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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.
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Di tengah ketidakpastian iklim, bulan Juni 
ini, PG-PG PTPN X (Persero) sudah mu-
lai giling. Tahun ini sungguh tahun yang 
sangat menantang. Karena selain iklim, 
korporasi juga menghadapi situasi per-

dagangan gula yang begitu ‘mengawatirkan.’ Betapa ti-
dak, saat ini industri pergulaan kita masihlah sangat jauh 
bila dibandingkan dengan industri pergulaan dari negara 
tetangga terutama Thailand. Di era perdagangan bebas 
ASEAN ini, kami harus berpikir keras, mengantisipa-
si produk gula dari Thailand yang bisa jadi harga-
nya lebih murah dari gula dalam negeri.

Jika perdagangan bebas sudah diberlaku-
kan, industri gula dalam negeri yang saat ini 
sudah terseok dikhawatirkan akan semakin 
tergilas. Masuknya produk berbasis agro 
menjadi satu diantara 12 sektor prioritas 
integrasi dan gula termasuk dalam Sensi-
tive List. Namun seperti dikatakan para 
pengamat meski sudah dilindungi, jika 
produktivitasnya masih belum mampu 
memenuhi kebutuhan, maka akan tetap 
sulit bagi industri gula dalam negeri untuk ber-
kembang. 

Saat ini sudah tidak ada alasan lagi bagi industri gula 
untuk tetap pada zona nyaman. Industri gula harus berbe-
nah agar ketergantungan terhadap gula impor tidak sema-
kin tinggi. Saat ini bukanlah masa yang menyenangkan 
bagi industri gula. Produktivitas harus dipacu agar tidak 
semakin tergerus gula impor. 

Namun, melihat perdagangan bebas tak ubahnya se-
perti dua sisi koin. Sisi positif atau peluang melekat erat 
dengan sisi negatif yang menjadi kekhawatiran. Padahal 
perdagangan bebas juga bisa memberikan manfaat seperti 
misalnya jaminan keterhubungan perdagangan yang lebih 
baik. Karena itu, PTPN X sudah menyusun tata kerja un-
tuk menghadapi gelombang perdagangan bebas 2015 ini.

Tata kerja menghadapi gelombang perdagangan bebas 
menjadi sajian utama PTPN X magz volume 012 ini. Selain 
menyajikan tata kerja PTPN X, baik secara internal mau-
pun eksternal, juga disajikan pendapat dari para pakar 
dan hasil seminar-seminar, untuk memperkuat paparan. 
Selain itu juga kami sajikan beberapa performa anak-anak 
perusahaan di bawah PTPNX. 

Tak kalah istimewa, kami juga kabarkan, bahwa ma-
jalah PTPN X Magz, baru saja meraih penghargaan 
di ajang BUMN Internal Media Award (BIMA) 
2014. Majalah kebanggaan PTPN X ini meraih, 

2 emas dan 1 pe rak. Dua emas itu untuk katagori 
desain isi dan subtansi dan sistematika kebahasaan 

(PTPN X Magz, volume 011). Sementara penghargaan 
perak dalam katogori subtansi dan sistematika ke-
bahasaan (PTPN X Magz volume 008).

Tentu prestasi ini berkat kerja keras tim redaksi 
yang didukung jajaran direksi PTPN X utamanya 
Sekretaris Perusahaan yang membawahkan majalah 
ini. Kami berharap prestasi ini dijadikan pelecut ki-
nerja baik tim redaksi maupun jajaran direksi untuk 
terus melakukan koreksi.

Tak lupa, kami menyampaikan selamat menunai-
kan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh umat muslim 
di jajaran PTPN X. Semoga moment Ramadan ini tidak 
menyurutkan kita untuk berbenah dan berprestasi agar 
performa perusahaan tetap fit, ini sejalan dengan harapan 
dari Direktur Utama PTPN X saat peringatan tahun baru 
2014 Januari lalu, agar semua divisi kerja melakukan ino-
vasi. 

Hanya dengan kinerja baik dan mau melakukan ino-
vasilah kita bisa menghadapi gelombang perdagangan be-
bas tahun 2015 mendatang.

Akhirnya kami sampaikan selamat membaca.

Salam
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kan hormon pertumbuhan bio pestisida, 
yaitu pestisida alami sehingga dapat 
membunuh atau mencegah perkem-
bangbiakan hama-hama mikro yang ada 
di dalam tanah.

“Saat ini memang konsumsi terba-
nyak adalah internal. Untuk itu, kami 
sudah mulai gencar untuk memromosi-
kan produk ini agar bisa digunakan oleh 
pihak eksternal,” ungkapnya.

Darwahono menambahkan, produk 
decomposer Bio N10 sudah memenuhi 
syarat dan memiliki keunggulan bila di-
bandingkan dengan produk serupa dari 
produsen lainnya. Untuk itu, pihaknya 
ingin memberi kepercayaan dari pihak 
eksternal bawa produk decomposer Bio 
N10 Produksi Puslit Gula Djengkol bisa 
menjadi alternatif pilihan.

“Kemampuan kami untuk mem-
roduksi decomposer Bio N10 adalah 360 
ribu liter per tahun. Kami berupaya agar 
40 persen dari total produksi bisa untuk 
pihak eks ternal dan 60 persen untuk 
internal. Sayang, saat ini untuk pihak 
eks ternal penyerapannya kurang dari 10 

persen,” ungkapnya.
Agar produk decomposer Bio N10 bisa 

dikenal dan diminati oleh pihak ekster-
nal, maka pihaknya terus gencar melaku-
kan promosi. Salah satunya dengan rajin 
mengikuti pameran dan menyediakan 
decomposer Bio N10 dan pupuk kompos 
secara gratis untuk pengunjung yang ter-
tarik. Untuk diketahui, dalam mengikuti 
pameran di Seminar IKAGI di Jogyakarta 
bulan April lalu dengan menyediakan 
produk decomposer Bio N10 sebanyak 
60 liter dengan rincian 40 liter untuk 
decomposer ukuran 5 liter dan 20 liter 
untuk produk Decomposer ukuran 1 liter 
serta150 kg pupuk organik. 

Menurut Darwahono, masih banyak 
petani khususnya non petani tebu yang 
menggunakan pupuk organik dalam ben-
tuk yang sudah jadi. Padahal dengan mem-
pergunakan Decomposer Bio N10, petani 
bisa membuat pupuk kompos sendiri de-
ngan biaya yang jauh lebih murah. Petani-
petani itulah yang menjadi harap an Puslit 
Gula Djengkol sebagai pasar prospektif 
dari produk decomposer Bio N10. 

laporan:   SiSka PreStiwati

Pusat Penelitian Gula PT Perkebunan 
Nusantara X (Persero) terus mengem-
bangkan pemasaran decomposer Bio 
N10 ke pasar eksternal. Tahun ini di-
harapkan dari total produksi sebesar 350 
ribu liter, 40 persennya bisa terserap un-
tuk pasar eksternal.

Kepala Puslit Djengkol Ir. Tri Dar-
wahono mengatakan PTPN X sangat 
tertarik untuk pengembangkan pupuk 
kompos sebagai suplesi untuk penye-
diaan unsur hara. Untuk itu, pihaknya 
terus melakukan kerjasama dengan lem-
baga-lembaga terkait untuk menyem-
purkan decomposer Bio N10 agar bias 
dikembangkan lebih lanjut.

“Dari hasil aplikasi decomposer Bio 
N10, untuk proses pematangannya lebih 
cepat bila dibandingkan dengan produk 
lainnya. Artinya, decomposer Bio N10 
produksi PTPN X memiliki daya saing 
dan tidak kalah dengan produk-produk 
pesaing,” kata Darwahono.

Darwahono menuturkan selain peng-
gunaan yang hemat (satu ton blotong/
abu memerlukan empat liter decomposer 
Bio N10), hanya dibutuhkan waktu sela-
ma dua minggu untuk proses pematang-
an blotong/abu menjadi pupuk organik. 

Lebih lanjut Darwahono menjelas-
kan, dalam decomposer Bio N10 meng-
andung 10 macam mikroba dengan total 
konsentrasinya 105 hingga 107 CPO per 
milliliter. Dengan kandungan tersebut 
maka decomposer Bio N10 memiliki ke-
lebihan mempercepat proses pengkom-
posan untuk bahan organik terutama 
blotong dan abu yang dapat meningkat-
kan kandungan hara, baik unsur hara 
makro maupun unsur hara mikro. Se-
lain itu, decomposer Bio N10 juga bisa 
menambahkan nitrogen, melarutkan P 
dan mengurai K serta dapat menghasil-

varietas [ variasi kegiatan perusahaan ]

Puslit Gula Pt Perkebunan nusantara X (Persero)

Gencar Kenalkan Bio N10
di Pasar Umum

 Dirut PTPN X, Ir. Subiyono, MMA saat meninjau produk Bio N10 di stan pameran.

Data proDuksi 2012-2014
tahun2012: 150.450 liter 
tahun2013: 241.400 liter
tahun 2014 [Januari-april]: 66.300 liter 

Data penJualan internal 
2009 [sept-Des] : 6.990 liter 
2010 : 27.860 liter
2011 : 35.738 liter
2012 : 152.508 liter
2013 : 239.906 liter
2014 [Jan-apr]: 69.915 liter
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 Suasana workshop yang diselenggarakan di gedung pertemuan PG Gempolkrep.

varietas

laporan:   Sekar arum

tantangan bisnis ke depan yang 
semakin kompetitif membuat Standar 
Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3) penting dite-
rapkan. Penerapan SMK3 dimaksudkan 
untuk melindungi pekerja dari kemung-
kinan sakit akibat pekerjaan dan dari 
risiko kecelakaan kerja. 

Agar berjalan efektif, audit (baik in-
ter  nal maupun eksternal) dan tinjauan 
ma najemen dilakukan secara periodik. 
Un tuk itu PTPN X berinisiatif me nye-
leng garakan workshop ‘Internal Auditor 
SMK3 Training’ pada Kamis, 10-12 April  
2014 di Gedung Pertemuan PG Gem-
polkrep.

Dalam kesempatan tersebut Direktur 
Produksi PTPN X, Ir. T. Sutaryanto, MM 
mengemukakan, tujuan utama pelatihan 
SMK3 ini adalah memberikan pemaham-
an suatu sistem manajemen keselamat-
an dan kesehatan kerja di tempat kerja 
dengan melibatkan unsur manajemen, 
tenaga kerja, kondisi dan lingkungan 
kerja yang terintegrasi dalam rangka 
mencegah dan mengurangi kecelakaan 
dan penyakit akibat kerja, serta tercip-
tanya tempat kerja yang aman, efisien 
dan produktif. 

“Saya harap dengan adanya pembe-
kalan materi terkait Internal Auditor 
SMK3, seluruh peserta dapat benar-be-
nar mengerti dan dapat diaplikasikan,” 
papar Sutaryanto. 

Ia juga menekankan, tak hanya profit 
ataupun produksi yang sangat penting 
bagi perusahaan, namun perlu diingat 
pula keselamatan juga menjadi hal no-
mor satu yang harusnya menjadi perha-
tian kita bersama.

Ia menginstruksikan agar para kar ya-
wan mengartikan keselamatan sebagai 
sebuah kebutuhan pokok. Hal ini pen-
ting guna meningkatkan produktifitas 
perusahaan dengan cara mengendalikan 
semua potensi bahaya dan risiko yang 
dapat menimbulkan kecelakaan dan 
kerugian bagi perusahaan.

Selain itu melalui internal audit 
SMK3 akan diketahui program K3 apa-

WorkshoP internal auditor sMk3

Bekal Tantangan Bisnis ke Depan

kah telah dilaksanakan sesuai dengan 
kebijakan K3 yang telah ditetapkan pada 
suatu per usahaan. Hasil dari Internal 
Audit akan digunakan sebagai salah satu 
masukan dalam Management Review 
yang disyaratkan oleh SMK3.

Sementara itu, Dicky Kusnadi selaku 
course leader dari PT. Alkon Trainindo 
Utama memaparkan beberapa topik, 
antara lain, Kebijakan Pengawas K3, 
Kebijakan SMK3, Prinsip Dasar SMK3, 
Tugas dan Fungsi Auditor SMK3, We-
wenang dan kewajiban Auditor SMK3, 
Badan Audit SMK3 , Mekanisme Audit 
SMK3, Metode dan Teknik Audit SMK3, 
Instrumen Audit SMK3, Laporan Audit 
SMK3, Rencana Tahunan Audit (RTA), 
dan Hubungan Fungsional Auditor 
SMK3 dengan Pengawas Ketenagaker-
jaan dan Ahli K3.

Dicky Kusnadi berharap, dengan pela-
tihan para pekerja di tubuh PTPN X da-
pat memenuhi kriteria Permen 50 tahun 
2012 tentang penerapan SMK3, menjadi 
auditor internal SMK3 yang kompeten 
dan profesional. 

Dicky juga berharap para peserta pela-
tihan mampu melaksanakan audit pene-
rapan SMK3 di perusahaan, berpotensi 
menjadi auditor eksternal, berpotensi 
menjadi auditor eksternal, mengerti dan 
memahami prinsip-prinsip, elemen-ele-
men dan kriteria SMK3, merencanakan, 
mempersiapkan, melaksanakan dan 
melaporkan hasil internal audit SMK3, 
mengumpulkan, menganalisis dan veri-

fikasi bukti audit serta mengomuni ka-
si kan hasil observasi yang signifikan 
un tuk ditindaklanjuti, mengevaluasi pe-
me nuhan peraturan perundangan K3, 
men jelaskan secara rational dukungan 
da lam penerapan SMK3, mengerti dan 
memahami peran auditor dan lead audi-
tor dalam melaksanakan audit SMK3.

Ditambahkannya, salah satu manfa-
at dari penerapan sistem manajemen 
sen diri adalah sistem yang dapat diukur 
dan diverifikasi sehingga dapat diketahui 
sampai seberapa jauh keberhasilan dalam 
penerapan system tersebut. Untuk pem-
buktian penerapan SMK3 di perusahaan 
perlu dilakukan audit SMK3. Audit SMK3 
dilakukan terhadap elemen-elemen dan 
kriteria-kriteria audit SMK3 yang ada.

Audit SMK3 sendiri adalah proses 
yang dilakukan sistematik, independen 
dan terdokumentasi untuk memperoleh 
bukti audit dan mengevaluasinya secara 
objektif untuk menentukan sampai seja-
uh mana kriteria audit dipenuhi. Standar 
SMK3 bertujuan melindungi pekerja dari 
kemungkinan sakit karena pekerjaan dan 
kecelakaan kerja. 

“Agar penerapannya berjalan efektif, 
secara periodik perlu dilakukan audit 
in ternal dan tinjauan manajemen. Dari 
hasil audit SMK3 akan dapat diperoleh 
gambaran yang jelas dan lengkap ten-
tang status mutu pelaksanaan K3 yang 
selanjutnya dapat digunakan untuk per-
baik an yang berkelanjutan,” pungkas 
Dicky. 

Foto:Dery ArDIAnSyAh



Baru-baru ini kata ERP 
menjadi topik pembi-
ca raan yang hangat di  
lingkungan BUMN. 
Ter lebih lagi aturan 
yang telah diterapkan 

oleh Kementerian BUMN bahwa seluruh 
BUMN diharapkan sudah memiliki sys-
tem terintegrasi sebelum tahun 2016. 

Menghadapi era globalisasi yang akan 
datang dalam waktu dekat ini, tidak bisa 
tidak, seluruh pengusaha harus berbuat se-
maksimal mungkin untuk mempertahan-

kan atau bahkan meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas bisnisnya. Arus informasi 
sudah tidak terbendung lagi dan kecepatan 
menangkap informasi dan peluang men-
jadi kunci antara berhasil dan gagal dalam 
persaingan global. 

Tentu saja kecepatan menyerap infor-
masi dan peluang tidak terlepas dari inte-
gration system setiap divisi yang berkaitan 
dalam suatu proses bisnis tersebut. Infor-
masi penting dari masing-masing divisi 
itulah yang harus diolah dan disajikan 
transparan serta terintegrasi satu sama lain 

sehingga dapat menjadi asset sekaligus 
“senjata utama” untuk menang dalam per-
saingan global.

SAP adalah software ERP no.1 di dunia 
dalam hal integrasi system dan solusi IT. 
Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun 
di ratusan Industri, puluhan ribu perusa-
haan besar di seluruh dunia mulai dari 
perusahaan kecil hingga perusahaan rak-
sasa dunia semuanya menikmati integri-
tas, transparansi dan kecepatan data serta 
informasinya dengan SAP. Inilah nilai 
tambah yang membedakan perusahaan 

Baru-baru ini kata ERP kan atau bahkan meningkatkan efisiensi sehingga dapat menjadi asset sekaligus 

Indonesia
DariAnak Bangsa

untuk

maksimal mungkin untuk mempertahan- transparan serta terintegrasi satu sama lain tambah yang membedakan perusahaan 
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bonafide dari perusahaan biasa.
Abyor International adalah perusahaan 

local Gold Partner SAP yang digawangi 
oleh veteran SAP Indonesia, yang men-
jadikan komitmen kami terhadap SAP sa-
ngat tinggi.

Di bawah pimpinan Bapak Hari Tjah-
jono sebagai Direktur Utama, ABYOR 
mengalami kemajuan yang sangat pesat. 
Dalam usia yang relatif muda, ABYOR 
telah memiliki pengalaman yang cukup 
banyak baik dalam area implementasi 
maupun support di BUMN dan Swasta di 
dalam maupun luar negeri. Tidak heran, 
dengan pengelolaan yang profesional, 
pada tahun 2012 ABYOR telah menjadi 
SaP Gold Partner, yang merupakan pe-
ringkat tertinggi partnership di SAP Indo-
nesia. Sebagai perusahaan asli milik orang 
Indonesia, saat ini ABYOR telah memiliki 
empat kantor representatif di dalam dan di 
luar negeri, yaitu kantor pusat di Indone-
sia, sedangkan lainnya berada di Australia, 
Singapura, Belanda dan Jerman. Hingga 
kini konsultan ABYOR telah menembus 
angka 200 orang.

Kualitas SDM, komitmen terhadap la-
yanan serta Customer Relationship yang 
excellent membuat Abyor mendapatkan 
beberapa penghargaan, baik dari principle 
maupun customer. SAP Indonesia meng-
anugerahkan “SAP Business All-in-One 
Partner with the Fastest Growth” 3 tahun 
berturut-turut tahun 2011, 2012 dan 2013.

Di antara Perusahaan BUMN di Indone-
sia pun sudah banyak yang menggunakan 
SAP dan menjadi customer Abyor Interna-
tional antara lain adalah Garuda Indone-
sia, Garuda Maintenance Facili ty, Ti-
mah, Pertamina, BrI, Krakatau Steel, 

Pindad, Kereta api Indonesia,  Telkom 
Indonesia, Indonesia Chemical alumina 
(antam), Elnusa dan PTPN X.

PEMS atau Plantation Estate Manage-
ment System adalah aplikasi SAP yang di-
bu at khusus untuk perusahaan Perkebun an 
di Indonesia. Abyor International sudah 
ber hasil mengembangkan aplikasi ini dan 
su dah lulus audit oleh SAP AG sehingga 
terserti fikasi pengkodean dan konfigurasi 
di  dalam nya tidak akan konflik jika dilaku-
kan enhancement ataupun upgrade di masa 
yang akan datang. Ini yang membeda kan 
PEMS dengan aplikasi perkebunan lainnya.

PEMS menjangkau seluruh aktifi-
tas perkebunan mulai pembersihan lahan, 
pembibitan, pemeliharaan, panen, buku 
mandor, buku log kendaraan, jembatan 
timbang, absensi, administrasi petani, 
penggajian, THR, bonus, rekrut, mutasi,  
promosi, pemberhentian, dll. Kami deve-
lop dalam bahasa Indonesia sehingga me-
mudahkan para mandor dalam menginput 
datanya.

Keunggulan lainnya adalah data yang 
diinput bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu 
real time dan batch. Untuk perkebunan 
yang memiliki jaringan internet yang baik 
maka bisa langsung dilakukan upload data 
secara langsung (real time) sedangkan 
perkebunan yang belum memiliki jaringan 
yang mumpuni, maka bisa dirapel pada 
siang atau sore hari di lokasi yang memi-
liki jaringan. 

Dalam PEMS pun sudah termasuk di 
dalamnya dashboard laporan agar memu-
dahkan mandor ataupun General Manager 
perkebunan mengevaluasi dan mengam-
bil keputusan terkait data dan informasi 
tersebut.adv

Informasi lebih lengkap
silahkan membuka
website kami di:
www.abyor.com,
email di:
info@abyor.com
atau di nomor telp
021-2900 4532

bonafide 

Indonesia
DariAnak Bangsa

untuk
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Majalah PTPN X Magz terus men-
dapatkan pengakuan. Yang terbaru, 
majalah internal milik PT Perkebunan 
Nusantara X (Persero) ini mendapat-
kan tiga penghargaan dalam ajang 
BUMN Internal Media Award (BIMA) 
2014.

Malam penghargaan yang diseleng-
ga rakan di Pondok Indah Golf Club, 
Ja karta, Rabu (18/06) lalu, PTPN X 
Magz volume 011 mendapatkan dua 
peng hargaan Emas. Yaitu masing-ma-
sing untuk Kategori Majalah dalam 
sub kategori Substansi, Bahasa dan 
Sis tematika Terbaik serta Sub Kate-
gori De sain Isi Terbaik. Sedangkan 
PTPN X Magz volume 008 Edisi April-
Juni 2013 mendapatkan penghargaan 
Perak untuk sub kategori Substansi, 
Bahasa dan Sistematika.

Ajang penghargaan yang diseleng-
garakan BUMN Track tersebut diikuti 
146 media  terdiri dari majalah, buletin 
serta tabloid dari 60 BUMN di tanah 
air. Penilaian dilakukan dua tahap se-
lama kurang lebih satu bulan. Seleksi 
pertama oleh tim redaksi BUMN Track 
yang akhirnya menyaring dari 146 me-
dia internal menjadi hanya 60 untuk 
dinilai juri.

buMn internal Media aWard (biMa) 2014

PTPN X Magz Borong Dua Emas

Tim juri terdiri dari berbagai kalang-
an seperti A Pandu Djajanto, staf ahli 
BUMN Bidang Tata Kelola dan Siner-
gi BUMN, Sinansari S Ecip (Jurnalis 
Senior), Hifni Alifahmi (Pakar Kehu-
masan), N Syamsudin Ch Haesy (Jur-
nalis Senior), dan Nonie Soeparman 
(Creative Director). Kriteria penilai-
an BIMA 2014 tidak hanya menilai 
tampil an visual, namun juga media 

internal secara utuh, mulai dari efek-
tivitas fungsi kehumasan, desain atau 
lay-out isi, desain cover, substansi dan 
kualitas isi, kualitas foto, hingga peng-
gunaan Bahasa Indonesia secara ring-
kas, efisien tanpa mengurangi makna.

Pemimpin Redaksi BUMN Track 
se kaligus Ketua Penyelenggara BIMA 
2014, Hadi Mustofa Djuraid mengata-
kan media internal di BUMN telah tum-
buh dan berkembang pesat sehingga 
memberikan kontribusi terhadap per-
u sahaannya. Ia mengibarat kan, me dia 
internal adalah wajah perusahaan.

”BIMA 2014 ini misinya adalah agar 
media internal meningkatkan kua li tas   
produknya untuk mendu kung trans-
formasi dan perkembangan BUMN-
nya masing-masing,” ujar Ha di. Ka-
rena baru pertama kali digelar, BIMA 
2014 sekaligus menjadi kesempatan 
pemetaan media internal di masing-
masing BUMN. Dikatakannya, media 
internal yang dimiliki BUMN sangat 
beragam mulai dari majalah, buletin, 
tabloid atau news letter. Bahkan ada 
yang memiliki dua jenis media internal 
sekaligus. Penerbitannya juga berkala. 
Mulai dari bulanan, dua bulanan, tiga 

Foto:SAP jAyAntI

Foto:SAP jAyAntI

 Direktur SDM dan Umum, Ir. Djoko Santoso menerima penghargaan emas.

 Ir. Hera Hertantina, Kepala Urusan Komunikasi Perusahaan, tengah menerima penghargaan perak.
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bulanan atau enam bulanan.
Melihat partisipasi BUMN dalam 

mengirimkan media internalnya dika-
takan Hadi cukup menggembirakan. 
Setidaknya hampir sebagian besar 
BUMN sudah memiliki media inter-
nal.

Ketua Dewan Juri, A. Pandu Dja jan-
to mengatakan, sebagai insan BUMN 
dirinya bangga dengan semakin ber-
kembangnya media internal di ma-
sing-masing instansi. Media tersebut 
berhasil menginformasikan hal-hal 
yang substansial seperti perkembang-
an dan kinerja BUMN masing-masing. 
”Itu artinya komunikasi di internal 
BUMN sudah baik. Manajemen sudah 
memberi kesempatan kepada jajaran-
nya untuk me la kukan kegiatan yang 
memberikan informasi. Ini juga seba-
gai cerminan bahwa banyak profesio-
nal di BUMN yang punya kemampuan 
menulis,” kata Pandu. Namun ia juga 
menyoroti masih sedikitnya perusaha-
an perkebun an yang memiliki media 
internal.

Ia berharap insan BUMN tidak ber-
henti belajar melakukan kegiatan yang 
sifatnya informatif. ”Dari yang saya 
baca, isinya sudah bisa dicerna awam 
dan mencerminkan informasi dari da-
lam,” ujarnya. Ia berharap perusahaan 
BUMN terus semangat mengembang-
kan kualitas media internalnya.

Jurnalis senior sekaligus doktor bi-
dang Ilmu Komunikasi dari Universi-
tas Hassanudin, Sinansari S. Ecip 
me muji karya media internal yang 
di  nilainya sudah serius pengerjaan-
nya. Hanya ia mengritisi penggunaan 
ba hasa Bahasa Indoensia yang belum 
baik dan benar serta alur sistematika 
penulisan yang terkadang tidak run-
tut. Mantan anggota Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) Pusat ini pun mem-
berikan beberapa contoh penulisan 
yang salah namun masih banyak dili-
hat dan dibaca di media internal yang 
dinilai juri.

”Kualitasnya cukup berimbang. 
Ka  mi memutuskannya sampai berde-
bat, sampai banting asbak,” kata Ecip 
sambil tersenyum. Ia merinci, secara 
isi media internal yang ada sekarang 
su dah variatif. Hanya saja tata bahasa 
dan pemilihan kata masih belum baik. 
Misalnya masih banyaknya kalimat 
mati, kalimat yang tidak memiliki sub-
yek dan sistematika penulisan yang 

kurang berurutan dan melompat-lom-
pat. Kemudian secara visual masih 
di dapati penggunaan foto yang yang 
tidak sesuai dengan isi tulisan. Serta 
tidak adanya teks foto yang meleng-
kapi sebagai penjelas.

Media internal harusnya juga mem-
berikan ruang bagi karyawan untuk 
bersuara. Selain menumbuhkan rasa 
memiliki karyawan terhadap media 
in ternalnya, juga sekaligus sebagai 
apre siasi dari perusahaan terhadap 
kar yawan.

Sebelum memberikan pengharga-
an terhadap media internal BUMN, 
diumumkan juga cover favorit BUMN 
Track tahun 2013 pilihan pembaca. 
Pemenangnya adalah Edisi Maret 2013 
dari PT RNI, Cover Favorit II adalah 
edisi Oktober 2013 dari PT KAI dan 
yang paling banyak dipilih adalah edisi 
Februari 2013 dari PT ASABRI.

Sementara itu, Direktur SDM dan 
Umum PTPN X, Ir. Djoko Santoso me -
nga  takan dengan penghargaan yang 
diraih PTPN X Magz menunjukkan 
bah wa menggunakan media beru pa 
ma jalah untuk menyebarluaskan in-
for  masi khususnya ke seluruh karya-
wan sudah tepat. ”Dengan majalah 
ini, infor masi baik dari jajaran direksi, 
kantor direksi hingga unit bisa ter-
sampaikan dengan baik sehingga tidak 
terja di friksi-friksi,” kata Djoko.

Menurutnya Majalah PTPN X 
Magz  ini telah mampu menyuguhkan 
informasi ke pembaca dengan baik 
dan menarik. Yang paling penting ada-
lah bagaimana para pembaca tertarik 
untuk membaca informasi hingga se-
lesai. Ia juga mengapresiasi adanya 
rubrik Okra (Opini Karyawan) yang 
isinya menampilkan buah pemikiran 
karyawan. 

Sebelumnya, PTPN X Magz juga 
pernah mendapatkan gold winner un-
tuk cover dalam ajang InMA 2013 lalu. 
”Tentunya, ini harus menjadi motivasi 
dan semangat bagi kru majalah untuk 
terus menggali ide-ide kreatif dalam 
menciptakan majalah yang berkuali-
tas,” tutur mantan Sekretaris Perusa-
haan ini. Ia berharap ke depan, PTPN X 
Magz bisa menampung informasi dari 
pihak lain, misalnya dari PTPN lain-
nya. Tentunya, sambung Djoko, porsi 
untuk informasi di internal PTPN X 
tetap lebih banyak daripada informasi 
PTPN  lainnya.

Penghargaan emas

Penghargaan emas

Penghargaan Perak

PTPn X magz volume 8

Kategori: Majalah

Sub Kategori:

Substansi, Bahasa dan Sistematika.

PTPn X magz volume 11

Kategori: Majalah

Sub Kategori:

Komposisi Desain Isi Terbaik

PTPn X magz volume 11

Kategori: Majalah

Sub kategori: Substansi,

Bahasa dan Sistematika Terbaik

Sub kategori: Substansi,
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tak hanya usaha pembenahan terus 
menerus baik di bidang on farm atau 
off farm, berkat dari Yang Maha Kuasa 
juga merupakan faktor penting yang tak 
boleh dilupakan dalam menyambut da-
tangnya musim giling 2014. Untuk itu 
pada Senin, 26 Mei yang lalu diseleng-
garakanlah Selamatan Buka Giling 2014 
yang dihadiri oleh Bupati Sidoarjo, H 
Saiful Illah, jajaran direksi, pejabat 
pun cak PTPN X, dan jajaran pejabat 
daerah setempat. Acara yang dibuat seti-
ap tahunnya tersebut terbilang cukup 
mena rik karena mengusung tema yaitu 
Peningkatan Kompetensi, Efisiensi dan 
Produktivitas Siap Menghadapi Masya-
rakat Ekonomi ASEAN.

“Berbagai persiapan di bidang off farm 
dan on farm sudah dilakukan secara 
maksimal dan tepat waktu.Hal ini terli-
hat pada tanggal 24 Mei 2014 kemarin, 
pihaknya sudah melakukan steam test  
dan sudah dinyatakan siap untuk musim 
giling tahun 2014 ini. PG Watoetoelis 
sendiri akan menggiling 390 ribu ton tebu 
dengan kapasitas terpasang  2.250 TCD 
dengan lama giling 160 hari,”ujar Gene-
ral Manager PG Watoetoelis, H. Miftahul 
Munir saat ditemui PTPN X Magz.

