, menambah ketenangan
batin dan sebagai obat bagi
penderita impotensi dan gangguan
pada mata.
7. TOPAS, untuk menambah rasa
percaya diri, serta sebagai obat bagi
penderita gangguan pernafasan
(dada), kulit terbakar, ambein.
9. BIDurI BulAN, menimbulkan
ketenangan batin.
10. MIrAH kuNINg, menambah
ketenteraman batin.
11. kecuBuNg, menambah
ketenteraman batin, menolak rasa
was-was, membentuk karakter
sesorang dan membuat si pemakai
selalu disayang orang lain.
12. MuTIArA, untuk ketenangan batin
dan sebagai obat bagi penderita
gangguan kewanitaan.
13. SulAIMAN, untuk ketenteraman
batin, menambah kewibawaan dan
keagungan.

kpBBi Beranggota
Multiprofesi
lANTAS seperti apakah dan bagaimana Komunitas pBBI itu? Komunitas itu dibentuk
atas dasar kebersamaan dan kesamaan hobi. Mulanya mereka hanya berkumpul dan
sering bertemu di lingkungan yang sama yakni kegemaran pada akik atau batu bergambar. lama-lama muncul ide untuk membentuk sebuah komunitas yang bisa mewadahi semua potensi.
“anggotanya, siapa saja bisa bergabung, yang penting mereka adalah memiliki hobi
sama, yakni batu bergambar. Di sini selain pensiunan pns, juga ada mantan wartawan,
tentara, pegawai swasta, pengacara, pengusaha maupun orang biasa. pokoknya multiprofesi. Kami sangat terbuka pada siapa pun,” ujar suharjo, Ketua KpBBI.
Kendati baru dibentuk sekitar Februari 2011, namun anggotanya juga banyak, sudah mencapai puluhan bahkan ratusan (sekitar 200-an). awalnya komunitas tersebut
berangkat dari para kolektor batu bergambar, termasuk batu permata, akik dan lainnya.
Keberadaannya sangat berarti bagi para anggota yang memiliki hobi batu bergambar.
sedangkan Bagus purnomo selaku Kabid promosi dan pameran, menambahkan, pihaknya juga sudah pernah ikut beberapa pameran, seperti pada ajang Majapahit Travel Fair
(MTF) 2012 dan pada 2013 juga nongol di Jatim Fair.
selain pameran, aktivitas pBBI lainnya adalah seminar, diskusi tentang batu bergambar atau sekadar sharing sesama anggota, kemudian perburuan bebatuan hingga
menggelar lomba-lomba. “Kami berusaha agar komunitas ini semakin eksis dan lebih
dikenal masyarakat. ya, caranya harus aktif dan jemput bola,” ujar Bagus.
soal nilai batu bergambar, ia mengatakan, harganya relatif. “Ini ‘kan masalah kesenangan dan kepuasan. Nggak bisa diukur. Kalau ada batu bergambar yang memiliki
motif-motif tertentu, seperti orang sujud, gambar wayang, pemandangan laut, alam
atau bahkan Ka’bah, nilainya bisa mencapai jutaan rupiah,” kata Bagus.
Bahkan Darmantoko menambahkan, batu bergambar yang dipakainya sebagai kalung, misalnya, nilainya juga bisa menembus jutaan rupiah. Kadang ada orang yang
berminat membelinya, kemudian dia tertarik dan sangat senang, maka berapa pun
kadangkala dibelinya. “ya seperti itulah batu bergambar,” tutur Darmantoko, yang juga
mantan wartawan surabaya post.
Disinggung soal perburuan batu bergambar, suharjo, Darmantoko maupun Bagus
purnomo sepakat menyatakan, bahwa perburuan bisa saja dilakukan hingga ke luar negeri. Jadi, tidak sebatas di lingkungan komunitas atau di dalam negeri saja. “Beberapa
teman malah pernah berburu ke Thailand, Malaysia, singapura, arab hingga eropa,”
kata suharjo.
sedangkan Darmantoko mengatakan, sebenarnya batu bergambar dalam negeri tak kalah bagusnya dari luar negeri. namun selama ini kurang
tereksplorasi dan eksploitasi dengan maksimal. Batubatu bergambar dalam negeri yang bagus antara lain
dari pacitan (Jatim), Garut (Jabar), Baca (Halmahera
utara), atau Kecubung (pangkalan Bun, Kalsel).
Batu bergambar dan batu permata mempunyai nama
dari mulai huruf a hingga Z, dan diklasifikasikan menurut kekerasannya, yang dikenal dengan skala
Mohs, dari 1 sampai 10. permata yang paling
diminati di dunia adalah berkristal. selain
jenis batu mulia seperti berlian, zamrud, ruby dan safir, batu-batu akik jenis
anggur seperti biru langit, bungur atau
 Bagus Purnomo
kecubung dari Tanjung Bintang (lamkabID PRoMoSI DaN PaMeRaN kPbbI
pung), saat ini banyak diburu kolektor. 
et Jatmiko
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kiSahsuKses

yoLanda LuCiana TuaSeLa

Tak puaS 59 MedaLi

yoLanda inCaR juaRa dunia
jaga muda sebelum datangnya tua.
Tunjukkan prestasimu selagi masih muda
dan kelak tinggal menikmati. Ungkapan
itu tampaknya yang menjadi pegangan
atlet karate, Yolanda Luciana Tuasela. Di
usianya yang belum genap 17 tahun, dia
mengantongi segudang prestasi dengan
torehan 59 medali di cabang olahraga be
ladiri karate.
Kecintaannya pada beladiri asal
Jepang itu mengantarkan putri ketiga
Samuel Tuasela, Kepala Urusan
Pengawasan & Evaluasi Ke
uangan Biro Satuan Pengawas
Intern (SPI) PT Perkebunan
Nusantara X (Persero), ke posisi
juara pertama untuk kelas Kata
Perorangan bertaraf internasio
nal, Oktober 2013 lalu di Basel
Swiss.
Mendung menggelayut man
ja di langit Kota Sidoarjo, saat
wartawan PTPN X Mag, tiba di
sebuah rumah yang tertata rapi
di kompleks perumahan Villa
Jasmine 1 Blok G Nomor 5 Sido
arjo. Suhu dingin di sore hari
cukup nyaman untuk melepas
lelah setelah seharian beraktivi
tas.
Seorang perempuan beram
but cepak menyambut ramah
dan mempersilahkan PTPN X
Mag masuk. “Maaf Yolanda
masih tidur, tadi pulang sekolah
dia istirahat,” ungkap perem
puan yang tidak lain adalah
Febry Ade Tuasela, ibunda Yo
landa Luciana Tuasela, sambil
membuka pintu kamar Yolanda.
Tak selang berapa lama, se
orang gadis dengan kaos putih dan celana
pendek keluar dari kamar sambil men
gucek kedua matanya. Setelah memba
suh muka dengan air, gadis yang memi
liki tinggi badan 167 cm itu menceritakan
awal mula dirinya tertarik pada olahraga
karate yang digelutinya sejak dia duduk
di bangku SD kelas 3, tahun 2005 silam.
“Saat itu, Yolanda hanya iseng ikut ka
rate. Ya, ikutikutan sang kakak Yerikho
Christoper yang sudah lebih dulu ikut di
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sekolahnya,” kata Febry yang selalu se
tia mendampingi putri bungsunya setiap
turnamen atau kejuaraan.
Dari sekian banyak ekstrakurikuler di
SD Katholik Untung Suropati 1 Sidoarjo,
Yolanda mengaku paling suka mengi
kuti karate. Setelah berlatih sekian lama,
untuk kali pertama dia diikutkan dalam
kejuaraan. Saat itu, putri bungsu dari pa
sangan Samuel Tuasela dan Febry Ade
Tuasela ini mengikuti turnamen kelas
kumite perorangan putri
di Jombang Open,
tahun 2006 dan
mendapatkan juara
pertama.

“Setelah mengikuti Jombang Open
tersebut, pelatih sering mengikutkan
saya pada turnamenturneman berikut
nya. Puji Tuhan, saya selalu mendapat
kan juara, baik untuk kelas kumite atau
pertarungan maupun kelas kata atau
jurus,” ujar Yolanda, gadis berambut
pendek ini.
Keberhasilan mendapatkan juara pada
awalawal mengikuti kejuaraan, tentunya
membuat Yolanda semakin keranjingan
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dan semakin menyukai beladiri asal ‘Ne
geri Matahari Terbit’ tersebut. Apalagi,
support dari kedua orangtua, membuat
nya semakin tidak bisa melepaskan diri.
“Di awalawal, saya memang mengi
kuti kedua kelas yang ada, yaitu kelas
kumite dan kelas kata. Namun saat ini,
saya lebih memilih kata,” ungkap gadis
yang kini duduk di bangku SMA ini.
Siswi kelas 2 SMA Negeri 2 Sidoarjo
ini menceritakan, dirinya mau tidak mau
harus memilih dua kelas yang selalu
dipertandingkan di karate yaitu kelas
kumite atau kelas kata. Sebab, sangat sulit
bagi seorang atlet bisa menggeluti kedua
kelas tersebut. Mengingat, kadang pada
sebuah turnamen kelas kata dan
kumite bisa berlangsung secara
bersamaan di jam yang sama.
“Ini pengalaman pribadi sa
ya, waktu itu saya mengikuti
kelas kata dan kumite. Ternyata
jamnya sama, untungnya panitia
memberi waktu untuk saya. Se
hingga setelah selesai kelas kata,
tanpa istirahat saya langsung
bertanding,” kata gadis yang la
hir pada 7 Mei 1997 itu.
Karena tanpa istirahat, sam
bung Yolanda, dia merasa sa
ngat lelah sehingga tidak bisa
mengimbangi lawannya yang
tidak mengikuti pertandingan
kelas kata. Dengan legawa, ia
pun menerima kekalahan itu.
“Dari kejadian itulah, saya me
milih kata. Karena saya lebih
merasa nyaman dan tertarik
dengan kata,” imbuhnya.
Hingga Desember 2013, total
medali yang dikumpulkan Yo
landa ada 59 medali dengan rincian 34
medali emas, 10 perak dan 15 perunggu.
Bahkan, Oktober lalu, Yolanda berha
sil membawa pulang medali emas pada
turnamen internasional yaitu Basel Open
Master Championship ke4, 19 – 20 Okto
ber 2013, untuk kelas kata perorangan.
Yolanda harus mengalahkan puluhan
lawannya yang berasal dari 29 negara pe
serta Basel Open Master Championship.
Untuk bisa membawa medali emas ke ta

kisaH sukses

nah air, Yolanda harus bisa menampilkan
lima jurus dengan apik dan tepat, baik
itu dari segi tenaga, kecepatan, hingga
iramanya. Pasalnya, salah satu penilaian
adalah keindahan jurus yang diperaga
kan. Kelima jurus tersebut adalah Kanku
So, Soccin, Empi, Gankau pada semifinal
dan Unshu pada final yang harus berha
dapan dengan lawan dari Portugal.
Keberhasilan Yolanda di berbagai
turnamen bukanlah sebuah keajaiban.
Pasalnya, gadis yang bercitacita menjadi
anggota TNI Angkatan Udara ini harus
rela meluangkan banyak waktu untuk
berlatih. Bahkan, Yolanda rela tidak bisa
menikmati waktunya untuk bercanda
dengan temanteman sekolahnya di luar
jam sekolah.
“Ya, tidak ada waktu untuk main de
ngan teman di luar karate, karena dalam
satu minggu empat kali latihan. Kalau
ada turnamen, jam latihan justru ditam
bah lagi,” ungkapnya.
Meskipun Yolanda berprestasi di bi
dang olahraga, namun dia tidak melupa
kan pendidikan. Apalagi Yolanda selalu
memanfaatkan waktu istirahat di sekolah
untuk mengerjakan pekerjaan rumah
dan tidak menghabiskan waktu dengan
temanteman untuk halhal yang kurang
penting.
“Ya, temanteman yang mendekati
saya di jam istirahat. Kalau saya sih, lebih
memilih mengerjakan PR atau membuka
laptop daripada sekedar bercanda tanpa
arah,” paparnya.
Ketekunan Yolanda dalam memanfa
atkan waktu istirahat tidak siasia. Dari
segi kemampuan akademik, Yolanda se
lalu berada dalam rangking sepuluh be
sar di kelasnya. Meskipun sudah delapan
tahun bergelut dengan karate, namun dia
tidak pernah merasa jenuh atau bosan
dengan olahraga yang identik dengan
gerakangerakan keras ini.
“Puji Tahun saya tidak pernah bo
san. Sebab, saya ingin menjadi juara kata
kelas dunia. Selama ini juara kata kelas
dunia selalu berasal dari Jepang, negara
asal Karate. Saya ingin menjadi juara kata
kelas dunia pertama yang berasal dari
luar Jepang,” tutur atlet yang bergabung
di Dojo Jaguar Sidokepung, Sidoarjo
ini.
Siska Prestiwati
baGi KaRyawan aTau KeluaRGa
yanG memiliKi PResTasi
TinGKaT PRovinsi, nasional,
HinGGa inTeRnasional Dan inGin
DiPubliKasiKan Ke PTPn X maG,
bisa membeRiKan infoRmasi Ke
seKReTaRis PeRusaHaan PTPn X Di
KanToR DiReKsi PTPn X

PReSTaSI CabaNG olaH RaGa kaRaTe “Yolanda luCiana tuasela”
no.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

uraian
keJuaraan daerah:
forki - Surabaya
forki - Surbaya
forki - kediri
Piala bupati - Sidoarjo
Piala bupati - Sidoarjo
forki - Surabaya
lemkari - Surabya
lemkari - Surabaya
Pekan olah Raga Pelajar Daerah (PoPDa) :
- kabupaten Sidoarjo
- Provinsi Jatim
- kabupaten Sidoarjo
PoRPRov - Jatim
o2SN-olimpiade olah Raga Nasional :
- kabupaten Sidoarjo
- kabupaten Sidoarjo
- Provinsi-Jatim
- Provinsi-Jatim

12. Piala Gubernur Jatim
13. Pekan olah Raga kabupaten Sidoarjo
14. kejuaraan open Jombang
15. Pekan olah Raga Pelajar Daerah (PoPDa) :
-kabupaten Sidoarjo
-Provinsi Jatim
16. kejuaran open Malang
17. Piala Walikota Surabaya
18.
19.
20.
21.

forki-Walikota kediri
Pekan olah Raga Provensi (PoRPRov)
forki-Jatim
o2SN-olimpiade olah Raga Nasional :
- kabupaten Sidoarjo
- Provinsi-Jatim
22. Malang open
23. o2SN-olimpiade olah Raga Nasional :
- kabupaten Sidoarjo
- Provinsi-Jatim
- kabupaten Sidoarjo
- Provinsi-Jatim
24. forki Surabaya
Jumlah :
keJuaraan nasional :
1. Gubernur v-Jombang
2. Walikota Surabaya
3. Surabaya
4. Malang
5. Gubernur Iv-Jombang
6. Marinir open
7. Malang open
8. Gubernur III Jombang
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Piala Ngurah Rai bali
Piala Mendagri
olimpiade olah Raga Nasional (o2SN)
Piala Mendagri Manado
Piala Maesa Jakarta
olimpiade olah Raga Nasional (o2SN)
Malang open
Jumlah :

keJuaran internasional :
1. Malaysia open-kualalumpur
2. basel – Swiss (oktober 2013)
Jumlah :
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foto: dery ardiansyah