Ditambahkannya, mengambil te ma 
‘Peningkatan kompetensi, efi siensi dan 
Produktivitas Siap Menghadapi Ma-
syarakat Ekonomi ASEAN’ tentu bukan 
tanpa alasan. Hal tersebut juga terilhami 
dari berbagai instruksi direksi untuk me-
ningkatkan kompetensi, efisiensi, dan 
produktivitas di semua pabrik gula di 
lingkungan PTPN X (Persero),” Dengan 
upaya tersebut pabrik gula Watoe toelis 
dapat dan mampu meningkatkan daya 
saing dan siang menghadapi Masyarakat 
Ekonomi ASEAN tentunya dengan pe-
ningkatan produktivitas serta mutu dan 
kualitas,” jabar mantan Gene ral Man-
ager PG Takalar tersebut.

Untuk itu, sambung Munir, pihaknya 
memohon doa restu dari seluruh pihak, 

buka GilinG PG Watoetoelis

Saiful Illah: Sukses PG
Juga Sukses Petani

khususnya masyarakat Watutulis agar 
pada musim giling tahun ini, PG Watoe-
toelis bisa melalui musim giling tahun 
ini dengan sukses sesuai dengan harap-
an seluruh karyawan dan petani,”Tekad 
kami adalah sukses bersama, bukan ha-
nya sukses milik pabrik saja tetapi petani 
juga sukses,” ungkapnya

Senada dengan Munir, Bupati Sidoar-
jo, H. Saiful Illah yang juga mengha diri 
acara tersebut mengutarakan kebangga-
annya bisa turut serta dalam Selamatan 
Giling tahun 2014, hal ini membuktikan 
bahwasanya sudah sejak lama Kabupa-
ten Sidoarjo terkenal sebagai ta nah agra-
ris. Pertanian berkembang pe sat di kota 
udang ini.

Sayangnya, saat ini tanah untuk 
agraris sudah semakin menyempit aki-
bat banyaknya investor yang masuk dan 
mengembangkan usaha di sektor perda-
gangan, pergudangan, dan perumahan. 
Saat ini kabupaten Sidoarjo merupakan 
daerah dengan wilayah tersempit di 
Provinsi Jawa Timur dengan luas hanya 
72 ribu hektar,” Dahulu luas tanah un-
tuk pertanian masih 25 ribu hektar, tapi 
sekarang hanya tinggal 12.205 hektar 
dan khusus untuk tebu ada 6.221 hektar 

saja,” kata Saiful 
Saiful menambahkan, banyak inves-

tor yang meminta izin untuk mendirikan 
pabrik, pergudangan dan perumahan. 
Namun, merujuk pada peraturan daerah 
maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
akan melokalisir area pertanian dan ti-
dak akan pernah digusur serta diubah 
oleh sektor apapun.

“Kami sudah memetakan wilayah un-
tuk sektor pertanian, maka kami tidak 
akan pernah mengizinkan dan menja-
min bahwa di wilayah pertanian tersebut 
tidak akan pernah berdiri bangunan apa-
pun. Keputusan tersebut dilakukan tidak 
lain untuk menjaga ketahanan pangan 
khususnya untuk wilayah Sidoarjo dan 
Jawa Timur pada umumnya,” urainya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan 
dan Pengembangan PT Perkebunan Nu-
santara X (Persero), M Sulton berharap 
bahwasanya PG Watoetoelis sukses da-
pat sukses kembali. Pasalnya di tahun 
2013 PG Watoetoelis berhasil melewati 
musim giling sesuai dengan harapan.

“Itu artinya, PG Watoetoelis memi-
liki potensi yang sangat besar untuk bisa 
mengulang kesuksesan seperti yang dulu 
pernah diraih,” tegasnya.

 Bupati Sidoarjo, Saiful Illah menerima arak-arakan tebu sebagai tanda mulai giling.
Foto:Dery ArDIAnSyAh
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Peningkatan kinerja dan perfor-
ma organisasi ditentukan oleh kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM). Karena 
itu perlu adanya Agent of Change atau 
agen perubahan yang akan menular-
kan positivisme kepada lingkungan 
kerjanya.

Unit tembakau saat ini sedang men-
jadi sorotan. Kerugian yang selama ini 
dialami diharapkan tidak lagi terjadi 
dan berubah menjadi keuntungan. 
Salah satu upaya perbaikan yang di-
lakukan adalah dari sisi SDM-nya.

Untuk itu, PTPN X pun menggelar 
Pelatihan yang dikemas dengan tema  
‘Agent of Change Treatment’ PTPN X. 
Mindset Programming System by To-
tal Quality Indonesia. Trustworthy-
Contribution-Partnership. Dalam aca-
ra yang diselanggarakan selama dua 
hari Selasa dan Rabu, 6-7 Mei 2014 di 
Hotel Royal Senyiur Tretes merupa-
kan salah satu bentuk kesadaran dan 
kepedulian korporasi untuk mengubah 
kinerja dan performa unit tembakau 
menjadi lebih baik.

Budiono Lie, trainer dari TQI (Total 
Quality Indonesia) mengatakan kunci 
sukses adalah visi dan potensi. Karena 
itu perlu dibentuk agen perubahan pada 
unit tembakau agar virus positif yang 
didapatkan selama pelatihan bisa disa-

lurkan kepada lima orang lain di tempat 
asalnya. ”Orang sukses akan fokus pada 
targetnya namun juga tidak akan me-
nyepelekan hal-hal kecil,” ujar Budiono.

Trainer TQI lainnya, Johan Yan 
dalam memberikan pelatihan meng-
gunakan metode Zero Mind Process. 
”Kata ‘Sukses’ akan dimasukkan dan 
nantinya akan menjadi akar untuk pe-
rubahan hidup menuju ke arah yang 
lebih positif,” tutur Johan. Untuk bisa 
sukses, maka cinta dan pemahaman 
terhadap produk yang dihasilkan me-
rupakan suatu keharusan.

Dalam sesi pelatihan yang dilaku-
kan selama dua hari tersebut dibuat 
sesi-sesi yang berguna untuk memper-
baiki komunikasi antar rekan kerja, 
dengan atasan dan bawahan. Trainer 
juga memasukkan budaya-budaya 
positif seperti bahwa kesalahan adalah 
untuk diperbaiki, bukan untuk ditu-
tup-tutupi dan budaya mengapresiasi 
antar rekan kerja. Namun yang perlu 
diingat, kesetiakawanan yang konyol 
juga perlu dihindari.

Pada saat pembukaan, Direktur Pe-
ren canaan dan Pengembangan PTPN 
X, Ir. H. Mochammad Sulton menga-
takan dengan adanya sesi pelatihan ini 
diharapkan tembakau tidak lagi meru-
gi. ”Ke depan, tembakau sudah harus 
untung. Karena itu diharapkan selama 
mengikuti pelatihan ini, karyawan bisa 

menyampaikan aspirasi dan masukan 
yang dianggap perlu. Bisa langsung di-
sampaikan ke saya,” kata Sulton.

Divisi tembakau ditargetkan mampu 
meraih produktivitas 1.750 kg per ha de-
ngan kualitas NW (Natural Wrapper) 
sebanyak 27,5%. Diperbesarnya kompo-
sisi tembakau kualitas NW karena har-
ganya yang lebih tinggi dibandingkan 
jenis kualitas lain sehingga diharapkan 
mampu memberikan pendapatan yang 
besar bagi perusahaan.

Selama pelatihan, peserta yang ber-
asal dari unit tembakau Jember dan 
Klaten dibagi menjadi lima kelompok. 
Masing-masing diminta membuat yel-
yel motivasi yang menyebutkan target-
target tersebut. Dibentuknya kelom-
pok dimaksudkan melatih koordinasi 
dengan baik di bawah tekanan.

Setelah mengikuti pelatihan, karya-
wan yang menjadi perwakilan umum-
nya merasa ada motivasi bekerja yang 
baru dalam dirinya. Sutrisno, dari 
Kebun Ajung Gayasan misalnya. Dari 
sesi-sesi yang diikuti membuat dirinya 
terpacu ingin menjadi manusia dan 
karyawan yang lebih baik lagi, bisa 
menjadi lebih tegas. Sementara Sutris-
no dari Kebun Klaten mengatakan 
bahwa memilih pemimpin atau ketua 
dalam kelompok harus seseorang yang 
mampu membawa kelompoknya un-
tuk menang.

Pelatihan sdM teMbakau PtPn X

Ciptakan Agent of Change
di Lingkungan Kerja

 Jaga kekompakan, peserta pelatihan melakukan yel-yel. Foto:Dery ArDIAnSyAh
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geloRa semangat terpancar jelas 
di Wisma Wongso Menggolo, Klaten 
pada Selasa, 10 Juni lalu, sebanyak 
100 karyawan PTPN X dari Unit Tem-
bakau Klaten, yakni Kebun Kebonar-
um, Gayamprit,Wedhibrit berkumpul, 
menyatukan visi dan misi dalam acara 
‘Welcome and Ready for the Change 
PTPN X (Persero),Unit Tembakau 
Kla ten, Trustworthy, Contribution, 
and Partnership’. 

Acara yang diperuntukkan seba-
gai Mindset Reprogramming System 
tersebut merupakan rangkaian acara 
yang telah diselenggarakan di Tretes, 
Pandaan, beberapa waktu sebelum-
nya. Tak hanya berbagi ilmu, acara kali 
ini juga merupakan wadah untuk terus 
memupuk rasa persatuan dan kesatu-
an antar setiap karyawan yang ada. 

Menggandeng Total Quality Ma-

nagement, acara yang dimulai tepat pu-
kul 08.00 WIB tersebut, dikemas ber-
beda dari acara seminar motivasi yang 
lainnya. Disini para karyawan dituntut 
untuk berimajinasi dan berkreasi me-
nyatukan berbagai pemikiran yang ada 
dan menciptakan berbagai terobosan 
yang diperuntukkan untuk kepentingan 
bersama yakni melangkah menjadi pe-
rusahaan yang jauh lebih baik ke depan. 
Seperti lomba yel-yel tiap kelompok, 
lomba pembuatan ondel-ondel, dan 
yang terakhir adalah drama kolosal 
yang melibatkan karyawan sendiri.

Menurut General Manager Kebun 
Klaten, Totok Guranto, acara Mind-
set Reprogramming System tersebut, 
merupakan rangkaian acara untuk 
membuka wawasan dan ilmu bagi para 
karyawan demi perbaikan agar kinerja 
perusahaan jauh lebih baik. Penyaring-
annya pun bukan hal yang main-main, 
tak hanya diwakili oleh masing-masing 

bagian, pemilihan keseratus orang pe-
serta tersebut juga mewakili karakter 
tiap individu yang berbeda baik itu 
yang disiplin, pekerja keras, loyali-
tas, maupun yang sebaliknya. Moti-
vasi ibarat energi, dengan pemberian 
motivasi yang dikemas semenarik ini 
diharap produktivitas akan tinggi se-
hingga memberikan kontribusi yang 
besar bagi perusahaan.   

“Ini sudah menjadi komitmen di-
reksi untuk mengubah paradigma 
berpikir para karyawan menyongsong 
masa tanam tembakau tahun 2014 
ini, agar nantinya bisa berkontribusi 
lebih besar dan lebih lagi, baik dari 
pemikiran ,tenaga dan kesuksessan 
meraih target produksi tembakau 
sebesar 1.750 kilogram opstapel per-
hektar  dan dengan kualitas NW 27,5 
persen,” terangnya. 

Ditambahkan Totok, seperti yang 
pernah diucapkan oleh Frank Lloyd 

Mindset reProGraMMinG systeM

Melangkah Lebih Baik
ke Depan

varietas

 Berkomitmen tinggi, seluruh peserta berfoto 
setelah menyelesaikan pelatihan.

Foto:Dery ArDIAnSyAh
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Rangga Lawe   : Santo Rahayu, STP
Kencana Wungu  :  Indri Dwi Wiyanti, SP
Logender     :  Suranto
Larasati  : Tri Buana Indah K, SP
Banowati   :  Srijati Hari Susilo, S.Pd
Sindura  : Angkat Sudiyono
Minak Jingga   :  Ponija
Maudara  : Suryo Widyanto, SP
Minak Koncar  :  Kelik Yudiyanto, SE
Pamengger  :  Purwadi, SE
Dayun    : Kontak Parwadi
Ceplis    :  Th. Yuniarti K.
Layang Seto  :  Hendro Susilo, SP
Layang Kumitir  :  Ir. Lukas Sugiyanto

PARA PRAJuRIT :
 1.  Arif Suhariadi, SE
 2.  B. Hernowo, SP
 3.  Desta Risdiyanto, S.Psi
 4.  Anwar, S.TP
 5.  Agung Bramasto, SE
 6.  Eko Isbiyantoro

PARA DEnAWA:
 1.  Supadi, S.TP
 2.  Dwi Yulianto, SE
 3.  Sutaryo, S.Pd
 4.  Yetram Isada
 5.  Winarno

Wright bahwa harga sebuah kesuk-
sesan adalah dedikasi, kerja keras, 
keta atan yang tak kunjung padam 
kepada hal-hal yang ingin dicapai. 
Harapan nya hal ini dapat diraih oleh 
Kebun Tembakau Klaten, asal para 
punggawa didalamnya mempunyai 
keingin an yang besar untuk mengubah 
itu semua. Karena motivasi terbesar 
berasal dari individu itu sendiri. 

“Dengan diselenggarakannya acara 
ini kami berharap para karyawan da-
pat mendarmabaktikan kemampuan 
dan ilmu yang ada. Hal inipun sudah 
menjadi kajian direksi bersama untuk 
memberikan injeksi motivasi virus pe-
rubahan terus menerus menuju Kebun 
Klaten yang lebih baik lagi. Acara ini 
sudah melalui tiga tahap yakni pre-
test, psikotes, serta evaluasi dari ke-
bun masing-masing yang hanya diikuti 
25 orang. Hari ini merupakan tahapan 
terakhir dan diikuti oleh 100 orang pe-
serta, tentu hasilnya akan sangat kami 
tunggu,” jelasnya kembali. 

Sejauh ini, menurutnya, ada bebera-
pa hal yang menjadi penyebab kurang 
bersinarnya Kebun Tembakau Klaten, 
diantaranya yaitu sumber daya ma-
nusia yang ada belum bisa menyikapi 
lingkungan kebun yang letaknya bera-
da di perkotaan dan jumlahnya sangat 
terbatas. Sehingga potensi masing-
masing belum tergali semua. 

“Kami sangat yakin dan optimis 
MTT 2014 -2015 di Kebun Klaten dapat 
menghasilkan produksi sesuai tar get, 
selain dengan penyelenggaraan Mind-
set Reprogramming System ini, bebe-
rapa langkahpun sudah kami lakukan 
diantaranya yaitu pemilihan areal 
yang lebih produktif yakni sebesar 200 
hektar dengan komposisi Kebun TVN 
sebesar 100 hektar, VIK 75 hektar, 
dan TBN sebesar 25 hektar, penggu-
naan alat mekanisasi pertanian untuk 
budi daya, melakukan dan mengurangi 
kegiatan yang tidak mempunyai nilai 
tambah atau efisien, pengembangan 
diversifikasi penanaman yang dibudi-
dayakan dan dikembangkan di Klaten.  

Adanya acara tersebut, juga disam-
but baik oleh para karyawan yang ada, 
diantaranya adalah Sujono Slamet. 
Saat dijumpai tim PTPN X Magz, ia 
mengutarakan bahwasanya acara se-
perti ini sangat penting untuk dilaksa-
nakan karena peserta mendapatkan 
ilmu serta wawasan tersendiri.” Acara 

ini sangat baik untuk diselenggarakan, 
sejauh ini kurangnya rasa kebersa-
maan antar karyawan membuat Kebun 
Klaten kurang berkembang, dengan 
pemberian motivasi tiada henti seperti 
ini rasanya seperti  penyegaran baru. 
Ke depan kami berharap dapat lebih 
baik lagi,” ujar pria yang sehari-hari 
bertugas di bagian tanaman tersebut.

KetoPRAK motIvASI,
JADI PuNcAK AcARA

Setelah melalui beberapa sesi yang 
telah dilakukan oleh Total Qua li ty 
Management sejak pagi, ki ni para pe-
serta acara ‘Welcome and Ready for 
the change PTPN X (Persero), Unit 
Tembakau Klaten, Trustworthy, Con-
tribution, and Partnership’ dibawa ke 
satu sesi yang cukup mengharu-biru. 
Disini beberapa dari mereka didaulat 
untuk memerankan satu tokoh dalam 
ketoprak motivasi.

Yusuf Adipura, Wakil Direktur To-
tal Quality Management mengutara-
kan, acara kali ini memang dibuat 
sedemikian rupa agar para peserta 
yang mengikuti acara ini pulang de-
ngan membawa sesuatu,” Kami ingin 
para peserta pulang dengan membawa 
perubahan, perubahan sikap ataupun 
mental. Seperti diketahui bersama se-
jak pagi tadi para peserta sudah diberi 
tugas untuk membuat yel-yel, ondel-
ondel, dan hal lainnya yang bagi se-
bagian orang itu adalah hal yang sulit 
dan tidak berguna. Namun di sisi lain, 
ternyata mereka bisa dan berhasil 
melakukannya asalkan ada kemauan 
dan niat dalam diri mereka,” jelas pria 
berkacamata ini.

Diharapkannya, dengan menanam-
kan semangat tiada henti baik dengan 
acara seperti ini ataupun dari jajaran 
manajemen atau direksi dapat meng-
ubah mindset  para karyawan sehingga 
dapat mencapai target yang diingin-
kan. Selain itu berbagai perlombaan 
yang telah dilakukan tadi bahwa tidak 
ada sesuatu yang tidak mungkin.

“Terakhir dari sesi ini adalah drama 
atau ketoprak motivasi yang merepre-
sentasikan keadaan atau bagaimana 
pe kerjaan mereka sehari-hari. Ca ra 
meng-handle masalah, ataupun men-
dekla rasikan aspirasi atau keinginan 
mereka sebagai karyawan. Dan lakon 
yang dibawakan adalah Minak Jingga 
Gugat,” pungkasnya. 

Pemeran Ketoprak motivasi

“mINAK JINGGA GuGAt”

varietas
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draMa kolosal bandunG bondoWoso

Inspirasi Sukses
Tembakau di Jember
Demi  mempersunting Putri Roro Jonggrang dari Kerajaan 
Daun Emas, Bandung Bondowoso dari Kerajaan Tabako 
mendapatkan tantangan untuk bisa menanam Tembakau 
dengan NW 27,5 persen dan produktivitas 1.750 kg/hektar. 
Itu adalah isi dari drama kolosal yang dimainkan oleh 
karyawan Kebun Ajong Gayasan dan Kebun Kertosari Jember.

laporan:   SiSka PreStiwati

selaMa 52 menit, 125 orang pe-
serta pelatihan Mindset Reprogram-
ming System bertajuk Corporate Cul-
ture Continuous Program PTPN X di 
Aula Hotel Bandung Permai, Jember 
mendapatkan suguhan drama kolosal 
dengan lakon ‘Bandung Bondowoso 
Menggapai Mimpi’ yang sarat dengan 
pesan. Meskipun pesan yang ingin di-
sampaikan merupakan hal yang serius, 
namun 50 orang pemainnya mampu 
menciptakan suguhan hiburan yang 
san tai dan sarat humor. 

“Saya bersedia menjadi istri Ban-
dung Bondowoso dengan syarat,” salah 
satu dialog Putri Roro Jonggrang saat 
mendengar pinangan dari Bandung 
Bondowoso.

“Apa pun syarat yang putri aju-
kan, saya sanggup melaksanakannya,” 
jawab Bandung Bondowoso dengan 
tegas.

“Saya ingin Bandung Bondowoso 
bisa menanam tembakau dengan ha-
sil NW 27,5 persen dan produktivitas 
1.750 kg/hektar,” sebut Putri Roro 
Jonggrang. 

Mendengar persyaratan yang dia-
jukan sang putri pujaan, dengan lan-
tang dan tegas, Bandung Bondowoso 
menyatakan sanggup memenuhi per-
mintaannya. Dengan mengerahkan se-
gala kemampuan dan kekompakan se-
luruh pekerjanya, agar bisa memenuhi 
permintaan sang Roro Jonggrang.

Namun, dalam merealisasikan per -
sya  ratan Roro Jonggrang tidaklah mu-
dah. Berbagai tantangan dan ham batan 
menghadang, bahkan ada beberapa 
pekerja yang menjadi provo kator bagi 
pekerja lain dalam menja lankan ti-
tahnya. Namun, Bandung Bon dowoso 
tidak pantang menyerah. Dibantu 
pada adipati dan pekerja yang memi-
liki tekad, kepercayaan dan loyalitas 
yang tinggi kepada Kerajaan Taba ko, 
Bandung Bondowoso akhirnya bisa 
memenuhi persyaratan yang diajukan 
Roro Jonggrang. 

Ternyata, karyawan dari unit tem-
bakau milik PT Perkebunan Nusantara 
X (Persero) yang ada di Jember tidak 
hanya pintar dan handal dalam budi-
daya tanaman Tembakau. Para karya-
wan dari Kebun Ajong Gayasan dan 
Kebun Kertosari Jember juga piawai 
dalam memainkan tokoh dalam sebuah 

varietas

 Drama kolosal, menciptakan momentum membangun 
motivasi untuk bekerja lebih baik di masa mendatang.

Foto:Dery ArDIAnSyAh
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KeRAJAAN tABAKo 
Bandung Bondowoso: Dani Sukmana Pribadi, Amd. | Eyang: H Suhardi 
| Mahapatih: Saiful Adi | Tumenggung: Suharyono, Ghadit Y. Stiarso, 
Haryono, Se | Prajurit: 23 personil.

cerita rakyat Bandung Bondowoso.
Abdul Bahri yang menjadi sutradara 

dalam Drama Kolosal berjudul ‘Ban-
dung Bondowoso Menggapai Mimpi’ 
mengatakan, saat mengikuti pelatih-
an bertajuk Mindset Reprogramming 
System, salah satu instruktur dari To-
tal Quality Indonesia yaitu Johan Yan 
menayangkan rekaman drama dengan 
lakon Ande-Ande Lumut yang dipen-
taskan oleh sebuah perusahaan swasta. 
Johan Yan sangat memuji pertunjukan 
drama tersebut.

 “Menurut kami, tayangan drama 
ter sebut hanya melihatkan spirit te-
ta pi tidak ada substansi mendasar 
yang menggambarkan semangat un-
tuk meraih target-target perusahaan,” 
ungkap Abdul Bahri.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai 
Asisten Manager Tanaman Tembakau 

Bawah Naungan ini mengungkap kan 
dengan melihat semangat dan kerja 
keras Bandung Bondowoso dalam 
memenuhi persyaratan yang diajukan 
oleh Roro Jonggrang merupakan cerita 
yang sangat cocok dengan perjuangan 
seluruh karyawan unit Tembakau saat 
ini. 

“Kami melihat semangat dan kerja 
keras Bandung Bondowoso, sebenar-
nya Bandung Bondowoso berhasil me-
nyelesaikan 1.000 candi seperti yang 
diminta Roro Jonggrang. Karena ingin 
menolak pinangan maka Roro Jong-
grang melakukan kecurangan,” pa-
parnya.

Abdul Bahri menambahkan meli-
hat semangat dan kerja keras Ban-
dung Bondowoso itulah yang menjadi 
ide baginya untuk memainkan cerita 
tersebut. Tentunya ceritanya tidak 

sama persis seperti cerita aslinya. Na-
mun, diakhir cerita Roro Jonggrang 
akan menerima pinangan Bandung 
Bondowoso yang berhasil memenuhi 
persyaratannya.

“Alhamdulillah, hanya dalam waktu 
14 hari, kami bisa menampilkan drama 
kolosal dengan judul Bandung Bondo-
woso menggapai mimpi dengan sukses. 
Lengkap dengan konflik dan kesukses-
an diakhir cerita,” papar Bahri.

Bahri menambahkan untuk mem-
persiapkan pertunjukan ini, hanya 
membutuhkan latihan sebanyak 3 kali 
dan satu kali gladi bersih. Awalnya, se-
luruh pemain diberikan naskah yang 
harus dihafalkan dialognya. Namun, 
banyak pemain yang kurang hafal. Se-
hingga, diputuskan setiap peserta bisa 
melakukan improvisasi dialog yang 
paling penting adalah pesan intinya. 

KeRAJAAN DAuN emAS 
Raja Daun Emas: laurentius Gomo tumanggor, SP | Roro Jonggrang: 
Yuni Adianingsih | Mahapatih: Sony Hasiolan | Dayang-Dayang:
Saipul Iman, mulyadi, Dilono, Sunarto Pranata | Prajurit: 2 personil

PEMAIN PAGELARAN DRAMA KOLOSAL TOTAL QUALITY

“BANDuNG BoNDoWoSo meNGGAPAI mImPI“
DAlANG: Abdul Bahri

tARIAN tABAKo : 12 Personil

varietas

 Beraksi, beberapa peserta pelatihan memainkan pementasan drama kolosal Foto:Dery ArDIAnSyAh
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laporan:   SiSka PreStiwati

MeRujuk pada Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007, setiap 
perseroan memiliki kewajiban untuk 
menjalankan Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan. Dengan melaksa-
nakan program-program CSR secara 
berkelanjutan, pada dasarnya meru-
pakan keputusan yang rasional. Sebab 
implementasi program-program CSR 
akan menimbulkan efek lingkaran 
emas yang akan dinikmati oleh peru-
sahaan dan seluruh stakeholder-nya.

Direktur Social Investment Indo-
nesia, Pitono Nugroho mengatakan, 
program CSR merupakan investasi 
bagi perusahaan demi pertumbuhan 
dan keberlanjutan (sustainability) 
perusahaan. Saat ini, CSR bukan lagi 
dilihat sebagai sarana biaya (cost cen-
tre) melainkan sebagai sarana meraih 
keuntung an (profit centre).

Program CSR merupakan komit-
men perusahaan untuk mendukung 
tercipta nya pembangunan berkelanjut-
an (sustainable development). Disisi 
lain masyarakat mempertanyakan apa-
kah perusahaan yang berorientasi pada 
usaha memaksimali sasi keuntung an-
keuntungan ekonomis juga memiliki 
komitmen moral untuk mendistribusi-
kan keuntungan-keuntungannya un-
tuk membangun masyarakat sekitar?

“Sebab, seiring waktu masyarakat 
tidak sekadar menuntut perusahaan 

untuk menyediakan barang dan jasa 
yang diperlukan, melainkan juga 
menuntut untuk bertanggung jawab 
sosial,” katanya pada acara Workshop 
Perencanaan Program Pelibatan & Pe-
ngembangan Masyarakat, di PG Me-
ritjan tanggal 10 April 2014.

Menurut World Business Council on 
Sustainable Development,  CSR  ada-
lah komitmen dari perusahaan untuk 
berperilaku etis dan berkontribusi ter-
hadap pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan, seraya meningkatkan 
kualitas hidup karyawan dan keluarga-
nya, komunitas lokal dan masyarakat 
luas. Wacana Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan (Corporate Social Res-
ponsibility) yang kini menjadi isu sen-
tral yang semakin populer dan bahkan 
ditempatkan pada posisi yang penting, 
karena itu kian banyak pula kalangan 
dunia usaha dan pihak-pihak terkait 
mulai merespon wacana ini, tidak 
sekedar mengikuti tren tanpa mema-
hami esensi dan manfaatnya. 

Penerapan program CSR merupa-
kan salah satu bentuk implementa-
si dari konsep tata kelola perusahaan 
yang baik (Good Coporate Gover nan-
ce). Diperlukan tata kelola perusahaan 
yang baik (Good Corporate Gover-
nan ce) agar perilaku pelaku bisnis 
mem punyai arahan yang bisa dirujuk 
dengan mengatur hubungan seluruh 
kepentingan pemangku kepentingan 
(stakeholders) yang dapat dipenuhi 
secara proporsional, mencegah kesa-

roadMaP Csr 

Membangun 
Kemitraan
dan Membina 
Komunitas
PT Perkebunan Nusantara X (Persero) menyusun 
roadmap penyaluran corporate social 
responsibility (CSR) untuk sebelas pabrik gula.

lahan-kesalahan signifikan dalam 
stra tegi korporasi dan memastikan 
kesa lahan-kesalahan yang terjadi da-
pat diperbaiki dengan segera.

Dengan pemahaman tersebut, maka 
pada dasarnya CSR memiliki fungsi 
atau peran strategis bagi perusahaan, 
yaitu sebagai bagian dari manajemen 
risiko khususnya dalam membentuk 
katup pengaman sosial (social securi-
ty).  Selain itu melalui CSR  perusahaan 
juga dapat membangun reputasinya, 
seperti meningkatkan citra perusaha-
an maupun pemegang sahamnya, po-
sisi merek perusahaan, maupun bi-
dang usaha perusahaan.

“CSR harus dijalankan di atas sua tu 
program dengan memerhatikan kebu-
tuh an dan keberlanjutan program da-
lam jangka panjang,” ungkapnya.

Semangat CSR diharapkan dapat 
mampu membantu menciptakan kese-
imbangan  antara perusahaan, masya-
rakat dan lingkungan. Pada dasarnya 
tanggung jawab sosial  perusahaan ini 
diharapkan dapat kembali menjadi 

Foto:Dery ArDIAnSyAh
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budaya bagi bangsa Indonesia khusus-
nya, dan masyarakat dunia dalam ke-
bersamaan mengatasi masalah sosial 
dan lingkungan.

Pitono menyebutkan ada sembilan 
isu dalam pelibatan dan pengembang-
an masyarakat yang bisa dilakukan 
oleh PTPN X, antara lain, pelibatan 
ko  mu  nitas, pendidikan dan kebuda-
ya an, penciptaan lapangan kerja dan 
pengem bangan keterampilan, pengem-
bangan dan akses atas teknologi, kese-
jahteraan dan peningkatan pendapat-
an, kesehatan, dan investasi sosial. 

Pelibatan komunitas, jelas Pitono, 
merupakan langkah komunikasi pro-
ak tif organisasi dalam menyelesaikan 
ma salah, melakukan kemitraan de-
ngan organisasi dan stakeholder lokal. 
Ekpektasiya adalah dapat memelihara 
hubungan yang transparan, bebas dari 
sogokan, atau pengaruh tidak patut, 
berkonsultasi dengan representasi ke-
lompok komunitas. Pelibatan komuni-
tas ini juga bisa berpartisipasi dengan 
asosiasi lokal untuk berkontribusi 

pada public good dan tujuan  pengem-
bangan komunitas serta berkontribusi 
pada perumusan kebijakan, peneta-
pan, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi program-program pemba-
ngunan.

“Isu yang sangat seksi adalah isu 
pendidikan dan kebudayaan,” katanya. 
Dimana, pendidikan merupakan dasar 
bagi semua pembangunan sosial dan 
ekonomi. Kebudayaan adalah kom-
ponen penting dari identitas komu-
nitas. Ekpektasi dalam isu ini adalah 
untuk meningkatkan dan mendukung 
semua tingkat pendidikan.

CSR dapat mendorong anak-anak 
untuk memperoleh pendidikan di se-
kolah for mal dan berkontribusi pada 
eliminasi rintangan untuk memper-
oleh pendidikan (seperti pekerja anak). 
Serta mempromosikan aktivitas kultu-
ral dan nilai kebudayaan lokal serta 
tradisi, dengan menghormati prinsip-
prinsip HAM. 

“Isu yang juga harus mendapatkan 
perhatian adalah penciptaan lapangan 

kerja dan pengembangan keterampil-
an,” imbuhnya.

Pitono menjelaskan dengan pencip-
taan lapangan kerja, semua orga nisasi, 
baik besar maupun kecil, dapat mem-
berikan kontribusi untuk mereduksi 
ke miskinan dan meningkatkan pe-
ngem bangan ekonomi. Harap an nya, 
me masukkan tujuan penyedia an la-
pangan kerja dan pengu rangan angka 
kemiskinan dari keputus an investasi. 
Dapat memilih teknologi yang dapat 
menyerap tenaga kerja semaksimal 
mungkin, mempertinggi dampak po-
si tif ekonomi, mempertimbangkan 
mem berikan preferensi kepada pe-
ma sok dan layanan jasa lokal serta 
da pat berpartisipasi dalam program 
pengem bangan keterampilan masya-
rakat lo kal. 

Isu pengembangan dan akses atas 
teknologi untuk membantu kemajuan 
ekonomi dan pengembangan sosial, 
di butuhkan akses kepada teknologi 
mo dern. Dimana, perusahaan bisa 
mempertimbangkan pengembangan 

 Seluruh karyawan berkomitmen mendukung program CSR untuk terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
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teknologi yang ramah sosial serta mem-
beri dampak besar bagi pemberan tasan 
kemiskinan dan kelaparan. Memper-
timbangkan untuk menjalin kemitraan 
untuk mengembangkan tek nologi yang 
penuh manfaat bagi komunitas lokal, 
mempekerjakan tenaga kerja local dan 
mengadopsi praktik-praktik transfer 
dan difusi teknologi yang layak secara 
ekonomi.

Sedang untuk isu kelima adalah 
ke se jahteraan dan peningkatan pen-
da      pat an. Pitono mengungkapkan 
ke    wi rausahaan dan koperasi yang 
kom  petitif merupakan mesin utama 
pen ciptaan kesejahteraan komunitas. 
Or ganisasi dapat membantu mencip-
takan lingkungan kewirausahaan.

Ekpektasinya, perusahaan da-
pat memperoleh izin sosial untuk 
peng gu naan sumberdaya alam dan 
menghor mati kearifan tradisional da-
lam pe manfaatan sumberdaya alam. 
Perusa haan bisa memberikan kon-
tribusi untuk program penyediaan 
makan an dan produk esensial lainnya 
serta bisa berkontribusi pada program-
program yang mendukung masyarakat 
setempat, khususnya perempuan, da-
lam mendirikan usaha dan mendu-
kung para wirausaha.

“Yang tidak kalah penting adalah isu 
kesehatan,” tegasnya. Dimana, ungkap 
Pitono, kesehatan adalah ele men ter-
penting kehidupan. Ancam an terhadap 
kesehatan masyarakat sangat meng-
hambat perkembangan masyarakat. 
Ekspektasi, dimana perusahaan bisa 
mempromosikan kesehat an yang baik, 
berkontribusi terhadap akses kepada 
obat-obatan dan vaksin dan mendo-

rong gaya hidup sehat. Perusahaan 
membantu meningkatkan kesadaran   
pencegahan penyakit dan memberi du-
kungan kepada akses layanan kesehat-
an, air bersih dan sanitasi yang sesuai.

Pitono menambahkan, isu investasi 
sosial dilakukan dengan mempertim-
bangkan rancangan investasi sosial 
terkait dengan pendidikan, pelatih-
an, budaya, kesehatan, peningkatan 
pendapatan, pembangunan infrastruk-
tur atau lainnya. Perusahaan harus 
bisa menemukan area dimana core 
competence organisasi dapat diguna-
kan untuk peningkatan kapasitas ma-
syarakat serta dapat mempromosikan 
proyek-proyek pembangunan sosial 
yang memiliki kelangsungan jangka 
pan jang dan berkontribusi pada pem-
bangunan berkelanjutan.

“Untuk itu, kami melakukan kajian 
untuk menyusun roadmap di sebe-
las pabrik gula. Agar pabrik gula bisa 
mengimplementasikan program CSR-
nya secara tepat sasaran guna mendu-
kung kemajuan bisnisnya,” paparnya.

Setelah melakukan kajian-kajian, 
ung kap Pitono, ada rekomenda si stra-
te gis yang harus dilakukan. An ta ra 
lain adalah memperkuat kebijak an 
dan dokumen pendukung pelaksa naan 
program CSR/TJSL ( Tanggung Jawab 
Sosial Lingkungan-red)), pembuat-
an dokumen kebijakan pelaksana an 
program CSR/TJSL, penyempurnaan 
Sistem Manaje men Pelaksanaan pro-
gram, pembuatan dokumen rencana 
strategis dan roadmap program CSR/
TJSL, dan penyempurnaan kebijakan 
keuangan untuk program CSR/TJSL 
dan PKBL.

Tentunya ini harus dibarengi dengan 
pengembangan kompetensi dan kapasi-
tas SDM pelaksana program, peningkat-
an kesadaran dan pemahaman tentang 
CSR/TJSL ke manajemen senior dan 
pimpinan PG, penguatan organisasi 
pe laksana program di tingkat PG dan 
pe nyusun an program pengembangan 
ka pasitas SDM pelaksana program. 
“Kami juga membuat rekomenda si pro-
gram untuk pabrik gula selain membuat 
roadmapnya,” katanya.

Rekomendasi program tersebut, ka-
ta Pitono adalah setiap PG minimal ada 
dua program yang dijalankan setiap 
t ahun atau sesuai dengan kemampuan 
perusahaan. Fokus program dapat ber-
beda masing-masing PG, namun te-
tap berkenaan dengan: pendidikan, 
ke  sehatan (termasuk akses air bersih 
dan pengelolaan sampah komunitas); 
pem berdayaan usaha mikro dan kecil 
(pertanian, perikanan, peternakan, dan 
industri kecil) serta pelestarian lingku-
ngan berbasis komunitas.

Program harus bersifat jangka pan-
jang, berbasis kelompok atau komu-
nitas dan berkelanjutan disertai de-
ngan pendampingan intensif. Proses 
pendam pingan dapat dilakukan oleh 
mitra kerja (LSM Lokal atau PT setem-
pat). Penentuan prioritas program da-
pat mengacu pada hasil studi penilaian 
kebutuhan masyarakat ini. Program 
harus mampu mendorong partisipasi 
warga masyarakat setempat, sehingga 
masyarakat merasa ikut memiliki pro-
gram tersebut dan direkomendasikan 
proses seleksi program di PG melibat-
kan Divisi PKBL melalui proses loka-
karya seluruh Pabrik Gula.

Foto-Foto:Dery ArDIAnSyAh

 Kiri: Pitono Nugroho, Direktur Social Investment Indonesia. | Kanan: Ir. Djoko Santoso tengah 
memberikan pengarahan tentang CSR.
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menjadi kewajiban tetapi ada tujuan 
lebih besar lagi yang ingin dicapai. 
”Kami ingin meningkatkan kesejahte-
ra an petani. Dari yang sebelumnya 
pra sejahtera menjadi sejahtera. Kalau 
petani sejahtera maka krisis ketahanan 
pangan bisa dihindari,”  ujarnya.

Kredit kemitraan, dikatakan Nancy 
merupakan dana bergulir dengan bu-
nga rendah 6% per tahun dan tenor 
maksimal 3 tahun. Diharapkan pe-
nyaluran dana tidak hanya berhenti 
di bantuan alat produksi saja tetapi 
juga dalam hal pelatihan dan promosi 
produk.

”Terpenting adalah pelatihan ke-
pada petani. Mereka tidak hanya 
diajarkan budidaya yang baik tetapi 
juga manajemen dan tata kelola ke-
uangan yang baik. Jangan sampai 
hasil yang didapat hanya habis untuk 
biaya produksi dan biaya hidup, harus 
ditekankan juga pentingnya tabung-

an. Diharapkan petani bisa semakin 
mandiri,” tutur Nancy.

Direktur SDM dan Umum PTPN X, 
Djoko Santoso menambahkan, ang-
garan untuk 1 ha lahan sekitar Rp 25 
juta. Sebelum menyalurkan dana, 
petani atau kelompok tani calon pe-
nerima akan dianalisis terlebih dulu 
usaha taninya.

Sesuai dengan RUPS, dana kelolaan 
PKBL PTPN X untuk tahun ini sebe-
sar Rp 425 miliar. Selain dari PT BNI, 
sebelum nya juga diterima dana PKBL 
dari PGN, PT Antam dan lain-lain. Se-
jauh ini PTPN X masih menjadi penyalur 
PKBL yang diminati perusahaan lain ka-
rena pembayaran kreditnya lancar.

”Sebenarnya tidak sedikit perusa-
haan yang berminat mengucurkan 
dananya ke PTPN X tetapi karena ber-
dasarkan RUPS izin untuk avalist ha-
nya disetujui Rp 425 miliar, ya itu yang 
dijalankan,” kata Djoko.

varietas

laporan:   SaP Jayanti

Pt Perkebunan Nusantara X (Per-
sero) kembali dipercaya PT Bank Ne-
gara Indonesia (Persero) menjadi ava-
list kredit penyaluran kredit program 
kemitraan. Dari kredit yang disalur-
kan diharapkan bisa meningkatkan 
kesejahteraan petani yang menjadi 
mitra PTPN X.  Dana yang disalurkan 
kali ini sebesar Rp 100 miliar dengan 
durasi selama dua tahun untuk musim 
tanam 2014/2015 dan musim tanam 
2015/2016.

Program kemitraan yang digulirkan 
BNI dan PTPN X ini menyasar petani 
tebu yang ada di Mojokerto, Jombang 
dan Kediri. PTPN X sendiri bertindak 
sebagai offtaker sekaligus menjadi 
avalist. Sebelumnya, pada tahun 2012 
BNI juga mengucurkan dana sebesar 
Rp 25 miliar untuk petani di lingkung-
an PG Gempolkrep.

Pemimpin Corporate Community 
and Responsibility Unit PT BNI, Nan-
cy Martasuta, mengatakan, penyaluran 
dana tersebut akan digunakan untuk 
membiayai pengadaan sarana produk-
si, pembukaan lahan serta pembelian 
pupuk dan bibit.

”Kami berharap, dukungan BNI ini 
dapat mendukung ketahanan pangan 
nasional, khususnya gula,” kata Nancy 
saat penandatanganan perjanjian ker-
jasama antara BNI dengan PTPN X di 
Kantor Direksi PTPN X di Surabaya, 
Senin (19/05).

Selain memberikan dana program 
kemitraan untuk para petani tebu, 
BNI juga telah menyiapkan dana pem-
binaan yang dapat digunakan petani 
untuk meningkatkan produktivitas 
me reka. Dana tersebut dapat diguna-
kan untuk kegiatan pelatihan dan pen-
dampingan.

PKBL menurutnya memang sudah 

Kerjasama PTPN X dan BNI 
Perkuat Permodalan Petani

 ”Kami ingin meningkatkan kesejahteraan petani. Dari yang sebelumnya pra sejahtera 
menjadi sejahtera. Kalau petani sejahtera maka krisis ketahanan pangan bisa dihindari,”

Nancy martasuta
Pemimpin Corporate Community and Responsibility Unit PT BNI

Foto:SAP jAyAntI

 Tetap bermitra. Nancy Martasuta dan Direktur SDM PTPN X menandatangani kesepakatan.
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RS Perkebunan Jember
Buka Layanan Bedah Plastik

saat ini, untuk menjadi cantik dengan 
cara bedah plastik sudah menjadi 
trend. Hal itu bisa dilihat dari trend 
Korea yang hampir semua artis dan 
masyarakatnya melakukan bedah 
plastik untuk mengubah dirinya men-
jadi lebih cantik sesuai dengan kei-
nginan mereka.

“Di Indonesia hal itupun mulai 
tampak. Bila diperrhatikan beberapa 
artis dalam negeri pun sudah melaku-
kannya,” ungkap dr Ulfa.

Alumnus Fakultas Kedokteran 
Universitas Jember ini menjelaskan 
estetik adalah salah satu fokus bedah 
plastik. Dimana, pembedahan  bedah 
estetik atau kosmetik diartikan seba-
gai pembedahan yang memperbaiki 
sesuatu yang normal menjadi lebih 
dari normal atau supernormal.

“Misalnya operasi hidung agar lebih 
mancung. Sebenarnya ukuran hidung 
pasien sebelum operasi adalah kondisi 
yang normal. Dengan melakukan be-
dah plastik, pasien menginginkan se-

suatu yang supernormal,” jelasnya.
Untuk melakukan perbaikan dari 

normal menjadi supernormal, jelas 
dr Ulfa merupakan tindakan yang 
diperbolehkan. Untuk itu, dokter be-
dah plastik akan selalu meminta foto 
pasien sebelum dilakukan tindakan 
dari segala sisi. Hal itu bertujuan un-
tuk mengetahui sebatas mana tinda-
kan perbaikan yang bisa dilakukan.

“Meskipun tindakan bedah plastik 
dilakukan untuk memperbaiki sesuatu 
yang sudah normal menjadi supernor-
mal. Namun, hal itu tidak bisa dilaku-
kan seenaknya, dokter bedah plastik 
akan menjelaskan batasan-batasan 
perbaikan tersebut,” paparnya.

Misalnya, sambung Ulfa, untuk tin-
dakan memancungkan hidung tidak 
boleh tinggi sekali batang hidung-
nya. Sebab, orang Indonesia memi-
liki struktur dan bentuk wajah yang 
berbeda dengan orang-orang Eropa. 
Dimana, batang hidung orang Indo-
nesia tidak boleh melebihi tinggi dahi, 

laporan:   SiSka PreStiwati

taMPil sempurna dan selalu awet 
muda merupakan dambaan setiap 
orang. Untuk memenuhi kebutuhan 
akan penampilan, RSP Jember Klinik 
membuka layanan bedah plastik yang 
menjadi rumah sakit pertama dan 
satu-satunya di Eks Karesidenan Be-
suki. 

Untuk meningkatkan kualitas pe-
layanan, RSP Jember Klinik membuka 
layanan bedah plastik. Hal ini meru-
pakan jawaban dari rumah sakit milik 
PT Nusantara Medika Utama dalam 
memenuhi tantangan akan layanan 
kesehatan dan kecantikan. 

Kepala RSP Jember Klinik, dr. Su-
ratini, MMRS, mengatakan, layanan 
bedah plastik yang baru dibuka di 
RSP Jember Klinik ini merupakan 
satu-satunya layanan bedah plastik 
di Jember dan sekitarnya. Selama ini, 
pihaknya melihat banyak sekali pasien 
RSP Jember Klinik yang harus keluar 
kota bahkan keluar negeri untuk bisa 
menikmati layanan bedah plastik.

“Banyak layanan yang bisa diberi-
kan di klinik bedah plastik nantinya. 
Bedah plastik bukan hanya melayani 
pasien yang ingin menyempurnakan 
penampilan mereka tetapi bedah plas-
tik bisa memberi layanan rekonstruksi 
akibat bawaan lahir,” kata Suratini da-
lam sambutanya pada acara Seminar 
Sehari, Peran Bedah Plastik dan Pera-
watan Kulit dalam Dunia Kecantikan, 
Sabtu 14 Juni 2014 di Hall RSP Jem-
ber Klinik. 

Suratini menambahkan RSP Jem-
ber Klinik sengaja menggelar aca-
ra seminar sehari bedah plastik dan 
perawatan kulit ini tidak lain untuk 
memberikan wawasan kepada masya-
rakat umum agar mereka bisa menjadi 
cantik dengan cara yag aman dan se-
hat ditinjau dari sisi kedokteran.

Sementara itu, dr. Ulfa Elfiah Sp. 
Bp-RE yang menjadi salah satu pem-
bicara mengungkapkan bila dilihat 

 Tetap cantik, dr. Ulfa Elfiah memaparkan trend cantik dengan bedah plastik.
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sedangkan untuk tinggi batang hidung 
orang Eropa diatas tulang dahi.

“Kalau ada pasien yang memaksa 
tinggi batang hidung seperti orang 
Eropa, nanti hasilnya akan sangat ke-
lihatan kalau pasien tersebut melaku-
kan operasi. Yang perlu diingat adalah 
tindakan bedah plastik adalah meng-
ubah sesuatu yang normal menjadi 
supernormal namun tetap tampak 
alami,” tegasnya.

Begitu juga dengan contoh operasi 
membesarkan payudara, jelas Ulfa, di-
mana maksimal penambahan volume 
adalah 350 cc. Bila ada pasien yang 
ingin payudaranya tampak sangat 
besar dan meminta tambahan lebih 
dari 350 cc, maka dokter bedah plas-
tik tidak akan menurutinya sebab hal 
itu akan sangat berbahaya bagi pasien 
sendiri. 

Ulfa menyebutkan beberapa tin-
dakan bedah plastik antara lain hair 
transplantation, Brow Lift, Blepharo-
plasty atau pembedahan pada kelopak 
mata atas atau bawah dengan mem-
buang kelebihan kulit, otot, lemak 
kelo pak mata atas atau bawah. 

“Blepharoplasty banyak dilakukan 
di Korea agar mata mereka tampak le-
bih besar,” katanya.

Selian itu juga tindakan, Face Lift 
yaitu sebuah prosedur pembedahan 
yang dilakukan untuk mengencang-
kan kulit wajah yang kendor akibat 
actinic damage atau aging process. 
Bedah plastik juga melakukan Rhi-
noplasty yang banyak diminati oleh 
orang Indonesia, yaitu pembedahan 
pada hidung bertujuan mencapai har-
monisitas wajah.

Kemudian tindakan Genioplasty 
dan Liposuction atau tindakan aspira-
si lemak subkutis pada bagian tubuh 
tertentu dengan tujuan untuk mem-
bentuk tubuh sesuai yang diharapkan. 
Juga tindakan Brachioplasty dan Ab-
dominoplasty atau tindakan abdomi-
nal contouring dengan membuang 
kelebihan kulit dan lemak subkutis 
serta disertai dengan penguatan din-
ding abdomen. Serta tindakan body 
contouring in the massive weight loss 
patient.

“Selain operasi bedah plastik Rhi-
noplasty, tindakan breast augmenta-
tion juga sangat digemari,” tuturnya.

Breast augmentation merupakan 
prosedur dalam bedah plastik yang 

memerlukan pemeriksaan yang sangat 
teliti. Data menyebutkan di Amerika 
Serikat lebih dari 2 juta wanita Ameri-
ka atau 1% jumlah populasi wanita te-
lah melakukannya. 

“Bagaimana dengan di Indonesia? 
Sekarang ini jumlahnya terus mening-
kat,” imbuhnya. 

Ulfa menjelaskan payudara meru-

pakan simbol untuk menggambarkan 
sexuality, motherhood & femininity. 
Banyak wanita yang sangat memper-
hatikan ukuran payudara. Bedah plas-
tik bisa mewujudkan semua keingin-
an masyarakat tentunya semuanya 
mengandung risiko dan semua risiko 
akan dijelaskan oleh dokter sebelum 
tindakan dilakukan. 
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Di tahun ketiga penyelenggaraan Anu-
gerah Kartini BUMN 2014, dua direktur 
PT Nusantara Medika Utama anak pe-
rusahaan PT Perkebunan Nusantara X 
(Persero) yaitu drg. Tri Ratna Tjahjani, 
SE, M.Kes sebagai Direktur Keuangan, 
SDM, dan Umum serta Direktur Opera-
sional Pemasar an dan Pengembangan, 
dr. Ary Sylviati, M.Kes mendapatkan Sil-
ver dan Bronze Winner.

Sedikitnya 63 perempuan dari 29 
BUMN dengan jabatan eksekutif atau 
pejabat satu level di bawah direksi atau 
direksi anak perusahaan BUMN mengi-
kuti Anugrah Kartini BUMN 2014. Dima-
na, penjurian melibatkan Leadership Inc, 
yang menyusun dan menyiapkan kriteria 
serta perangkat penilaian. Antara lain, 
ada kuesioner yang harus diisi peserta dan 
diisi rekan kerja setingkat dan bawah an 
langsung. Presentasikan kinerja, gagasan, 
serta visi di hadapan Dewan Juri dengan 
tema “Kepemimpin an Transformatif un-
tuk Sustainabilitas Perubahan”.

Dengan waktu pemberitahuan  yang 
relatif singkat dari Sekretaris Pe rusaha-
an PTPN X, drg Tri Ratna Tjahjani, SE, 
M.Kes  dan dr Ary Sylviati, M.Kes harus 
mengikuti rangkaian penilaian oleh tim 
juri Anugerah Karti ni BUMN 2014. Hal 
itu diakui oleh dr Ary yang mengung-
kapkan bahwa keberhasilannya dalam 
membawa pulang piagam Bronze Win-
ner tidak lepas dari dukungan rekan-
rekan kerjanya.

“Tanpa dukungan pengisian kuesio-
ner oleh teman-teman PT. Nusantara 
Medika Utama, saya tidak  bisa meme-
nuhi persyaratan untuk mendapatkan 
penghargaan,” kata dr Ary ditemui di ru-
ang kerjanya di Jalan Hayam Wuruk no. 
88 - 90, Mojokerto.

Perempuan yang pernah menjabat 
sebagai Kepala RS Gatoel dan Kepala 
RS Toeloengredjo ini mengungkapkan 
penilaian yang memiliki porsi cukup 
besar adalah dari kuesioner yang dibe-

anuGerah kartini buMn

Dua Direktur PT NMU
Raih Silver dan Bronze Winner

 dr. Ary Sylviati, m.Kes
DIreKtur oPerASIonAL PeMASAr An & PengeMBAngAn

 drg. tri Ratna tjahjani, Se, m.Kes
DIreKtur KeuAngAn, SDM, & uMuM
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rikan oleh panitia kepada rekan-rekan 
kerja. Dimana, dalam kuesioner tersebut 
rekan-rekan kerja harus memberikan 
penilaian bagaimana gaya sosial dan 
efektivitas seorang leader.

Selain harus mengisi kuesioner,  sam-
bung Ary, pada tanggal 26 April 2014, 
dirinya ke Ritz Carlton Jakarta un  tuk 
mempresentasikan pendapat nya terkait 
tema ‘Kepemimpinan Trans   for matif un-
tuk Sustainabilitas Pe r ubahan’ di depan 
juri.

“Setelah itu dilanjutkan dengan sesi 
wawancara, dimana pada sesi wawan-
cara ini lebih menitikberatkan kepada 
kontribusi apa yang telah saya berikan 
kepada perusahaan. Agar perusahaan 
bisa terus berkelanjutan maka inovasi 
harus menjadi budaya kerja,” katanya.

Dewan juri juga mengapreasi terha-
dap pelayanan unggulan rumah sakit 
PT NMU, seperti layanan bedah plastik 
yang pasiennya banyak berasal dari luar 
daerah bahkan dari Jakarta 

Selain dr Ary, Direktur Keuangan, 
SDM dan Umum. Drg Tri Ratna Tjah-
jani, SE, M.Kes juga berhasil membawa 
pulang Silver Winner. Ratna mengung-
kapkan keikutsertaannya dalam ajang 
Kartini Award karena mendapat tugas 
dari PTPN X. Untuk itu dia berupaya 

agar bisa menjalan kan tugas dengan 
sebaik-baiknya dan mengalir tanpa me-
nargetkan diri.

“Untuk menjalankan tugas ini, saya 
mempersiapkan segala persyaratan se-
suai permintaan panitia dan penyu-
sunan bahan presentasi di hadapan de-
wan juri,” katanya. .

Ratna menyebutkan tahap pertama 
adalah pengumpulan kuesioner. Di ma-
na, kuesioner dalam bentuk hard copy 
dan soft copy yang diisi oleh rekan se-
kerja dan staff PT Nusantara Me di ka 
Utama. Tahap selanjutnya ada lah mem-
presentasikan dan wawancara di depan 
para juri. Ada hal yang berkesan selama 
proses wawancara yang dilaluinya. 

“Saya mendapat beberapa saran yang 
akan bermanfaat untuk saya di masa 
yang akan datang. Saya sangat senang 
karena yang memberi saran adalah 
orang-orang yang sudah berpengala-
man,” papar dia. 

Banyak pengalaman yang didapat-
kannya selama mengikuti ajang terse-
but, ungkap Ratna. Khususnya pada 
ma lam penganugerahan, dirinya sem  pat 
berbincang-bincang dengan pa  ra peserta 
lain. Dari perbincang an ter sebut ia bisa 
saling bertukar pe nga laman yang menu-
rutnya sangat bermanfaat.

varietas
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 Dirut PTPN X Ir. Subiyono menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan serikat pekerja

foto:Dery arDiansyah
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DiReksi PT Perkebunan Nusantara X 
(Persero) dan Serikat Pekerja PTPN X me-
nandatangani Perjanjian Kerja Bersama 
periode 2014-2015. Dengan transparansi 
dan komunikasi yang baik diharapkan 
perusahaan dan karyawan bisa mewujud-
kan perusahaan yang lebih kokoh.

Ketua Serikat Pekerja PTPN X, Jo hanes 
Situmorang mengatakan transparansi 
me  rupakan awal keberhasilan. ”Hubung-
an industrial yang harmonis, dinamis dan 
berkeadilan ini yang di butuhkan agar hu-
bungan antara kar yawan dengan manaje-
men bisa harmonis. Dengan demikian 
suasana kerja yang lebih produktif akan 
tercipta,” ujar Morang-sapaan akrab Jo-
hanes Situmorang.

Pada PKB yang ditandatangani 12 Ju-
ni 2014 di Hall Kantor Direksi PTPN X 
Jalan Jembatan Merah 3-11 Surabaya 
ter sebut disepakati gaji dan Santunan 
Hari Tua (SHT) naik dibandingkan PKB 
tahun 2013. ”Dalam setiap PKB memang 
selalu terjadi kenaikan. Kenaikan gaji 
yang kami ajukan diupayakan memenuhi 
kebutuhan hidup layak namun kami juga 
harus melihat kondisi perusahaan juga,” 
menurutnya.

PKB sebenarnya merupakan 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 pelaksa-
naan proses produksi barang maupun 
jasa. Selain itu juga mengatur tata tertib 
dan penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial. Juga memberikan jaminan 
kepastian hukum dalam melakukan tu-
gasnya masing-masing.

Direktur Utama PTPN X, Ir. Subiyono, 
MMA dalam sambutannya mengatakan, 
perjanjian ini berguna sebagai pedoman 
dalam menjalankan hubungan industrial 
yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. 
Ia menambahkan bahwa kenaikan gaji ta-
hun ini lebih tinggi dibandingkan tahun 

Direksi PTPN X dan Serikat 
Pekerja Tanda Tangani PKB

sebelumnya. Jika tahun 2013 lalu me-
ningkat 20,34%, tahun 2014 ini mening-
kat 26,44%. ”Tahun-tahun sebelumnya 
hanya naik rata-rata 10 persen,” ujarnya.

Peraturan Gubernur Jatim Nomor 27 
tahun 2014 tentang Upah Sektoral juga 
menjadi tantangan bagi direksi. Pergub 
tersebut mengatur upah minimum sekto-
ral di tiga wilayah, yaitu Surabaya, Sido-
arjo, dan Pasuruan. Berkaitan dengan itu, 
ada tiga Pabrik Gula (PG) milik PTPN X 
yang berada di wilayah yang upah sek-
toralnya sudah diatur oleh pemerintah 
provinsi yaitu PG Toelangan, PG Krem-
boong dan PG Watoetoelis.

Dengan banyaknya jumlah tenaga 
kerja di PG-PG tersebut, secara otomatis 
akan meningkatkan biaya SDM. ”Karena 
itu diperlukan kerja sama untuk mening-
katkan performance perusahaan,” ujar-
nya. Perusahaan juga mendorong terca-
painya empat target yaitu right status, 
right size, right people dan right handle.

Berkaitan dengan sisi produksi, saat ini 
PG PTPN X sudah memasuki masa gi ling. 
Dengan kinerja yang baik diharapkan 
rendemen delapan persen bisa tercapai. 
Target kualitas tersebut sudah didukung 
dengan adanya revitalisasi yang investa-
sinya memakan biaya hingga Rp 2 tri-
liun selama lima tahun terakhir. Melalui 
Efisiensi, Diversifikasi dan Optimalisasi 
(EDO) yang selalu didengungkan, PTPN 
X juga ingin ikut serta dalam terciptanya 
ketahanan pangan dan energi.

Penandatanganan PKB antara Dewan 

Direksi dengan Ketua Serikat Pekerja 
PTPN X  disaksikan oleh Direktorat Jen-
dral Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemente-
rian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, R. 
Irianto Simbolon, SE, MM. Kecuali itu, 
GM Pabrik Gula PTPN X dan masing-
masing lima perwakilan dari Pabrik Gula 
serta GM Kebun Tembakau beserta mana-
jernya juga hadir dalam acara tersebut.

Irianto Simbolon mengatakan, di era 
saat ini sudah tidak boleh ada lagi kerja 
paksa dan trafficking. Dan PKB seperti 
yang dijalankan di PTPN X ini merupakan 
contoh yang baik mengenai hubungan 
kerja antara perusahaan dengan karya-
wannya. Ia menambahkan, selain EDO, 
kompetensi SDM dengan keterampilan 
dan pengetahuan yang mumpuni serta 
profesionalisme akan mampu membawa 
perusahaan ke arah yang lebih baik.

Apalagi menghadapi pasar bebas ba-
rang dan orang, peningkatan kompetensi 
SDM menjadi hal yang sangat penting. 
”Di negara lain, tenaga kerjanya sudah 
memiliki kompetensi yang tinggi. Mereka 
nantinya bisa masuk dan bekerja di ne-
gara kita,” ujarnya.

Di akhir sambutan, Irianto menam-
bahkan bahwa PKB antara direksi dengan 
SP PTPN X ini merupakan point plus bagi 
PTPN X sebagai perusahaan BUMN yang 
concern memerhatikan hak para tenaga 
kerjanya. ”Maju terus PTPN X! Junjung 
tinggi komunikasi, harmonisasi, dan per-
satuan!” serunya.
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MeMasuki musim giling tahun 
2014, beberapa pabrik gula mengada-
kan acara sebagai rangkaian dari kegiat-
an Selamatan Giling. Tak hanya berupa 
hiburan, beberapa acarapun dikemas 
sebagai bentuk kepedulian pabrik ke-
pada warga sekitar.