 Nofilawati Anisa, Redaktur
Pelaksana Radar Surabaya,
menyampaikan materi
pelatihan.

srikandi

Pelatihan Jurnalistik anggota iikB

Menulis Cegah
Kepikunan

Ikatan Istri Keluarga Besar (IIKB)
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
terus berusaha meningkatkan kualitas anggotanya. Kali ini IIKB PTPN X
menggelar pelatihan jurnalistik yang
bertujuan meningkatkan kreativitas
dan mutu komunikasi anggota IIKB.
Saat membuka pelatihan jurnalistik
ini, Ketua IIKB PTPN X, Ny Nastiti
Subiyono, mengatakan, pelatihan ini
merupakan tindak lanjut dari kunjungan yang dilakukan anggota IIKB
ke kantor redaksi Jawa Pos, Mei 2013
lalu. Dari hasil kunjungan itu, kualitas Buletin Wanodyatama milik IIKB
PTPN X yang terbit setiap enam bulan
sekali, kian menunjukkan peningkatan kualitas. ”Dan melalui acara ini,
kami berharap kualitas Buletin Wanodyatama bisa kembali ditingkatkan,”
ujar Ny Nastiti Subiyono.
Dengan adanya pelatihan ini, selain
mempersiapkan kontributor penulis,
sekaligus meningkatkan kompetensi
anggota. Ia menambahkan IIKB PTPN
X memiliki bidang pendidikan dan pelatihan ini merupakan satu program
kerja bidang tersebut.
Pembina IIKB PTPN X sekaligus
Direktur Utama PTPN X, Ir Subiyono,
MMA, menambahkan, ada manfaat
yang harusnya bisa dipetik peserta
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dari pelatihan tersebut. ”Nantinya,
masing-masing anggota IIKB diharapkan bisa menjadi Humas dari unit kerja masing-masing. Sarananya sudah
ada yaitu melalui buletin yang sudah
diterbitkan,” kata Subiyono.
Dalam buletin tersebut, lanjut dia,
masing-masing anggota bisa menuliskan dan mengabarkan kegiatan ataupun perkembangan yang terjadi di
unit kerja tempatnya berada.
Pelatihan ini sekaligus digunakan
untuk melihat perkembangan perusahaan karena publik kali ini selalu ingin
mendapatkan informasi mengenai perusahaan. ”Setiap unit usaha dan PG
harus memiliki Humas. Karena itu
penting untuk bisa menyampaikan
perkembangan di masing-masing unit
dengan baik,” tuturnya.
Digelar di hall kantor direksi, peserta yang berasal dari semua unit
kerja PTPN X tampak antusias. Materi disampaikan dua pembicara yaitu
Ariyanti Kurnia Rakhmana, Kepala
Kompartemen Jawa Pos For Her dan
Nofilawati Anisa, Redaktur Pelaksana
Radar Surabaya.
Nofilawati Anisa yang menyampaikan materi tentang Creative Writing
memulai pemaparannya dengan menyatakan bahwa menulis adalah soal
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kebiasaan dan kemauan jadi sangat
bisa dipelajari dan dilatih.
Menulis kreatif sendiri adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang
baru dan lain daripada yang lain. Menurut Nofi, ‘baru’ tidak hanya berarti
menciptakan atau menulis sesuatu
yang belum pernah ada sebelumnya.
Tapi bisa juga berarti memperbaiki.
Yang namanya menulis kreatif tentu membutuhkan ide-ide segar untuk
memunculkan kreativitas. Sebenarnya
ide menulis bisa didapat dari mana
saja. Mulai dari kehidupan sehari-hari
seperti di rumah, kantor, mall, pasar,
sekolah, warung makan dan kendaraan umum. Kecuali itu memantau
berita media atau kicau media sosial
serta membaca jurnal, ensiklopedia,
bunga rampai, kamus, biografi dan
fiksi bahkan bisa juga dari pengalaman pribadi.
Sementara untuk penulisan jurnalistik, Nofi mengingatkan tentang
skema 5W+1H yaitu Who, What, When,
Where, Why dan How. Siapa, melakukan apa, di mana, kapan, mengapa
dan bagaimana yang harus dipenuhi
dalam penulisan jurnalistik.
“Namun tidak hanya enam hal itu,
ada faktor-faktor lain yang membuat
berita layak dibaca. Yaitu aktual atau

srikandi

benar-benar terjadi, ada unsur kedekatan antara pembaca dengan berita
tersebut dan mengandung hal baru,”
ujar Nofi.
Lebih jauh dikatakan, metode
penulisan berita biasa disebut dengan
istilah piramida terbalik dimulai dari
lead, bridge atau perangkai dan tubuh
berita. Lead mesti menarik karena dari lead
tersebut biasanya pembaca memutuskan akan
meneruskan membaca
berita tersebut atau tidak.

Ia menuturkan, ada berbagai macam jenis tulisan mulai dari berita,
karya ilmiah, novel, cerpen dan lainlain. Dalam menulis, utamanya tulisan
jurnalistik juga sangat membutuhkan
akurasi. ”Penulisan bisa akurat dengan
memperhatikan hal-hal berikut ini,”
kata Ariyanti.

rapa langkah yang perlu dilakukan.
Dimulai dengan membentuk tim yang
terdiri dari pemimpin redaksi, redaktur, reporter, fotografer, lay out, marketing, distribusi, keuangan dan kesekretariatan.
Berikutnya, tim melakukan pertemuan membahas nama buletin, target pembaca dan tujuan
diterbitkannya buletin
tersebut. Kemudian dilakukan pembahasan
mengenai tema atau
isu yang akan dibahas.
Dilanjutkan
dengan
menentukan
deadline
PeRlu AKuRAsi
dan tanggal terbit, meSementara Ariyanti
ngumpulkan
semua
lebih mengemukakan
materi berita, foto dan
fungsi kebiasaan meiklan, kemudian proses
nulis. Menurutnya, melay out, cetak hingga
nulis bisa mencegah
distribusi.
kepikunan, bukti rekam
Setelah
mendapat
foto: dery ardiansyah
sejarah, menjaga ilmu,
penjalan dari kedua
 ibu-ibu direksi PtPn X memberikan penghargaan kepada pemateri, setelah kegiatan pelatihan jurnalistik
penyampai informasi, diselenggarakan di hall Kantor direksi PtPn X.
pembicara, peserta petempat belajar, hidup
latihan jurnalistik pun
produktif, melatih diri siap dievaluasi
Pertama adalah berhenti berasumsi; aktif dan antusias ketika dibuka sesi
serta bisa menjadi sumber pendapatan. menghitung sendiri atau tidak begitu tanya jawab. Berbagai pertanyaan
“Sebagai sumber pendapatan, pe- saja percaya dengan informasi dari diutarakan peserta. Tidak hanya menkerjaan menulis bukan hanya dengan pihak lain; cek referensi seperti nama, dapatkan teori, peserta pelatihan juga
menjadi wartawan. Dengan kemajuan jarak, rute dan lain-lain; menghindari diminta membuat tulisan dengan tema
teknologi informasi yang ada seka- klaim seperti tercepat, pertama, terbe- apa pun sesuai minat masing-masing.
rang, seseorang bisa menjadi penulis sar; serta jangan menulis apa pun yang Dari hasil tulisan yang dibuat tersebut
lepas dan mengirimkannya ke berba- tidak diketahui.
kemudian diulas dan diberikan saran
gai media atau bahkan menulis di blog
Kaitannya dengan membuat bule- oleh kedua pembicara.
sAP Jayanti
pribadi,” kata Ariyanti.
tin, Ariyanti menuturkan ada bebefoto: dery ardiansyah

 Pembina IIKB PTPN X sekaligus
Direktur Utama PTPN X, Ir
Subiyono, MMA, membuka acara
yang sarat manfaat ini.

Ariyanti Kurnia Rakhmana
Kepala Kompartemen For Her, Jawa Pos

“Sebagai sumber pendapatan, pekerjaan menulis bukan hanya dengan menjadi wartawan.
Dengan kemajuan teknologi informasi yang ada sekarang, seseorang bisa menjadi penulis
lepas dan mengirimkannya ke berbagai media atau bahkan menulis di blog pribadi,”
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kesehatan

Guillain Barre
Syndrome

Misterius dan
Belum Ada Obatnya

t

eknologI
kedokteran
semakin hari semakin maju,
namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus
dipecahkan oleh para ahli kesehatan.
Di dunia ini masih ada penyakit yang
belum diketahui penyebabnya. Meskipun kasusnya cukup langka, tetapi
banyak penderita yang meninggal
karena para ahli kesehatan belum bisa menemukan obatnya. Salah satu
penyakit langka yang hingga kini belum diketahui penyebab dan obatnya
adalah Guillain Barre Syndrome atau
biasa disebut GBS.
Nama GBS diambil dari Georges
Guillain, Jean-Alexandre Barré, dan
André Strohl, yang menemukan sindroma ini pada dua tentara yang
menderita keabnormalan peningkatan
produksi protein cairan otak pada tahun 1916.
Dokter spesialis syaraf RS Gatoel,
dr Heru Rustiadi, SpS, mengatakan,
secara teori, Sindroma Guillain Barre
(SGB) adalah suatu kelainan sistem
saraf akut dan difus yang mengenai
radiks spinalis dan saraf perifer.
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Kadang-kadang juga saraf kranialis, yang biasanya timbul setelah suatu
infeksi. “Atau GBS adalah adanya serangan autoimun ke selaput-selaput
mielin dinding syaraf manusia,” ungkap dr Heru, ditemui di RS Gatoel, Jl
Raden Wijaya Nomor 56 Mojokerto.
Manifestasi klinis utama dari GBS,
sambung Heru, adalah suatu kelumpuhan yang simetris tipe lower motor
neuron dari otot-otot ekstremitas, badan dan juga muka. Di mana, terjadinya kelemahan atau kelumpuhan itu
bersifat ascending yang diawali dari
kaki, lalu naik ke perut, naik ke dada
hingga ke wajah.
“Adanya kelemahan atau kelumpuhan tersebut, pasien bisa merasakannya seperti kesemutan, lalu rasa
tebal hingga badannya lemah dan
tidak bisa digerakkan. Kelemahan
tersebut bisa menyerang syaraf sensorik dan syaraf motorik,” ujar alumnus Fakultas Kedokteran Universitas
Airlangga tahun 1989 ini.
Ia menambahkan, kelemahan atau
kelumpuhan bisa terjadi antara dua
minggu hingga empat minggu. Na-
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mun, kebanyakan kasus, memasuki
masa kelumpuhan dua minggu, pasien
sudah berada dalam kondisi buruk.
Bahkan bisa berujung pada kematian.
“Selama di RS Gatoel, saya sudah
menangani tiga kasus GBS dengan dua
pasiennya meninggal dunia,” ungkap
dokter yang menyelesaikan pendidikan spesialis syaraf pada 2009 ini.
Kasus pertama, kenang Heru, adalah seorang pria berusia 30 tahunan
yang datang sudah dalam kondisi
buruk. Otot dada sudah mengalami
kelemahan sehingga mengganggu
proses pernafasan. Kegagalan pernafasan merupakan komplikasi utama
yang disebabkan kelemahan pada
diafragma dan kelumpuhan otot-otot
pernafasan. Kegagalan pernafasan ini
bisa berakibat fatal dan sebanyak 10
hingga 33 persen pasien GBS sangat
berpotensi mengalaminya.
Meskipun sudah mendapatkan
penanganan dengan menggunakan
alat bantu pernafasan atau respirator,
pasien tidak bisa tertolong dan meninggal dalam perjalanan saat dirujuk
ke Surabaya.

kesehatan

Pada kasus kedua, terjadi pada seorang gadis remaja yang masih duduk
di bangku Sekolah Menengah Pertama
(SMP). Kelemahan atau kelumpuhan
sudah menjalar hingga ke muka, sehingga membuat pasien tidak bisa
menggerakkan semua bagian wajah
kecuali mata. “Untuk berkomunikasi,
kami hanya mengandalkan kedipan
mata pasien,” ujar dia.
Meskipun sudah mendapatkan penanganan intensif dan menggunakan
alat bantu pernafasan, ungkap Heru,
namun pasien ini pun tidak bisa tertolong. Sebab, kondisinya memang
sudah memburuk. Pada kasus ketiga,
kondisi pasien jauh lebih baik bila dibandingkan dengan dua pasien sebelumnya. Sehingga, pasien yang masih
berusia 9 tahun ini bisa membaik dan
disembuhkan. “Sampai saat ini belum
ada terapi spesifik untuk GBS atau belum ada obatnya,” tegas dia.
Heru menegaskan selama ini, pengobatan yang dilakukan adalah secara simtomatis dan perawatan untuk
memperbaiki prognosisnya. Dengan
cara memberi cairan dan memberikan
suntikan human globulin untuk pertukaran plasma darah, yang sistem kerjanya seperti cuci darah dengan dosis
0,4 mg/berat badan.
“Untuk saat ini 1 dosisnya memang
masih cukup mahal
hingga
mencapai Rp 3 jutaan.
Dalam waktu 7
hingga 14 hari,
pertukaran
plasma ini dilakukan sebanyak tiga sampai lima kali
exchange,” sebut
dia.

Heru menambahkan, angka kejadian penyakit ini di seluruh dunia
berkisar antara 1-1,5 kasus per 100.000
penduduk per-tahun. Penyakit yang
belum diketahui secara pasti penyebabnya ini, menyerang semua
umur, paling sering menyerang umur
dewasa muda. Insidensi lebih tinggi
pada perempuan daripada laki-laki
dengan perbandingan 2 : 1, dan lebih
banyak terjadi pada usia muda (umur
4-10 tahun). Umur termuda yang dilaporkan adalah 3 bulan dan tertua 95
tahun, dan tidak ada hubungan antara
frekuensi penyakit ini dengan suatu
musim tertentu.
Dulu sindroma ini diduga disebabkan oleh infeksi virus, tetapi akhirakhir ini terungkap bahwa ternyata
virus bukan sebagian penyebab. Teori
yang dianut sekarang ialah suatu kelainan imunobiologik, baik secara primary immune response maupun immune
mediated process.
Pada umumnya sindroma ini sering didahului oleh influenza atau
infeksi saluran nafas bagian atas atau
saluran pencernaan. Penyebab infeksi
pada umumnya virus dari kelompok
herpes. Sindrom ini dapat pula didahului oleh vaksinasi, infeksi bakteri,
gangguan endokrin, tindakan operasi,
anestesi dan sebagainya.
“Karena kondisi tubuh menurun
sehingga virus menyerang. Secara
otomatis sistem imun di dalam tubuh
akan meningkat untuk melawan virus
yang masuk. Namun, pada kasus GBS,
sistem imun yang terbentuk untuk
melawan virus terlalu kuat sehingga
menyerang dinding syarafnya sendiri,” papar dia.
MelAlui TigA FAse
Perjalanan GBS terdiri dari tiga fase,
yang pertama fase progresif dimulai dari onset penyakit, yang selama
fase ini kelumpuhan bertambah berat
sampai mencapai maksimal. Fase ini
berlangsung beberapa hari sampai
4 minggu, jarang yang melebihi 8
minggu. Segera setelah fase progresif diikuti oleh fase plateau,
yang kelumpuhannya mencapai
maksimal dan menetap. Fase ini
bisa pendek selama dua hari, paling sering selama tiga minggu, tapi
jarang yang melebihi tujuh minggu.

Setelah melewati fase progresif, pasien
memasuki fase rekonvalesen ditandai
oleh timbulnya perbaikan kelumpuhan ektremitas yang berlangsung selama beberapa bulan.
Sebanyak 60-70 % penderita gejala
klinis SGB didahului infeksi ringan saluran nafas atau saluran pencernaan,
1-3 minggu sebelumnya. Sisanya oleh
keadaan seperti berikut, yakni setelah
suatu pembedahan, infeksi virus lain
atau eksantema pada kulit, infeksi
bakteria, infeksi jamur, penyakit limfoma dan setelah vaksinasi influensa.
“Kasus kelumpuhan bisa menggambarkan berbagai penyakit. Sedang
untuk mengetahui apakah seseorang
menderita GBS, bisa dilakukan pemeriksaan elektrofisiologi (EMG), setelah semua pemeriksaa laboratorium
menunjukkan angka normal,” imbuhnya.
EMG, adalah pemeriksaan untuk
mendapatkan informasi tentang kecepatan hantaran saraf motorik dan sensorik melambat. Di samping itu untuk
mendukung diagnosis pemeriksaan
elektrofisiologi juga berguna menentukan prognosis penyakit: bila ditemukan potensial denervasi menunjukkan
bahwa penyembuhan penyakit lebih
lama dan tidak sembuh sempurna.
“Selain dengan pemeriksaan EMG,
bisa juga dilakukan pemeriksaan
cairan sumsum tulang belakang. Hal
ini jarang dilakukan selain memang
banyak pasien menolak juga keadaan
pasien sudah memburuk. Sebab, pengambilan cairan sumsum tulang belakang ini baru akan dilakukan minggu
kedua,” kata dia.
Sebelum adanya respirator, lebih
kurang 20 % penderita meninggal karena kegagalan pernafasan. Sekarang
ini kematian berkisar antara 2-10 %
(1,3,6), dengan penyebab kematian
disebabkan kegagalan pernafasan,
gangguan fungsi otonom, infeksi paru
dan emboli paru.
Sebagian besar penderita (60-80 %)
sembuh secara sempurna dalam waktu enam bulan. Sebagian kecil (7-22 %)
sembuh dalam waktu 12 bulan dengan
kelainan motorik ringan dan atrofi
otot-otot kecil di tangan dan kaki (2,3).
Kira-kira 3-5 % penderita mengalami
relaps atau kambuh.
siska Prestiwati

 dr Heru Rustiadi, sps,
doKter sPesialis syaraf rs Gatoel
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kesehatan

Family Day
RS JembeR KliniK

Jangan
Remehkan
Kesehatan Gigi
Kesehatan gigi masih sering
dianggap tidak penting. Pemeriksaan dan
perawatan gigi juga belum menjadi prioritas
dibandingkan dengan pemeriksaan kesehatan
lainnya. Padahal gigi yang tidak terawat dengan
baik, bisa berakibat buruk bagi organ tubuh lainnya.
Pemahaman akan pentingnya
menjaga kesehatan gigi perlu dilakukan sejak dini. Bahkan perawatan gigi
sebaiknya mulai dilakukan sejak gigi
pertama tumbuh. Dan di situlah peran
orangtua untuk selalu mengingatkan
anak-anaknya menjaga kesehatan tubuh.
Dalam acara Family Day, awal November 2013 lalu, RS Jember Klinik
mengingatkan lagi pentingnya edukasi
kesehatan, khususnya gigi bagi anakanak usia dini serta orangtuanya. RS
Jember Klinik dan Komite Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) Al-Furqon
Jember, mengadakan penyuluhan
kesehatan bertema ‘Semangat Sehat
Bersama Keluarga’ yang diadakan di
Alun-alun Kota Jember. Acara tersebut berisi berbagai kegiatan, antara
lain pelatihan Kegiku (Kesehatan Gigi
Aku) untuk anak-anak PAUD, play
group, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
Drg Dwi Lianasari dari Poli Gigi RS
Jember Klinik, mengatakan, ada beberapa alasan mengapa seringkali orang-
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tua kurang memperhatikan kesehatan
gigi anak. Alasan yang paling banyak
ditemui adalah kurangnya pengetahuan orangtua tentang pentingnya
kesehatan gigi anak, cenderung meremehkan karena menganggap gigi
susu. Padahal sebenarnya justru pada
gigi susu itulah anak harus mulai diajarkan menjaga kesehatan giginya.
“Pada masa gigi susu inilah sedang terjadi pembentukan gigi tetap.
Sehingga jika ada kerusakan gigi
susu akan berpengaruh pada proses
pembentukan gigi tetapnya,” kata
drg Dwi Lianasari, yang akrab disapa
Liana. Di sisi lain, infeksi yang terjadi
pada gigi dan mulut akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh yang
lain seperti jantung, paru-paru, ginjal
dan lainnya.
Kegiku sendiri adalah kegiatan
kunjungan berkala antara RS Jember
Klinik dengan Taman Kanak-kanak
yang ada di Jember. Misi utama Kegiku adalah menumbuhkan perilaku
hidup sehat pada anak. Selain itu,
Kegiku mempunyai misi sosial yakni
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pemberian Topical Aplikasi Flouride
gratis kepada anak-anak, yang bertujuan mencegah karies dini. Topical
Aplikasi pada gigi anak memiliki berbagai rasa buah-buahan seperti apel,
stroberi, anggur dan lain-lain yang
disukai anak. Hal ini untuk menghindarkan rasa takut pada anak saat menjalani pemeriksaan gigi.
Liana menambahkan, RS Jember
Klinik juga memiliki program imunisasi gigi yang belum ada di RS lain.
”Di RS lain perawatan gigi untuk anak
tidak selengkap yang kami miliki,”
ujarnya.
Mendengar kata imunisasi gigi jangan dibayangkan bahwa akan ada
tindakan injeksi untuk memasukkan
vaksin dalam tubuh seperti pada jenis
imunisasi lain. Imunisasi gigi ini lebih
pada perawatan yaitu membersihkan
sela gigi serta pengaplikasian Topical
Aplikasi pada permukaan gigi. Imunisasi gigi bisa dilakukan mulai anak
usia 2-11 tahun setiap enam bulan
sekali.
Sebelum mendapat Topical Aplikasi, anak-anak terlebih dulu mengikuti
senam bersama. Acara kemudian dilanjutkan dengan cara berlatih menggosok gigi bersama dokter gigi dan
badut Iron Man, serta peragaan cara
mencuci tangan yang benar. Setelah
itu peserta baru dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menuju stan
kesehatan gigi RS Jember Klinik dan

kesehatan

mencoba Topical Aplikasi.
Sebelumnya, tidak sedikit orangtua
yang mengajak anaknya ke stan tersebut untuk berkonsultasi dengan dokter yang ada. Drg Liana menyatakan,
dari pemeriksaan sekilas bisa dilihat
bahwa masalah utama yang dihadapi
anak-anak adalah gigi berlubang.
Kepala Humas RS Jember Klinik, dr
Burhansyah, menambahkan, selain penyuluhan gigi, RS Jember Klinik juga
menghadirkan stan konsultasi kesehatan untuk orangtua, di antaranya stan
konsultasi tumbuh kembang anak.
”Di stan ini orangtua dapat melakukan deteksi dini tumbuh kembang
pada anak untuk menemukan secara
dini adanya penyimpangan tumbuh
kembang agar lebih mudah dilakukan
penanganan selanjutnya atau diintervensi,” tuturnya. Untuk melakukan
deteksi dini tumbuh kembang ini
digunakan beberapa piranti skrining yakni wawancara, observasi dan
pengukuran.
Stan lain yang dihadirkan dalam
acara ini adalah stan konsultasi lak-

 Periksa gigi secara teratur akan menjaga kesehatan gigi dari kerusakan dini.

sasi. Di sini orangtua bisa mendapat
segala informasi yang berhubungan
dengan ASI dan menyusui saat kehamilan maupun pasca persalinan.
Di stan itu, para ibu bisa mendapat
penyuluhan untuk persiapan psikis,
pemeriksaan payudara, penyuluhan
manfaat ASI dan kerugian susu formula, penyuluhan tentang Inisiasi Me-

foto: dery ardiansyah

nyusui Dini (IMD) dan rawat gabung
serta konsultasi gizi ibu hamil. Selain
itu juga ada stan J-Klin Beauty yang
memberikan konsultasi gratis mengenai perawatan wajah, badan, rambut,
spa, refleksi serta produk-produk perawatan di rumah yang aman dan berkualitas. 
sAP Jayanti
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0lahraga

 Men sana in corpore sano, di dalam tubuh
yang sehat terdapat jiwa yang kuat. dirut PtPn X,
ir. subiyono ajak seluruh karyawan untuk sehat
dengan berolahraga setiap hari.

Jalan Sehat beRSama KeluaRGa beSaR PtPn X

Karyawan Sehat,
Produktivitas Meningkat
karyawan Sehat , Produktivitas Meningkat. Itu tampaknya tepat disematkan pada acara ‘Jalan Sehat Bersama
PTPN X (Persero)’, pada 18 Oktober
lalu. Acara tersebut juga dihadiri jajaran direksi, pejabat puncak, dan seluruh
karyawan kantor direksi.
Jalan sehat yang menempuh jarak
sekitar 5 km mengelilingi perumahan
elit di kawasan barat Surabaya tersebut
diberangkatkan oleh Direktur Utama
PTPN X (Persero), Ir Subiyono, MMA.
Start dan finish berlangsung di halaman
parkir Supermall Exhibition.
Kendati panas mulai menyengat,
tetapi semangat para karyawan yang
mengikuti jalan sehat bersama tetap
membara. Menurut mereka, selain berolahraga bersama acara kali ini juga merupakan ajang mengakrabkan diri antar
karyawan PTPN X.
Dirut PTPN X, Ir Subiyono, MMA,
saat memberikan sambutan usai finish,
menyatakan, kesehatan bagi seluruh
karyawan PTPN X, baik yang ada di
kantor direksi atau unit-unit usaha lainnya, wajib hukumnya. Pasalnya untuk
menatap era globalisasi yang kian mem-
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pengaruhi laju perekonomian maka setiap individu di PTPN X harus memiliki
daya saing yang kuat.
“Sehat bagi kita semua yang ada di
sini hukumnya harus, tak ada toleransi
apa pun. Untuk itu dengan menggelar
jalan sehat bersama, kita dapat menyadari bahwa kesehatan merupakan hal
penting yang tak boleh disepelekan,”
urainya.
Meski hanya jalan kaki, Subiyono
menilai, bahwa banyak manfaat yang
dapat diperoleh dari olahraga jalan
kaki, antara lain meningkatkan rasa
percaya diri, menjaga stamina dan meningkatkan energi. Kecuali itu, berjalan
kaki juga merupakan salah satu cara
mengontrol kesehatan.
Mantan Kepala Dinas Perkebunan Jatim itu menyatakan, sehat juga merupakan salah satu kunci menuju kesuksesan yang hakiki. Diharapkan seluruh
karyawan PTPN X sehat dalam berpikir
dan juga sehat dalam melaksanakan
berbagai tugas. Terutama dengan berbagai rencana yang dicanangkan PTPN
X dalam menyongsong era keemasan
dengan berbagai diversifikasi usaha
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yang dilakukan.
“PTPN X tahun ini juga mulai
mengepakkan sayap dengan melakukan berbagai diversifikasi usaha. Nantinya diversifikasi usaha tersebut akan
dapat menambah pendapatan perusahaan, karena seperti diketahui selama
ini dominasi pendapatan lebih banyak
ditopang oleh pabrik gula. Apalagi
sekarang harus berperang dengan keterbatasan lahan yang kian menipis
akibat pembangunan yang merajalela,”
kata Subiyono.
Ia berharap, kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi seremonial semata,
namun menjadi pembangkit para karyawan agar selalu menjaga kesehatan.
Sebab kesuksesan seperti apa pun juga
tidak akan pernah dapat dinikmati bila
tak memiliki tubuh yang sehat.
“Semoga dengan jalan sehat bersama
ini karyawan menjadi sehat, sehingga produktivitas juga bisa meningkat.
Dan kegiatan ini dapat terus berkelanjutan sehingga kesehatan yang ada di
tubuh insan PTPN X terus terjaga,”
tuturnya.
sekar Arum

Jalan Kaki, Sehat & Sembuhkan Penyakit
JANgAN sepelekan jalan kaki. Olahraga paling mudah dan
murah dilakukan ini ternyata manfaatnya banyak sekali bagi
kesehatan tubuh manusia. Selain bermanfaat olahraga dan
kebugaran, jalan kaki juga bisa menyembuhkan penyakit. Benarkah demikian?
Bila selama ini seseorang malas jalan kaki, maka sekarang
perlu memikirkan kembali. Pasalnya, menurut sebuah penelitian, jalan kaki cepat bisa mengurangi sembilan jenis penyakit. Jadi, mulai sekarang rajin-rajinlah jalan kaki dan rasakan
manfaatnya.

Penyakit Jantung

Betapa bermanfaatnya jalan kaki, bisa dicermati mulai dari
penyakit serangan jantung. Jalan kaki bisa menekan risiko
serangan jantung. Otot jantung membutuhkan aliran darah
lebih deras (dari pembuluh koroner yang memberinya makan), agar bugar dan berfungsi normal memompakan darah
tanpa henti.
Jalan kaki dengan cepat bisa mengalirkan darah ke jantung. Dengan sering jalan kaki, kolesterol baik (HDL) yang
bekerja sebagai spons penyerap kolesterol jahat (LDL), akan
meningkat dengan berjalan kaki tergopoh-gopoh. Tidak banyak cara di luar obat yang didapat. Jalan kaki dengan cepat
bisa menurunkan risiko serangan jantung menjadi setengahnya.

Stroke

pencernaan. Sementara dalam sebuah penelitian lain, jalan
kaki bisa menurunkan risiko terkena kanker payudara.

Mencegah oSteoPoroSiS

Lebih dari itu, sering jalan kaki bukan hanya otot-otot badan menjadi sehat, rangka atau tulang di dalam tubuh juga
akan menjadi sehat dan kuat. Osteoporosis tidak cukup hanya
dengan rutin mengonsumsi vitamin D dan asupan kalsium
yang banyak, tubuh juga membutuhkan gerak badan dan
memerlukan waktu paling kurang 15 menit di bawah sinar
matahari pagi dan anda akan terhindar dari osteoporosis.