Seperti yang dilaksanakan PG Krem-
boong, pada Minggu (4/5) yang lalu, 
sebagai bentuk kepedulian, pihaknya 
menggelar sunatan massal. Acara yang 
digelar setiap tahun ini, mendapatkan 
respon yang cukup bagus dari masyara-
kat. Hal ini terlihat dari bertambahnya 
jumlah peserta bila dibandingkan de-
ngan sunatan massal pada peringatan 
musim giling tahun 2013.

General Manager PG Toelangan dan 
PG Kremboong, Ir. Hubertus Koes Dar-
mawanto, MM mengutarakan, acara su-
natan massal sudah menjadi agenda ta-
hunan di PG Kremboong. Acara sunatan 
massal ini sudah ditunggu-tunggu oleh 
masyarakat di sekitar pabrik gula.

“Tahun ini, jumlah peserta sunatan 
massal ada 62 orang anak. Tahun lalu 
hanya 50 orang anak. Kami berharap 
tahun depan jumlahnya bisa bertambah 
dan masyarakat sekitar lebih banyak 
lagi yang ikut serta. Sejauh ini beberapa 
desa sekitar sudah ada beberapa yang 
berkontribusi,” kata pria yang akrab 
disapa Totok ini.

Pria yang sebelumnya menjabat se-
bagai GM PG Lestari ini menambahkan, 
62 orang anak peserta sunatan massal 
ini satu hari sebelumnya sudah menda-
patkan 1 stel baju koko dan sarung yang 
wajib dikenakan saat acara pelaksanaan 
sunatan massal. Pendaftaran dilakukan 
semenjak 1 minggu sebelum acara ber-
langsung. 

“Selain memberikan baju, kami juga 
memberikan Al Qur’an dan sejumlah 
uang santunan,” ungkapnya.

Untuk pelaksanaan sunatan massal, 

PG Kremboong
Gelar Sunatan Massal

PG Kremboong bekerjasama dengan 
anak perusahaan PT Perkebunan Nu-
santara X (Persero) yaitu PT Nusantara 
Medika Utama dengan mendatangkan 
15 orang tenaga medis. Para peserta su-
natan massal ini juga akan mendapat-
kan layanan berupa kontrol pasca khi-
tan dan obat selama masa recovery di 
klinik PG Kremboong yakni Klinik Nusa 
Medika Pratama.

“Bagi para peserta sunatan massal, 
untuk pasca khitan dapat melakukan 
kontrol ataupun masa recovery dengan 
datang pada jam operasional klinik. 
Untuk obat dan perawatan ditanggung 
oleh pihak klinik. Yang terpenting dan 
perlu diingat oleh para peserta khitanan 
massal adalah untuk menjaga kebersi-
han luka pasca penanganan dan diusa-
hakan jangan terkena air agar nantinya 
jahitanpun juga cepat kering,” ujar dr. 
Ita Nurkamila, selaku penanggung 
jawab Klinik Nusa Medika Pratama.

Acara yang dilaksanakan di Gedung 
Pertemuan PG Kremboong tersebut, 
juga riuh ramai oleh para peserta yang 
mengikuti acara. Moh. Fathkur Rozak 
salah satunya. Bagi siswa kelas 3 Seko-
lah Dasar Kremboong tersebut adalah 
sebuah tantangan baru baginya.

“Antara takut dan tidak sih ikut su-
natan massal ini. Tapi kata ayah dan 
guru sunat itu wajib hukumnya bagi 
laki-laki. Jadi saat ada teman saya yang 
daftar saya juga ikutan daftar. Semoga 
saja tidak sakit,” ungkap anak tersebut 
dengan berani.

Berbeda lagi dengan Krisna Aditya 
Firdaus, menurut pengakuan sang ibu 
tercinta yaitu Erni Ernawati, anaknya 
sendiri yang berinisiatif untuk mendaf-
tarkan diri mengikuti acara tersebut. 
Iapun tak tahu menahu, baru saat pem-
bagian seragam koko untuk sunat mas-
sal tepatnya satu hari sebelum acara, ia 
mengetahui bahwa anaknya mengikuti 
khitanan massal yang diselenggarakan 
oleh PG Kremboong.

“Sebenarnya saya tidak tahu bahwa 
anak saya mengikuti khitan massal ini, 
saya baru tahunya kemarin saat dia 
memberikan seragam buat saya, sontak 
saya kaget luar biasa tapi mumpung ia 
berinisiatif untuk minta sendiri akhir-
nya saya ikhlaskan. Meskipun tidak tega 
dan terbukti sekarang ia mengerang 
kesakitan saat ditangani pihak medis,” 
ungkap Erni sembari menyeka airmata-
nya yang jatuh kala melihat sang anak 
dikhitan. 

 Peduli, GM PG Kremboong Ir. Hubertus menyaksikan salah satu peserta yang dikhitan.
Foto:Dery ArDIAnSyAh
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Menjelang MEA tahun 2015. 
Kondisi industri gula nasional 
belum menampakkan kegairahan. 
Ini menjadi tantangan setiap 
BUMN berbasis industri gula 
untuk terus meningkatkan 
performanya.

laporan:   Sekar arum

untuk itu sebagai sarana berbagi ilmu, 
BUMN Marketeers Club Surabaya meng-
adakan talk show bersama secara inter-
aktif yang diikuti oleh beberapa BUMN 
di Surabaya dengan narasumber utama 
Dirut PTPN X Ir. Subiyono MMA.

BUMN Marketeers Club sendiri meru-
pakan  wadah para marketing enthusiast 
di kalangan BUMN sebagai sarana untuk 
knowledge update dan professional net-
working. Wadah berbasis  komunitas ini 
didukung oleh Menteri Negara BUMN 
Dahlan Iskan sebagai Chairman of the 
Board dan Hermawan Kertajaya (Pub-
liser Marketeers) sebagai Secretary of 
the Board yang dideklarasi pada tanggal 
7 Pebruari 2012 oleh puluhan CEO level 
perusahaan BUMN di Philip Kotler Hall, 
MarkPlus Institute of Marketing (MIM) 
Campus di Jakarta.

Pembentukan BUMN Marketeers 
Club juga sebagai tindak lanjut dari 
apa yang ditandaskan Menteri Negara 
BUMN Dahlan Iskan dengan semangat 
“Kerja, Kerja,Kerja untuk Peningkatan 
Daya Saing.” Dan PTPN X (persero) 
terpilih untuk penyelenggaraan forum 
ke tujuh belas BUMN Marketeers Club 
Surabaya dengan tema ‘Meningkatkan 
Daya Saing Gula’.

Dalam acara yang berlangsung sejak 
pagi tersebut,Ir Subiyono MMA selaku 
pembicara mengutarakan bahwa  dari  
62 pabrik gula yang ada di Indonesia, 
kapasitas gilingnya hanya 205.000 ton 
tebu per hari. Jika diasumsikan masa 
giling selama 170 hari dan rendemen 9 
persen, produksi gula secara nasional se-
harusnya mencapai 3,1 juta ton. Namun 
faktanya, produksi gula konsumsi saat 
ini hanya di kisaran 2,5 juta ton. Dengan 
total kapasitas giling yang ada target 
rendemen serta hasil produksi gula yang 
masih belum seimbang.

Masalah optimalisasi, sambung Subi-
yono, tidak bisa dilepaskan dari tingkat 
teknologi yang dikembangkan di sejum-
lah pabrik gula. Dimana, hingga saat ini 
sebagian besar pabrik gula di Indonesia 
masih menggunakan teknologi lama 
yang sudah tidak efisien.

“Dengan kondisi demikian, industri 
gula nasional akan menghadapi kesulit-
an untuk bersaing dalam Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, 
terutama dengan Thailand yang industri 
gulanya sudah lebih maju” tegasnya.

Berdasarkan data di IKAGI, produksi 
gula Thailand mencapai 10,6 juta ton per 
tahun dengan 50 unit pabrik gula yang 
dioperasikan dan kapasitas produksi 
940.000 TCD (ton tebu per hari).  De-
ngan tingkat rendemen mencapai 11,82 
persen, sementara rendemen di Indone-
sia  pada musim giling tahun  2013 rata-
rata rendemennya masih 7,18 persen. 
Dari total produksi gula di Thailand, 
sedikitnya 8 juta ton diekspor ke berba-
gai negara, salah satunya Indonesia.

“Semakin berat tantangan yang harus 
dihadapi industri gula nasional. Dimana, 
konsumsi gula terus meningkat, tetapi 
pertumbuhan produksi sangat lambat. 

Oleh karena itu, semua pelaku industri 
gula harus bekerja keras jika ingin ber-
saing di pasar global,” pungkas mantan 
Kepala Dinas Perkebunan Jatim tersebut.

5 - 10 tahun lalu Thailand sudah ber-
gerak, mesin uap sudah menjadi mesin 
eletrik, mesin bertekanan rendah sudah 
menjadi mesin bertekanan tinggi dan 
sudah memproduksi co-product.

“Kita harus memperhatikan  fenom-
ena-fenomena tersebut dan kita harus 
meningkatkan energi-energi  kreativitas 
sebagai strategi menghadapi pertan-
dingan ini,” tambahnya kembali.

Suasana makin terlihat hidup kala 
pertanyaan terlontar dari beberapa 
peserta,diantaranya adalah Fatah Yasin 
dari Bulog, dengan lantang ia menanya-
kan bahwa akankah swasembada gula 
yang banyak didengungkan akan tereali-
sasi di tahun 2014 ini dan bagaimana 
strategi pemasaran dan peningkatan 
kualitas produksi yang dilakukan oleh 
PTPN X(persero).

Dengan tegas Subiyono menjawab 
bahwa swasembada gula di tahun 2014 
ini masih sulit untuk didapat, pasalnya 
tahun 2013 lalu  memang menjadi tahun 
yang cukup sulit bagi industri pergulaan 
nasional. Musim hujan yang berkepan-
jangan membuat budidaya tebu tidak 
bisa optimal, tetapi kami bersyukur 
ma sih mampu mempertahankan ki-
nerja. Untuk strategi pemasaran yang 
dilakukan perusahaan adalah bermitra 
dengan korporasi lain seperti yang ja-
mak dilakukan oleh perusahaan pada 
umumnya. Selain itu, perusahaan te-
rus mengembangkan dan menawarkan 
produk yang dihasilkan berbagai kemu-
dahan dan pelayanan bagi para calon 
pembeli dan pembeli pelanggan PTPN 
X,” pungkasnya.

Marketeers BUMN,
Jadi Sarana Berbagi Ilmu

 Berbagi Ilmu, Direksi 
PtPN X berfoto dengan 

peserta workshop.

Foto:Dery ArDIAnSyAh
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WorkshoP PenGolahan

Operator Ketel
Kunci Sukses
Wujudkan SNI Gula

laporan:   Sekar arum

PEnTIngnYA peran ‘tukang masak’ atau operator ketel di 
setiap pabrik gula di lingkup PTPn X menjadi perhatian 
khusus bagi Divisi Pengolahan PTPn X. Adanya pengo
lahan yang tertib, tangguh, dan berkomitmen untuk 

tercapainya gula SnI menjadi hal wajib yang perlu segera dilaku
kan.

Maka dari itu Kepala Divisi Pengolahan, Eko Budhi Djuniarto, 
ST, memberikan bekal para operator ketel pada seminar yang di 
adakan di Tanjung Plaza Hotel, Pandaan, 19 Mei lalu. Seminar ini 
bertujuan menambah ilmu serta wawasan yang lebih luas lagi 
bagi para operator ketel. 

Eko Budi mengatakan, saat ini tidaklah mudah menghadapi 
persaingan pasar terutama pada bisnis di bidang industri gula. 
Apalagi, sambungnya, pada tahun 2013 yang lalu industri gula di 
Indonesia terhempas anomali iklim yang cukup merisaukan. 

“untuk itu peningkatan kualitas produk menjadi kunci utama 

yang harus dilakukan oleh awak yang ada di PTPn X tak terkecua
li para operator ketel,” terangnya.

Ditambahkan mantan general Manager Pg Modjopanggoong 
ini, jika kualitas produk sesuai dengan SnI atau keinginan pasar, 
maka akan dipastikan pendapatan atau revenue dari PTPn X akan 
meningkat, terpenuhinya kepuasan pelanggan, dan tidak terke
na sanksi administrasi terhadap pemberlakuan SnI.

untuk itu ada beberapa upaya yang harus dilakukan dian
taranya adalah sumber daya manusia yang ada di pabrik harus 
mematuhi SOP, membentuk budaya kerja yang disiplin dan 
peduli, meminimalisir kehilangan gula dalam proses, dan mene
kan harga pokok produksi.

“Ada 4 langkah yang bisa diupayakan agar harga pokok pro
duksi dapat ditekan antaranya menurunkan biaya lembur teru
tama saat LMg, meminimalkan biaya boiling house maintenance, 
mengurangi biaya retribusi air, dan menekan biaya pembantu 
proses (kapur dan belerang),” terangnya.

Tak hanya itu saja, inhouse training yang berlangsung sela
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ma satu minggu tersebut juga melibatkan beberapa pembicara 
dengan menyampaikan beberapa materi khusus diantaranya 
adalah pengendalian masak putar di pabrik gula, character build-
ing, training safety culture, operasional sistem masak, dan masih 
banyak yang lainnya.

Seperti yang diutarakan oleh salah satu pembicara, nurul 
Indah Susanti, S.Psi, M.Si Psikolog dari Lembaga Psikologi dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Media Hatin terkait char-
acter building seseorang yaitu membentuk pribadi unggul dan 
bermartabat dalam kehidupan berorganisasi, yang dapat me
mengaruhi perubahan sikap baik di lingkungan keseharian atau 
pekerjaan. Kepribadian merupakan modal penting untuk menun
jang keberhasilan seseorang dalam kehidupannya. 

“Sikap dan kepribadian seseorang bukanlah suatu bakat yang 
sudah ada sejak lahir dan tidak dapat diubah lagi. Kepribadian 
berkembang dan dibentuk oleh lingkungan, pengalaman, dan 
motivasi yang kuat akan membedakan antara seseorang dengan 
orang lain, ” tandasnya.

Ditambahkan nurul, untuk me 
ning katkan dan membentuk ke pri
ba dian adalah melakukan introspeksi, 
meningkatkan potensi yang ada, me
ngurangi sifat serta sikap yang kurang baik yang 
dimiliki, memiliki konsep diri.Konsep diri adalah bagaimana kita 
memandang diri kita sendiri dalam situasi yang ada di sekeliling 
kita.

Bila seseorang mempunyai konsep diri yang baik, maka akan 
mempunyai sifat dan sikap yang terbuka, tidak memiliki ham
batan dalam berkomunikasi bahkan dalam situasi yang masih 
asing sekalipun,dapat tanggap dan mudah menyesuaikan diri, 
dan apat berfikir jernih dan positif dalam menghadapi.

“Maka dari itu sikap positif menjadi acuan yang harus diterap
kan oleh karyawan PTPn X. Sikap positif sendiri adalah cara sese
orang berpikir wajar dan serasi tentang dirinya tentang peker
jaannya, problema hidup, kekhawatiran dan terhadap waktu 
serta antusiasme dalam menghadapi kehidupan,” pungkasnya.

MENEkAN BiAyA 
PEMBANtu 

PROSES
(kAPuR DAN 
BELERANG)

MEMiNiMALkAN 
BiAyA 

PERAwAtAN 
BOiLiNG
hOuSE
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laporan:   SaP Jayanti

saat pasar bergerak semakin cepat, 
cara kerja mau tidak mau juga akan 
mengikuti. Apalagi tidak lama lagi kita 
akan menyambut Masyarakat Ekono-
mi ASEAN (MEA) yang diharapkan 
bisa meningkatkan perekonomian. 
Mengikuti perkembangan zaman, PT 
Perkebunan Nusantara X (Persero) 

sejak 2013 lalu mengambil keputusan 
untuk mempercepat implementasi En-
terprise Resources Planning (ERP).

Sebagai langkah awal, pada Kamis 
(12/06) lalu, PTPN X menyeleng-
garakan Kick Off Meeting Implemen-
tasi ERP PTPN X di Hall Auditorium 
Kantor Direksi PTPN X. Dalam acara 
tersebut, seluruh jajaran manajemen 
PTPN X menunjukkan komitmennya 

Integrasikan Proses 
Bisnis dengan ERP
lingkungan bisnis senantiasa berubah. Kondisi 
ini menuntut organisasi untuk melakukan 
perubahan dan penyesuaian.

terhadap implementasi ERP. Sekaligus 
juga diadakan sesi pengenalan ERP 
dan proyeknya untuk seluruh karya-
wan PTPN X.

Kick off meeting dihadiri direksi, 
Kepala Divisi, SPI, Sekretaris Peru sa-
ha an, Biro, General Manager, Kepala 
Urusan, Manager, Tim Proyek, Key 
User dan User ERP serta konsultan 
dari PT Abyor Internasional. Diawali 
dengan pemutaran film berjudul ‘Be-
rangkat’ yang mengusung semangat 
From Good to Great seperti menjadi 
pertanda tekad manajemen dan staf 
PTPN X untuk segera terbang menuju 
perubahan dan iklim usaha yang lebih 
baik. Direksi dan pejabat puncak, dii-
kuti semua yang hadir juga menunjuk-
kan komitmennya dalam implementasi 
ERP dengan melakukan penandata-
nganan komitmen sukses ERP. 

Ketua Tim Proyek PTPN X, Koes-
biantono mengatakan implementasi 
ERP bertujuan mengintegrasikan pro-
ses bisnis dalam kerangka kerja bersa-
ma. Contohnya dalam pengelolaan on 
farm. Jika nantinya ERP sudah diim-
plementasikan maka seluruh aktifi-
tas kebun akan langsung terhubung 
dengan bagian lain. Misalnya bagian 
keuangan. 

”ERP ini adalah sistem proyek bis-
nis. Sistem manajemen kita dimasuk-
kan ke ERP sehingga proses bisnis kita 
bisa sejajar dan bersaing di dunia glo-
bal,” tutur Koesbiantono yang juga Pjs. 
Kepala Biro Manajemen Risiko dan 
Kepatuhan ini.

Adapun modul SAP ERP yang akan 
diimplementasikan adalah Financi-
al Accounting (FI) dan Controlling 
(CO), Human Resources (HR), Ma-
terial Management (MM), Plantati-
on Enterprise Management System 
(PEMS), Production Planning (PP), 
Sales & Distribution (SD), Project Sys-
tem (PS), Plant Maintenance (PM) 
dan Secretary-GA-PKBL.

Sedangkan sistem aplikasi bisnis 
yang digunakan dalam implementasi 
ERP adalah SAP (System, Applications 
and Products in Data Processing). Ini 
adalah sistem ERP terbesar di dunia 
yang dibuat oleh SAP AG (Systeme, 
Andwendugen und Produkte in der 
Datenverarbeitung), yaitu perusahaan 
software dari Jerman. SAP digunakan 
untuk mengintegrasikan semua fungsi 
bisnis yang ada di perusahaan. Selain 

 Dirut PTPN Ir. Subiyono, MMA melakukan penandatangan sebagai awal dimulainya proyek ERP.

Foto:Dery ArDIAnSyAh
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sebagai sistem yang terpercaya, SAP 
juga merupakan sistem yang memiliki 
best practice solution dan mempunyai 
integrated master data. Proyek imple-
mentasi ERP akan dilakukan dengan 
metodologi ASAP (Accelerated SAP) 
yang merupakan metodologi khusus 
yang dikembangkan oleh SAP untuk 
implementasi proyek SAP.

Adapun road map timeline dalam 
implementasi ERP PTPN X, dikatakan 
Koesbiantono, dimulai kick off, ke-
mudian blueprint yang dijadwalkan 
pada Juli 2014, realization build pada 
Agustus 2014 dan dilanjutkan Final 
Prepara tion untuk FICO, MM, HR dan 
SD pada November 2014 dan PEMS, 
PP, PM, PS pada Desember 2014. ”Ke-
mudian dilanjutkan untuk Go Live dan 
Support mulai Desember 2014 dan 
Februari 2015. Baru setelah itu con-
tinous support mulai Februari 2015,” 
ujarnya.

Direktur PT Abyor International, 
Hari Tjahjono mengatakan penerap-
an ERP memang memiliki banyak 

tantang an karena melibatkan proses 
yang sangat kompleks. ”SAP ERP akan 
berjalan sukses jika ada kerjasama,” 
ujar alumnus Teknik Penerbangan ITB 
tahun 1984 tersebut. Ia menekankan 
bahwa implementasi SAP bukan hanya 
menjadi domain bagian Informasi dan 
Teknologi (IT) perusahaan saja.

Dikatakannya, ada beberapa krite-
ria keberhasilan penerapan SAP ERP. 
Tiga kriteria tersebut yaitu kesiapan 
sistem, kesiapan data dan kesiapan 
SDM. ”People readyness ini merupa-
kan tantangan tersendiri. Yaitu ba-
gaimana kesiapan SDM yang ada di 
perusahaan menyesuaikan diri bekerja 
dengan sistem yang baru,” kata Hari. 
PT Abyor International merupakan 
konsultan dalam penerapan SAP ERP.

Profesor Richardus Eko Indrajit, da-
lam pemaparannya mengenai ‘Sukses 
Mengimplementasikan ERP’ menam-
bahkan filosofi ERP adalah kuat di se-
mua lini. ”Mulai dari hulu sampai hilir 
harus sama,” ujar peraih gelar Master 
of Science dari Harvard University ini.

Pada dasarnya, Eko menambahkan, 
untuk membuat kinerja organisasi le-
bih cepat ada tiga hal yang perlu diper-
hatikan. Pertama yaitu mengeliminasi 
proses yang tidak perlu. Kedua sim pli-
fi kasi dan ketiga integrasi.

Dengan mengimplementasikan SAP 
ERP, setidaknya ada empat keun tung-
an yang akan didapat peru sahaan. Per-
tama, secara finansial akan mengha-
silkan peningkatan keun tungan. 
Ke   dua, customer akan lebih puas. 
Keti ga, pertumbuhan akan sema kin 
tinggi dan keempat, operasinal akan 
lebih ce pat. Dengan SAP ERP, proses 
kerja akan linear dan terstandar serta 
lebih sistematis.

Jika pola kerja seuah lebih sistematis 
maka customer akan semakin loyal ka-
rena pelayanan yang diterima lebih 
bagus, lebih murah, lebih cepat dan le-
bih mudah dijangkau. ”Jika customer 
puas, otomatis akan menambah jum-
lah pesanan dan imbasnya mening-
katkan pendapatan perusahaan,” ujar 
alumnus ITS tahun 1988 tersebut. 
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Di era baris berbaris, karyawan di-
tuntut melangkah dengan kaki yang 
sama, hentakan yang sama, ayunan 
lengan yang sama dan berhenti ber-
sama pula. Meskipun terlihat kompak, 
namun sistem baris berbaris memi-
liki kelemah an. Anggota pasukan baris 
berbaris umumnya tidak mengetahui 
kemana tujuan mereka melangkah. 
Yang diketahui hanya melakukan 
langkah yang seragam dan mengikuti 
komando pimpinan.

Namun sekarang zaman sudah beru-
bah. ”Sekarang zamannya sepak bola. 
Semua melakukan tugas dan bertang-
gung jawab di posisinya masing-masing 
dan mengetahui tujuannya yaitu men-
ciptakan goal, mencetak kemenangan,” 
kata Direktur Utama PT Perkebunan 
Nusantara X (Persero), Ir Subiyono, 
MMA saat Istighosah Bersama Dalam 
Rangka Awal Giling dan Tanam Per-
dana Tembakau Tahun 2014 di Kantor 
Direksi PTPN X, Kamis, 8 Mei lalu.

Di hadapan para karyawan yang 
mengikuti istighosah, Subiyono meng-
ingatkan karyawan agar memiliki se-
mangat kolektif untuk mencapai target 
yang disepakati bersama. Masing-ma-

sing Pabrik Gula juga mesti memiliki 
arah dan tujuan yang jelas. Seperti 
halnya bermain sepak bola, taktik dan 
strategi yang lihai harus dimainkan 
agar bisa menaklukkan lawan. Apalagi 
lawan yang dihadapi industri gula ta-
nah air juga tidak mudah.

Ada perdagangan bebas ASEAN 
atau dikenal dengan Masyarakat Eko-
nomi ASEAN yang akan menghadang 
di tahun depan. Nantinya Indonesia 
akan berhadapan dengan negara-ne-
gara lain di Asia Tenggara yang in-
dustri gulanya sudah jauh lebih kuat, 
seperti Thailand. 50 PG yang ada di 
negeri Gajah Putih tersebut sanggup 
menghasilkan 10,61 juta ton gula yang 
8 juta ton diantaranya diperuntuk-
kan bagi pasar ekspor. Dari jumlah 
gula yang diekspor, 30% diantaranya 
diserap oleh Indonesia. Bandingkan 
dengan Indonesia yang memiliki 62 
PG namun produksinya hanya 2,55 
juta ton. Dengan konsumsi gula yang 
mencapai 5 juta ton lebih per tahun-
nya, Indonesia masih menjadi negara 
pengimpor gula.

”Karena itu pemain-pemain PTPN 
X harus unggul,” ujarnya.

Perusahaan sendiri sejak lima ta-
hun lalu sudah mulai berbenah. Di-

antaranya dengan elektrifikasi, meng-
ganti boiler dengan tekanan yang lebih 
tinggi serta menyiapkan by product 
seperti bioetanol.

Sebelum istighosah dan lantunan 
doa mengalun, Guru Besar Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 
Prof. dr. Ali Azis, MA menyampai-
kan ceramahnya yang mengingatkan 
bahwa untuk mendapatkan hasil yang 
diinginkan, tidak bisa instan. ”Ada 
proses yang harus dijalani agar bisa 
berhasil,” tutur Ali. Ia mengingatkan, 
jika seseorang ingin mengubah dunia, 
hendaknya membuang sifat malas.

Semangat untuk menjadi orang 
yang lebih baik juga membutuhkan 
sikap yang positif. Dan agar bisa men-
jadi sosok yang senantiasa positif dan 
bahagia, manusia wajib memberikan 
apresiasi terhadap nikmat yang sudah 
diberikan oleh Allah SWT.

Ali mengingatkan, agar seseorang 
jangan terus melihat kejelekan atau 
kekurangan yang ada. ”Zoom cukup 
diarahkan ke yang positif-positif saja. 
Jangan yang negatif,” kata Ali. Jika ter-
lalu banyak memandang yang negatif 
maka perasaan kurang akan terus 
bergelora. Akhirnya energinya habis 
untuk meminta dan lupa bersyukur.

Bekerja di Era ’Sepak Bola’
Kerja karyawan saat ini tidak bisa lagi seperti era baris berbaris.
Sekarang waktunya bekerja seperti pemain bola.

 Khidmad, Dirut PTPN X Ir. Subiyono, MMA mengingatkan seluruh karyawan PTPN untuk tetap bekerja keras.
Foto:Dery ArDIAnSyAh
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untuk menyambut datangnya 
musim giling tahun 2014, keluarga 
Nasrani PT Perkebunan Nusantara X 
(Persero) menggelar persekutuan doa. 
Hal ini dilakukan tidak lain agar PTPN 
X sukses dan berhasil melewati musim 
giling sesuai dengan harapan. 

Selama dua hari, karyawan beserta 
keluarga karyawan PTPN X berkum-
pul bersama untuk menyerahkan 
diri kepada Tuhan dan berharap agar 
berkah selalu diberikan untuk perusa-
haan. Tahun 2014 ini, PTPN X harus 
berjuang untuk menyukseskan musim 
giling dan sukses di unit tembakau se-
suai dengan harapan.

Direktur Produksi PTPN X, Ir. Tar-
sisius Sutaryanto, MM mengatakan, 
karena kesibukan masing-masing, di-
rinya merasa tidak banyak waktu un-
tuk bisa bertemu dan berdoa bersama 
keluarga besar Umat Kristiani dari 
PTPN X. “Terus terang kerinduan ini 
muncul setelah saya bisa mengikuti 
acara yang diadakan oleh rekan-rekan. 
Saya berharap saya bisa rutin mengi-
kuti acara seperti ini,” kata pria yang 
akrap disapa Pak Tar ini.

Pria asal Jawa Tengah ini mengung-
kapkan dirinya memang sering absen 
untuk menghadiri acara yang sudah 
dipersiapkan oleh karyawan PTPN X. 
Ketidakhadirannya tidak lain karena 
adanya agenda-agenda yang memak-
sanya harus hadir dan meninggalkan 
acara persekutuan doa yang telah lama 
dia ingin ikuti dengan rajin.

“Sudah lebih dari 30 tahun saya 
bekerja, namun apa yang sudah saya 
berikan untuk Tuhan. Padahal, sudah 
banyak yang Tuhan berikan untuk 
kita,” ungkap dia.

Maka dari itu, sambungnya, di te-
ngah acara tersebut, Tarsisius menga-
jak seluruh karyawan PTPN X beserta 
keluarga yang hadir untuk benar-be-
nar menyediakan waktu selama dua 
hari hanya kepada Tuhan.

“Malam ini sampai besok kita ber-
kumpul di sini. Mari kita serahkan 

doa bersaMa uMat nasrani PtPn X

Untuk Kesuksesan Perusahaan

waktu ini hanya untuk Tuhan,” kata 
Tarsisius dalam acara Retreat 2014 
Keluarga Nasrani Penopang Kemajuan 
Perusahaan bersama Romo Anton Ro-
sari SVD, Romo Karyono CM, dan Pdt.
Vernus Mangialu di Graha Wacana 
Tretes 17 – 18 Mei 2014. 

Masih menurut Tarsisius, mari kita 
berdoa dan memohon kepada Tuhan 
agar PTPN X semakin sukses dan se-
makin jaya. Dimana, PTPN X ini tidak 
hanya bekerja di unit gula saja, tetapi 
ada unit tembakau, rumah sakit, bio-
ethanol, pabrik plastik juga edamame. 

“Mari kita berdoa untuk kesuksesan 
semua usaha bukan hanya terfokus 
pada gula saja. Agar kesuksesan yang 
kita raih merupakan kesuksesan di se-
mua unit usaha,” papar dia.

Sebelumnya, Romo Anton Rosari 
SVD mengatakan, untuk memulai apa-
pun harus diawali dengan doa. Mulai 
dari seseorang itu membuka mata atau 
bangun, dia harus berdoa hingga keti-
ka dia akan menutup mata untuk tidur 
pun harus berdoa terlebih dahulu.

“Doa harus kita ucapkan setiap saat, 
termasuk saat kita akan melakukan 

pekerjaan besar harus diawali dengan 
doa,” kata Romo Anton Rosari SVD.

Ketika seseorang sedang berdoa, 
ungkap Romo Anton, maka dia ada 
di dalam kuasa Tuhan. Setiap orang 
harus membiasakan diri untuk terus 
berdoa dan hal itu sudah dicontohkan 
Yesus dengan selalu berdoa. 

“Orang yang rajin berdoa adalah 
orang-orang yang punya solidaritas 
tinggi,” ungkap dia.

Sebagai sesama manusia, sam-
bungnya, begitu juga saat manusia 
sebagai seorang pengusaha, sebagai 
seorang karyawan khususnya karya-
wan di PTPN X harus selalu berusaha 
untuk menularkan jemaat yang diber-
kati Tuhan. Karena selalu tekun dalam 
pengajaran dan juga punya solidaritas 
tinggi. 

“Supaya komunitas ini dapat ber-
peran besar dalam perusahaan. Ibarat-
nya bisa menjadi matahari bagi orang-
orang di sekitar. Kalau kita tidak bisa 
menjadi lautan, setidaknya kita bisa 
menjadi setetes air yang bisa memberi 
kesejukan bagi orang-orang di sekitar 
kita,” tandasnya.

 Hangat, suasana kebersamaan Keluarga Nasrani PTPN X
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MeMasuki April 2014, dua jabat-
an puncak di Kantor Direksi PTPN 
X kosong karena sang pejabat sudah 
memasuki masa purna tugas. Tidak 
ingin roda perusahaan melambat, ja-
jaran direksi perseroan plat merah ini 
langsung menunjuk dan melantik dua 
orang yang sudah siap untuk menem-
pati kedua posisi tersebut dengan bar-
bagai tantangan dan target-target yang 
harus dicapainya.

Bertempat di Aula Kantor Direksi 
PTPN X, Direktur Utama PTPN X Ir 
Subiyono MMA melantik Ir. Heru Si-
narjanto, MMA menggantikan drg. 
Kuntadi sebagai Pjs. Kepala Divisi Pro-
gram Kemitraan dan Bina Lingkungan 
(PKBL) dan H. Soetjahjo, SE menggan-
tikan Irawan Basjar Gani sebagai Pjs. 
Kepala Divisi Pemasaran. 

“Kami mengucapkan terima kasih 
atas pengabdian Pak Irawan dan Pak 
Kuntadi. Sedang untuk yang baru, se-
lamat atas jabatannya dan harus dipe-
gang sebagai amanat,“ kata Subiyono 

dalam sambutannya pada acara Serti-
jab tanggal 14 April 2014.

Ketua Umum IKAGI ini menjelas-
kan tantangan ke depan untuk industri 
gula tidaklah mudah. Untuk itu, PTPN 
X harus mencari cara yang bagus agar 
bisa melewati tantangan demi tanta-
ngan yang siap menghadang dengan 
sukses.

Belum lagi, pasar gula yang tidak 
bersahabat membuat para pembeli 
gula kurang bergairah, belum lagi be-
berapa kali harga gula anjlok. Hal ini 
harus menjadi perhatian yang serius 
bagi seluruh karyawan. 

“Kami menunggu Divisi Pemasaran 
untuk melakukan terobosan-terobosan 
agar produk-produk kita bisa terserap,” 
ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas Perkebunan 
Provinsi Jawa Timur ini menambahkan 
mengenai harga gula ini, pihak PTPN X 
sudah sering berdialog dengan peme-
rintah dan instansi lainnya. Namun, 
hingga saat ini sepertinya kepedulian 
terhadap petani dan industri gula se-
makin memudar sehingga lebih me-

mentingkan impor. Ditambah lagi de-
ngan penetapan harga pokok produksi 
(HPP) yang kecil membuat industri 
gula nasional berada dalam titik nadir.

“Meskipun terus dihadapkan pada 
situasi yang tidak mudah. Kita harus 
bekerja keras untuk bisa melewatinya. 
Salah satunya dengan melakukan di-
versifikasi produk. Kalau tidak segera 
melakukan diversifikasi produk maka 
perusahaan akan sangat sulit untuk 
bertahan,” paparnya.

Pria asal Banyuwangi ini menam-
bahkan begitu pula dengan Divisi PKBL 
harus bisa menyalurkan dana-dana 
yang telah disediakan tanpa menghi-
langkan visi dan misi perusahaan. Di-
mana ada dana Kredit Ketahanan Pa-
ngan dan Energi (KKP-E) yang harus 
bisa disalurkan. 

“Saya minta agar PKBL ini ditanga-
ni secara sungguh-sungguh. Sebab, 
peranan PKBL dan CSR juga sangat 
penting untuk keberlangsungan peru-
sahaan dalam menghadapi tantangan 
yang semakin berat ke depan,” tandas-
nya. 

sertijab

Dirut PTPN X
Lantik Dua Pejabat Baru

Di Aula Kantor Direksi PTPN X, Direktur Utama PTPN X Ir Subiyono MMA melantik Ir. Heru Sinarjanto, MMA dan H. Soetjahjo, SE.
Foto:Dery ArDIAnSyAh
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DaMPak anomali cuaca terhadap ki-
nerja pabrik gula memang cukup sig-
nifikan. Di tahun 2013 yang lalu saja 
sejumlah PTPN mengalami penurunan 
produksi. Inilah yang menyebabkan 
Kementerian BUMN melakukan kun-
jungan ke sejumlah BUMN gula yang 
ada di Jawa Timur termasuk PTPN X 
pada 24 -25 April yang lalu. 

Kepala Bidang Usaha Industri Pri-
mer IA Kementerian BUMN,  Indriani 
Widiastuti mengatakan, untuk melihat 
sejauh mana persiapan BUMN Gula 
khususnya di Jawa Timur, pihaknya 
melakukan kunjungan. Tujuan kun-
jungan tersebut untuk mendapatkan 
informasi apakah pabrik gula pada 
musim giling tahun ini lebih baik dari-
pada musim giling tahun lalu. 

“Tahun lalu pabrik gula cukup ke-
dodoran di awal giling karena anomali 
iklim,” kata Indriani.

Indriani menambahkan, sebelum 
melakukan kunjungan ke wilayah 
pengembangan milik PTPN X di Ma-
dura, lalu mengunjungi Pabrik Gula 
Gempolkrep dan PG Kremboong, Tim 
Kementerian BUMN telah terlebih da-
hulu mengunjungi beberapa PG milik 
PTPN XI dan PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (RNI).

“Dari kunjungan kami ke BUMN 
Gula di Jatim, kami menilai PTPN X 
lebih siap bila dibandingkan dengan 
PTPN lainnya,” ungkapnya.

Perempuan ramah inipun men-
jelaskan, kesiapan PTPN X tersebut 
dilihat dari persiapan off farm mau-
pun on farm-nya. Dari sisi off farm, se-
mua pabrik gula milik PTPN X sudah 
siap running, bahkan PTPN X telah 
memiliki roadmap di setiap pabrik. 
Sedang dari sisi on farm, PTPN X pun 
sudah mengatur dan menata dengan 
sistem  kluster agar semua pabrik gula 
mendapatkan pasokan tebu dan ter-

kunjunGan keMenterian buMn

PTPN X, Siap Hadapi
Musim Giling 2014

hindar dari idle capacity. 
“Semoga dengan persiapan yang 

sudah matang ini, hasil produksi un-
tuk masa giling tahun 2014 dapat le-
bih baik lagi,” tambah perempuan asli 
Jawa Tengah ini.

Lebih lanjut menurut Indri, sistem 
integrasi yang sudah dilakukan oleh 
PTPN X sangat baik bahkan meng-
ungguli para kompetitornya di bidang 
gula. Sistem integrasi itu seperti pro-
duksi bahan turunan dari bahan baku 
tetes tebu (molasses) untuk dijadikan 
bahan energi terbarukan bioethanol, 
yang dilakukan antara pabrik gula 
Gempolkrep dan Pabrik Bioethanol di 
Mojokerto.

“Hal ini tentu sangat baik dan men-
jadi pilot project PTPN X untuk men-
dapatkan sumber penghasilan baru, 
selain itu pabrik bioetanol ini memi-
liki makna strategis bagi industri gula 
nasional, karena bisa menjadi pilihan 
untuk diversifikasi produk turunan 
tebu. Dengan demikian, industri gula 
tidak hanya mengandalkan komoditas 
gula semata yang harganya sering ber-
gerak tidak menentu,” lanjut Indri.

Sementara itu untuk sejumlah revi-

talisasi permesinan telah dilakukan di 
PG Kremboong, pihaknya menilai hal 
tersebut juga merupakan kemajuan 
yang sangat bagus. Dengan upaya revi-
talisasi pabrik gula  yang dioptimalkan 
ini diharap juga mampu menghasilkan 
kinerja yang lebih maksimal lagi teru-
tama untuk masa giling tahun 2014.

Seperti revitalisasi mesin di PG 
Kremboong, antara lain meliputi peng-
gantian mesin uap menjadi elektromo-
tor, mengganti mesin boiler berteka-
nan rendah dengan yang tinggi, serta 
mesin saringan nira mentah diganti 
menjadi lebih modern. 

“Revitalisasi ini diharapkan berpe-
ngaruh pada peningkatan kapasitas 
produksi, penyimpanan energi yang 
bisa menghasilkan listrik, efisiensi en-
ergi, dan kuantitas serta kualitas gula 
lebih bagus. Hal ini tentu sangat ba-
gus,” katanya sesaat setelah mengun-
jungi PG Kremboong.

Dengan berbagai upaya yang telah 
dilakukan PTPN X, pihaknya yakin 
tak hanya masa giling tahun 2014 saja 
yang mampu dilalui oleh PTPN X, tapi 
juga dalam menyongsong era pasar be-
bas ASEAN.

 Rombongan kementerian BUMN melihat kesiapan produksi gula. Foto:Dery ArDIAnSyAh
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PABRIK Gula Modjopanggong 
yang berdiri sejak 1850, tidak 
lepas dari keberadaan tradisi Tebu 
Manten. Dengan tujuan untuk 

menjaga dan melestarikan warisan budaya, 
Tebu Man ten seolah sudah menjadi sebuah 
keniscayaan dalam proses produksi di sebuah 
pabrik gula.

Arak-arakan sepasang boneka 
pengantin ini merupakan awal dari prosesi 
ritual yang dilakukan untuk menyambut 
giling atau produksi gula di pabrik gula 
Modjopanggoong. Tebu temanten diarak 
menuju pabrik gula diiringi puluhan batang 
tebu yang dibawa oleh warga dan para 
karyawan pabrik sebagai tanda segera 
dimulainya masa produksi gula.

Jujuk Prajutrisno adalah generasi keempat 
dari Mbah Niti Disastro, keluarga turun 
temurun yang dipercaya masyarakat sebagai 
pembuat tebu manten mengungkapkan, 
bahwa prosesi tebu manten merupakan 
simbol bersatunya petani tebu dengan pihak 
pabrik dalam hubungan yang harmonis 
layaknya sepasang pengantin.

“Diharapkan pihak pabrik gula dengan 
petani atau rekanan bisa menghadapi dan 
mengatasi semua permasalahan yang ada. 
Layaknya sepasang suami istri mereka 
menghadapi masalah dengan saling 
menghormati, selalu terbuka dan saling 
menjaga demi terwujudnya tujuan hidup 
bahagia,” katanya.

Harapan lain dari prosesi Tebu Manten 
ini adalah agar proses giling berjalan lancar, 
tanpa halangan yang menghadang dan 
dapat menghasilkan rendemen gula bagus, 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 
karyawan pabrik dan warga di sekitar pabrik.

Ritual ini berujung dengan diletakkannya 
sepasang boneka pengantin beserta puluhan 
tebu yang mengiringinya untuk kemudian 
masuk ke mesin penggilingan utama.

tebu Manten

Simbol Harapan 
dan Keyakinan

tebu Manten

Simbol Harapan 
dan Keyakinan
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Memulai Sistem Baru
untuk Menekan Kerugian
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Di musim tahun 2014, penanaman 
tembakau Besuki Na-Oogst di Kebun 
Ajong Gayasan akan dilakukan dengan 
sistem kerjasam dengan Burger Sohne 
AG Burge (BSB) Switzerland. Dengan 
sistem kerjasama ini Kebun Ajong 
Gaysan dan BSB berbagi risiko, BSB 
menanggung semua biaya termasuk 
biaya tenaga kerja dan nantinya semua 
hasil produksi dan risiko akan ditang-

gung oleh BSB. Di tahun ini luas areal 
tanam tembakau Besuki Na-Oogst di 
Kebun Ajong Gayasan sebesar 100 ha 
dengan target produktivitas 1,98 ton 
rompos per ha atau 1,35 ton ready ek-
spor per Ha.

General Manager Kebun Ajong 
Gayasan, Ir. Sugianto mengatakan, 
sistem tersebut lebih menguntung-
kan. Sesuai dengan kesepakatan, Ke-
bun Ajong akan mendapatkan fee 15% 
dari total biaya ditambah penggantian 
biaya tenaga kerja dan sewa gudang 
pengering yang jumlahnya sebesar Rp 
4,4 miliar.

Sugianto memaparkan, sistem ker-
jasama ini dilakukan,  diawali oleh 
kondisi keresahan yang dialami bis-
nis tembakau setelah bertahun-tahun 
terus mengalami kerugian. Setelah 
tembakau terus merugi, pihaknya me-
ngatakan kepada pembeli, tidak akan 
tanam kalau tidak menguntungkan 
atau akan tetap menanam dengan 
sistem kerjasama. Karena BSB mem-
butuhkan tembakau Besuki Na-Oogst 
yang diproduksi oleh Kebun Ajong 

Gayasan, akhirnya pembeli menye-
tujui usulan kerjasama yang 

diajukan.
“Dengan sistem ini  

sudah jelas Tembakau 
Besuki Na-Oogst ti-

dak akan mengalami 
kerugian. Kami su-
dah melaporkan 
kepada Direksi dan 
telah mendapatkan 
persetujuan,” tegas 
Sugianto.

M e s k i p u n 
produksi tem-
bakau Besuki 

Na-Oogst su-
dah menjadi 

milik dan risiko BSB, namun Kebun 
Ajong Gayasan tetap bertekad men-
capai produktivitas dan kualitas yang 
seting gi-tingginya minimal seperti 
yang sudah disepakati untuk memba-
ngun kepercayaan dari pembeli.

Komitmen kerjasama berlangsung 
selama satu tahun dan di akhir musim 
tanam akan dievaluasi kembali apakah 
tetap menanam dengan sistem ker-
jasama atau akan menanam sendiri 
tergantung situasi dan kondisi yang 
akan datang.

Sedangkan untuk Tembakau Bawah 
Naungan (TBN) akan ditanam di lah-
an seluas 325 ha. Target produktivitas 
yang ditetapkan sebesar 1,75 ton rom-
pos per ha atau 1,4 ton ready ekspor 
per ha.  Tahun lalu produktivitas TBN 
hanya mencapai 1,461 ton rompos per 
ha atau 1,114 ton ready ekspor per ha. 
Tidak tercapainya target tahun lalu ti-
dak bisa dilepaskan dari faktor cuaca, 
yaitu hujan yang terus turun sepan-
jang tahun. Seperti diketahui, prin-
sip pertumbuhan tanaman tembakau 
membutuhkan tiga hal yaitu air, udara 
dan makanan. Saat hujan terus turun 
mengakibatkan  air terlalu banyak se-
hingga tanaman kekurangan udara. 
Nutrisi makanan juga banyak yang ter-
cuci  karena hujan terus menerus. Hal 
ini mengakibatkan produktivitas yang 
tercapai sangat rendah.

Bicara soal iklim tahun 2014, Sug-
ianto optimistis ramalan Badan Me-
teorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) bahwa tahun ini cuaca akan 
normal. Meskipun demikian antisipasi 
sudah dilakukan untuk menghadapi 
kemungkinan cuaca yang tidak nor-
mal. Utamanya menyiapkan ekstra 
fungisida dan bakterisida karena pada 
saat musim hujan, serangan penyakit 
akan meningkat.36

 Ir. Sugianto
GM KEBUN AJONG GAYASAN
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Kebun Ajong juga menyiapkan pa-
sukan khusus untuk pembasmi penya-
kit secara ekstra apabila terjadi sera-
ngan penyakit melebihi batas normal. 
Juga dibuat saluran air yang lebih da-
lam untuk menjamin kelancaran air 
saat hujan terus menerus.

Efisiensi biaya mutlak dilakukan ka-
rena harga jual tidak bisa naik seperti 
kenaikan biaya produksi di dalam ne-
geri. Biaya produksi terbesar, yaitu 
53% ada pada biaya tanaman yang 
meliputi biaya persiapan tanam dan 
pemeliharaan tanaman. Selama ini 
pekerjaan tersebut banyak dilakukan 
secara manual dengan tenaga kerja 
manusia yang setiap tahunnya kenaik-
an upahnya sangat tinggi.

Oleh karena dalam tiga tahun ter-
akhir untuk pekerjaan persiapan dan 
pemeliharaan tanaman telah dilaku-
kan secara mekanisasi dan persenta-
senya meningkat dari tahun ke tahun. 
Namun demikian pada pemeliharaan 
tembakau masih ada pekerjaan-
pekerjaan tertentu yang masih tetap 
menggunakan tenaga manusia. Tetapi 
sistem mekanisasi yang dikombinasi-
kan dengan tenaga kerja manusia telah 
bisa menurunkan biaya yang cukup 
berarti.

Tidak ingin kerugian kembali teru-
lang, beberapa langkah akan mulai 
dijalankan di tahun ini. Dari sisi on 
farm, kematian angka tanaman akan 
ditekan. Sistem yang dilakukan yaitu 
menanam bibit yang memenuhi kri-
teria layak tanam, media tanam harus 
halus, bebas dari gulma dan sisa tana-
man sebelumnya serta aplikasi drench-
ing pestisida awal yaitu H-2 sebelum 
tanam untuk cuaca normal dan H-½ 
di cuaca hujan. Kemudian kegenapan 
populasi tanaman dengan melakukan 
sulaman tanaman. Tanaman yang 
mati berumur 1-7 hari, akan diganti 
dengan menggunakan bibit polybag. 
Sedangkan tanaman yang mati pada 
umur 8 – 20 hari akan diganti dengan 
bibit polybag ukuran 2kg, tanaman 
yang mati di atas umur 20 hari diganti 
dengan bibit polybag ukuran 5 kg.

”Bibit yang ditanam di lahan mau-
pun bibit yang ditanam di polybag 
dibesarkan bersama-sama, dengan de-
mikian bibit polybag untuk mengganti 
tanaman yang mati besarnya akan 
sama, sasarannya adalah populasi 
tanaman tetap 100% sampai tanaman 
dipetik,” kata Sugianto.

tebu

Pola menggunakan polybag ini baru 
dijalankan di 2014. Perbaikan dari sisi 
on farm lainnya yaitu pencegahan 
tembakau roboh, pencegahan rumah 
TBN roboh, pengendalian hama dan 
penyakit yang lebih tepat, pencega-
han kerusakan rambing mekanis dan 
pencegahan kehilangan tembakau di 
tanaman karena pencurian.

Disamping itu hal yang sangat pen-
ting dan sering terjai dari tahun ke 
tahun adalah kebakaran gudang pen-
gering, oleh karena itu pencegahan 
kebakaran gudang pengering sangat 
perlu untuk dilakukan. Hal-hal yang 
sudah dilakukan yaitu pengadaan 
mesin-mesin pemadam kebakaran 
dan penambahan kolam-kolam pe-
nampungan air di kompleks gudang 
pengering.

Sementara dari sisi off farm, Kebun 
Ajong saat ini berupaya menurunkan 
biaya per kg. Karena sampai saat ini 
sortasi masih belum bisa dilakukan 
menggunakan alat atau mesin maka 
perubahan dilakukan pada sistem sor-
tasinya. Bagaimana sortasi bisa lebih 
cepat dengan kesalahan lebih kecil. 
Sekarang ini tiga gudang pengolah 
yang dimiliki yaitu Ajong, Maesan dan 
Bunder menerima tembakau secara 
paralel tidak lagi satu persatu.

PeRmINtAAN tetAP meNINGKAt
Meskipun belum memiliki negara 

tujuan ekspor yang baru, namun vol-
ume permintaan tembakau PTPN X 
tetap mengalami peningkatan. Di ta-
hun ini, misalnya saja BSB yang menai-
kkan permintaannya sebesar 10% dan 
STG (Skandinavian Tobacco Group) 
sebesar 25% untuk TBN baik natural 
wrapper maupun painting wrapper. 

Meningkatnya permintaan painting 
wrapper tidak bisa dilepaskan dengan 
perkembangan pasar cigarillos alias 
cerutu mini di Eropa. Saat ini, pasar 
cigarillos terus tumbuh bahkan sudah 
mencapai 92%. Sedangkan big cigar 
atau cerutu besar terus tertekan. Dari 
sekitar 15% di tahun lalu, tahun ini 
menjadi hanya 8%. Bahkan diperkira-
kan beberapa tahun lagi akan menjadi 
5% saja. Perkembangan cigarillos ten-
tu terkait dengan peraturan kesehatan 
di Eropa yaitu pelarangan merokok di 
sejumlah tempat. Akhirnya cigarillos 
yang kecil dan lebih cepat habis men-
jadi kian familiar diantara perokok ce-
rutu utamanya yang berusia muda.  

”Dan tembakau Jember ini memang 
cocok untuk cigarillos karena citaras-
anya lebih ringan,” kata Sugianto. 
Namun kekhasan citarasa ringan dan 
netral juga memiliki kekurangan. Jika 
tidak bisa menyuplai kebutuhan pem-
beli secara kontinu dan menjaga kuali-
tas, tembakau Jember terancam digan-
tikan oleh produk dari negara lain.

6 PENcEGAhAN
kERuGiAN

Dari sisi on farm, kematian angka 
tanaman akan ditekan. Menanam bibit 
yang memenuhi kriteria layak tanam, 
media tanam harus halus, bebas dari 
gulma dan sisa tanaman sebelumnya 

serta aplikasi drenching pestisida awal yaitu H-2 
sebelum tanam untuk cuaca normal dan H-½ di 
cuaca hujan.

Kemudian kegenapan populasi 
tanaman dengan melakukan 
sulaman tanaman. Tanaman yang 
mati berumur 1-7 hari, akan diganti 
dengan menggunakan bibit polybag. 

Sedangkan tanaman yang mati pada umur 
8 – 20 hari akan diganti dengan bibit polybag 
ukuran 2kg, tanaman yang mati di atas umur 20 
hari diganti dengan bibit polybag ukuran 5 kg. 

Bibit yang ditanam di lahan 
maupun bibit yang ditanam di 
polybag dibesarkan bersama-sama, 
dengan demikian bibit polybag 
untuk mengganti tanaman yang 

mati besarnya akan sama, sasarannya adalah 
populasi tanaman tetap 100% sampai tanaman 
dipetik. 

Pola menggunakan polybag ini 
baru dijalankan di 2014. Perbaikan 
dari sisi on farm lainnya yaitu 
pencegahan tembakau roboh, 
pencegahan rumah TBN roboh, 

pengendalian hama dan penyakit yang lebih 
tepat, pencegahan kerusakan rambing mekanis 
dan pencegahan kehilangan tembakau di 
tanaman karena pencurian. 

Pencegahan kebakaran gudang 
pengering sangat perlu untuk 
dilakukan. Hal-hal yang sudah 
dilakukan yaitu pengadaan mesin-
mesin pemadam kebakaran dan 

penambahan kolam-kolam penampungan air 
di kompleks gudang pengering.

Sementara dari sisi off farm, 
Kebun Ajong saat ini berupaya 
menurunkan biaya per kg. Karena 
sampai saat ini sortasi masih belum 
bisa dilakukan menggunakan alat 

atau mesin maka perubahan dilakukan pada 
sistem sortasinya. Bagaimana sortasi bisa lebih 
cepat dengan kesalahan lebih kecil. Sekarang 
ini tiga gudang pengolah yang dimiliki 
yaitu Ajong, Maesan, dan Bunder menerima 
tembakau secara paralel tidak lagi satu persatu.
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targetkan 75% produksi 
tembakau habis di tahun 
yang sama

laporan:  SaP Jayanti

PaDa musim tanam tahun ini, Ke-
bun Kertosari menargetkan produksi 
Tembakau Bawah Naungan (TBN) bisa 
mencapai 438 ton atau 1.350 kg per 
ha. Sedangkan untuk Besuki Na-Oogst 
targetnya mencapai 165 ton atau sama 
dengan 1659 kg. Padahal tahun lalu, dari 
target produksi TBN sebanyak 1.300 kg 
hanya tercapai 1.090 kg dan dari tar-
get tembakau Besuki Na-Oogst sebesar 
1.500 kg baru terealisasi 980 kg.

Sedangkan dari komposisinya, untuk 
TBN top grade sebesar 27,5%; medium 
sebesar 11,11% dan low grade sebesar 
39%. Dan untuk Besuki Na-Oogst kua-
litas dekblaad sebesar 2,5%; omblaad 
20,5% dan sisanya filler.

Angka realisasi produktivitas di 2013 
memang belum menggembirakan. Na-

mun Kebun Kertosari tidak berdiam 
diri begitu saja dan sudah menyiapkan 
strategi-strategi yang akan dijadikan 
senjata memperbaiki kondisi di tahun 
ini.

”Sekian tahun selalu merugi, ta-
hun 2014 ini tidak boleh rugi lagi. Itu 
tantang an kami. Dan kami optimistis 
mampu menjawab tantangan tersebut,” 
kata General Manager Kebun Kertosari, 
Untung Mulyono.

Di sisi on farm beberapa strategi su-
dah dilakukan. Yang pertama yaitu me-
nekankan pola manajemen yang lebih 
intens dalam pengendalian dan kontrol 
tanaman mulai dari persiapan tanam. 
Monitoring dan evaluasi dilakukan se-
cara bertahap tidak bisa hanya di akhir 
perbuatan. Sesuai instruksi direksi, 
unit melakukan evaluasi mingguan se-
tiap hari Selasa. Dan ternyata hasilnya 
positif karena permasalahan lebih cepat 
diindentifikasi dan dicari pemecahan 
masalahnya.

”Penyelesaian masalah jangan sampai 
berlarut karena tembakau adalah tana-
man semusim yang waktunya pendek. 

Keseluruhan hanya ada waktu sekitar 
85 hari. Sehingga kalau penyelesaian 
permasalahan ditunda-tunda bisa ber-
dampak pada keseluruhan produksi,” 
ujar Untung.

Semua tahapan akan selalu dievaluasi 
dan monitoring dilakukan langsung oleh 
GM dan manager. Monitoring dilakukan 
untuk memantau apakah tata kelola la-
han sudah sesuai dengan SOP dan hasil-
nya sesuai standar. Dengan monitoring 
berkala diharapkan jika masih ada ke-
mandoran yang hasilnya di bawah stan-
dar memiliki waktu untuk memperbaiki.

Kemudian yang kedua harus mampu 
menyikapi perubahan baik di lingku-
ngan maupun sosial yang berkaitan 
dengan aktivitas tanaman. Di sisi sosial 
misalnya jumlah tenaga kerja yang terus 
menurun. Bahkan saat ini persaingan 
mendapatkan tenaga kerja usia produk-
tif untuk di lahan tembakau di wilayah 
Jember sudah cukup ekstrim. Salah sa-
tunya dengan memberikan uang tanda 
pengikat kepada calon tenaga kerja yang 
akan direkrut.

Untuk mengatasi kelangkaan tenaga 

kebun kertosari

Bertekad Tak Merugi di 2014

tebu
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kerja, mekanisasi sudah menjadi kebutu-
han. Kertosari pun menggunakan culti-
vator yang terbukti mampu memangkas 
kebutuhan tenaga kerja manusia hingga 
50%. Selain lebih efisien, mekanisasi 
juga menciptakan keseragaman baku 
teknis sehingga bisa mencapai sasaran 
produksi. Total kebutuhan cultivator 
untuk Kebun Kertosari sebanyak 130 
mesin dengan rincian masing-masing 
kemandoran mendapatkan dua alat. Pe-
ngadaan dilakukan sejak tahun lalu dan 
akan tuntas di tahun ini.

Sedangkan dari sisi lingkungan, 
masalah yang dihadapi misalnya ke-
tika berhadapan dengan anomali iklim. 
Sistem yang digunakan saat ini adalah 
gulud semu sebagai antisipasi kondisi 
lingkungan basah.

Dari sisi off farm, direksi juga sudah 
mengadakan training grading mulai 
dari tingkat General Manager hingga 
nantinya asisten manajer. Training 
grading memberikan pemahaman mu-
lai warna dasar, kualitas dasar hingga 
pasar ekspor.

Meskipun beberapa tahun terakhir 
mengalami kerugian, Untung yakin hing-

ga saat ini pasar tembakau masih cerah. 
Bahkan tembakau Besuki Na-Oogst yang 
diproduksi PTPN X belum mampu me-
menuhi kebutuhan pasar. Harga Besuki 
Na-Oogst dalam dua hingga tiga tahun 
terakhir juga terus meningkat. Harga 
tembakau kualitas top grade saat ini su-
dah mencapai 52 euro.

Mengenai manajemen stok yang baru 
diberlakukan direksi, Untung menga-
takan menyambut baik kebijakan baru 
tersebut. ”Kami setuju bahwa produksi 
tahun ini harus habis di tahun ini juga,” 
ujarnya. Dari stok di awal tahun seba-
nyak 1800 karton yang merupakan pro-
duksi tahun lalu sekarang tersisa 690 
karton dan sudah akan habis terjual 
Bulan Juli atau sebelum tembakau yang 
tanam di 2014 masuk gudang pengolah.

Dengan manajemen stok yang baru, 
minimal 70-80% tembakau yang ditan-
am di tahun itu sudah terjual di tahun 
yang sama. Sehingga jika tanaman 2014 
masuk ke gudang pengolah pada Bulan 
Juli, maka pada Oktober-Desember 2014 
minimal 75% tembakau sudah terjual. 
Dengan demikian kebun tidak menang-
gung biaya terutama kenaikan upah. 

BeNAHI SIKAP meNtAl SDm
Tidak hanya on farm dan off farm, 

pekerjaan rumah Kebun Kertosari ada-
lah membenahi sikap mental Sumber 
Daya Manusia (SDM). Saat ini pembe-
rian motivasi dan pembenahan sikap 
mental SDM terus diberikan direksi un-
tuk unit-unit tembakau.

Pada pelatihan tersebut, masing-ma-
sing unit mengirimkan 25 perwakilan-
nya. Dari perwakilan tersebut diharap-
kan bisa menularkan virus positif yang 
didapat selama pelatihan ke rekan-rekan 
yang lain. Nantinya secara bergiliran 
semua karyawan akan diikutkan dalam 
pelatihan SDM agar semua bisa berubah 
ke sikap mental yang lebih positif.