DePreSi

Yang tak kalah penting adalah berjalan kaki dengan cepat
bisa menggantikan obat anti depresan yang biasanya diminum secara rutin oleh penderita depresi. Jadi, mulai sekarang, rajinlah berjalan kaki akan menyembuhkan pasien yang
tengah depresi.

Mencegah kencing ManiS

Yang perlu dicatat bahwa dengan rutin berjalan kaki sekitar 6 km per-jam, waktu tempuh sekitar 50 menit, mampu
menunda atau mencegah berkembangnya diabetes tipe 2.
Khususnya pada mereka yang bertubuh gemuk (National Institute of Diabetes and Gigesive & Kidney Diseases).
Selama gula darah

Sebuah penelitian dilakukan kepada 70 ribu perawat di Harvard School of Public Health
yang dalam bekerja tercatat melakukan kegiatan berjalan kaki sebanyak 20 jam dalam seminggu, hasilnya adalah risiko terserang stroke
menurun hingga dua pertiga.

MeMbakar LeMak

Kecuali itu, rutin berjalan kaki akan meningkatkan metabolisme tubuh. Selain sejumlah kalori terbuang oleh aktivitas berjalan kaki, kelebihan
kalori yang tersimpan di dalam tubuh akan ikut
terbakar, kemudian kenaikan berat badan tidak
terjadi.

MeLangSingkan baDan

Masih terkait di atas, jika anda kelebihan berat
badan, mulailah rutin jalan kaki. Pergerakan kaki
hingga seluruh tubuh mampu menurunkan berat
badan dan lemak yang ada di perut akan terkikis.
Lakukan jalan kaki rutin setidaknya selama satu jam.

kanker

Berikutnya adalah gejala kanker akan lenyap dengan sendirinya jika kita rajin jalan kaki. Kanker yang
bisa ditekan adalah jenis kanker usus besar (colorectal carcinoma). Kita tahu, bergerak badan ikut melancarkan peristaltik usus, sehingga buang air besar lebih tertib. Kanker usus
dicetuskan pula oleh tertahannya tinja lebih lama di saluran

bisa terkontrol hanya dengan cara bergerak badan
(brisk walking), obat tidak diperlukan. Anda hanya membutuhkan jalan kaki rutin dalam menjaga kebugaran badan dan
terhindar dari diabetes. 
ins, et Jatmiko
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olah raga

Kesebelasan PTPN X
Raih Juara III Porseni BUMN
kerja keras dan ketekunan tim
kesebelasan PTPN X akhirnya berbuah manis. Tim yang bermarkas di
kawasan Jembatan Merah Surabaya
itu sukses menyabet gelar juara ketiga cabang sepakbola, pada Porseni
BUMN 2013, 10 November 2013 lalu.
Debut tim sepakbola PTPN X di
Porseni BUMN 2013 diawali dengan
langkahnya mengalahkan LKBN
Antara dengan skor 3-0, yang kemudian disusul dengan mematahkan
perlawanan PTPN III dengan skor
5-3. Pada babak penyisihan selanjutnya, tim binaan Suprayitno ini bertemu tim Pelindo II. Pada laga yang
berlangsung sengit itu, hanya meng-

hasilkan skor imbang 2-2. Penentuan
dilakukan dengan adu penalti lewat
tendangan Ahmad Khoirudin dan
Roshi Tandrawan.
Selanjutnya, pertandingan perempat final pekan olahraga dan seni yang
diikuti 92 BUMN dan Kementerian
BUMN itu berlangsung menegangkan. Penjaga gawang Dwi Prayogi
tak kuasa menahan serangan dari tim
Perum Damri dan pertandingan berakhir 0-3. Pada laga terakhir memperebutkan gelar juara, melalui headto-head dengan PT Antam, tim PTPN
X keluar sebagai juara ketiga.
Manajer Tim Sepakbola PTPN X,
Drs H Arifin, MM, mengungkap-

 Menteri BUMn, dahlan iskan berfoto dengan tim Porseni PtPn 10 dalam kegiatan Porseni BUMn di Jakarta
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kan, andaikata tim PTPN X menang
dari PT Damri, itu adalah kunci bisa
mewujudkan mimpi menjadi tim
sepakbola terbaik di Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) di ajang Pekan
Olahraga dan Seni (Porseni) BUMN.
“Hasil ini sangat membanggakan,
sebab tahun lalu kita tersungkur di
perempat final,” ujar dia.
Arifin
menambahkan,
untuk
mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta olahraga para karyawan
BUMN itu, pihaknya meminta kepada seluruh Tim Sepakbola PTPN X
mengeluarkan penampilan total dan
maksimal.
“Kami berangkat ke Porseni

olah raga

Pelaksanaan Porseni BUMN 2013
BUMN 2013 sebagai duta olahraga tup dengan acara Malam Final Duta
dari perusahaan. Menjaga nama baik BUMN yang diselenggarakan di Ge- diselenggarakan di GOR Soemantri
perusahaan adalah wajib! Kerjasama dung Pusat PLN. Dalam kesempatan Brodjonegoro, Jakarta, 10 – 22 Notim harus dikukuhkan. Kalah menang tersebut, penyerahan hadiah peme- vember 2013. Cabang yang diperbukan masalah tapi sedapat mungkin nang sepakbola diserahkan Direktur tandingkan dan dilombakan adalah
kita bisa mengibarkan bendera PTPN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, seba- sepakbola, futsal, bola voli, badminton, tenis lapangan, tenis
X di ajang bergengsi itu. Minimal juara III. Di samping
”MeNjAgA NAMA BAIK PeRUSAhAAN ADAlAh meja, basket, boling, vocal
itu kita sebagai olahragawan
wAjIB! KeRjASAMA TIM hARUS DIKUKUhKAN. group, BUMN Idol dan Duta
BUMN. Pembukaan dilakujuga harus menjaga sportiviKAlAh MeNANg BUKAN MASAlAh TAPI
tas permainan,” kata dia.
SeDAPAT MUNgKIN KITA BISA MeNgIBARKAN kan Menteri BUMN, Dahlan
Iskan, pada 10 November
Senada dengan Arifin, peBeNDeRA PTPN X DI AjANg BeRgeNgSI
2013, dimeriahkan parade delatih tim sepakbola PTPN X,
ITU. MINIMAl jUARA III. DI SAMPINg ITU
file seluruh kontingen BUMN
Suprayitno, mengatakan keKITA SeBAgAI olAhRAgAwAN jUgA hARUS
(92 BUMN), marching band,
banggaannya terhadap tim
MeNjAgA SPoRTIvITAS PeRMAINAN.”
dan Acrobatic Trike.
didikannya itu. “Kerja keras
Keikutsertaan PTPN X kali
kita selama 6 bulan akhirnya
Drs H Arifin, MM
MANAJer TIM SePAKBOLA PTPN X
ini adalah keempatkalinya.
terjawab, meski hanya memDireksi selektif dalam mebawa pulang juara III, namun
kami berjanji tahun depan harus le- gai salah satu sponsor utama perhe- nentukan olahraga apa yang patut
bih baik. Bahkan bila memungkinkan latan Porseni BUMN 2013. Adapun dan bisa diandalkan, dan terpilih tiga
awal tahun sudah kami gelar seleksi pemenang I diraih PTPN I Aceh, se- cabang yakni sepakbola, futsal dan
bagai juara bergilir dan juara II dire- bola voli.
tim Porseni sepakbola,” lanjut dia.
sekar Arum
Acara Porseni BUMN 2013 ditu- but Perum Damri.
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wisata

Pesona
Kawah Putih
nan eksotis

B

agI pecinta film Indonesia, keindahan Kawah
Putih, Ciwidey, Bandung
Selatan sudah tidaklah
asing. Pasalnya, pesona
alam yang terbentuk sejak abad ke-10
ini pernah digunakan sebagai tempat
syuting film Heart dan The Butterfly,
juga video klip dan foto-foto pre-wedding.
Gerimis seakan menjadi ucapan selamat datang bagi setiap pengunjung
Kawah Putih yang terletak di Gunung
Patuha, Ciwidey. Lokasi wisata yang
terletak di Kabupaten Bandung selatan
ini memang memiliki pemandangan
yang cantik dan suasana yang magis.
Kabut tebal kerap meliputi sekeliling
kawah terutama setelah hujan turun
atau menjelang malam hari.
“Kawah terbentuk akibat letusan
Gunung Patuha. Kawah tersebut lalu
menampung air hujan yang kemudian
bereaksi dengan sulfur yang ada di
kawah, sehingga membentuk sesuatu
yang nampak seperti danau,” tutur
Asep, salah satu pengemudi ontanganting, sebuah kendaraan mirip angkot
yang mengantarkan para pengunjung
ke lokasi Kawah Putih dari tempat
parkir.
Kurang lebih 10 menit dengan
menggunakan kendaraan khas Kawah
Putih itu, pelancong akan tiba di lokasi. Sebuah tulisan Kawah Putih senga-
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ja dibangun dan menjadi tempat para
pengunjung untuk mengabadikan
kenangan mereka. Setelah puas mengambil gambar dengan background
tulisan tersebut, para pengunjung harus melewati anak tangga untuk sampai ke Kawah Putih.
Kabut putih terang serta bau belerang yang kuat akan langsung menyambut. Belum lagi suasana dingin
yang langsung merasuk hingga ke tulang. Cuaca di kawasan wisata Kawah
Putih berkisar antara 8-22 derajat Celcius. Badan air terkadang berwarna hijau telur asin bergradasi dengan coklat
muda, putih, atau bahkan cokelat susu
dari endapan lumpur belerang di tepi
kawah.
Di balik kecantikan Kawah Putih
terdapat ancaman bagi kesehatan
apabila pengunjung menghisap uap
belerang terlalu lama. Beberapa papan terpasang di jalan menuju kawah,
berisi peringatan selama pengunjung
berada di area kawah, seperti larangan berenang atau mandi di dalam
air, larangan makan di area kawah,
dan himbauan menjaga jarak dengan
lumpur kawah.
“Suhu saat ini 5 derajat Celcius,
bagi pengunjung diharapkan jangan
terlalu lama berada di Kawah Putih.
Bila Anda mulai merasakan pusing
atau mual, harap segera meninggalkan lokasi,” terdengar suara seorang
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perempuan dari pengeras suara yang
sengaja dipasang untuk terus mengingatkan para pengunjung.
Pesona Kawah Putih seakan
menghipnotis para pengunjung untuk enggan meninggalkan keindahan
alam di lokasi yang berada di ketinggian gunung 2.386 meter itu. Tanah
putih yang terdiri dari belerang merupakan alasan mengapa kawah ini disebut Kawah Putih.
Sungguh unik rasanya melihat tanah yang berwarna putih ini. Permukaan tanah juga tidak rata sehingga
menyerupai gundukan-gundukan tanah. Hamparan putih ini memerlihatkan riak air yang terlihat seperti letupan lumpur hidup yang berselubung
kabut tipis.
Di sekelilingnya, terdapat pegunungan yang sebagian sudah kering
tetapi ada juga yang masih ditumbuhi
pohon hijau. Di sini, pengunjung akan
menemukan pohon-pohon kering dan
banyak ranting-ranting yang berjatuhan dengan batu-batu kecil, bahkan
kawah dapat terlihat jelas bila dilihat
dari atas. Pepohonan kering atau berdaun jarang pun tumbuh di sekeliling
kawah, menambahkan sedikit kelam
namun puitis.
BAK WisATA luAR NegeRi
Menikmati Kawah Putih, pengunjung tak tak perlu jauh ke luar nege-

Di balik kecantikan Kawah Putih terdapat ancaman
bagi kesehatan apabila pengunjung menghisap uap
belerang terlalu lama. Beberapa papan terpasang
di jalan menuju kawah, berisi peringatan selama
pengunjung berada di area kawah, seperti larangan
berenang atau mandi di dalam air, larangan makan
di area kawah, dan himbauan menjaga jarak
dengan lumpur kawah.

ri untuk merasakan berselimut kabut dingin dan pemandangan hijau
di sekelilingnya. Cukup datang ke
Kawah Putih di Ciwidey, untuk menikmati sensasi berada di luar negeri.
Ya, selatan Kota Bandung menawarkan wisata alam nan unik sehingga membuat Anda terasa sedang
di luar negeri. Coba saja tengok ke
Kawah Putih di Ciwidey dan rasakan
sendiri magisnya. Kawah berwarna hijau toska yang terang dan kabut putih
akan menghipnotis Anda.
Kecamatan Ciwidey berada di dataran tinggi sehingga jalan yang dialui
akan berkelok-kelok. Tapi tak perlu
kuatir, karena pemandangan kiri dan
kanannya akan memanjakan mata
siapa pun. Perkebunan stroberi akan
jadi pemandangan yang paling sering
dilihat.
Tak cuma itu, pengunjung juga bisa
beli dan buahnya dijamin segar dan

kualitasnya bisa diacungi jempol. Tak
lupa, harganya pun tak bikin kantong
bolong. Sambil menikmati stroberi,
Anda pun bisa menikmati pepohonan
hijau yang berderet di tiap kelok jalan.
Hingga tak terasa, Anda pun sudah
sampai ke Kawah Putih.
Hanya dengan membayar tiket
sebesar Rp 13.000 saat Senin-Jumat
dan Rp 15.000 untuk Sabtu, Minggu
dan hari libur, Anda bisa menikmati
objek wisata alam nan indah ini. Beberapa anak tangga akan menjadi jalan
menuju Kawah Putih.
Batang pohon yang tak berdaun
akan sering dilihat di sekeliling. Anda
bisa menjelajahi sekitar danau yang
berwarna toska terang. Anda bisa
menunggu kabut datang untuk merasakan sensasi musim dingin. Kabut
putih yang tebal sudah jadi tamu langganan di sini.
Sering datangnya kabut dibarengi

dengan hujan kecil atau embun yang
padat. Udara yang dingin menggigit
akan membuat Anda serasa di hutan
luar negeri saat musim dingin. Setelah puas menikmati musim dingin di
Kawah Putih, kini saatnya menikmati
keindahan alamnya.
Tanahnya yang berasal dari bebatuan putih membuat tempat ini jadi semakin indah. Ditambah dengan pepohonan yang tak kuat dengan belerang,
meninggalkan batang yang menghitam tanpa dahan. Pohon mati dan latar
kawah jadi objek foto wajib bagi pelancong yang bertandang ke sana.
Tetapi ada yang harus diperhatikan
karena area ini memiliki kandungan
belerang yang lumayan pekat. Sebaiknya Anda tidak melakukan kegiatan
yang membutuhkan terlalu banyak
oksigen seperti berlari. Karena Anda
akan sesak kekurangan oksigen.
siska Prestiwati
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kuliner
kuliner