Terkait  perubahan struktur organisa-
si tembakau menjadi sama seperti yang 
selama ini dilakukan pabrik gula, diakui 
memang bukan hal mudah. ”Mungkin 
karena dianggap sudah di zona nyaman 
selama berada di SBU. Dengan berubah-
nya struktur organisasi tersebut, unit 
langsung mempertanggungjawabkan 
ki nerjanya ke direksi yang disupervisi 
oleh divisi tembakau,” kata Untung 
Mulyono.

tebu
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Kedelai Edamame PT 
Mitratani Dua Tujuh makin 
diminati pasar luar negeri. 

laporan:   SaP Jayanti

selaMa ini, pasar terbesar kedelai 
edamame dari PT Mitratani Dua Tu-
juh adalah Jepang. Namun ternyata, 
pangsa pasar PT Mitratani Dua Tujuh 
di negara matahari terbit tersebut ha-
nya 5%. ”Kami targetkan dalam 2-3 ta-
hun ke depan bisa meningkat sampai 
10 persen,” kata Direktur PT Mitratani 
Dua Tujuh, Wasis Pramono.

Kesempatan ekspor edamame PT 
Mitratani Dua Tujuh ke Jepang me-
mang masih sangat luas. Menurut data, 
impor Jepang untuk frozen edamame 

sampai dengan Oktober 2013 menca-
pai 62.041 ton. Selama ini importer 
terbesar edamame beku ke Jepang 
masih didominasi Taiwan sebesar 
40%, Thailand 26% dan China 29%.

Meskipun menghadapi persaingan 
dengan sejumlah negara, Wasis meng-
aku tidak gentar. Masih ada banyak 
keunggulan yang ada di Indonesia dan 
tidak dimiliki negara lain. Salah sa-
tunya soal musim. Jika di negara lain 
hanya bisa tanam di musim tertentu, 
di Indonesia bisa menanam sepanjang 
tahun.

Apalagi menurutnya Jepang sangat 
teliti dalam melihat proses produksi 
produk yang akan masuk ke negara-
nya. Mulai dari lahan hingga proses 
pengolahan. Beruntung, sistem yang 
digunakan di PT Mitratani Dua Tu-

Pt Mitratani dua tujuh

Tingkatkan Kapasitas Setelah 
Jadi Anak Perusahaan

juh adalah buatan Jepang sehingga 
pembeli dari negara tersebut percaya 
dengan produk horti dari perusahaan 
yang berlokasi di Mangli, Kabupaten 
Jember, Jawa Timur tersebut.

”Dalam setahun kita selalu melihat 
perkembangan langsung di Jepang, 
sekaligus mencermati gerak kompeti-
tor,” kata Wasis.

Ditambahkan Wasis, pihaknya juga 
mengundang agen dan konsumen un-
tuk berkunjung ke pabrik untuk meli-
hat pengelolaan pabrik yang berstan-
dard tinggi sesuai keinginan mereka. 
Para pemesan juga ditunjukan keung-
gulan produksi yang kaya nutrisi, hi-
gienis, dan bebas bahan kimia.

Di Jepang, pasar edamame Mitrata-
ni terdiri atas pembeli ritel dan pem-
beli pabrikan. Khusus untuk pembeli 
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ritel, produk dikemas lebih kecil, yaitu 
2 ons per bungkus yang banyak disaji-
kan di restoran dan hotel di Jepang.

Sementara terkait lahan, Wasis me-
ngatakan, sudah tidak menjadi ma-
sa lah setelah ada kerjasama dengan 
PTPN XII. Dari rencana kerjasama se-
luas 500 ha, sekarang sudah terealisasi 
50%. Kendala lain yang kerap dialami 
perusahaan perkebunan adalah tenaga 
kerja. ”Ini juga tidak terlalu menjadi 
ma salah karena bisa mekanisasi,” tam-
bah nya. Yang perlu dilakukan saat ini 
adalah mengubah kebiasaan seperti 
pemilihan lahan baru yang bebas pe-
nyakit.

Dengan adanya tambahan lahan, 
PT Mitratani Dua Tujuh pun percaya 
diri memperluas pasar ke negara tu-
juan ekspor yang baru yaitu Australia 
dan Arab Saudi. Ekspansi pasar juga 
dilakukan sebagai persiapan jika pe-
nyerapan pasar Jepang mengalami 
kendala seperti saat terjadi Tsunami 
tahun lalu.

Menurut Wasis, pasar Australia dan 
negara-negara Timur Tengah cukup 
potensial karena konsumsi hortikul-

tura di negara-negara tersebut cukup 
tinggi. Kesadaran untuk mengonsumsi 
makanan sehat telah mampu mening-
katkan permintaan edamame. Nanti-
nya diharapkan komposisi ekspor akan 
berubah. Jika selama ini 80% dari ka-
pasitas ekspor ditujukan ke Jepang 
baru sisanya ke dalam negeri dan ne-
gara selain Jepang, nantinya akan ber-
geser. Setidaknya 35% dari kapasitas 
produksi akan didistribusikan ke luar 
Jepang termasuk terus memperkuat 
pasar dalam negeri karena potensinya 
cukup menjanjikan.

Wasis mengatakan, pasar di Jepang 
akan tetap menjadi prioritas karena 
sudah memiliki 22 konsumen besar 
di Jepang. ”Meskipun memiliki pa-
sar baru, yang pasti kami tidak akan 
mening galkan kawan lama. Selama ini 
hubungan dengan Jepang sangat baik 
karena mereka memiliki komitmen 
tinggi dalam membeli produk kami,” 
tuturnya.

Di tahun ini, areal tanam edamame 
seluas 1.000 ha dengan produktivi-
tas 4,8 ton per ha sehingga produksi 
ditarget kan bisa mencapai 5.325 ton 
untuk tahun 2014. Tahun ini Mitrata-
ni menargetkan pendapatan sebesar 
Rp 130 miliar. Target ekspor dipatok 
sebesar 6.700 ton produk edamame. 
”Hingga kuartal pertama 2014, kinerja 

sudah on the right track,” ujarnya.

KemBANGKAN PRoDuK BARu
PT Mitra Tani tidak hanya pu-

nya edamame. Masih ada banyak 
produk horti lainnya yang juga 
menjadi andalan maupun sedang 
dikembangkan. Beberapa dianta-

ra nya merupakan produk sejenis 
edamame. Yang pertama 

yaitu cahmame. Ini 
adalah varian dari 

edamame yang be-
raroma pandan. 
Cahmame masih 
dicoba ditanam 

di Jember dan akan dikembangkan 
un tuk pasar ekspor dan lokal.

Kemudian ada juga edatsuke. Edat-
suke sebenarnya tidak berbeda de ngan 
edamame biasa, hanya saja edat su ke 
dipotong dengan tangkainya. ”Ta nam-
an  nya sama seperti edamame biasa. 
Hanya isinya minimal tiga biji. Kalau 
ada permintaan, tinggal pesan edat-
suke ke pemetiknya, mereka sudah pa-
ham nanti memotongnya dengan tetap 
menyertakan tangkainya. Ini harganya 
lebih mahal karena katanya makan 
edatsuke lebih prestise di Jepang,” 
tu tur Wasis. Dalam satu bulan Mitra 
Tani bisa mengekspor 1 kontainer atau 
setara 22 ton edatsuke ke Jepang.

Produk horti lain yang dikembang-
kan yaitu okra atau okura dalam Baha-
sa Jepang. ”Okra juga masih banyak 
di ekspor. Pasar lokal hanya mampu 
menyerap 10 persen karena orang In-
do nesia belum bisa menerima okra. 
Padahal banyak manfaatnya untuk 
kese hatan,” tutur Wasis Pramono. 
Okra ini margin keuntungannya lebih 
ba ik dari edamame dengan luasan ta-
nam 90 ha.

Selain okra, saat ini juga sedang di-
lakukan uji coba ekspor buncis seban-
yak 70 ton ke Jepang. PT Mitratani Dua 
Tujuh tengah mengembangkan komo-
ditas Talas Jepang (satoimo/colocasia 
esculenta) dan ketela rambat varietas 
beniazuma untuk diekspor ke Jepang. 
”Kami sedang uji coba pengembangan 
talas dan ketela rambat, sudah survei 
pasar di Jepang, hasilnya cukup pros-
pektif. Semoga tahun depan sudah 
mulai berjalan,” kata dia.

Tidak hanya produk sayuran beku, 
Mitra Tani juga memproduksi bumbu 
dan sayur siap pakai yang dipasarkan 
ke sejumlah perusahaan pertambang-
an seperti Freeport. Produk sayur siap 
masak tersebut juga menjadi CSR bagi 
Mitra Tani 27 karena pengerjaannya 
melibatkan ibu-ibu di wilayah sekitar 
pabrik.

”Meskipun memiliki pasar baru, yang pasti 
kami tidak akan meninggalkan kawan lama. 
Selama ini hubungan dengan Jepang sangat 
baik karena mereka memiliki komitmen 
tinggi dalam membeli produk kami,”

Wasis Pramono
Direktur PT Mitratani Dua Tujuh
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Juga kembangkan tanam tembakau di polybag dan pot.

Penelitian teMbakau jeMber

Tertantang Kejar Perbaikan 
Ukuran dan Kualitas Tembakau
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KEPALA PENELITIAN TEMBAKAU JEMBER
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tahun lalu, pembeli tembakau PT 
Perkebunan Nusantara X (Persero) 
banyak mengeluhkan ukuran daun 
tembakau yang dinilai terlalu kecil. 
Hanya berukuran 3S atau sekitar 
30cm. Berkat uji coba yang dilakukan 
Penelitian Tembakau Jember, saat 
ini sudah bisa dihasilkan tembakau 
dengan ukuran daun 50-75cm.

Di lahan yang menjadi areal uji 
coba tahap I di Kalisat dan Penataran 
seluas 0,28 ha ternyata Puslit Tem-
bakau sudah bisa menjawab kebu-
tuhan kebun akan ukuran tembakau 
yang sesuai keinginan pembeli.

”Namun soal kualitas memang be-
lum tercapai. Ini menjadi tantangan 
kami untuk bekerja lebih keras lagi 
mendapatkan kualitas yang bagus,” 
kata Kepala Penelitian Tembakau 
Jember, Tri Wahyuningsih, SP.

Di lahan percobaan tahap II yang 
tanam 31 Mei lalu seluas 1,4ha, Pene-
litian Tembakau Jember, semakin 
gencar mengejar target kualitas agar 
daun yang dihasilkan tidak lagi glassy. 
Dikatakan Yuni, sapaan Tri Wahyu-
ningsih, tembakau yang dihasilkan 
saat ini masih dominan glassy dan 
rambing atau tercabik. Rambing 
disebab kan oleh dua faktor yaitu ka-

rena ulat dan akibat tangan manusia 
yang kurang hati-hati saat petik.

Dengan banyaknya daun yang 
glassy dan rambing, maka kesempat-
an meraup pendapatan lebih tinggi 
akhirnya sulit diraih. Daun yang yang 
glassy dan rambing umumnya ha-
nya digunakan sebagai filler cerutu 
yang harganya hanya sekitar 5 euro. 
Sedangkan daun berkualitas bagus 
atau masuk kategori NW (Natural 
Wrapper) harganya bisa mencapai 
60 euro.

Pada tahap ini juga akan dilakukan 
uji intensitas sinar waring 70%, 80% 
dan 90%. Artinya di tahap ini akan 
diuji berapa persentase yang ideal 
untuk sinar matahari masuk melalui 
waring.

”Sasarannya untuk mencari tahu 
apakah faktor sinar matahari yang di-
terima berpengaruh terhadap kualitas 
tanaman. Tujuannya tentu memini-
malkan tembakau glassy karena yang 
diminta adalah daun tembakau yang 
elastis namun tetap berisi. Sekarang 
ini tipis dan kosong karena itu disebut 
glassy,” tutur Yuni.

Selain sinar matahari, tambah 
Yuni, juga dicari tahu apakah pe-
nyebab daun glassy juga dipengaruhi 
dari suplay air dan kondisi waring-
nya.

Jika di dua tahap pertama hanya 
untuk tanaman Tembakau Bawah 
Naungan (TBN) maka di tahap III 
juga akan diuji coba tanaman Tem-
bakau Besuki Na-Oogst. Uji coba ta-
hap III akan mulai tanam pada Bulan 
Agustus dengan luasan lahan 0,5ha.

Yuni menuturkan, materi untuk 
mendapatkan tembakau dengan 
ukur  an tertentu sudah bisa dipenuhi. 
Se dang kan untuk masalah kualitas 
me nu  rutnya tidak bisa dilepaskan 
dari ke mampuan SDM. Apalagi tahun 
ini ke bun tembakau mencanangkan 
bisa meng hasilkan NW sampai seki-
tar 30%.

Untuk mencapai target tersebut, 
varietas yang digunakan akan tetap 
sama karena berkaitan dengan cita 
rasa yang diinginkan pembeli. Hanya 
saja akan dilakukan perbaikan dari 
sisi keterampilan tenaga kerja utama-
nya di proses pengeringan.

Kasie Agronomi dan Pemuliaan 
Penelitian Tembakau Jember, Isti 
Wahyuti menambahkan, Penelitian 
Tembakau Jember mulai tahun ini 
juga mulai mencoba pengaturan jarak 
tanam yang baru. Jika tahun lalu jarak 
tanam diatur 100x42cm, mulai tahun 
ini menjadi 105x42cm. Perubahan ja-
rak tanam ini berpengaruh cukup sig-
nifikan karena tanaman bisa menda-

Foto-Foto:PeneLItIAn teMBAKAu
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patkan sinar matahari lebih optimal.
Yang juga tidak ketinggalan, di ta-

hun ini juga sedang dikembangkan 
penanaman tembakau hingga 3 kali 
terus menerus dalam satu tahun. ”Se-
bagian besar lahan tembakau adalah 
lahan sewa. Jika kita bisa terus tanam 
sampai tiga atau empat kali, tentu 
lebih efisien,” kata Isti. Namun saat 
ini masih dicari tahu apakah ada po-
tensi penyakit tanaman dan imbasnya 
terhadap kesuburan tanah jika satu 
lahan terus menerus ditanami tem-
bakau.

Agar bisa menanam tembakau 
3-4 kali dalam satu tahun, pola yang 
dikembangkan adalah dengan pena-
naman tembakau di polybag. Saat ini 
Penelitian Tembakau Jember masih 
melakukan persiapan untuk bisa me-
nanam tembakau di polybag karena 
mencari polybag yang ketebalannya 
sesuai standar tidak mudah. ”Apalagi 
yang kami butuhkan juga sangat ba-

nyak. Sampai 7.000 polybag,” sam-
bungnya.

Yang juga sedang disiapkan saat ini 
adalah media tanamnya. Apakah de-
ngan percampuran tanah dan sekam, 
kokot dan kompos atau tanah, kom-
pos dan pasir dengan komposisi 3:2:1. 
Selain polybag, yang saat ini juga se-
dang diuji coba penanaman tembakau 
menggunakan pot. ”Kalau penanam-
an menggunakan polybag ini berha-
sil, maka akan lebih efisien karena 
persiapan masa tanam umumnya 40-
60 hari. Jika masa ini bisa disiapkan 
dulu di polybag tentunya akan lebih 
hemat waktu,” tutur Isti.

Tidak hanya sistem tanam, Peneli-
tian Tembakau Jember juga konsisten 
menghasilkan alat-alat baru yang bisa 
meningkatkan efisiensi dalam pengo-
lahan tanaman. Salah satunya adalah 
‘Gepuk’ atau gejik pupuk. Sebelum-
nya, untuk pemupukan dibutuhkan 
dua hingga tiga orang tenaga kerja. 

Satu orang membuat lubang (gejik) 
dan seorang lainnya meletakkan pu-
puk di lubang yang sudah dibuat. 
Sekarang, dengan Gepuk, cukup satu 
orang untuk pemupukan.

”Dengan ‘Gepuk’, dalam satu wak-
tu, satu orang tenaga kerja saja sudah 
bisa melubangi sekaligus memupuk,” 
ujar Isti. Gepuk serupa tongkat pipa 
sehingga begitu melubangi, tenaga 
kerja bisa sekaligus menuangkan 
pupuk ke lubang melalui corong di 
bagian atas tongkat.

Kemudian ada juga penggunaan 
bor cagak. Dengan alat elektronik satu 
ini, penancapan rumah waring akan 
lebih mudah dan terstandar karena 
tidak lagi manual. Sama seperti bor 
umumnya, bor cagak akan melubangi 
tanah dengan tingkat kedalaman ter-
tentu. Keuntungannya, kedalamannya 
akan sama antara satu lubang dengan 
lubang lainnya. Prosesnya juga lebih 
cepat.

Segenap Pimpinan dan Karyawan, mengucapkan:
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Tanam dengan Polybag 
Jamin Kepastian Tembakau
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”Apakah menanam tembakau 
harus seperti sekarang? Apakah 
tidak ada cara yang lain?”
Haryono
Asisten manajer Keuangan Kebun Kertosari

MenanaM tembakau tidak 
harus selalu dilakukan di lahan. 
Dengan kreativitas, tanam tem-
bakau bisa juga dilakukan di 
polybag.

Dari percobaan yang dilaku-
kan Asisten Manajer Keuangan 
Kebun Kertosari, Haryono sejak 
Desember 2013 lalu, ketinggian 
pohon yang dicapai dengan pe-
nanaman melalui polybag juga 
bisa mencapai 3 meter. Sama 
seperti tanaman tembakau yang 
ditanam di lahan. Saat ini, jenis 
tembakau yang diuji coba dita-
nam dengan polybag adalah 
Tembakau Bawah Naungan 
(TBN).

Ide menanam tembakau di 
polybag ini didasari dengan pe-
mi  kiran sederhana. ”Apakah me-
nanam tembakau harus seperti 
sekarang? Apakah tidak ada cara 
yang lain,” ujarnya. Fakta di lapa-
ngan seperti HPP yang tinggi, bia-
ya sewa lahan yang semakin mahal 
dan olah tanah masih bersifat ma-
nual yang tidak efisien merupakan 
beberapa masalah yang dihadapi 
dalam pengembangan tembakau.

Menurutnya, pengembangan 
pe  na  naman tembakau di polybag 
awal nya dilakukan di halaman ru-
mah. Begitu menunjukkan hasil 
yang menggembirakan, ia pun mel-
a porkan hasil uji cobanya ke Direk-
tur Peren canaan dan Pengemba-
ngan, Ir. H. M. Sulthon, MM dan 
men dapatkan tanggapan apresiasi.

Menurut perhitungan Haryono, 
dengan luasan lahan yang sama 
yaitu 325 ha, penanaman tembakau 
menggunakan polybag bisa lebih 
hemat Rp 21,7 miliar. Penghematan 
tersebut didapatkan dari efisiensi 
sewa lahan, gudang pengering dan 
material rumah naungan yang ha-
nya 50% jika menggunakan poly-
bag dibandingkan dengan ditanam 
langsung di lahan.

Dengan polybag, masa persia-
pan tanam bisa dilakukan di poly-
bag terlebih dahulu sehingga jika 
satu musim tanam usai dan panen, 
tanam an yang dikembangkan di 
polybag bisa langsung ditanam 
di lahan. ”Polybagnya bisa diolah 

di tanah RVO yang selama ini 
kurang termanfaatkan,” ujarnya. 
Penanaman tembakau di poly-
bag juga bisa menghemat bebe-
rapa aktivitas seperti misalnya 
bajak, gebruk, silak dan gulud.

Ia menuturkan, polybag yang 
digunakan berukuran 60x50cm. 
Untuk penanamannya, Haryono 
mengatakan peletakan polybag 
bisa menggunakan alas sehingga 
jika ada hujan atau air yang ber-
lebih bisa langsung turun. Alas 
yang digunakan bisa berasal dari 
bambu bekas. Sedangkan untuk 
pemupukan tetap dilakukan se-
suai dengan SOP.

Meskipun memiliki kelebih-
an, Haryo no mengakui masih 
ada kekurangan yang perlu di-
per baiki. Diantaranya adalah 
te  tap menjaga kelembaban. 

Na  mun hal itu bisa diatasi dengan 
meng gunakan spray.
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rendemen [ rencana & ide untuk manajemen ]

PuPuk orGanik Cair

Selesaikan Masalah
dari Akarnya
Penggunaan POC bisa tingkatkan kualitas tanah dan kualitas tebu

laporan:   SaP Jayanti

untuk meningkatkan kualitas ta-
nah, soil treatment atau pembenahan 
tanah pun dilakukan salah satunya 
dengan pengaplikasian Pupuk Organik 
Cair (POC). Penggunaan POC yang 
sekarang sedang dikembangkan di 
lahan milik petani bermanfaat untuk 
memperbaiki fisik, sifat kimia serta 
bio logi tanah.

Hal ini seperti dikatakan, Sigit, Di-
rektur Produksi CV Rajawali Usaha 

Nabati- produsen POC. Menurutnya, 
dengan penggunaan POC, secara fisik, 
tanah menjadi gembur. Dengan tanah 
gembur, akar bisa menembus vertikal 
sehingga ruang mendapatkan unsur 
hara menjadi lebih luas bahkan men-
capai lapisan sub soil yang banyak 
mengandung hara mikro. Sedangkan 
di tanah yang keras, akar akan bergerak 
vertikal dalam mencari sumber makan-
an sehingga berebut dengan tanaman 
yang ada di samping-sampingnya.

POC juga berfungsi memperbaiki si-
fat kimia tanah. Jika pH tanah terlalu 
rendah atau terlalu tinggi dari angka 
ideal 7 maka kemampuan tanah meng-
ubah unsur hara agar bisa diserap ta-
nah menjadi rendah. Akhirnya peng-
gunaan pupuk kimia menjadi tinggi 
karena hanya terserap sekitar 30%.

”Akhirnya penggunaan pupuk tidak 
efisien. Diberikan pupuk kimia dalam 
jumlah besar juga tidak terserap mak-
simal,” kata Sigit. 

Ditambahkan, setelah kondisi ta-
nah diperbaiki. Maka hasil produksi 
tanam an pun meningkat. Ia mencon-
tohkan tanaman jagung di Gondang 

Legi, Malang yang produksinya 
bisa naik hingga 267%.

Sedangkan sifat biologi ta-
nah terlihat dari kandung-

an mikroba yang cukup bagi ekosistem 
tanaman. Dituturkan Sigit, tanaman 
bisa hidup dari proses biokimia. Bio 
berasal dari mikroba, kimia dari pu-
puk kimia. Keduanya harus meleng-
kapi, tidak bisa hanya salah satunya. 
Misalnya pemberian pupuk kimia 
de ngan kandungan nitrogen tinggi. 
Kalau diberikan nitrogen berlebihan, 
maka pertumbuhan vegetatifnya yaitu 
batang, daun dan akar akan bertam-
bah. Namun generatifnya yaitu gula 
dan buah menjadi pendek. Karena itu 
tidak heran sekarang ini tanaman tebu 
yang berumur tujuh bulan sudah ke-
luar bunga dan umumnya tinggi tapi 
kandungan gulanya rendah. 

Sesuai dengan karakternya, tam-
bahnya, 80% makanan tanaman ber-
asal dari tanah. Apabila tanahnya saja 
kurang baik kondisinya, maka 80% 
hasil tanamannya akan gagal. Menga-
pa Indonesia belum bisa mencapai ke-
tahanan pangan? 

”Itu karena tidak pernah dipikirkan 
manajemen di bawah tanah, mana-
jemen akarnya. Padahal 80 persen 
nutrisi ada di dalam tanah. Sehingga, 
bagaimana mau bicara produksi ka-
lau sumber makanannya tidak diper-
baiki?,” ungkap Sigit.

Dari uji coba di beberapa lahan mi-

46
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Dengan penggunaan POC, tanah menjadi gembur, akar 
bisa menembus vertikal sehingga ruang mendapatkan 

unsur hara menjadi lebih luas bahkan mencapai lapisan 
sub soil yang banyak mengandung hara mikro. 

 Sigit | Direktur Produksi Cv Rajawali Usaha Nabati
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lik PTPN X, terjadi anomali fisik yang 
mengejutkan. Misalnya dari satu lahan 
yang menggunakan POC dan sebelahnya 
lahan kontrol. Di lahan deplot, warna 
hijau daunnya tidak sehijau lahan kon-
trol. Tapi setelah diukur ternyata kloro-
filnya lebih tinggi. Yang terkena POC 
klorofilnya mencapai 38 sedangkan di 
lahan kontrol hanya 33,5. Hal tersebut 
karena warna hijau daun bukan indika-
tor utama kepadatan klorofil. Perlu di-
ingat bahwa dalam memproduksi gula 
yang penting adalah kandungan suk-
rosanya. Sukrosa dibentuk dari kerja 
klorofil akibat terkena sinar matahari 
dalam proses fotosintesis. 

”Kepadatan klorofil tinggi akan 
membentuk gula maksimal walaupun 
daunnya tidak hijau. Ini yang harus 
disosialisasikan ke petani,” tegasnya. 

Selain kelebihan tersebut, pengguna-
an POC juga lebih ekonomis. Dalam 
satu hektar lahan hanya dibutuhkan 
10.000-15.000 liter POC dengan harga 
per liter Rp 45. Sedangkan jika meng-
gunakan kompos, dengan kandungan 
bahan organik yang sama maka dalam 
1 ha lahan dibutuhkan 750.000 liter 
dan pupuk dari kotoran hewan lebih 
besar lagi yaitu mencapai 2,1 ton. 

Dengan aplikasi POC, Ph tanah 
akan meningkat atau menuju netral 
di angka 7. Dari yang sebelumnya 4,2 

menjadi 6,2. Dengan Ph naik, otomatis 
nilai tukar kation akan naik, sehing-
ga pemberian pupuk NPK akan men-
jadi efektif karena bisa dijerat semua. 
Dengan penggunaan POC, pemberian 
NPK bisa berkurang sampai 70%. Bah-
kan sebenarnya bisa sama sekali tidak 
menggunakan pupuk kimia karena se-
mua unsurnya sudah terpenuhi,. 

Perbaikan sifat tanah menggunakan 
POC tidak membutuhkan waktu terlalu 
lama. Dalam satu musim tanam, sifat-
sifat tanah sudah mulai menunjukkan 
perbaikan. Tentunya tergantung juga 
dengan pH tanah dan irigasi. Pada 
musim berikutnya, dengan kondisi la-
han yang lebih baik, tanah sudah mam-
pu mendongkrak tanaman memro-
duksi sesuai dengan kapasitas gen. 

POC ini menggunakan bahan baku 
vinnase karena masih mengandung 
bahan organik sebesar 2-6%, humic 
acid atau humus sebesar 32%, fulfic 
acid sebesar 0,82% dan NPK (Nitro-
gen Phospat Kalium) di bawah 1%. Se-
mua bahan tersebut memiliki karakter 
yang sama yaitu pembenah tanah. 

Petani sebelumnya sudah mengenal 
kompos padat atau bokasi. Yang mem-
bedakan antara keduanya yaitu kadar 
airnya. Kompos padat, kadar airnya 
rendah. Berbeda dengan POC yang 
memiliki kadar air tinggi sehingga bisa 

bereaksi di tanah lebih cepat tanpa 
menunggu ada air di dalam tanah. 

Sigit mengatakan sebenarnya ada 
juga produsen lain yang memproduksi 
pupuk organik cair, namun POC yang 
dikembangkannya berbeda karena ti-
dak menambahkan unsur hara seperti 
nitrogen dalam proses produksi tetapi 
menambahkan acetobacter yang pada 
saat dalam tanah akan menarik nitro-
gen dari udara menjadi urea. Sedang-
kan produk lain menambahkan nitro-
gen kimia dalam produknya sehingga 
tidak murni organik.  Jika dilihat di 
laboratorium, akan tambah kandungan 
Nitrogen (N) POC CV Rajawali rendah 
tapi begitu diaplikasikan di lahan akan 
tinggi karena yang dimasukkan adalah 
bakterinya. 

Karakter aplikasinya juga berbeda. 
Jika produk lain tidak berani terkena 
daun dan batang karena bisa menye-
babkan daun dan batang kering, POC 
justru harus terkena daun dan batang 
tanaman. Saat ini CV Rajawali Usaha 
Nabati baru mampu memproduksi 
1.200.000 liter POC per hari. Semen-
tara untuk PTPN X baru mampu me-
menuhi sekitar 30% atau 23.000 ha 
lahan milik PTPN X.  POC idealnya 
diberikan sebelum tanam. Pada tebu, 
POC masih bisa diberikan maksimal di 
umur sekitar empat bulan. 

satu hektar lahan hanya butuh 10.000-15.000 liter poc (rp 45 per liter). Dengan kanDungan 
bahan organik yang saMa, butuh koMpos 750.000 liter. seDangkan pupuk Dari kotoran 

hewan lebih besar lagi yaitu Mencapai 2,1 ton.
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mengucapkan:

laporan:   SiSka PreStiwati

kesubuRan dan kesehatan tanah 
bisa berubah-ubah. Tanah yang tadi-
nya subur dan sehat bisa saja mengala-
mi penurunan kualitas. Banyak faktor 
yang dapat menyebabkan perubahan 
kesuburan dan kesehatan tanah.

Beberapa faktor penyebab menurun-
nya kesuburan tanah diantaranya yaitu 
penyerapan zat hara oleh tanaman,  
peng uapan elemen hara ke atmosfer, 
re sapan ke dalam tanah, dan terjadi-
nya erosi. Sedangkan faktor-faktor pe-
nyebab menurunnya kesehatan tanah 
diantaranya yaitu tidak pernah melaku-
kan pemberian bahan organik ke tanah, 
pemakaian pupuk yang berlebihan, 
terjadinya pencemaran bahan kimia 
berbahaya (seperti pestisida kimia), 
melakukan pembakaran di atas lahan 
(merusak tekstur tanah) dan juga erosi.

Asisten Manager Tanaman HGU 
Djengkol, Febri Ari Marpaung SP, MM 
mengatakan, ciri-ciri tanah yang subur 
dan sehat mengandung humus/bunga 
tanah  terbuat dari bahan organik yang 
hancur dan terurai, kompos, mulsa, 
kotoran hewan, mengandung sejum-
lah besar biota-biota tanah bermanfaat 
(mikrofauna, mikroflora, makrofauna) 
mengandung campuran partikel tanah 
liat dan pasir yang seimbang, tanah 
liat mengikat mineral sedangkan pasir 
memungkinkan drainase, bertekstur 
lempung, mempunyai porositas dan 
daya mengisap air yang baik, mempu-
nyai tingkat pH yang netral dan berba-

gai tanaman bisa tumbuh di atasnya
“Sejak April 2014 lalu, kami men-

gaplikasikan POC produk turunan dari 
Bioethanol untuk mengembalikan ke-
suburan tanah,” kata Febri ditemui di 
Puslit Gula Djengkol, Kediri. 

Febri menjelaskan pH adalah ting-
kat keasaman atau kebasaan suatu 
benda yang diukur dengan mengguna-
kan skala pH antara 0 hingga 14. Sifat 
asam mempunyai pH antara 0 hingga 
7 dan sifat basa mempunyai nilai pH 7 
hingga 14 dan pH netral adalah  pH 7.