menu bebeK

Selalu Gurih & bikin Ketagihan
jawa Timur kaya akan kuliner khas.
Sebut saja rawon, soto Madura, soto
Lamongan, tahu campur, tahu tek,
lontong balap, lontong kupang, sate
ayam dan tak ketinggalan adalah sajian bebek, yang menjadi ikon provinsi
ini. Ada berbagai olahan bebek, mulai
goreng, bakar hingga yang dikukus.
Tentu beraneka pula rasa yang disajikan. Masing-masing memiliki sentuhan citarasa atau taste yang berbeda
pula.
Menu masakan bebek memang
enak dan banyak sekali variasinya.
Yang suka pedas, pasti ada tempattempat kuliner bebek yang menyediakan sambal menantang. Tak hanya di
wilayah Jawa Timur, masakan bebek
sudah menyebar hampir di seluruh
Nusantara.
Di kawasan Pulau Madura, banyak
ragam menu masakan bebek. Kabupaten Sampang, misalnya, tak hanya
dikenal dengan menu sumsum
kaldu, yang sempat dimuat di
PTPN X Mag edisi 009.
Kali ini yang lebih
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menantang adalah bebek songkem.
Kepedasannya kerap membuat penikmatnya seolah-olah kapok. Ya, namanya kapok lombok. Suatu ketika pasti
ingin lagi, seakan ketagihan.
Bebek songkem adalah makanan
khas Sampang, tepatnya asal kawasan Camplong. Kuliner berbahan itik
itu begitu menggoda, siapa pun mereka yang datang ke kota tersebut tak
lengkap rasanya jika tidak menikmati
sajian bebek songkem.
Menu masakan dengan bahan dasar unggas, terutama itik atau bebek, banyak penggemarnya, walau
efeknya juga tidak ringan. Pasalnya,
kebanyakan mengonsumsi masakan
bebek bisa berakibat asam urat, kolesterol atau jenis penyakit lainnya.
Proses pembuatan bebek songkem
cukup unik. Bebek utuh satu ekor
dibuang jerohannya, kecuali ampela
dan hati. Bebek mentah tersebut lantas dibalur dengan racikan
bumbu dan sambal
super
pedas
merata
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dan bahkan hingga meresap ke daging bebek.
Setelah dibentuk sedemikian rupa,
bebek dibungkus dengan daun pisang
berlipat-lipat dan dikukus selama berjam-jam. Tentu saja agar tidak lepas,
bungkusan tersebut harus diikat. Empuknya daging bebek songkem karena proses pengukusannya yang lama.
Bahkan kalau air pengukusan habis,
justru membuat aroma bebek seperti
dipanggang. Ada citarasa yang khas.
Ya, sudah menjadi rahasia umum
jika daging bebek mengandung kolesterol tinggi. Namun, bebek songkem
kukus diyakini rendah kolesterol. Rahasianya terdapat pada cara pengolahan bebek yang dikukus tanpa
menggunakan minyak goreng. Menu
khas Camplong ini sangat berbeda
dengan menu-menu bebek lainnya.
Bebek songkem adalah bebek kukus
atau dipepes.
Yang dilakukan para pengolah adalah bebek dipotong dan dibersihkan.
Bagian dada dibelah agar kepala dan
leher bebek bisa ditekuk hingga ke

belakang. Dengan posisi seperti
orang sungkem atau songkem itu,
setiap ekor bebek yang sudah dilaburi bumbu akan dibungkus daun
pisang lalu diikat dengan tali yang
terbuat dari bambu atau tali rafia.

seperti
di kawasan
Ketabang
Kali, Walikota
Mustajab
(Ondomohen),
Cito
Mall dan lainlain. Yang jelas
rasanya pedas,
menggoda dan
pasti maknyus!

sONgKeM KuKus ReNDAH
KOlesTeROl
Sementara itu di dasar kotak seng yang menjadi alat
pengukus, tertata potonganpotongan batang daun pisang
sebagai alas. ”Kandungan minyak yang ada di kulit dan daging
bebek akan luruh dengan sendirinya
sehingga bebek songkem kukus rensiadah kolesterol,” kata Maziyatul Lailipa pun
BeBeK siNJAy PAliNg
yah, salah satu penikmat dan penggeketagihan,”
RAMAi
mar bebek songkem.
katanya.
Madura tak hanya bebek songkem,
Biasanya, untuk mendapatkan daAda beberapa penjual bebek songtetapi ada lagi yang lebih dikenal
ging bebek empuk, lezat dan bumbukem antara lain ada di Depot Songkem
masyarakat yakni bebek sinjay di kanya meresap, pengukusan dilakukan
Rajawali, Jl Rajawali No 17-B (sebelah
wasan Kota Bangkalan. Keberadaan
selama tiga jam atau lebih. Hal itu
selatan RS Sampang). Juga bisa pesan
Jembatan Suramadu semakin memjuga dimaksudkan agar bumbu benarlangsung ke rumah penjual di kawabuat bebek sinjay kian ramai. Bahkan
benar menyatu dengan daging hingga
san Jl Sumber Otok Taddan, Sambeberapa warung bebek lain tumbuh
menembus tulang.
pang, nomor kontak 087850967400
di sekitar warung bebek sinjai dengan
Pesanan satu ekor bebek songkem
atau 087850937900.
‘iming-iming’ yang berbeda-beda.
kukus, disajikan lengkap dengan
Menu yang disediakan antara lain
Meski di kawasan menuju Kota
bungkus daun pisang. Hidung pebebek songkem, ayam songkem, beBangkalan dari arah Jembatan Suranikmat dimanjakan dengan aroma
bek songkem goreng, ayam songkem
madu, berjajar beberapa rumah madaun pisang. “Katanya, kalau sudah
goreng. “Kita bisa pesan yang nggak
kan dengan tawaran menu spesial
dikukus lemak-lemak bebek bisa dinepedas, cukupan atau pedas sekali.
bebek, toh masing-masing tetap ada
tralisir. Kami sudah sering memesan
Tapi untuk pemesanan biasanya
peminatnya. Namun rumah makan
bebek songkem untuk sajian makan
agak lama, harus sabar menunggu,”
bebek sinjay, masih yang paling rabersama dengan rekan-rekan kantor
ujarnya.
mai.
atau kalau ada keluarga
Ya, bisnis kuliner boleh
yang berkunjung,” ujar LaiUNTUK
MeNDAPATKAN
DAgINg
BeBeK
eMPUK,
lezAT
dikatakan tidak ada matiliyah lagi.
DAN BUMBUNyA MeReSAP, PeNgUKUSAN DIlAKUKAN nya, karena manusia buWanita asal Waru, Sidotuh makan setiap hari
SelAMA TIgA jAM ATAU leBIh. hAl ITU jUgA
arjo, yang kini menetap di
DIMAKSUDKAN AgAR BUMBU BeNAR-BeNAR MeNyATU setidaknya dua atau tiga
sebuah perumahan Bukit
kali. Ketika seseorang atau
DeNgAN DAgINg hINggA MeNeMBUS TUlANg.
Barisan, di tengah kota
sekelompok orang sedang
Sampang itu, sudah biasa
berwisata, salah satu tudengan makanan khas asal
Mengenai harga, seekor bebek
juan wisata yang dikunjungi adalah
Camplong tersebut. Meski pedas, nasongkem dijual dengan kisaran harga
wisata kuliner. Kurang pas rasanya
mun justru pedasnya itulah yang biantara Rp 55 ribu hingga Rp 65 ribu,
jika mengunjungi suatu daerah tanpa
kin orang kangen untuk menikmatbergantung besar dan kecilnya bemenikmati kuliner khas di daerah
inya lagi.
bek. Sedangkan untuk ayam songkem
tersebut.
Awalnya memang dikukus, namun
(ayam kampung) relatif lebih mahal
Apalagi untuk negeri seperti Indopada perkembangannya ada saja perantara Rp 60 ribu hingga Rp 75 ribu.
nesia, keanekaragaman daerah Numintaan konsumen untuk digoreng.
Mengenai penikmat dan pelanggan
santara telah menciptakan kekayaan
Tak hanya bebek, jenis unggas laintak hanya dari kawasan Sampang dan
kuliner yang unik, khas dengan citanya, seperti ayam juga ada dua menu,
sekitarnya, tetapi juga dari Surabaya
rasa yang berbeda-beda. Bagi mereka
ayam songkem dan ayam songkem
dan kota-kota lainnya. Anda penasaran
yang belum pernah mengunjungi Magoreng. “Tapi kami lebih senang bebek
mencicipi bebek songkem? Di Surabadura, biasanya identik dengan masaksongkem. Pokoknya lezat dan bikin
ya juga sudah ada yang menjualnya,
an sate ayam. Padahal ada banyak
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ragam kuliner lainnya yang tak kalah
lezat.
Malah di antara empat kabupaten
di Pulau Madura yakni Bangkalan,
Sampang, Pamekasan, dan Sumenep
ada keunikan tersendiri. Di Sampang misalnya, ada bebek songkem,
di Sumenep terkenal dengan jajanan
kue apen atau kokot. Di Pamekasan
ada jajanan leppet, dan yang tak kalah sedapnya adalah bebek sinjay di
Bangkalan.
Bebek sinjay terletak sedikit di luar
kota Bangkalan di Jl Raya Ketengan,
tidak jauh dari pusat kota. Jika sedang
berada di Surabaya dan berniat mengunjungi Jembatan Suramadu ada
baiknya melanjutkan sedikit perjalanan ke arah kota Bangkalan untuk menikmati kuliner bebek dengan sambal
mangga muda super pedas.
Dari pintu tol Suramadu sisi Madura, RM Bebek Sinjay berjarak sekitar 16 km. Dulunya rumah makan
Bebek Sinjay tidak terlalu ramai dan
bangunannya pun masih kecil. Namun itu dulu, sekarang Bebek Sinjay sudah terkenal ke seantero Jawa
Timur. Disarankan, sebaiknya hindari
jam makan siang karena antriannya
sangat panjang. Lebih baik datang
agak pagi untuk menghindari menunggu terlalu lama.
Ciri khas bebek sinjay terletak pada
sambalnya, dibuat dari paduan irisan
mangga muda dan cabe merah yang
super pedas. Sambal mangga muda
ini tidak digoreng terlebih dahulu,
tapi terasa ada minyak di sana. Mungkin campuran minyak goreng yang
digunakan menggoreng bebek. Rasanya sangat unik dan khas didominasi
rasa asam dan pedas. Bila tak sempat
berkunjung, RM Bebek Sinjay juga

menyediakan jasa pesan antar atau
delivery.
Kuliner bebek tak hanya ’milik’

BeBeRAPA TeMPAT KUlINeR BeBeK

Madura, tetapi beberapa tempat di
Surabaya dan daerah di Jawa Timur
lainnya, memiliki kekhasan masingmasing. Di Surabaya juga ada bebek
plus sambal mangga muda, seperti
yang terdapat di kawasan Perak.
Ada juga bebek Wachid Hasyim
dan Tiga Putri yang letaknya berhadap-hadapan di kawasan Jl Jemursari.
Kemudian ada pula bebek Bungkul
yang berada di seputar Taman Bungkul. Kemudian di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya, dari arah Jl Bubutan,
ke kanan sampai perempatan Tugu
Pahlawan, belok ke kanan. Tapi harus
putar balik di depan Tristar Pasar Besar. Paling mudah lewat Jl Jagalan, lurus Pasar Besar, setelah lampu merah
itulah tempatnya.
Kebanyakan adalah bebek goreng
dengan taste masing-masing. Yang
jelas menu bebek menjadi salah satu
ikon kuliner Jawa Timur, khususnya
Surabaya. Aneka olahan bermunculan
hingga menyajikan berbagai varian
baru. Bagi mereka yang baru pertama
mencicipi olahan bebek, tentunya
akan tergiur aroma dan rasa bebek
yang nikmat dan gurih.
et Jatmiko

 Bebek Goreng/Bakar Anugerah,
Jl Raya Dukuh Kupang

DI SURABAyA

 Bebek Wachid Hasyim
Jl Jemursari
 Bebek Tiga Putri
Jl Jemursari
 Warung Bebek Goreng
Jl. Yos Sudarso
 Bebek Goreng depan IDI
Jl Dharmawangsa
(di depan gedung IDI)
 Bebek HT
Jl Karang Empat Besar
 Bebek Goreng KM
Jl Karang Menjangan
 Bebek Goreng/Bakar Pajajaran
Jl Polisi Istimewa
 Warung Bebek Goreng
Jl Siwalankerto Timur I
(sebelah kiri jalan)
 Nasi Bebek Cak Yudi
Di Perak, deket lapangan tenis
belakang pom bensin Perak Utara
 Bebek Goreng KDR
Di depan Telkom, Jl Kendangsari
 Bebek Goreng Papin
Dekat pertigaan Undaan Wetan,
Kalianyar
 Bebek Doa Ibu
Jl Nginden Semolo
 Bebek Goreng Barokah
Di depan BCA Kayun, Jl Kayun
 Nasi Bebek Tembaan
Di Tugu Pahlawan, Jl Tembaan
 Bebek CJDW
Di Delta Permai, deket kampus
Ubaya, Tenggilis Mejoyo Blok KH
 Bebek Goreng Sambel Pencit
Lokasi samping Arlisa, Jl Urip
Sumoharjo, Keputran
 Bebek Padin (Ibu Hj Dewi Khotijah)
Di Jl Kranggan (daerah Blauran)
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MANfAAT DAN KANDUNgAN gIzI DAgINg BeBeK
KesAN bahwa menu bebek mengandung kolesterol dan sejenisnya
memang bukan rahasia lagi. Namun di balik itu ada manfaat lain
yang dirasakan dari nikmatnya daging unggas tersebut. Tentu manfaat sehat yang dibutuhkan tubuh kita.
Seperti diketahui, bebek merupakan kerabat ayam dan juga burung. Hewan unggas ini secara lebih detil lagi memiliki kekerabatan
dengan angsa dan juga angsa leher pendek. Meski dekat secara genetika, bebek memiliki bentuk tubuh yang lebih mungil ketimbang
angsa.
Di Indonesia, bebek diternakkan secara besar-besaran maupun
skala kecil. Binatang yang suka berkerumun ini memang memiliki
kualitas telur yang bagus. Selain itu, dagingnya juga sangat nikmat
jika diolah bersama bumbu pilihan.
Daging bebek sangat lembut dan mengandung banyak lemak.
Hal ini membuat beberapa orang menghindarinya, sebab dipercaya
bisa memicu kolesterol dalam darah meningkat dan menyebabkan
beberapa penyakit kronis. Kenyataannya manfaat daging bebek cukup kompleks. Benarkah demikian?
Yang pertama adalah kandungan nilai gizi bebek. Sebelum membedah manfaat daging bebek, ada baiknya mengurai senyawa apa
yang tersembunyi di balik kenikmatan daging bebek. Secara umum,
daging bebek mengandung kalori, protein, lemak, zat besi dan juga
vitamin, khususnya B.
Namun jika diurai secara detail, senyawa penyusunnya antara lain
23,5 gram protein dari jumlah berat total 100 gram. Jumlah protein
ini jauh lebih tinggi ketimbang jumlah protein pada daging ayam.
Sedangkan lemak jenuh dalam daging bebek sebanyak 35,7%, lemak tak jenuh mencapai 50,5% dan lemak tunggal asam linoleat sebanyak 13,7%. Komposisi lemak ini bisa menjadi sumber lemak
sehat sehari-hari.
Komponen penyusun daging bebek lainnya adalah
vitamin. Uraian vitamin tersebut antara lain riboflavin, niacin, tiamin, vitamin B6, dan vitamin B12.
Untuk kandungan mineral makro maupun mi-