Biasanya jika pH tanah semakin 
tinggi maka unsur hara akan semakin 
sulit diserap tanaman, demikian juga 
sebaliknya jika terlalu rendah akar juga 
akan kesulitan menyerap makanannya 
yang berada dalam tanah. Akar tana-
man akan mudah menyerap unsur hara 
atau pupuk yang kita berikan jika pH 
dalam tanah sedang-sedang saja (cen-
derung netral). Jika pH larutan tanah 
meningkat hingga di atas 5,5; Nitrogen 
(dalam bentuk nitrat) menjadi tersedia 
bagi tanaman. Di sisi lain Pospor akan 
tersedia bagi tanaman pada Ph antara 
6,0 hingga 7,0.

“pH di lahan HGU bisa bisa kurang 
dari 2.0, diharapkan dengan penggu-
naan POC bisa mempercepat kehaikan 
PH ditanah dan diharapkan bisa me-
ngarah ke 4.0 hingga 5.0,” sebutnya.

Untuk aplikasi yang baru kali perta-
ma dilakukan ini, ungkap Febri dibe-
rikan dengan dosis 15.000 liter POC/
hektar dengan kalibrasi pusat ke pusat 
(pkp) 135 adalah 32 liter per length, 

dan PKP 150 adalah 37 liter per leng. 
Dimana, setiap hari ada 25 hektar yang 
akan diaplikasi POC untuk memperce-
pat pengembalian kesuburan tanah. 
Pemberian POC ke lahan HGU diberi-
kan dalam dua metode, yaitu metode 
selang dan metode knap sack. 

“Untuk mengembalikan kesub-
uran tanah membutuhkan waktu yang 
cukup lama bisa lebih dari 10 tahun. 
Namun dengan pengaplikasian POC 
ini diharapkan waktunya lebih pendek 
yaitu 5 tahunan,”pungkasnya.

POC Kembalikan Kesuburan 
Tanah Lebih Cepat
Pupuk Organik Cair (POC) mengandung sejumlah besar biota-biota tanah yang bermanfaat 

	Mengandung humus/bunga 
tanah (terbuat dari bahan organik 
yang hancur dan terurai, kompos, 
mulsa, kotoran hewan). 

	Mengandung sejumlah besar 
biota-biota tanah bermanfaat 
(mikrofauna, mikroflora, 
makrofauna).

	Mengandung campuran partikel 
tanah liat dan pasir yang seimbang 
(tanah liat mengikat mineral 
sedangkan pasir memungkinkan 
drainase, bertekstur lempung).

	Mempunyai porositas dan 
daya mengisap air yang baik, 
mempunyai tingkat pH yang 
netral dan berbagai tanaman bisa 
tumbuh di atasnya.

ciRi-ciRi tANAh 
SuBuR & SEhAt

PemBeRIAN Poc 
Ke lAHAN HGu 
DIBeRIKAN DAlAm 
DuA metoDe, 
YAItu metoDe 
SelANG DAN 
metoDe KNAP SAcK

PENERAPAN

POc
DoSIS 15.000 lIteR 
Poc/HeKtAR DeNGAN 
KAlIBRASI PuSAt Ke 
PuSAt (PKP) 135 ADAlAH 
32 lIteR PeR leNGtH, 
DAN PKP 150 ADAlAH 37 
lIteR PeR leNGtH. 

SetIAP HARI ADA 25 HeKtAR 
YANG AKAN DIAPlIKASI 
Poc uNtuK memPeRcePAt 
PeNGemBAlIAN KeSuBuRAN 
tANAH

Am 

SAcK

Do
P
KA
P
32 l
DAN
l

emBAlIAN KeSuBuRAN

rendemen
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PemBeRIAN Poc 
Ke lAHAN HGu 
DIBeRIKAN DAlAm 
DuA metoDe, 
YAItu metoDe 
SelANG DAN 
metoDe KNAP SAcK

PENERAPAN

POc
DoSIS 15.000 lIteR 
Poc/HeKtAR DeNGAN 
KAlIBRASI PuSAt Ke 
PuSAt (PKP) 135 ADAlAH 
32 lIteR PeR leNGtH, 
DAN PKP 150 ADAlAH 37 
lIteR PeR leNGtH. 

SetIAP HARI ADA 25 HeKtAR 
YANG AKAN DIAPlIKASI 
Poc uNtuK memPeRcePAt 
PeNGemBAlIAN KeSuBuRAN 
tANAH
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PG Kremboong melakukan  
berbagai inovasi baru untuk 
mengembangkan produk 
turunan tebu tersebut yakni 
dengan memproduksi pellet.

laporan:   Sekar arum

sabtu(9/3) yang lalu, suasana berbe-
da nampak terlihat di PG Kremboong. 
Tak hanya mempersiapkan berbagai 
ornamen guna mendukung giling ta-
hun 2014, siang itu para teknikal juga 
tengah sibuk membersihkan ampas 
tebu yang berserakan dan memper-
siapkan tempat baru yang terletak di 
bawah conveyor gilingan untuk mesin 
baru yang akan tiba pada akhir April 
mendatang.

“Kami memang tengah memper-

siapkan tempat dan gambar kerja un-
tuk mesin baru yakni mesin pellet yang 
akan datang akhir April mendatang. 
Sejauh ini persiapan kami terhadap 
produksi pellet sudah mencapai 30-
40 persen,” urai Manager Instalasi PG 
Kremboong, Adisolech Wicaksono.

Bicara terkait pellet sendiri, dije-
laskan pria yang kerap disapa Solech 
ini bahwa pellet yang akan dibuat di 
PG Kremboong memang jauh berbeda 
dari pellet yang ada di pasaran. Jika 
dipasar an banyak pellet dengan ba-
han baku dari kayu atau lain sebagai-
nya, kini PG Kremboong memelopori 
pellet yang berasal dari ampas tebu.

Pellet sendiri  adalah bahan bakar 
yang terbuat dari biomass yang di-
kompres dan dipanaskan. Pellet men-
jadikan biomass menjadi lebih padat 
dan memiliki kadar air yang rendah 

(di bawah 10%).
“Kelebihan pellet dari ampas tebu 

tentu sangat berbeda dengan produk 
pellet lainnya. Krena berasal dari baha 
baku tanaman yang hidup sepanjang 
tahun, dipastikan pellet ampas tebu 
ini jauh lebih ramah lingkungan,” pa-
parnya kembali.

Jika dibandingkan dengan briket 
ataupun batu bara, jelas Solech, briket 
menggunakan perekat sejenis tepung 
khusus, sedangkan pellet tidak. Te-
pung ini selain juga berfungsi sebagai 
perekat juga sebagai penambah nilai 
kalor dari bahan bakar. Dari hasil uji 
coba pellet tahun 2013 di Universitas 
Gajah Mada Yogyakarta yang lalu, ter-
bukti bahwa pellet telah memenuhi 
standar DIN 51731  untuk pellet kua-
litas ekspor.

“Dari hasil uji coba kemarin, ter-

PG kreMboonG

Pellet Atasi Sempitnya
Lahan Penyimpanan
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bukti bahwa pellet yang kita 
produksi sudah memenuhi 
kualitas ekspor, yaitu density 
600 kg/m3, diameter 8 mm x 
panjang 30 mm, kekeringan 
di bawah < 10& dan tanpa 
perekat,” imbuh Solech.

Untuk perbandingan de-
ngan batu bara dan LPG sen-
diri, pellet PG Kremboong 
tentu jauh lebih efisien.Di-
jelaskan pria yang sebelum-
nya bertugas di PG Pesantren 
Baru ini,  pellet memiliki 
nilai bakar yang relatif ren-
dah dari pada LPG atau batu 
bara yakni 4.500 Kcal/kg 
sementara LPG 11.850 Kcal/
kg dan batubara 6.600 Kcal/
kg.Dengan harga perkalori 
LPG  1 Rp/Kcal, batubara 
0,21 Rp/Kcal, dan pellet 0,24 
Rp/Kcal.

mulAI DIlIRIK PARA BuYeR
Revitalisasi yang dilaku-

kan PG Kremboong pada 
2013 yang lalu, rupanya 
menjadi keberkahan sendiri 
bagi pabrik yang tergabung 
dalam cluster Delta tersebut.
Diantaranya yaitu kelebihan 
ampas yang dimiliki. Ditemui 
disela kesibukannya, Gene-
ral Manager PG Kremboong HB Koes 
Darma wanto menguta ra kan bah wa 
kelebihan ampas yang di mi liki PG 
Kremboong setelah adanya revitalisasi 
adalah sebesar 4 ton/jam,sementara 
untuk kapasitas produksi PG Krem-
boong hanya memakan 1 ton/jam dan 
sisanya yakni 3 ton /jam.

“Ini yang sekarang kita fikirkan, ba-
gaimana mengatasi masalah kelebih-

an ampas ini. Selain akan di pressing, 
maka kelebihan ampas lainnya akan 
kita buat untuk bahan baku pellet. 
Terbatasnya lahan penyimpanan, ma-
halnya biaya penyiapan lahan untuk 
penyimpanan membuat pellet menjadi 
jawaban dari permasalahan ini,” jelas 
pria yang kerap disapa Totok tersebut.

Saat ini, sistem penyimpanan am-
pas yang dipergunakan PG Kremboong 
yakni dengan sistem awur density 

sekitar 120 kg/m3,sehingga 
luas penyimpanan dibutuh-
kan area sebesar 11.000 m2. 
Sistem ball density sekitar 
250 kg/m3, sehingga luas pe-
nyimpanan 5.300 m2.

Seperti diketahui, Pellet 
ampas memiliki nilai rupiah 
per kilo kalori yang hampir 
menyamai batubara, Pellet 
ampas juga memiliki limbah 
yang ramah lingkungan di-
bandingkan batubara yang 
kategori B3, Pellet ampas 
memiliki pangsa pasar yang 
luas mulai industri rumah 
tangga hingga pembangkit 
listrik yang berorientasi eks-
por.

Negara-negara maju yang 
telah secara serius mene-
rapkan Kyoto Protocol, me-
nyeriusi penggunaan green 
renewable energy yang ber-
sumber dari biomass. Dengan 
potensi pemasaran yang sa-
ngat besar, hasil biomass ne-
gara-negara seperti Jepang 
dan Korea yang menghasil-
kan 5.000 - 10.000 ton per 
bulan dapat dengan mudah 
diterima sebagai bahan bakar 
pembangkit listrik.

“Nilai ekonomis yang ada 
dalam pellet sebenarnya sudah ter-
cium para buyer baik dalam dan luar 
negeri yang ingin bekerjasama dengan 
PG Kremboong. Namun bagi kami 
yang terpenting saat ini masalah ke-
lebihan ampas dapat teratasi. Untuk 
rencana produksi pellet kami telah 
menganggarkan investasi sebesar Rp 
1,3 M,” urai mantan General Manager 
PG Lestari tersebut.

rendemen

Pellet ampas memiliki limbah yang ramah 
lingkungan dibandingkan batu bara. Pellet 
mempunyai pangsa pasar yang luas, mulai 
industri rumah tangga hingga pembangkit 

listrik yang berorientasi ekspor.

HB Koes Darma wanto
Gene ral Manager PG Kremboong 

Foto-Foto:Dery ArDIAnSyAh
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Asean Free trade Area (AFtA) 2015 sudah di depan mata. 
Banyak peluang dan tantangan yang akan dihadapi 
Indonesia menjelang AFtA. Sudah siapkah kita?

GELOMBANG 
PERDAGANGAN 
BEBAS
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laporan  : tim PtPnX magz

sePeRti telah menjadi kesepakat
an para pemimpin asean untuk 
mentransformasikan asean men
jadi kawasan bebas aliran barang, 
jasa, investasi, permo dal an, dan 
tenaga kerja. aeC menggambar
kan adanya perekonomian yang 

terintegrasi di asean. hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan re
gional tersebut.

kehadiran asean economic Community di
harapkan dapat mengurangi kelemahan negara
negara asean dalam persaingan dunia dengan 
membentuk pasar tunggal yang berbasis di kawas
an asia tenggara. secara singkat, aeC 2015 mem
buka kebebasan untuk para anggota asean dalam 
bersaing bersama untuk menciptakan suatu  kerja
sama  yang kondusif di mata dunia.  

konsep pasar bebas di kawasan asean ini ten
tunya akan sangat berpengaruh terhadap sektor 
ekonomi indonesia terkait pengembang an indus
tri dalam negeri. Masingmasing nega ra di asean 
akan bebas untuk mengembangkan ekonominya 
sehingga otomatis akan terjadi peningkatan daya 
saing, tidak hanya di dalam tetapi juga dengan in
dustri luar negeri.

ada beberapa point yang harus dicermati dalam 
konsep aeC 2015 ini. kata kunci dalam aeC 2015 
adalah daya saing. terutama dalam sumber daya 
manusia. sumber daya manusia indonesia harus 
siap bersaing dengan tenaga asing yang akan me
nyerbu indonesia atas  pasar bebas yang dikonsep
kan. tenaga kompeten dan terampil tentunya tidak 
cukup karena daya saing semakin besar. Pengua
saan teknologi dan bahasa asing akan menjadi fak
tor penunjang penting bahkan faktor wajib dalam 
bersaing dengan sDM lainnya. 

Mengingat indonesia adalah pasar yang sangat 
menjanjikan, industri dalam negeri dituntut bisa 
membenahi diri dan bersiap untuk bersaing secara 
fair dalam aFta. khususnya industri gula yang di
anggap sudah terlalu lama berada dalam zona nya
man.

Direktur jenderal industri agro kementerian 
Perindustrian, ir Panggah susanto, MM meng
ingatkan, indonesia merupakan negara yang 
memiliki pasar yang paling besar di antara negara 
asean. bahkan mungkin 50 persen pasar tersebut 
ada di indonesia.

“ini tantangan kita karena semua akan tergi
ur untuk masuk ke indonesia. kita harus segera 
melakukan efisiensi dan menghasilkan produk 
berkualitas,” kata Panggah ditemui di lobi hotel 
shangrila surabaya, 4 juni 2014.
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Panggah menambahkan, sebagai 
pasar yang besar, jangan sampai In-
donesia dibanjiri produk-produk dari 
luar baik itu negara – negara ASEAN 
maupun di luar ASEAN. Khusus untuk 
negara ASEAN ada empat Negara yang 
siap membidik pasar Indonesia yaitu 
Thailand, Vietnam, Malaysia dan Si-
ngapura.

Ditemui tempat terpisah, Dosen 
Sta tistika ITS Kresnayana Yahya me-
man dang perdagangan bebas tidak 
ubahnya seperti dua sisi mata uang. 
Sisi positif atau peluang melekat erat 
dengan sisi negatif yang menjadi ke-
khawatiran. Namun sayangnya lebih 
banyak orang yang sudah terlebih dulu 
takut dengan perubahan. Padahal per-
dagangan bebas juga bisa memberi-
kan manfaat seperti misalnya jaminan 
keterhubungan perdagangan yang le-
bih baik. ”Tentunya perubahan 
cara pan dang juga perlu diim-
bangi dengan ino vasi dan ke-
mampuan meningkatkan skala 
usaha dan ketahanan berjangka 
panjang. Jangan sampai hanya 
berkutat pada ketakutan saja 
tapi lupa menguatkan produksi 
dalam negeri,” kata Kresna.

Perdagangan bebas, diakui 
Kresna memang menjadi lampu 
kuning bagi beberapa sektor 
usaha. Seperti misalnya sektor 
industri makanan dan turunan-
nya. Ini karena industri ma-
kanan umumnya bersifat padat 
karya sementara upah tenaga kerja 
setiap tahunnya mengalami kenaikan. 
Belum lagi persyaratan kualitas dan ja-
minan kesehatan yang sering menjadi 
beban pengusaha.

Berbicara mengenai industri ma-
kanan, tentu tidak lepas dari industri 
gula. Tidak hanya sebagai bahan ma-
kanan, gula juga termasuk sektor in-
dustri strategis karena bersangkutan 
dengan kebutuhan banyak orang. Jika 
MEA sudah diberlakukan, industri 
gula dalam negeri yang saat ini sudah 
terseok dikhawatirkan akan semakin 
tergilas.

Masuknya produk berbasis agro 
menjadi satu diantara 12 sektor priori-
tas integrasi dan gula termasuk dalam 
Sensitive List (SL) dalam MEA men-
datang menurutnya masih belum se-
penuhnya cukup untuk melindungi in-
dustri gula dalam negeri. Kresnayana 

mengatakan bahwa produktivitas tebu 
yang diolah menjadi gula udah lama 
menjadi sorotan dan incaran analis 
dan tukang kritik. Walaupun sudah di-
lindungi, jika produktivitasnya masih 
belum mampu memenuhi kebutuhan, 
maka akan tetap sulit bagi industri 
gula dalam negeri untuk berkembang.

Menurutnya, saat ini sudah tidak 
ada alasan lagi bagi industri gula un-
tuk tetap pada zona nyaman. Industri 
gula harus segera berbenah agar keter-
gantungan terhadap gula impor tidak 
semakin tinggi. Bahkan peraih gelar 
master dari University of Wisconsin, 
Amerika Serikat ini mengatakan, saat 
ini bukanlah masa yang menyenang-
kan bagi industri gula.

Produktivitas harus dipacu agar 
tidak semakin tergerus gula impor. 
Caranya yaitu dengan percepatan dan 

perencanaan untuk bisa 
pa nen sepanjang tahun alias gi-
ling terus menerus harus mulai dilaku-
kan. Tentunya dengan memanfaatkan 
teknologi dari hasil riset agar bisa me-
nemukan tata cara penanaman hingga 
manajemen giling yang efektif.

Dikatakan Kresnayana bahwa selu-
ruh industri agro harus menjalani 
transformasi terintegrasi dengan pan-
dangan baru. Dari mulai penentuan 
pengadaan bibit, penyiapan tanah 
sampai pada panen, pascapanen, pro-
duksi di pabrik dan sasarannya harus 
dirombak menjadi terintegrasi total. 
”Energy efficiency sampai pada pilih-
an dan tata cara pengelolaannya juga 
diperhatikan,” tuturnya.

Masih tertinggalnya industri gula di 
tanah air dibandingkan dengan sesama 
negara Asia Tenggara seperti Thailand 
menurutnya karena tidak ada business 

sense di pelaku industri gula di Indo-
nesia. ”Tidak ada kekuatan berubah 
dari dalam. Masih banyak tindakan 
dan kinerja berbau kolonial sehingga 
sangat belum efisien dan suasana un-
tuk kinerja produktif belum menjadi 
acuan,” tambahnya.

Pasar bebas antara negara-negara 
Asia Tenggara (ASEAN) akan mulai 
diberlakukan akhir tahun 2015 men-
datang. Siap atau tidak, suka atau 
tidak suka, Indonesia sebagai salah 
satu negara di kawasan ASEAN harus 
mengikuti kesepakatan tersebut, ter-
masuk juga industri gulanya.

Sementara itu mencermati industri 
gula di dunia, Ketua IKAGI (Ikatan 
Ahli Gula Indonesia), Ir Subiyono, 
MMA dalam Seminar IKAGI bertema 
‘Penguatan Posisi Bisnis dan Kemi-
traan Pabrik Gula Meunju Industri 

Berbasis Tebu dalam Mengha-
dapi AFTA 2015’ di LPP Con-
vention, Yogyakarta, 17 April 
2014, memaparkan, produksi 
gula dunia saat ini secara umum 
masih melimpah, lebih besar di-
bandingkan dengan konsumsi. 
Di dunia, pada 2013 saja, dari 
produksi sebesar 174,83 juta 
ton, konsumsinya hanya 167,64 
juta ton. 

”Berarti masih ada stok yang 
melimpah dan ini akan berpe-
ngaruh juga terhadap industri 
gula di Indonesia,” katanya.

Indonesia sendiri saat ini, 
lanjut Subiyono, masih menjadi ne-
gara peng impor gula terbesar ketiga 
di dunia. Dengan produksi 5,7 juta ton 
per tahun, konsumsinya diperkirakan 
meningkat 6,5 hingga 7 juta ton dalam 
lima tahun mendatang. Selama 10 ta-
hun terakhir, impor gula Indonesia 
terus meningkat. Dari 1,56 juta ton di 
2000, meningkat menjadi 2 juta ton 
pada 2005 dan di 2009 menjadi 3,06 
juta ton.

Di sisi lain, perlu dilihat juga wajah 
industri gula Indonesia. Dengan 62 
unit pabrik gula, kapasitasnya hanya 
205.000 TCD dengan lahan seluas 469 
hektar. Dengan demikian, gula yang 
mampu diproduksi sebesar 2,55 juta 
ton dan rendemen rata-rata 7,18%. 
Bandingkan dengan Thailand. Hanya 
memiliki 50 pabrik gula, kapasitasnya 
bisa sampai 940.000 TCD dan lahan 
1,35 juta hektar. Produksinya cukup 

karya sementara upah tenaga kerja perencanaan untuk bisa 

Berbasis Tebu dalam Mengha-
dapi AFTA 2015’ di LPP Con-
vention, Yogyakarta, 17 April 
2014, memaparkan, produksi 
gula dunia saat ini secara umum 
masih melimpah, lebih besar di-
bandingkan dengan konsumsi. 
Di dunia, pada 2013 saja, dari 
produksi sebesar 174,83 juta 
ton, konsumsinya hanya 167,64 
juta ton. 

melimpah dan ini akan berpe-
ngaruh juga terhadap industri 
gula di Indonesia,” katanya.

lanjut Subiyono, masih menjadi ne-

Pasar bebas antara negara Asia 
tenggara (ASeAN) akan mulai 

diberlakukan akhir tahun 2015 
mendatang. Siap atau tidak, suka atau 

tidak suka, Indonesia sebagai salah 
satu negara di kawasan ASeAN harus 

mengikuti kesepakatan tersebut, 
termasuk juga industri gulanya
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besar yaitu 8 juta ton yang 30% dian-
taranya diekspor ke Indonesia.

”Melihat kondisi saat ini, sulit un-
tuk bersaing dalam MEA, khususnya 
dengan Thailand,” tegas Subiyono.

Direktur Utama PTPN X ini meng-
ungkapkan, dengan berlakunya AFTA, 
maka impor gula dari Thailand akan 
sulit untuk dibendung. Pabrik gula 
yang HPP- nya lebih dari Rp 6.000/
kg, pasti akan sangat sulit bersaing 
dengan gula yang di pasar interna-
sional harganya bisa kurang dari  Rp. 
4.850/kg. Tanpa langkah yang drastis, 
biaya SDM dan lain-lain akan terus 
meningkat. Sementara itu tuntutan 
peningkat an kesejahteraan petani juga 
akan semakin kuat, misal melalui pen-
jaminan harga.

Selain itu, tren di banyak negara 
gula tidak akan lagi menjadi sumber 
keuntungan bagi perusahaan. Sumber 
keuntungan pabrik gula akan bergeser 
ke by-product, yaitu listrik dan ethanol 
(Brazil dan India), ataupun pulp dan 
kertas (Mesir). Industri gula akan ber-
transformasi menjadi cane-based in-

dustry dengan nilai tambah maksimal.
Menurutnya, strategi terpadu untuk 

mengatasi persoalan-persoalan ter-
sebut yaitu efisiensi, optimalisasi dan 
diversifikasi. Ketiga strategi tersebut 
tentunya harus dipandang sebagai 
suatu rangkaian yang terpadu. Untuk 
bisa menjalankan diversifikasi, maka 
efisiensi dan optimalisasi giling mut-
lak harus tercapai terlebih dahulu. 
Sebagai contoh, kelayakan proyek 
ethanol, apalagi cogeneration, akan 
sangat ditentukan oleh kemampuan 
perusahaan menghasilkan kelebihan 
ampas. Sedangkan kelebihan ampas 
merupakan hasil dari upaya efisiensi 
dan optimalisasi.

Industri gula di tanah air juga masih 
terhalang dengan adanya intervensi 
dari pemerintah. Seperti misalnya pe-
netapan harga. Produsen gula tidak 
bisa berharap margin yang besar dari 
industri ini karena harus memikirkan 
kepentingan konsumen. Jika harga 
gula di pasar dirasa terlalu tinggi, pe-
merintah kembali intervensi dengan 
mengadakan operasi pasar. HPP 

petani juga ditetapkan. Belum lagi 
adanya gula rafinasi yang merembes 
ke pasar konsumen.

”Seperti di negara-negara lain se-
perti Brazil, India, Thailand dan Mau-
ritius, yang harus dibangun adalah 
cane-based industry guna meningkat-
kan daya saing industri gula. Bukan 
lagi fokus hanya menghasilkan gula,” 
kata Subiyono dengan tegas.

AFTA dan MEA 2015 adalah tan-
tangan yang besar bagi Indonesia. 
Cukup rumit dan mengerutkan kening 
tentunya. Jika hanya bergelut di per-
masalahan tantangan yang dihadapi 
Indonesia, tentu ada peluang yang 
bisa kita tangkap dalam pelaksanaan, 
diantaranya Indonesia akan dipacu le-
bih kompetitif dalam mencetak tenaga 
terampilnya.

Tanpa tantangan kita tidak akan 
berkembang. Ini akan membuat se-
mangat yang tidur akan terbangun. 
Bersaing dan bersaing. Kita harus 
optimistis bahwa kita juga tidak akan 
kalah dengan negara tetangga di Asia 
Tenggara. 

Foto:Dery ArDIAnSyAh
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laporan:   SiSka PreStiwati

Dengan menerapkan prinsip quick 
year and guaranteed sale, PT Perke-
bunan Nusantara X (Persero) siap me-
nyambut datangnya Asian Free Trade 
Area (AFTA) atau masyarakat ekonomi 
ASEAN yang hanya tinggal beberapa 
bulan saja. Mau tidak mau, siap tidak 
siap, produsen di Indonesia harus bisa 
bersaing dengan produk-produk dari 
luar negeri yang akan menyerbu pasar 
dalam negeri. 

Dengan diberlakukannya AFTA 
pa da awal 2016 nanti, maka semua 
produk akan masuk dan bisa menjual 
dengan harga murah karena semua 
produk tersebut tidak dikenakan bea 
cukai. 

Persaingan tersebut juga dialami 
oleh produk gula, salah satu produk 
yang masuk dalam daftar sembilan ba-
han pokok. Dimana, persaingan gula 
sudah dimulai sejak tahun 2013 lalu. 
Industri gula dalam negeri terpuruk 
akibat hantaman anomali iklim dan 
rendahnya harga lelang gula yang dise-
babkan membanjirnya gula rafinasi di 
pasar umum.

Melihat persaingan industri gula 
yang semakin ketat dan sulit, PTPN X 
terus menggali dan melakukan tero-
bos an agar bisa terus bertahan dan siap 
menghadapi AFTA. Hal itu disampai-
kan oleh Direktur Keuangan dan Pema-
saran PTPN X, Drs. Dolly P. Pulungan, 
MM yang mengatakan untuk mengha-
dapi dan menyambut AFTA, divisi ke-
uangan harus bisa mendapatkan struk-
tur pendanaan yang sangat kompetitif 
atau yang paling  kompe titif.

“Sebab suku bunga di Indonesia 
masih sangat tinggi bila dibandingkan 
dengan negara lain,” ungkap pria yang 
akrab disapa Pulungan ini. 

Misalnya, sambung Pulungan, suku 
bunga di Singapura hanya 2 hingga 3 
persen, di Malaysia suku bunga hanya 
3 persen, begitu pula dengan suku bu-
nga di Thailand yang hanya 4 persen 
saja. Sementara suku bunga di Indo-
nesia masih dikisaran 12 hingga 13 
persen. 

“Sehingga saat ini, kami me-review 
investasi yang sifatnya tidak quick year 
itu kami hindari dan kami memilih in-
vestasi yang quick year dan margin-
nya menarik,” jelasnya. 

Pulungan menambahkan, kalau kita 
tidak bisa berkompetisi dengan suku 

dengan negara lain,” ungkap pria yang 
akrab disapa Pulungan ini. 

bunga di Singapura hanya 2 hingga 3 
persen, di Malaysia suku bunga hanya 
3 persen, begitu pula dengan suku bu-
nga di Thailand yang hanya 4 persen 
saja. Sementara suku bunga di Indo-
nesia masih dikisaran 12 hingga 13 
persen. 

investasi yang sifatnya tidak 

Quick Year and 
Guaranteed Sale 
Hadapi AFTA
Menjual gula dengan sistem uang muka, 
memperingan biaya produksi.
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drs. dolly P. Pulungan, MM
Direktur keuangan & Pemasaran PtPn X (Persero)

Foto:Dery ArDIAnSyAh
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bunga yang sangat tinggi, maka kita 
akan bikin partnerships venture capi-
tal atau  joint investor dengan pihak 
lain. Diharapkan dengan melaku-
kan partnerships venture capital 
atau  joint investor, perusahaan akan 
un tung dengan risk factor yang sing-
kat dan menghasilkan produk yang 
guaranteed sale. 

Masih menurut Pulungan, ada pela-
jaran yang sangat berharga dari usaha 
Bioethanol. Dimana, PTPN X mem-
bangun pabrik dan memproduksinya 
terlebih dahulu namun kebingungan 
untuk menjualnya. Sebab, ekspek-
tasi awal PT Pertamina akan membeli 
namun hingga Mei 2014 belum juga 
ada pembelian dari perusahaan yang 
sama-sama milik Negara ini. Padahal 
April 2014, Ethanol PTPN X sudah  1/2 
persen dan seharusnya Pertamina dan 
importer minyak membelinya.

“Karena tidak juga dibeli, maka kami 
pun memutuskan untuk mengekspor 
dan menjadi trader-trader,” katanya. 

Meskipun, ungkap Pulungan, PTPN 
X harus bekerja keras untuk menjual 
bioethanol, hal itu merupakan pelajar-
an dan menjadi landasan bagi PTPN X 
untuk terus melangkah dan semakin 
optimistis dalam menghadapi berat-
nya tantangan bisnis ke depan. 

“Pengalaman ini sangat berarti dan 
kami tidak akan tergantung ke per-
bankan,” imbuhnya.

Pulungan menambahkan, seharus-
nya dunia perbankan di dalam negeri 
bisa menarik dengan margin yang ti-
dak terlalu lebar antara deposito yang 
7 persen dengan suku bunga 12 persen. 
Dimana, margin 5 persen atau dengan 
penghapusan menjadi 4 persen terse-
but bagi pelaku real sector masih sa-
ngat berat. 

“Maka kami menuju obligasi dengan  
international rate, diharapkan suku 
bunganya menarik dan jangka panjang 
sehingga ke depan, kami akan  go pu-
blic atau joint partnership ,” tutur dia. 

Agar semua strategi tersebut bisa 
berjalan sesuai dengan rencana, lanjut 

Pulungan, maka perseroan milik nega-
ra ini menerapkan prinsip quick year 
and guaranteed sale. Pada musim gi-
ling tahun 2014 ini, PTPN X sudah me-
nerapkan prinsip tersebut dalam hal 
pemasaran gula. 