kro dari daging bebek adalah selenium, fosfor, zinc, zat besi atau Fe,
tembaga, sodium dan masih banyak lagi lainnya. Secara umum nilai
gizi dalam daging bebek sangat baik untuk tubuh manusia dengan
catatan diolah dengan cara yang benar dan dicampur dengan bahan yang sehat.
NiKMAT DAN seHAT
Mencermati kandungan daging bebek yang kompleks, sangat
wajar jika kemudian manfaatnya menjadi beragam. Konsumsi daging
bebek sangat baik, terlebih jika proporsinya benar. Adapun manfaat
daging bebek antara lain:
 Menjaga kerja otot juga tingkatan tekanan darah sebab ia mengandung sodium yang baik.
 Menjaga kesehatan fisik juga mental Anda. Hal ini terkait dengan
kandungan tembaganya.
 Mencegah anemia. Khasiat ini terkait dengan kandungan zat besinya yang tinggi. Zat besi sangat penting dalam pembentukan
hemoglobin dalam sel darah merah. Ditambah lagi dengan kandungan vitamin B12 yang juga bekerja baik melawan anemia.
 Mengobati suara yang serak dan juga ampuh menghilangkan gas
di dalam perut.
 Menambah berat badan secara sehat juga memperkuat badan.
 Lemak pada bebek sangat baik untuk mempercantik kulit tubuh
dan wajah Anda.
 Menambah vitalitas pada pria.
 Merangsang dan memperbaiki sistem imun tubuh. Hal ini terkait
dengan kandungan zinc-nya.
 Membantu sistem metabolisme sebab kandungan fosfornya
proporsional. Sementara itu kandungan B6-nya juga membantu
proses metabolisme asam amino juga asam lemak.
 Sebagai anti-oksidan sebab mengandung selenium, dan beberapa manfaat lain.
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internetan via Cahaya lampu
 MENGURANGI RISIKo PENYADAPAN
teknologI makin lama makin canggih. Isu penyadapan oleh beberapa negara yang hangat akhir-akhir ini, bisa
menjadi pelajaran penting bagi penemuan kecanggihan alat atau teknologi
yang anti-sadap. Pada edisi kali ini,
mari kita simak keberadaan lampu pintar LED Wi-Fi (Smart Light LED Wi-Fi),
yaitu sebuah teknologi nirkabel yang
dikembangkan untuk dapat mengirimkan data melalui perantara cahaya.
Cahaya sinar lampu yang dipancarkan dari LED akan menggantikan
teknologi sinyal radio yang digunakan
sebagai jalur Wi-Fi. Teknologi ini dianggap lebih aman daripada teknologi
jaringan yang ada saat ini. Hal itu disebabkan cahaya putih dari lampu tidak
dapat menembus permukaan seperti
dinding, sehingga dapat mengurangi
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risiko penyadapan atau pencurian
data.
Lebih dari itu, lampu LED juga
mengonsumsi energi yang jauh lebih
sedikit daripada teknologi sebelumnya. Hal ini memberikan ruang untuk
mengembangkan jaringan komunikasi
yang hemat biaya energi dan mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang.
Sistem komunikasi berbasis cahaya ini
kelak digunakan juga untuk menyediakan koneksi internet untuk komputer,
PDA, penerimaan televisi dan radio,
sambungan telepon dan kontrol suhu
thermostat.
Menelisik sejarahnya, Smart Light
atau lampu LED Wi-fi pertama kali
dikembangkan ilmuwan di Boston
University College of Engineering, tahun 2008, Rensselaer Polytechnic In-
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stitute di Troy, NY. University of New
Mexico juga berpartisipasi dalam projek tersebut, di bawah bantuan National
Science Foundation.
Penelitian yang dipimpin professor
Thomas Little ini bertujuan mengembangkan teknologi komunikasi optik
yang akan membuat lampu LED setara
dengan jalur akses Wi-Fi. Wi-Fi sendiri
awalnya dikembangkan sekelompok
insinyur Amerika Serikat yang bekerja
pada Institute of Electrical and Electronis Engineers (IEEE), berdasarkan standar teknis perangkat bernomor 802.11b,
802.11a dan 802.16.
Melanjutkan gagasan Thomas Little,
saat ini sekelompok peneliti di Universitas Fudan, Shanghai, tengah mengembangkan bola lampu LED yang dapat
memancarkan sinyal Wi-Fi, dengan
nama Li-Fi. Agar dapat memancarkan
sinyal, Li-Fi ditanami sebuah micro-

teknologi

chip yang diklaim mampu mengirim
koneksi data hingga 150 Mbps, atau
jauh lebih cepat daripada koneksi Wi-Fi
rata-rata di China.

Perangkat nirkabel dalam komponen
lampu LED Wi-Fi memungkinkan seseorang untuk dapat mengirimkan dan
menerima pesan berupa data digital pada kecepatan 1 hingga 10 mbps
(megabit per detik).
Sistem prototip SL 1 sudah dapat
mengirim ribuan bit data per detik di
rentang kecepatan yang sama, seperti
modem dial-up komputer kuno. Namun dalam beberapa tahun ke depan
teknologi ini akan memiliki kapasitas
untuk menyampaikan jutaan bit data
per detik, membuat kecepatan yang sebanding dengan koneksi internet nirkabel Wi-Fi.
Selain di Fudan, para ilmuwan China sedang gencar mengembangkan

belumnya 200 Mbps. Hal ini sangat jauh
melebihi standar pengiriman data yang
dimiliki Wi-fi saat ini.

BAKAl uBAH Ke leD
Isu global tentang penghematan
sPesiFiKAsi DAN CARA KeRJA
energi dunia diramalkan akan mengLampu pintar LED Wi-fi sudah
ubah seluruh penggunaan lampu
memiliki prototip yang diberi nama
bohlam ke LED. Lampu LED hanya
Smart Lighting 1 (SL 1), prototip ini termenggunakan sekitar 15 persen listrik
buat dari papan elektronik 3 x 6 inchi
dari sebuah lampu bohlam biasa, nayang dibagi dalam 2 bagian. Bagian
mun dapat menghasilkan tingkat kepertama terdiri dari 9 buah komponen
cerahan yang sama.
lampu LED putih (diode pemancar caPenelitian yang dilakukan mengatahaya) dengan tingkat kecerahan tinggi
kan, 22 persen dari penggunaan listrik
yang berfungsi mentransmisikan data.
di dunia adalah untuk sistem penerangBagian yang kedua terdiri dari 3 buah
an dan apabila seluruh penerangan di
diode foto (photodiode) yang berdunia digantikan lampu LED maka
fungsi menerima sinyal cahaya dan
persentase penggunamengubahnya menjadi
an energi listrik dapat
sinyal elektronik. Protoberkurang menjadi 11
tip Smart light 1 mengpersen.
hasilkan sinyal dari
Terobosan tentang
proses kerja lampu LED
penghematan energi iniyang dimodulasi pada
lah yang diyakini akan
frekuensi tertentu yang
PRINTeR
menyebabkan meningmemungkinkan transPDA
katnya
penggunaan
fer data berkecepatan
lAPToP
lampu LED di masa
tinggi.
depan. Walaupun saat
Setiap papan SL1 dahD vIDeo STReAMINg
ini lampu LED bukanpat memberikan sinyal
lah sebuah barang yang
ke perangkat elektronik
bisa didapatkan secara
yang dimiliki, seperti
murah. Karena dibanlaptop, PDA, dan hanya
CellPhoNe
dingkan dengan bohlam
dihubungkan dengan
biasa lampu LED memimenggunakan USB kazeRo RADIATIoN
liki harga yang lebih
bel. Kemampuan untuk
mahal. Namun meningmengubah
frekuenkatnya
penggunaan
si modulasi lampu LED
on dan off secara cepat adalah kunci teknologi koneksi internet Wi-Fi dengan lampu LED di masa depan dan meningdari teknologi baru ini. Begitu cepat pe- menggunakan lampu LED. Dalam demo katnya kesadaran masyarakat akan
rubahan itu sehingga tidak terlihat oleh yang dilakukan para ilmuwan China fungsi ganda yang dimiliki lampu LED,
tersebut, sebuah laptop digunakan bakal mendorong harganya menjadi lemata manusia.
Cahaya LED yang berkedip-kedip untuk streaming video. Tanpa melalui bih rendah.
Fungsi ganda yang dimiliki lampu
dalam pola tertentu memungkinkan sambungan kabel maupun wireless card,
transmisi data tanpa ada perubahan sinyal jaringan ditransmisikan melalui LED juga memberikan perkembangan
nyata dalam pencahayaan ruangan. paparan cahaya lampu LED biru yang baru di dunia otomotif. Pemasangan
Teknologi ini tidak terbatas hanya pada terpasang di atas laptop. Selain meng- lampu LED pada rem belakang mobil
lampu di dalam ruangan, sehingga bisa hubungkan jaringan dan pencahayaan dapat membantu mengurangi terjadinya
diterapkan di luar ruangan. Pengujian ruangan, Lampu LED tersebut juga kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
Smart Light LED saat ini sedang
pertama dari lampu ini bahkan dilaku- digunakan untuk mengendalikan bebedikembangkan untuk membantu memrapa peralatan rumah tangga.
kan di industri otomotif.
Penelitian mengenai lampu pintar buat sistem transportasi lebih aman.
Sementara itu peningkatan kuantitas
pengguna internet berbasis teknologi LED Wi-fi ini juga dikembangkan pe- Banyak lampu lalu lintas yang sudah
Wi-Fi yang semakin menggejala di ber- rusahaan Siemens. Para peneliti dari menggunakan lampu LED dengan
bagai belahan dunia, membuat para Siemens mengaku telah memecah- teknologi baru yang akan ditambahkan.
ilmuan berlomba mengembangkan tek- kan rekor untuk transmisi data secara Sinyal lampu lalu lintas bisa mengirimnologi tersebut. Fungsi ganda sebagai nirkabel, dengan memanfaatkan LED kan pesan ke komputer onboard mobil
alat penerangan dan alat untuk mengi- putih (diode pemancar cahaya), bu- yang sedang mendekat. Bahkan dapat
rimkan data melalui cahaya merupakan kan gelombang radio. Peneliti Siemens memerintah mobil untuk menginjak
keunggulan yang dimiliki oleh Lampu mengklaim dapat mengirimkan data rem secara otomatis.
DA Putranto, ins
pada 500 Mbps, mengalahkan rekor seLED Wi-Fi ini.
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agar laptop dan netbook tetap awet
lAPTOP adalah salah satu gadget praktis
yang menunjang kinerja sehari-hari. Beragam
merek ditawarkan dengan keunggulan
spesifikasi komponennya masing-masing.
Umumnya orang akan beranggapan bahwa
laptop dengan harga mahal kualitasnya lebih
terjamin, tidak cepat rusak, dan lebih awet.
Anggapan seperti itu tidak selamanya benar.
Sebab, usia kelayakan laptop untuk tetap bisa
digunakan secara normal bergantung juga
dengan cara pengguna merawatnya.
Berapa pun dana yang dihabiskan untuk
membeli laptop, jika tidak didukung dengan
perawatan yang baik tentu laptop akan cepat
rusak. Oleh karena itu, agar laptop tetap terjaga kualitas penggunaannya, sebaiknya Anda
mengetahui cara-cara perawatan laptop yang
baik dan benar. Beberapa caranya adalah
sebagai berikut:
JAgA KeBeRsiHAN lAPTOP
Jangan anggap remeh apabila laptop kotor atau berdebu. Kotoran seperti debu atau
serpihan sisa-sisa makanan yang tertinggal
di laptop bila dibiarkan akan menyumbat
lubang-lubang sambungan di laptop. Alhasil
koneksi terhadap perangkat yang dicolokkan
pada lubang-lubang tersebut akan terganggu.
guNAKAN PeliNDuNg lAyAR DAN
Keypad
Ketika membeli laptop, usahakan juga
membeli pelindung layar (screen guard) dan
pelapis keypad (keypad protector). Fungsinya
untuk melindungi layar dari goresan dan
keyboard dari kotoran.
guNAKAN WADAH PeNyiMPANAN
lAPTOP yANg sesuAi
Ini penting untuk
diketahui. Banyak
orang yang
cenderung
memilih tas
laptop yang
‘pas-pasan’
dengan ukuran
laptop hingga tidak ada ruang yang
tersisa. Memang
kesannya akan lebih
simple dan ringan. Tapi
ternyata tas penyimpanan laptop yang baik
seharusnya mempunyai
sedikit rongga agar laptop tidak
terkesan ‘terjepit’.
Laptop yang letaknya terlalu terjepit apalagi ditambah dengan kantong penyimpanan
adaptor yang berdekatan beresiko membuat
hardisk laptop cepat rusak. Sebaiknya, pilihlah
tas yang memberi ruang yang cukup dan
sekat yang baik untuk memisahkan penyim-
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panan laptop dengan adaptornya.
HiNDARi MeMiNDAH-MiNDAHKAN
lAPTOP yANg MAsiH MeNyAlA
Karena praktisnya gadget ini, seringkali
pengguna dengan mudahnya memindahmindahkan laptopnya dalam keadaan masih
menyala. Jika ingin berpindah tempat, sebaiknya matikan dulu laptop dan tutup layarnya.
Namun, jika mendesak dan laptop tidak dimatikan, angkatlah latop sehati-hati mungkin
tanpa membuat goncangan yang berlebihan.
Hal itu akan mengakibatkan head hardisk
menggores silinder. Pastikan posisi bawah
laptop stabil di tangan dan hindari menyentuh bagian layarnya.
JAuHKAN BeNDA yANg
BisA MeNiMBulKAN geTARAN
eleKTROMAgNeTiK
Ketika mengoperasikan laptop, jauhkan
laptop dari handphone, mesin kendaraan, dan
alat pengeras suara. Getaran yang ditimbulkan oleh benda-benda tersebut akan berpengaruh pada kinerja laptop.
DiNgiNKAN lAPTOP seBeluM
DisiMPAN
Dinginkan latop bukan berarti memasukkan laptop ke dalam lemari pendingin atau
lainnya. Maksudnya adalah ketika laptop
selesai digunakan, beri waktu laptop beberapa menit sebelum akhirnya dimasukkan ke
dalam wadah penyimpanannya.
Ini disebabkan karena panas laptop yang
masih tersisa saat laptop bekerja, apabila
laptop langsung dimasukkan, sirkulasi udara
akan tertahan dan panas tersebut justru akan
terserap oleh laptop itu sendiri.
WAsPADA MeNdownload Software
gRATis
Seringnya pengguna terpedaya
hanya karena melihat tawaran download software gratis. Padahal resikonya
akan berdampak buruk pada laptop
apabila Anda tidak benar-benar
mengetahui kelayakan
software tersebut.
Kebanyaka
software
gratis yang
ditawarkan
membawa virus
dan mengancam
‘keselamatan’ laptop.
Manfaatkanlah software
bawaan saat pertama kali
membeli laptop. Itu jauh lebih aman. Namun,
apabila tetap ingin men-download software
gratis, usahakan sertakan antivirus ter-update
di laptop.
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JAgA KeTAHANAN BATeRAi
Agar mobilitas laptop berjalan lancar,
jagalah ketahanan baterainya. Charge baterai
ketika kapasitas baterai kurang dari setengahnya. Jangan biarkan laptop dalam keadaan
di-charge seharian penuh karena hal tersebut
akan memicu terjadinya kerusakan pada
baterai.
usAHAKAN PeNgguNAAN lAPTOP Di
RuANgAN TeRTuTuP
Menggunakan laptop memang bisa di
mana saja. Namun, alangkah baiknya bila
menggunakannya di dalam ruang tertutup.
Ini akan menghindari kemungkinan pengaruh
buruk paparan sinar ultraviolet matahari pada
LCD laptop, hujan yang tiba-tiba, maupun
getaran petir.
HiNDARi MeNgOPeRAsiKAN lAPTOP Di
ATAs KAsuR
Mengoperasikan laptop di atas kasur akan
membuat kipas pendingin laptop tersumbat
oleh debu-debu di atas kasur. Akibatnya laptop akan panas dan memungkinan terjadinya
kerusakan.
JANgAN leTAKKAN BeNDA Di ATAs
lAPTOP
Meski laptop dalam keadaan tertutup,
tidak dianjurkan untuk meletakkan bendabenda apa pun di atas laptop. Termasuk
benda-benda berat yang dapat menimbulkan
tekanan pada laptop.
JAuHKAN lAPTOP DARi KegiATAN
MAKAN DAN MiNuM
Saat tengah asik bekerja di depan laptop,
seringkali pengguna menyambinya dengan
kegiatan makan dan minum. Sebaiknya, jauhkan hal yang berpotensi akan menimbulkan
kerusakan pada laptop Anda. Terkadang tanpa
disadari, percikan air minum bisa membasahi
laptop dan kemudian merembes di bagian
sela-selanya. Tentu saja hal demikian akan
berpengaruh pada komponen internal laptop.
JANgAN COBA-COBA MeMBeTulKAN
lAPTOP seNDiRi
Bila terjadi gangguan pada laptop, jangan
coba-coba membetulkannya sendiri bila
bukan seorang teknisi yang ahli di bidang
reparasi laptop. Komponen-komponen laptop
yang serba kecil dan halus membutuhkan penanganan seorang ahli yang telah terlatih di
bidangnya. Sedikit kekeliruan yang dilakukan
terhadap laptop, berakibat pada kerusakan
yang lebih parah nantinya.
Itulah beberapa cara merawat laptop yang
baik dan benar. Bila perawatannya dilakukan
dengan baik, kinerja laptop akan tetap prima
dalam jangka waktu yang panjang. 
DA Putranto
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teknologi osmosis
tarik Perhatian PtPn X
jePang selama ini dikenal sebagai barometer teknologi
industri, salah satunya mengembangkan teknologi baru di
bidang industri gula. Negeri Matahari Terbit itu berhasil
mengembangkan teknologi osmosis yang menggabungkan
antara produksi gula kristal yang terintegrasi dengan produksi bioethanol.
Keberhasilan pembuatan pabrik gula yang terintegrasi
dengan bioethanol tersebut menarik perhatian PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
yang tengah gencar mengembangkan diversifikasi produk,
salah satunya bioethanol.
Kepala Divisi Perencanaan
dan Pengembangan PTPN X,
Ir H Dicky Irasmanto, MM,
mengatakan, dalam rangka
mengembangkan bisnisnya,
PTPN X sedang menjajaki
teknologi-teknologi baru yang
berkaitan dengan industri
gula. Negara dengan industri
gula memang tidak banyak,
namun mereka saat ini tengah
berupaya
mengembangkan
teknologi mulai dari sisi on
farm maupun off farm.
“Saat ini, PTPN X tengah
menjajaki kerjasama dengan
pihak Jepang yang sedang
mengembangkan teknologi osmosis,” ungkap Dicky. Teknologi osmosis, sambung Dicky,
adalah sebuah teknologi yang
sedang dilakukan riset oleh
salah satu perusahaan swasta
di Jepang dengan menggunakan teknologi yang mengoptimalkan perolehan gula dan
biothanol. Dengan teknologi
tersebut, sebuah pabrik gula tidak hanya memproduksi gula
namun dalam waktu yang
bersamaan juga menghasilkan
bioethanol. Selama ini yang
sudah ada, kata dia, adalah sebuah pabrik harus memilih
salah satu produk yaitu gula atau ethanol saja dan sebaliknya.
Namun, tambah Dicky, dengan teknologi osmosis yang
tengah dikembangkan Jepang, dan saat ini masih dalam
proses pengembangan untuk produksi massal. Teknologi
osmosis merupakan teknologi tercanggih, yang di sebuah
pabrik gula dalam waktu bersamaan bisa menghasilkan
gula kristal dan bioethanol.

“Teknologi osmosis ini, setiap pabrik gula bisa menghasilkan bioethanol tanpa harus membangun pabrik bioethanol tersendiri. Cukup menambah dan mengubah alat
atau mesin yang sudah ada di dalam pabrik, maka sebuah
pabrik gula bisa menghasilkan gula dan bioethanol dalam
satu musim giling,” kata dia.
Dicky menambahkan, tentunya teknologi osmosis ini
merupakan impian sebuah pabrik gula. Pabrik gula tetap
bisa menghasilkan produk
gula kristal yang selama ini
menjadi produk utama. Tetapi
dalam waktu yang bersamaan
pabrik gula juga menghasilkan
bioethanol yang juga memiliki
nilai jual tinggi tanpa harus
membangun pabrik bioethanol
atau harus memilih salah satu
produk seperti yang sudah ada
selama ini.
“Untuk teknologi osmosis ini, PTPN X berencana
untuk bekerjasama dengan
Asahibier, perusahaan Jepang
yang tengah mengembangkan
teknologi tersebut,” ungkap
dia.
Lebih jauh dikatakan, tidak
hanya tengah menjajaki kerjasama di bidang penerapan
teknologi osmosis, PTPN X
juga sedang menjajaki pengembangan varietas tebu dengan
kadar atau kandungan sabut
dan kandungan gula yang
tinggi. Diharapkan, varietas
tebu tersebut bisa meningkatkan produktivitas pabrik gula
milik PTPN X.
“Kunjungan kami ke Jepang, beberapa waktu lalu,
juga mendapatkan informasi
bagaimana
memanfaatkan
teknologi informasi (TI) untuk keperluan tanaman tebu,”
ungkapnya.
Saat ini, PTPN X tengah gencar melakukan dan mencari terobosan-terobosan dalam rangka mengembangkan
usaha dan menjawab tantangan bisnis gula. Industri gula
ke depan tidak semata-mata menghasilkan gula kristal,
tetapi produk hilir dari industri gula pun sangat banyak
dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi bila dikerjakan dan
dikembangkan dengan serius.
siska Prestiwati
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ELSoN Mandela akhir
nya pergi dalam usia 95
tahun. Usia yang sangat
lanjut untuk ukuran saat
ini. Usia yang cukup
panjang untuk menyaksikan semua
perubahan penting yang terjadi dalam
lanskap sejarah dunia.
Tentu saja, Madibabegitu ia
dipanggiladalah bagian sangat
penting dari lanskap sejarah dunia
itu sendiri. Ia saksi dan pelaku sejarah
perubahan dunia ini. Dan ia satu
satunya saksi yang masih tersisa, yang
menyaksikan perubahan dunia sejak
Perang Dunia I sampai dengan era glo
balisasi yang membingungkan seperti
sekarang ini.
Tentu saja, ia bagian tidak terpisah
kan dari lanskap perjuangan melawan
rasisme dan diskriminasi apartheid. Ia
berjuang di Afrika Selatan, tapi gaung
nya dirasakan di seluruh dunia.
Kita lupa, kapan terakhir kalinya
dunia berduka begitu dalam dan luas
ketika kehilangan seorang pejuang
sekaliber dia. Rasanya dunia sudah ti
dak punya lagi seorang pejuang yang
menjadi ikon global yang pengaruh
perjuangannya merasuk ke seluruh
penjuru dunia.
Mandela menghabiskan separuh
hidupnya di penjara demi keyaki
nannya bahwa diskriminasi apapun
di muka bumi ini harus dihapus. Ia
seorang pribumi Afrika berkulit hitam
dan berambut keriting. Diaspora
hitam berkembang dan beremigrasi
ke seluruh dunia sampai ke Eropa dan
benua baru Amerika. Di sana pun,
sebagaimana di negeri asalnya, orang
orang berkulit hitam itu mendapat
perlakuan buruk hanya karena warna
kulitnya.
Mandela percaya kepada perjuang
an tanpa kekerasan. Sebagaimana
Gandhipencetus gerakan Ahimsa,
perlawanan tanpa kekerasanyang
memulai perjuangannya di Afrika
Selatan, Mandela pun meyakini sepe
nuhnya bahwa rezim represif sekuat
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apapun akan runtuh oleh perlawanan
tanpa kekerasan. Gandhi terlebih
dahulu berhasil meruntuhkan rezim
penjajah Inggris dengan gerakan
perlawanan tanpa kekerasan yang ke
mudian menghasilkan kemerdekaan
India pada 1949. Mandela kemudian
mengikuti jejaknya. Hampir sete
ngah abad kemudian Afrika Selatan
merdeka dan bebas dari diskriminasi
pada 1995.
Mandela berpenampilan sederhana
dengan senyum yang seperti tidak
pernah lepas dari wajahnya. Senyum
yang tulus ia berikan kepada kawan
maupun lawan. Dan ketulusan itu
meruntuhkan kekuasaan yang garang.
Ada legasi penting yang diting
galkan Mandela dan akan abadi.
Diskriminasi sudah terhapus dari
muka bumi secara formal berkat
perjuangannya. Tentu saja, diskrimi
nasi terselubung masih tetap terjadi.
Diskriminasi karena perbedaan warna
kulit, diskriminasi karena perbedaan
keyakinan politik, atapun diskriminasi
karena beda keyakinan agama, atau
bahkan diskriminasi terhadap sesama
pemeluk agama.
Diskriminasi ekonomi masih
menjadi momok. Globalisasi telah
memaksa semua orang untuk menjadi
satu kesatuan yang padu dan me
maksa semua negara mematuhi satu
kehendak yang sama yang bernama
liberalisasi ekonomi. Siapa yang mau
ikut gerbong itu dia akan menjadi
bagian dari dunia global. Siapa yang
cobacoba melawan dia akan dikucil
kan dan ditinggalkan oleh gerbong
besar itu. Inilah momok diskriminasi
ekonomi yang masih menghantui
dunia sampai sekarang.
Pada zaman Mandela masih ber
juang, ia menghadapi musuh yang
nyata, yang kelihatan, yang visible,
dalam bentuk rezim apartheid kulit
putih. Kini, setelah Mandela pergi,
ancaman itu tetap ada dalam skala
yang tidak kalah masif tapi tidak ter
lihat, invisible. Kekuatan liberalisasi
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pasar dunia melalui gerakan global
isasi akan menggerus siapa saja yang
menghadangnya. Semangat global
isasi untuk memberikan kesejahteraan
kepada warga dunia, tentu saja, mulia.
Tapi globalisasi yang menggerus iden
titas lokal dan memaksakan identitas
yang tunggal tentu bertentangan
dengan kodrat dunia.
Ada arus kuat yang menghendaki
dunia ini menjadi sebuah identitas
yang tunggal, baik identitas poli
tiknya, ekonominy, budayanya,
maupun identitas lainlainnya. Dalam
hal politik, demokrasi liberal telah
dicoba untuk dijejalkan ke seluruh
dunia untuk menjadi identitas politik
yang seragam. Francis Fukuyama pada
awal 1990an sudah mendeklarasikan
bahwa ideologiideologi telah mati,
dan liberalisme telah muncul sebagai
pemenang tunggal yang akan menjadi
azas tunggal dunia.
Rasanya ini seperti de javu. Kita
ingat bagaimana di masa lalu kita
dipaksa untuk mengadopsi azas tung
gal bernama Pancasila. Pemaksaan
identitas tunggal itu akhirnya hancur
berantakan karena tidak adanya
dialog untuk menemukan kesamaan
konsensus. Sebuah gagasan yang
hanya ditopang oleh represi kekua
saan tidak akan mampu bertahan
melawan kodrat alam. Dalam skala
lokal eksperimen politik itu gagal, dan
dalam skala global ekseperimen itu
sekarang sedang diuji.
Demokrasi liberal dan tata kelola
ekonomi kapitalismeliberalisme diya
kini berjalan seiring, tak terpisahkan
satu sama lain. Karena itu, jargon para
globalis adalah liberalisme ekonomi
sekaligus liberalisme politik. Ia yang
sekarang menjadi resep yang wajib di
makan oleh semua negara. Bagi yang
punya kedaulatan dan kekuasaan
seperti Cina resep itu bisa ditolak. Tapi
bagi kelompok “sendikodawuh” se
perti Indonesia resep itu harus ditelan
tanpa pertanyaan.
Mandela pasti menentang pemak
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saan kehendak seperti itu. Ia
seorang humanis yang konsis
ten terhadap pengakuan akan
pentingnya pluralitas.
Pluralitas adalah sunatullah,
hukum alam. Identitas tunggal ada
lah antisunatullah dan tidak akan
bertahan.
Sebagaimana rezim orde Baru yang
memaksakan azas tunggal Pancasila
dengan topangan senjata, sekarang
ini azas tunggal globalisasi dipaksa
kan dengan topangan senjata militer
dan ekonomi dari Amerika.
Secara militer Amerika masih
cukup kuat untuk menjadi
penggertak, tapi secara
ekonomi dia sudah
sangat lemah. Itulah
sebabnya Amerika mema
nipulasi lembagalembaga
dunia, seperti IMF, WTo, dan
Bank Dunia, untuk menjadi bemper
penggertak globalisasi dan liberalisasi
ekonomi.
Bahkan di Amerika sendiri rezim
ekonomi liberal menjadi sasaran
kritik yang sangat keras. Liberalisasi
ekonomi di Amerika telah menjadikan
negara itu dikuasi satu persen orang
orang kaya. “one Percent Country” ne
geri satu persen. Satu persen di strata
sosialekonomi menikmati kemakmu
ran yang luar biasa sebagai kelompok
“superrich” yang selalu diuntungkan
oleh kebijakan ekonomi liberal pe
merintah Washington. Selebihnya, 99
persen adalah kelompok yang secara
umum dirugikan oleh beleid ini.
Joseph E. Stiglitz menulis dalam
buku yang menawan “The Price of
Inequality” (Penguin, 2013), bahwa
Amerika sekarang menjadi negara
yang paling lebar jurang disparitas
ekonominya antara yang kaya dan
miskin. Ekonomi Amerika, kata Stiglitz,
sengaja didesain untuk menguntung
kan kelompok satu persen itu saja dan
mengorbankan sisanya.
Teori efek luberan “trickle down
effect”bahwa segelintir orang super
kaya akan meluberkan kemakmuran
nya ke bawaoleh Stiglitz dianggap
sebagai khayalan dan tidak pernah
ada buktinya. Karena itu, campur ta
ngan pemerintah untuk menciptakan
kebijakan yang lebih pro orang miskin
adalah resep yang lebih masuk akal.
Itulah inti perjuangan antidiskrimina

si.
Dan
itulah salah
satu dari legasi Madiba yang masih
relevan sampai kapanpun.
Legasi lain yang diwariskan Man
dela adalah legasi perdamaian. Ketika
dia terpilih menjadi presiden pada
1995, ia mempunyai kewenangan
penuh untuk menuntaskan dendam
nya. Luka diskriminasi apartheid
sangat dalam tergores di jiwanya dan
jiwa seluruh masyarakat kulit hitam
Afrika Selatan. Kehilangan kemerde
kaan, kehilangan kesempatan, kehi
langan harta benda dan nyawa akibat
perampasan dan penyiksaan, diper
malukan dan dihinakan di tempat
umum dengan segregasi publik antara
kulit hitam dan putih. Semuanya ada
lah penderitaan seumur hidup yang
tidak tertanggungkan.
Ketika semuanya berakhir, Mandela
memikul amanat rakyat kulit hitam
yang sebagian (mungkin besar) meng
inginkan balas dendam. Tapi, Mandela
membuktikan kualitasnya. Ketika dia
tidak memiliki apaapa dia berjuang
tanpa memakai kekerasan. Sekarang,
ketika kekuasaan ada di genggaman
nya ia tetap tidak akan memperguna
kannya untuk melakukan kekerasan.
Ia memilih menempuh jalan rekon
siliasi nasional. Kalimat yang diung

kap
kannya
ketika itu
adalah “For
give not Forget”
(memaafkan tapi
tidak melupakan). Frasa
itu menjadi kosa kata yang
memperkaya khazanah politik
internasional. Luka akibat politik
apartheid tidak akan dilupakan. Tapi,
luka dan penyebab luka itu tidak akan
dilupakan selamalamanya.
Kalimat sederhana itu mendapat
kan gaungnya yang luar biasa. Tidak
ada pembalasan dendam, tidak ada
yang menoleh ke belakang. Negeri itu
melangkah ke depan dengan mulus
tanpa gejolak sedikit pun. Sebuah
bangsa pemurah adalah bangsa besar,
dan bangsa pemarah adalah bangsa
pecundang.
Di negeri kita, dendam politik sulit
dihapus. Dendam masa lalu ketika
terjadi peralihan dari orde Lama dan
orde Baru yang melibatkan PKI masih
menjadi api dalam sekam. Dendam
yang muncul akibat penggulingan
rezim orde Baru oleh gerakan refor
masi juga masih menjadi potensi yang
setiap saat siap meledak. Tanpa harus
membandingkan apa yang terjadi
pada masa apartheid di Afrika Selatan,
dengan apa yang kita alami di masa
lalu, seharusnya kita malu kepada
Mandela yang bisa menyelesaikan
persoalan dengan keagungan jiwanya.
Kita rindu akan pemimpin sekaliber itu
di negeri kita.
Selamat Jalan, Madiba.
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(Lorong AspirAsi)
 Kurnia Puspasari
SeKreTArIS DIreKTUr PereNCANAAN DAN
PeNGeMBANGAN

Kesan dan Pesan
Natal PTPN X
sAyA cukup senang dapat mengikuti
Perayaan Natal yang berlangsung di
tahun 2012, yang waktu itu saya baru
saja bergabung di PT Perkebunan Nusantara X. Tapi saya bisa
ikut mengambil bagian dalam perayaan itu.
Perayaan Natal yang berlangsung setiap tahun di PT
Perkebunan Nusantara X ini diharapkan tidak hanya sekadar
acara seremonial, melainkan dengan Perayaan Natal masyarakat
dan perusahaan semakin mempererat tali silaturahmi.
Kecuali itu diwujudkan dengan perbuatan kasih, sehingga
keutuhan antar-umat beragama tetap terjaga dengan
baik. Semoga damai Natal senantiasa kita pelihara untuk
meningkatkan kinerja sehari-hari. 
 ulinanto
KOOrDINATOr PPAB, BAGIAN KeUANGAN
PG PeSANTreN BArU

Toleransi Beragama
yang Baik
sAyA yang sudah bekerja di PTPN
X selama 28 tahun, sangat senang
karena di samping memberikan
pendapatan dan kesejahteraan yang sangat baik, bagi kami
sekeluarga juga kerukunan dalam menganut kepercayaan/
beragama. Perusahaan memberikan fasilitas yang sama
kepada semua karyawan dalam melakukan peringatan hari
besar agama. Misalnya dalam perayaan Hari raya Natal
yang tiap tahun selalu diadakan dan dihadiri Dirut, jajaran
direksi, termasuk semua pejabat puncak. Saya bangga
dengan perkembangan PTPN X yang pesat, apalagi dengan
bertambahnya anak perusahaan dan makin dipercaya oleh
Menteri BUMN, Dahlan Iskan, untuk mengelola tiga pabrik di
Sulawesi Selatan (PG Bone, Caming dan Takalar).
Bahkan anak saya yang saat ini masih kuliah di UGM, Fakultas
Teknologi Industri Pertanian, kelak lulus bercita-cita bekerja di
PTPN X. Karena dia tahu prospek ke depan untuk PTPN X yang
baik, apalagi kesejahteraan yang juga dia rasakan melalui saya
yang bekerja sampai saat ini. Sukses selalu PTPN X. 
 Andrew silalahi
STAF PeNGOLAHAN, UrUSAN wIL. I DAN STM
PrOJeCT, LTD

Tata ibadah
Bergantian
sAyA baru tiga kali mengikuti Natal
bersama karyawan-karyawati PTPN
X, yaitu tahun 2009, 2010, dan 2012.
Acara yang diselenggarakan lancar, tertib, dan meriah dengan
pembawa firman, worship leader dan artis yang berkualitas
serta sound system yang baik. Saran saya, alangkah baiknya jika
pembawa firman dan tata ibadah dilakukan secara bergantian
sekte setiap tahunnya.
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 Christien indrawati, se
STAF DIVISI PeMASArAN rS GATOeL - PT NUSANTArA MeDIKA UTAMA

Beri Pelayanan
Profesional
MeMAsuKi tahun 2014, diharapkan
ada semangat baru dan bisa menghasilkan kinerja yang bagus, khususnya
bagi rS Gatoel dan umumnya untuk PT
Nusantara Medika Utama. Sehingga,
di tahun 2014, PT Nusantara Medika
Utama bisa semakin kukuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan
bisnis di bidang pelayanan kesehatan.
Lebih dari itu terus bisa memberikan
pelayanan yang profesional dan memuaskan masyarakat.
Dengan semakin berkembang dan majunya perusahaan, maka secara otomatis kesejahteraan karyawan akan turut terangkat. Diharapkan
dengan berubahnya status rumah sakit dari unit usaha PT Perkebunan
Nusantara X (Persero) menjadi anak perusahaan, maka PT Nusantara
Medika Utama bisa semakin maju dan besar.
Secara pribadi, kami sangat bersyukur bisa bergabung dan menjadi
bagian dari keluarga besar PT Nusantara Medika Utama dan PT Perkebunan Nusantara X (Persero). Sebab jika ditinjau dari sisi kesejahteraan
bila dibandingkan dengan pekerjaan di rumah sakit lainnya, PT Nusantara Medika Utama sudah lebih baik.

 lodewijk lucas Kippuw
DrIVer KANTOr DIreKSI PT PerKeBUNAN NUSANTArA X (PerSerrO)

semakin sukses dan Jaya
TiDAK terasa, kami sudah menjadi bagian dari keluarga besar PT Perkebunan Nusantara X (Persero) hampir 24 tahun. Untuk bisa menjadi karyawan tetap tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, pada
tahun 1989, kami harus menjadi tenaga kontrak di PG Ngadirejo. Setelah
menunggu beberapa tahun, akhirnya bisa diangkat menjadi karyawan
tetap perusahaan milik negara ini.
Tentu ada rasa bangga tersendiri bisa menjadi karyawan di perusahaan yang bergerak di bisnis utama gula ini. Sebab, selain lingkungan kerja yang nyaman, tingkat
kesejahteraannya juga cukup tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya.
Sebagai karyawan, akan terus mendedikasikan
diri kepada perusahaan. Kami berharap agar tahun
2014 ini, PT Perkebunan Nusantara X (Persero) semakin maju dan semakin jaya. Semakin baik, bagus kinerjanya dan semakin sukses bisnisnya.
Tanpa diminta, kami yakin, bila perusahaan
terus berkembang dan sukses, maka secara
otomatis kesejahteraan karyawan akan diperhatikan. Sebab, PT Perkebunan Nusantara X
(Persero) sangat menyadari bahwa karyawan
merupakan aset yang harus dijaga, dilindungi dan terus diberikan ruang untuk berkembang seiring dengan berkembangnya
bisnis perusahaan. Semoga PTPN X semakin
sukses dan jaya.

Redaksi PTPN X-mag menerima opini serta saran
dan kritik membangun dari seluruh karyawan.
Tulis opini Anda pada kertas A4 spasi 1,5
maksimal 6 halaman dan sertakan pas foto.
Kirim melalui email ke oktaprima2010@
gmail.com dan suraidafirda@gmail.com.
OPiNi yANg dimuAT AKAN meNdAPATKAN APResiAsi

KANTor PuSAT: pt perkebunan nusantara X (persero)
Jl Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia
Telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167
http://www.ptpn10.com | email: contact@ptpn10.com

KANTor PerwAKIlAN: perumahan taman Gandaria Valley
Jl Taman Gandaria Blok F/12A, Telepon/Fax: 021-7396565
Kebayoran lama - Jakarta Selatan

UniT gUla
1. pG Watoetoelis
Ds. Temu, Kec. Prambon, Sidoarjo 61262
Telepon: 031-8971007, 8972383 | Fax: 031-8970079

10.pG ngadiredjo
Ds. Jambean, Kec. Kras, Kediri 64102. Tromolpos 5
Telepon: 0354-479700 | Fax: 0354-477178

2. pG toelangan
Ds. Tulangan, Kec. Tulangan, Sidoarjo 61273
Telepon: 031-8851002 | Fax: 031-8851001

11.pG Modjopanggoong
Ds. Sidorejo, Kec. Kauman, Tulungagung 66261
Telepon: 0355-321633, 324638 | Fax: 0355-327126

3. pG Kremboong
Ds. Krembung, Kec. Krembung, Sidoarjo 61275
Telepon: 031-8851609, 8851315 | Fax: 031-8151661

sbU TeMbakaU
1. Kantor sBu tembakau
Jl. Bondowoso Km.10 Jelbuk, Jember 68102
Telepon: 0331-540181, 540666, 540639, 541111
Fax: 0331-540639, 540700
email: sbu_tembakau@ptpn10.com

4. pG Gempolkrep
Ds. Gempolkerep, Kec. Gedeg, Mojokerto 61302
Telepon: 0321-362111, 362114 | Fax: 0321-362414
5. pG djombang Baru
Jl. Panglima Sudirman No.1 Jombang 61417
Telepon: 0321-861311 | Fax: 0321-866373
email: pg_dbu@telkom.net
6. pG tjoekir
Ds. Cukir, Kec. Diwek, Jombang 61471
Telepon: 0321-861441 | Fax: 0321-868600
7. pG lestari
Ds. Ngrombot, Kec. Patianrowo, Nganjuk 64391
Telepon: 0358-552468, 551439 | Fax: 0358-552468
8. pG Meritjan
Jl. Merbabu, Ds. Mrican, Kec. Mojoroto, Kediri 64102
Telepon: 0354-771619, 773649 | Fax: 0354-773651
9. pG pesantren Baru
Jl. Mauni No. 334, Kec. Pesantren, Kediri 64131
Kotak Pos 6 | Telepon: 0354-684610 | Fax: 0354-686538
homepage: http://www.pesantrenbaru.co.cc
email: pgpesantren@yahoo.com

2. Kebun Kertosari
Jl. A Yani No. 688 Pakusari, Jember 68181
Telepon: 0331-334177 | Fax: 0331-332854
email: ptpn10_kts@telkom.net
3. Kebun ajong Gayasan
Jl. MH Thamrin No.143 Ajung, Jember 68175
Telepon: 0331-321501, 331058 | Fax: 0331-335145
email: ajong@ptpn10.com
4. Kebun Kebonarum/Gayamprit/Wedhibirit
Jl. Pemuda Selatan No. 225, Klaten 57411
Telepon: 0272-321806, 320583, 321252
Fax: 0272-322203
unit usaha lain:
unit industri Bobbin
Jl. Bondowoso Km.10 Jelbuk, Jember 68102
Telepon: 0331-540205 | Fax: 0331-540407

anaK perusahaan:
pT dasaplasT nUsanTara
Jl raya Pecangaan No 03 Jepara | Jawa Tengah
Telepon: 0291-755210 | Fax: 0291-755205
pT nUsanTara Medika UTaMa
Kantor direksi
Jl. Hayam wuruk No. 88, Mojokerto 61321
Telepon: 0321-328557, 390988 | Fax: 0321-395117
1. rumah sakit Gatoel
Jl. raden wijaya No. 56, Mojokerto 61321
Telepon: 0321-321681, 322329 | Fax: 0321-321684
uGD: 0321-399772
2. rumah sakit toeloengredjo
Jl. A Yani No.25 Pare - Kediri 64212
Telepon: 0354-391047, 391145 | Fax: 0354-3392883
3. rumah sakit perkebunan (rsp)
Jl. Bedadung No.2 - Jember 68118
Telepon: 0331-487104, 487226 | Fax: 0331-485912
homepage: www.jember-klinik.co.id
email: rs@jember-klinik.co.id
pT energi agro nUsanTara
Desa Gempolkerep, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
penyertaan:
pt Mitratani dua tujuh
Jl Brawijaya 83 Mangli, Jember 68136
Telepon: 0331-422222, 488881
Fax: 0331-489456, 489457

Jl. Pahlawan No. 70 / Unit C, Surabaya. Ph. 031 5457448 | Fx. 031 5341010

Segenap Pimpinan dan Karyawan, mengucapkan:

Selamat Natal
25 Desember 2013

&

Tahun Baru
1 Januari 2014

PT. CIPTA TEHNIK ABADI offers high value products, which are directly sourced from selected and reputable international
manufacturers and suppliers. With the appropriate use of high quality products, our clients’ production lines will operate
and function more efficiently with longer operational periods and reduced down times

tuBes

puMps

OUR PARTNERS AND
SUPPLY ASSOCIATES:

ValVes

Motors

chains

screens

luBricants

Greases