“Prinsip quick year and guaranteed 
sale saya lakukan dengan menerapkan 
system penjualan gula dengan alokasi 
uang muka,” ujar dia. 

Dimana, jelas Pulungan, uang muka 
tersebut digunakan untuk modal kerja 
sehingga secara otomatis bisa menghi-
langkan bunga bank. Hal itu bisa terja-
di karena dengan adanya uang muka, 
pihaknya bisa membeli kebutuh an 
produksi dengan cepat dan tunai. De-
ngan pola pembayaran tunai, pihaknya 
juga bisa mendapatkan harga murah 
dan mendapatkan diskon dari pihak 
ketiga. 

“Selain itu, kami juga sudah menda-
patkan kepastian bahwa produk kami 
laku yaitu prinsip guaranteed sale 
meskipun pasar masih dalam keadaan 
amburadul. Tahun ini, 50 ribu ton 
gula sudah terbeli dengan sistem uang 
muka tadi,”  sebut dia. 

Saat disinggung mengapa pembeli 
mau membeli dengan uang muka, Pu-
lungan menjelaskan, pembeli sudah 
melihat opportunity return-nya dan 
saat ini merupakan momen yang sa-
ngat bagus untuk membeli gula bagi 
pembeli yang punya uang. Dimana, 
pembeli yang lama masih memiliki ba-
nyak gula di gudang, sehingga potensi 
untuk menarik untung yang lumayan 
lebih besar dibandingkan dengan pem-
beli lama yang masih punya stok. 

“Kami berharap kepada pemerin-
tahan yang baru nanti akan lebih pro 
ke agribis,” ungkapnya. 

Meskipun di era AFTA, sambung 
Pulungan, produk gula tidak bisa di-
harapkan penuh untuk mendatang-
kan keuntungan bagi industri gula. 
Sebab, dengan AFTA, gula Thailand 
bisa masuk ke pasar Indonesia dengan 
harga Rp 4.500/kg sedangkan untuk 
harga pokok produksi di dalam negeri 

masih diatas Rp 4.500/kg.  Sehingga 
akan sangat sulit bagi industri gula da-
lam negeri bertarung di sektor gula. 

“Di era AFTA nanti, kami mungkin 
tidak memikirkan gula sebagai produk 
utama tetapi  tetes (molasses) sebagai 
bioethanol dan co-gen.  Dimana, po-
tensi Bioethanol dan co-gen ke depan 
sangat menjanjikan dan kami bisa ber-
saing dengan negara lain. Kalau bersa-
ing untuk gula, kita akan sangat sulit,” 
tuturnya

Pulungan mengungkapkan kebutuh-
an dan jumlah produksi bahan bakar 
minyak (BBM) berbanding terbalik. 
Dimana, jumlah kebutuhan BBM terus 
meningkat sementara jumlah produksi 
oleh PT Pertamina terus mengalami 
penurunan. Untuk itu, ke depan energi 
terbarukan merupakan solusi terbaik 
dalam memenuhi tingginya kebutuhan 
BBM di dalam negeri. 

Sekali lagi, Pulungan berharap 
agar pemerintahan yang baru bisa pro 
terhadap penggunakan energi terba-
rukan dan mengalihkan untuk subsidi 
BBM ke bidang lain. Sebab, selama 
ini subdisi BBM yang menghabiskan 
anggaran hingga ratusan trilliun. Un-
tuk diketahui, Kementerian Keuangan 
mengajukan anggaran subsidi Bahan 
Bakar Minyak (BBM) dalam RAPBN 
Perubahan 2014 sebesar Rp 285 tri-
liun dari anggaran semula Rp 210,7 
triliun.  Dengan menggunakan energi 
terbarukan, pemerintah bisa menga-
lokasikan anggaran sebesar Rp 285 
trilliun untuk lainnya, misalnya kese-
hatan, pendidikan, pembangunan in-
frastruktur atau pembangunan di sek-
tor agribis. 

“Multiple effect-nya luar biasa di-
bandingkan hanya untuk subsidi 
orang-orang yang punya mobil,” te-
gasnya.  

Sekali lagi, imbuh Pulungan, da-
lam menghadapi AFTA, PTPN X akan 
membangun industri berbasis tebu 
dengan menerapkan system Inte-
grated Sugar Mills yang akan dimulai 
secepatnya.
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Seharusnya dunia perbankan di dalam negeri bisa menarik dengan margin yang 
tidak terlalu lebar antara deposito yang 7 persen dengan suku bunga 12 persen. 

Dimana, margin 5 persen atau dengan penghapusan menjadi 4 persen tersebut bagi 
pelaku real sector masih sangat berat. 

Drs. Dolly P. Pulungan, mm | Direktur Keuangan dan Pemasaran PTPN X
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laporan:   SaP Jayanti

PasaR bebas antara negara-negara 
Asia Tenggara (ASEAN) akan mulai 
diberlakukan akhir tahun 2015 men-
datang. Siap atau tidak, suka atau 
tidak suka, Indonesia sebagai salah 
satu negara di kawasan ASEAN harus 
mengikuti kesepakatan tersebut, ter-
masuk juga industri gulanya. 

Secara umum, produksi gula dunia 
saat ini masih melimpah, lebih besar 
dibandingkan dengan konsumsi. Di 
dunia, pada 2013 saja, dari produksi 
sebesar 174,83 juta ton, konsumsi-
nya hanya 167,64 juta ton. ”Berarti 
masih ada stok yang melimpah dan 
ini akan berpengaruh juga terhadap 
industri gula di Indonesia,” kata Ketua 
IKAGI (Ikatan Ahli Gula Indonesia), 
Ir Subiyo no, MMA  dalam Seminar 
IKAGI dengan tema Penguatan Posi-
si Bisnis dan Kemitraan Pabrik Gula 
Menuju Industri Berbasis Tebu dalam 
Menghadapi AFTA 2015 di LPP Con-
vention, Yogyakarta, 17 April 2014. 

Indonesia sendiri saat ini masih 
menjadi negara pengimpor gula terbe-
sar ketiga di dunia. Dengan produksi 
5,7 juta ton per tahun, konsumsinya 

diperkirakan meningkat 6,5 hingga 7 
juta ton dalam lima tahun mendatang. 
Selama 10 tahun terakhir, impor gula 
Indonesia terus meningkat. Dari 1,56 
juta ton di 2000, meningkat menjadi 2 
juta ton pada 2005 dan di 2009 men-
jadi 3,06 juta ton.

Di sisi lain, perlu dilihat juga wajah 
industri gula Indonesia. Dengan 62 
unit pabrik gula, kapasitasnya hanya 
205.000 TCD dengan lahan seluas 469 
hektar. Dengan demikian, gula yang 
mampu diproduksi sebesar 2,55 juta 
ton dan rendemen rata-rata 7,18%. 
Bandingkan dengan Thailand. Hanya 
memiliki 50 pabrik gula, kapasitasnya 
bisa sampai 940.000 TCD dan lahan 
1,35 juta hektar. Produksinya cukup 
besar yaitu 8 juta ton yang 30% dian-
taranya diekspor ke Indonesia.

”Melihat kondisi saat ini, sulit un-
tuk bersaing dalam MEA, khususnya 
dengan Thailand,” ujar Subiyono.

Industri gula di tanah air juga masih 
terhalang dengan adanya intervensi 
dari pemerintah. Seperti misalnya pe-
netapan harga. Produsen gula tidak 
bisa berharap margin yang besar dari 
industri ini karena harus memikirkan 
kepentingan konsumen. Jika harga 

gula di pasar dirasa terlalu tinggi, pe-
merintah kembali intervensi dengan 
mengadakan operasi pasar. HPP 
petani juga ditetapkan. Belum lagi 
adanya gula rafinasi yang merembes 
ke pasar konsumen.

”Seperti di negara-negara lain mi-
sal   nya Brazil, India, Thailand dan 
Mau   ritius, yang dibangun adalah 
cane-based industry guna meningkat-
kan daya saing industri gula. Bukan 
la gi fokus hanya menghasilkan gula,” 
kata Subiyono dengan tegas.

Direktur Utama PTPN X ini meng-
ungkapkan, dengan berlakunya AFTA, 
maka impor gula dari Thailand akan 
sulit untuk dibendung. Pabrik gula 
yang HPP-nya lebih dari Rp 6.000/
kg, pasti akan sangat sulit bersaing de-
ngan gula yang di pasar internasional 
harganya bisa kurang dari  Rp. 4.850/
kg. Tanpa langkah yang drastis, biaya 
SDM dan lain-lain akan terus mening-
kat. Sementara itu tuntutan pe ningkat-
an kesejahteraan petani juga akan se-
makin kuat, misal melalui penja minan 
harga.

Selain itu, trend di banyak negara 
gula tidak akan lagi menjadi sumber 
keuntungan bagi perusahaan. Sumber 

Tak Semanis Gula Thailand
Pasar bebas ASEAN sudah di depan mata. Industri gula tanah air, 

terdesak industri gula Thailand.
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keuntungan pabrik gula akan bergeser 
ke by-product, yaitu listrik dan ethanol 
(Brazil dan India), ataupun pulp dan 
kertas (Mesir). Industri gula akan ber-
transformasi menjadi cane-based in-
dustry dengan nilai tambah maksimal.

Menurutnya, strategi terpadu un-
tuk mengatasi persoalan-persoalan 
tersebut yaitu efisiensi, optimalisasi 
dan diversifikasi. Ketiga strategi terse-
but tentunya harus dipandang sebagai 
suatu rangkaian yang terpadu. Untuk 
bisa menjalankan diversifikasi, maka 
efisiensi dan optimalisasi giling mut-
lak harus tercapai terlebih dahulu. Se-
bagai contoh, kelayakan proyek etha-
nol, apalagi cogeneration, akan  sangat 
ditentukan oleh kemampuan perusa-
haan menghasilkan kelebihan ampas. 
Sedangkan kelebihan ampas merupa-
kan hasil dari upaya efisiensi dan opti-
malisasi.

Dalam seminar ini, dipaparkan juga 
beberapa presentasi dalam beberapa 
panel diskusi. Yang cukup menarik di 
Panel kedua adalah Ekonomi Gula- 
Sebuah Teka-Teki yang disampaikan 
J.J Bhagat, Managing Director STM 
Projects Ltd, India. yang membahas 
tentang teknis meningkatkan efisiensi 
industri gula sekaligus memecah-
kan teka-teki yang ada. Panel ketiga 
mengenai Penjaminan Mutu Gula 
Kristal Putih Melalui Penerapan dan 
Sertifikasi ISO 9001: 2008 dan SNI 
3140.3:2010 oleh PG Pesantren Baru 
yang berada di wilayah kerja PTPN 
X, kemudian efisiensi energi yang 
dijalankan di PG Semboro dan Opti-
malisasi Peran R&D (Research and 
Development) di PT Gunung Madu 
Plantations. Sedangkan di panel ke-
empat dilaporkan hasil Kongres ISSCT 
Brazil dari berbagai sisi. 

PoSISI INDuStRI GulA INDoNeSIA
DI meA

Sementara itu pengamat ekonomi 
dari Universitas Gadjah Mada, Revri-
sond Baswir lebih menyoroti menge-
nai posisi tawar Indonesia dalam pasar 
bebas atau free trade mendatang.

”Kalau konsepnya free trade, Indo-
nesia pasti habis. Kebetulan kita dia-
manatkan menjalankan demokrasi 
eko nomi oleh UUD 1945. Kenapa kita 
tidak bawa gagasan itu ke lingkungan 
ASEAN?,” ujarnya.

AFTA (ASEAN Free Trade Area) 

menurutnya perlu diubah konsepnya 
menjadi fair trade. Dalam bidang 
agro, fair trade yang bisa diberlaku-
kan misalnya membawa isu mengenai 
nasib petani ke tingkat global, peman-
faatan koperasi dan lain-lain.

Kepala Ekonomi Danareksa Insti-
tute, Purbaya Yudhi Sadewa menam-
bahkan, produk berbasis agro meru-
pakan satu diantara 12 sektor prioritas 
integrasi dalam MEA mendatang. Gula 
sendiri termasuk dalam Sensitive List 
(SL) yang terkait dengan komoditas 
tertentu yang bersifat sensitif bagi ke-
pentingan pasar domestik.

Selain gula, komoditas lain yang ter-
masuk dalam SL yaitu beras, daging, 
gandum, bawang putih dan cengkeh. 
Semakin pentingnya komoditas beras 
dan gula, kembali mendorong kesepa-
katan baru yang tertuang dalam Pro-
tocol on Special Arrangement for Sen-
sitive and Highly Sensitive Products. 
Protokol ini menjadi acuan untuk me-
masukkan produk yang diklasifikasi-
kan ke dalam Highly Sensitive (seperti 
beras dan gula bagi Indonesia).

”Tujuannya adalah menghindari 
lon jak an impor dari negara anggota 

ASEAN lainnya yang menyebabkan 
atau mengancam kerugian yang serius 
terhadap industri dalam negeri 

Hingga saat ini Indonesia masih 
menempatkan komoditas beras dan 
gula dalam highly sensitive list sehing-
ga tarif atau bea masuk kedua komodi-
tas tersebut belum dihapus,” tutur 
Purbaya.

Dengan masih diperbolehkannya 
menerapkan tarif, pemerintah Indone-
sia  menetapkan bea masuk (BM) yang 
berlaku adalah Rp 790/kg untuk gula 
rafinasi, sedangkan gula mentah (raw 
sugar) menjadi Rp 550/kg. Tarif bea 
masuk gula ini  sesuai dengan Buku 
Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 
2007 berdasarkan Permenkeu No. 
110/2006.

Walaupun begitu, untuk menjadi-
kan kedua komoditas tersebut tetap 
berada dalam highly sensitive list,  In-
donesia harus memperbaruinya setiap 
tahun dengan menyatakan alasan yang 
jelas tentang perlunya perpanjangan 
waktu untuk tetap masuk ke dalam 
highly sensitive list. Apabila dalam 
pelaksanaan ASEAN Trade in Goods 
Agreement (ATIGA), impor beras dan 
gula mengancam dan menimbulkan 
kerugian atas sektor produksi domes-
tik, maka negara pengimpor diper-
bo lehkan memperpanjang kebijakan 
perlindungan pasar, dengan tetap 
mem berikan alasan dan pembicaraan 
dengan negara anggota ASEAN lain-
nya. Fleksibilitas ini tentu memberikan 
sedikit kesempatan untuk melindungi 
pelaku industri domestik, sambil men-
jalankan strategi lain berjangka mene-
ngah.

Dalam industri gula, sejumlah stra-
tegi layak dipertimbangkan, agar manis-
nya bisnis ini lebih dapat dinikmati 
pelaku industri domestik, sambil tetap 
memerhatikan kepentingan konsumen 
yang lebih luas. Pengawasan  atas pelak-
sanaan aturan perdagangan gula nasio-
nal, ditujukan untuk mencegah impor 
berlebih yang berpotensi merugikan in-
dustri gula domestik dan petani, mence-
gah misalokasi bahan baku gula impor 
untuk industri ke pasar konsumen, 
meningkatkan standar produksi gula 
melalui kebijakan SNI, menjaga kesta-
bilan harga gula di level konsumen dan 
membantu meningkatkan kesejahte-
raan petani, melalui kebijakan harga 
patokan petani.

”melihat kondisi saat 
ini, sulit untuk bersaing 
dalam mea, khususnya 

dengan thailand.”
Ir Subiyono, mmA

DIREKTUR UTAMA PTPN X
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Hadapi AFTA, Industri 
Dalam negeri Dituntut 
Berbenah Diri.

laporan:   SiSka PreStiwati

DiRektuR Jenderal Industri Agro 
Kementerian Perindustrian, Ir. Panggah 
Susanto, MM mengatakan untuk meng-
hadapi Asean Free Trade Area (AFTA) 
pada tahun 2015, Indonesia merupakan 
negara yang memiliki pasar yang paling 
besar di antara Negara ASEAN. Bahkan 
mungkin 50 persen pasar tersebut ada 
di Indonesia.

“Ini tantangan kita karena semua 
akan tergiur untuk masuk ke Indonesia. 
Kita harus segera melakukan efisiensi 
dan menghasilkan produk berkualitas,” 
kata Panggah ditemui di Lobi Hotel 
Shangri-la Surabaya, 4 Juni 2014.

Panggah menambahkan sebagai pa-
sar yang besar, jangan sampai Indonesia 
dibanjiri produk-propduk dari luar baik 
itu negara – negara ASEAN maupun di-
luar ASEAN. Khusus untuk negara ASE-
AN ada empat negara yang siap mem-
bidik pasar Indonesia yaitu Thailand, 
Vietnam, Malaysia dan Singapura. 

Khusus untuk industri gula, sam-
bung Panggah, di Indonesia terjadi 

peningkatan konsumsi gula khususnya 
untuk industri olahan yaitu, makanan 
dan minuman (mamin). Banyak peru-
sahaan multinasional yang masuk ke 
Indonesia untuk memproduksi produk 
mamin tentunya dengan standar inter-
nasional dan menuntut bahan bakunya 
dengan standar internasional pula. 

Panggah menambahkan, sedang un-
tuk kebutuhan gula konsumsi masya-
rakat Indonesia saat ini sudah semakin 
pintar dan punya banyak pilihan. Kon-
sumen akan memilih produk-produk 
berkualitas tinggi tanpa memperhati-
kan apakah produk tersebut merupakan 
produksi dalam negeri ataupun produk-
si luar negeri.

“PTPN harus bangkit dan mencerma-
ti hal ini. PTPN tidak lagi bisa melaku-
kan hal yang itu-itu saja. Sebab saat ini 
situasi sudah sangat jauh berbeda,” te-
gasnya.

Panggah meminta kepada semua 
PTPN khususnya PTPN Gula untuk 
mencari dan menemukan cara agar bisa 
memproduksi gula dengan kualitas ba-
gus. Tidak cukup sekedar memproduksi 
gula kualitas super, namun saat ini di 
era AFTA ini, PTPN Gula juga harus 
bisa mencari nilai tambah dan melaku-
kan efisiensi dari inustri berbasis tebu 
tersebut agar bisa bersaing dengan 

ir PanGGah susanto, MM

Siapkan Roadmap
dengan Data Valid

produk dari luar. 
“Banyak yang bisa dikembangkan 

dari industri berbasis tebu yang semua-
nya bisa memberi nilai tambah yang sa-
ngat besar,”imbuhnya.

Dengan melakukan efisiensi dan bisa 
melakukan diversifikasi produk, ungkap 
Panggah, maka akan berdampak juga 
ke petani tebu. Dimana, industri gula 
khususnya di Pulau Jawa sangat tergan-
tung kepada petani sebagai pemasok 
bahan baku utamanya yaitu tebu.

Disinggung soal peran pemerintah 
dalam melindungi industri dalam ne-
geri khususnya industri berbasis tebu, 
Panggah mengungkapkan, pemerin-
tah mempunyai fungsi untuk menjaga, 
mengawal, dan melindungi. Namun, pi-
haknya tidak bisa melindungi bila inter-
nal industri tersebut tidak melakukan 
pembenahan. 

“Sebab, untuk melindungi juga ada 
aturan dan batasannya. Di ASEAN 
Chapter telah memuat ketentuan-ke-
tentuan pemerintah dalam melindungi 
industri dalam negeri,” ungkapnya. 

Panggah menambahkan ada keten-
tuan-ketentuan yang diperbolehkan na-
mun pemerintah pun memiliki banyak 
keterbatasan. Mau tidak mau, industri 
harus bangkit dan melakukan inova-
si-inovasi agar bisa bersaing dengan 
produk luar, 

Khusus untuk perlindungan terha-
dap industri berbasis tebu, Panggah 
mengungkapkan, perlindungan yang 
diberikan pemerintah tidak bisa dilihat 
dan diberlakukan secara umum. Na-
mun, harus dilihat satu per satu pabrik 
gulanya dan didalami secara detail. 

“Saya melihat PTPN X sudah siap 
menghadapi AFTA. PTPN X sudah 
membuat roadmap pembangunan bis-
nisnya. Saya berharap semua PTPN 
juga membuat roadmap,” kata dia.

Masih menurut Panggah, tentunya 
roadmap harus dibuat berdasarkan data 
yang valid dan harus dijalankan sesuai 
dengan yang telah ditentukan di dalam 
roadmap tersebut. Berdasarkan road-
map yang dimiliki PTPN, maka pihak 
Kementerian Perindustrian akan bisa 
memberikan bantuan untuk segera me-
realisasikan roadmap tersebut.

“Bantuan yang diberikan bisa ber-
macam-macam, mungkin regulasinya 
ataupun pendanaannya. Intinya peme-
rintah hanya busa memberi bantuan atas 
dasar data yang valid,” tandasnya.

Foto:Dery ArDIAnSyAh
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laporan:   Sekar arum

Peningkatan kompetensi, efi sien-
si dan produktivitas dalam menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
memang tak bisa dielakkan lagi. Disam-
ping itu tahun 2014 ini merupakan ta-
hun terakhir Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN 
2010-2014), dimana target pemenu-
hannya pun harus segera dirampung-
kan.

Seperti yang diutarakan Direktur 
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Pertanian (PPHP) Kementan, Yus-
ni Amalia Harahap, saat dikonfirmasi 
PTPN X Magz, menurutnya program 
utama Ditjen PPHP adalah  peningkatan 
nilai tambah, daya saing, industri hilir, 
pemasaran dan ekspor hasil pertanian 
dengan kegiatan utama pengembangan 
pengolahan hasil pertanian, pengemba-
ngan mutu dan standardisasi, pengem-
bangan pemasaran domestik, pengem-
bangan pemasaran internasional serta 
pengembangan usaha dan investasi. 

“Tahun 2014 Ditjen PPHP didukung 
anggaran sebesar Rp 592,9 miliar de-
ngan sumber daya kelembagaan organi-
sasi sebanyak 80 satker yang tersebar di 
seluruh provinsi, dan secara operasio-
nal dalam bentuk dana dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan.Dengan hal itu 
kami yakin bisa mencapai target yang 
dimaksud,” paparnya. 

Seperti diketahui sesuai dengan hasil 
Rapat Terbatas KIB II yang dipimpin 

Dirjen PPHP, yusni aMalia harahaP

Tingkatkan Daya Saing
dan Nilai Tambah

Presiden SBY pada tanggal 29 Oktober 
2013 di Bukittinggi yang lalu, menjadi 
landasan pelaksanaan program atau 
kegiatan untuk meningkatkan produk-
si tujuh komoditas utama pada tahun 
2014, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, 
daging sapi, bawang merah dan cabai 
merah.

Maka tambah, Yusni dukungan Dit-
jen PPHP diantaranya yakni melalui 
revitalisasi penggilingan padi seba nyak 
141 unit, penumbuhan dan pe ngem-
bang an industri olahan jagung seba-
nyak 31 unit, dukungan regulasi melalui 
program stabilitas harga dan jaminan 
pasar komoditas jagung, kebijakan in-
vestasi di bidang tanaman pangan, dan 
pengaturan Importasi kedelai, dukung-
an regulasi melalui jaminan harga gula 

petani, penyediaan gudang berpendi-
ngin atau pengering 3 unit dan fasilitasi 
alat pengolah 12 unit untuk komoditi 
bawang merah, peningkatan kualitas 
produksi dan nilai tambah produk cabe 
berupa fasilitasi alat pengolah 4 unit 
dan akselerasi ekspor hasil pertanian 4 
unit. 

“Ditjen PPHP telah mengalokasikan 
kegiatan-kegiatan seperti pada doku-
men POK dengan memperkuat posisi 
perdagangan internasional pada akses 
pasar global melalui harmonisasi stan-
dar, negosiasi, diplomasi, advokasi ser-
ta promosi,”ujar dia.

Lebih lanjut ia katakan, untuk tebu 
sendiri, PTPN X  selaku BUMN di bi-
dang industri gula sudah harus men-
ciptakan basis pertebuan rakyat yang 
tersinergitas, selain itu untuk mening-
katkan daya saing dan nilai tambah 
produk berbagai langkah harus dilaku-
kan antara lain dengan meningkatkan 
varietas tanaman tebu, membangun 
kemitraan yang baik antara petani dan 
pabrik, mengatasi persoalan-persoalan 
rembesan nira, mengolah SDM dengan 
skill yang terampil.

“Saya rasa PTPN X sudah melaku-
kan beberapa program yang sangat ba-
gus guna mendongkrak  daya saing dan 
nilai tambah. Terlebih dengan pemba-
ngunan pabrik bioethanol untuk kebu-
tuhan ener gi di masa depan, pasalnya 
beberapa negara di luar negeri seperti 
Brazil ataupun Thailand yang sudah 
menerapkannya,” pungkas Yusni.
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Yusni Amalia Harahap
Dirjen PPHP
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PeRsaingan ekonomi antar negara 
sudah menjadi keniscayaan dan bukan 
hal yang baru terjadi setahun terakhir. 
PT Perkebunan Nusantara X (Persero) 
sudah menyiapkan road map sejak 
jauh-jauh hari agar lini usahanya sehat 
dan mampu bersaing.

Di industri gula, variabel yang masih 
menjadi kendala adalah soal HPP yang 
masih tinggi dan kualitas yang belum 
baik. Tingginya HPP terutama dise bab-
kan karena 90% pekerjaan di on farm 
masih dilakukan secara manual. Ka-
rena itu PTPN X pun getol melakukan 
mekanisasi untuk menekan HPP. Se-
dangkan dari kualitas, pasokan bahan 
baku kerap menjadi masalah karena 
persiapan di sisi on farm yang kurang 
baik sehingga menghasilkan gula yang 
kurang berkualitas dan akhirnya pro-
duksi gulanya juga kurang maksimal.

Dari sisi off farm, kondisi Pabrik 
Gula di Indonesia umumnya masih 
berteknologi lama dan berkapasitas 
rendah. Sebagai perbandingan, dari 
62 Pabrik Gula (PG) di Indonesia to-
tal kapasitasnya hanya 205.000 TCD. 
Bandingkan dengan Thailand yang 
hanya dengan 50 PG kapasitasnya bisa 
mencapai 940.000 TCD.

”Persaingan harus dihadapi. Semua 
pabrik PTPN X sudah ISO yang artinya 
sudah diakui secara internasional dan 
kualitasnya baik. Persiapan ini tidak 
hanya karena kita akan menghadapi 
MEA tetapi road mapnya sendiri sudah 
disiapkan sejak 2010 lalu,” kata Direk-
tur Perencanaan dan Pengembangan, 
Ir. H. Mochamad Sulton, MM. Untuk 
menekan HPP khususnya di tingkat 
petani, mekanisasi mulai tebang hingga 
angkut sudah dilakukan dengan clus-
ter Delta di Sidoarjo menjadi proyek 
percontohan. Namun di semua wilayah 
PTPN X mekanisasi di lahan sudah di-
lakukan.

Sedangkan untuk off farm, revitali-
sasi juga dilakukan. Dimulai 2013 lalu 
dengan revitalisasi di PG Kremboong 
yang menelan investasi sebesar Rp 135 
miliar. Dilanjutkan dengan PG Tjoekir 
dan Djombang Baru di tahun 2014 de-
ngan anggaran masing-masing sebesar 
Rp 137 miliar dan Rp 66 miliar.

Revitalisasi tentu tidak bisa dilepas-
kan dari Efisiensi, Diversifikasi dan 
Optimalisasi (EDO) yang dicanang-

yang menelan investasi sebesar Rp 135 

Sudah Siap 
Hadapi 
Persaingan
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kan perusahaan. Efisiensi berkaitan 
dengan pembiayaan, diversifikasi di-
tunjukkan dengan dimulainya proyek 
bioetanol dan cogeneration serta opti-
malisasi berhubungan dengan kapasi-
tas yang mantap. ”Tidak harus tinggi, 
tetapi mantap,” tegas Sulton.

Diversifikasi berupa bioetanol dan 
cogeneration bertujuan juga untuk 
menekan HPP. ”Dengan demikian, di 
hilir kita masih mendapatkan hasil. 
Jika kita hanya menggantungkan gula, 
maka ketika harga gula jatuh, kita su-
dah tidak bisa berbuat apa-apa dan 
pasti mengalami kerugian,” tuturnya.

Ke depan, investasi di Kremboong 
juga akan dilengkapi dengan pema-
sangan cogeneration 5 MW di tahun 
2015. Kemudian di tahun berikutnya 
menyusul PG Ngadiredjo sebesar 10 
MW dan di 2017 PG Gempolkrep juga 
akan dipasang cogeneration sebesar 10 
MW.

Proyek bioetanol melalui anak per-
u sahaan PT Energi Agro Nusantara 
(ENERO) di Mojokerto juga akan di-
man  faatkan biogasnya untuk menja-
di listrik melalui Pembangkit Listrik 
Tenaga Biogas yang dikerjasamakan 
dengan pihak luar. Melalui kerjasa-
ma dengan sistem Built on Transfer 
(BOT) tersebut PT ENERO bisa mem-
beli listrik dengan harga lebih murah 
dibandingkan listrik dari PLN. Nanti-
nya setelah 10 tahun PLT Biogas akan 
menjadi milik PTPN X. Nantinya di 
PG Kremboong, Ngadiredjo dan Gem-
polkrep juga akan diberlakukan proyek 
yang sama.

Seperti disebutkan sebelumnya, re-
vi talisasi yang dilakukan dimaksud kan 
untuk menjamin kemantapan pabrik. 
Jika pada 2-3 tahun lalu kapasitas-
nya masih 39.000 TCD, maka di 2014 
ditargetkan kapasitas produksi bisa 
mencapai 42.000 TCD. Angka yang 
sama akan dipertahankan di tahun 
2015. Baru akan ditingkatkan menjadi 
43.000 TCD di 2016 dan 44.000 TCD 
di 2017. ”Sedikit-sedikit tapi mantap, 
kinerja di dalam juga bagus sekaligus 
mempertimbangkan kecukupan bahan 
baku,” ujarnya.

Di Pesantren Baru saat ini juga se-
dang dikembangkan gula premium 
dengan ICUMSA (International Com-
mission for Uniform Methods of Su gar 
Analysis) di bawah 150. Dan nantinya 
dengan revitalisasi yang dilakukan di 

Persaingan 
harus 
dihadapi. 
Semua 
pabrik PTPN 

X sudah ISO yang 
artinya sudah diakui 
secara internasional 
dan kualitasnya baik. 
Persiapan ini tidak 
hanya karena kita akan 
menghadapi MEA 
tetapi road map-nya 
sendiri sudah disiapkan 
sejak 2010 lalu”

 Ir. H. mochamad Sulton, mm.
DIreKtur PerencAnAAn DAn PengeMBAngAn

Tjoekir dan Djombang Baru bukan ti-
dak mungkin dua PG yang berada di 
cluster Tebu Ireng tersebut juga akan 
memproduksi gula premium.

Meskipun menghadapi tantangan, 
Sulton menegaskan gula masih akan 
menjadi andalan. ”Unggulan ini ter-
masuk juga unggul dalam bersaing 
dengan negara sekitar sehingga bera-
pa pun harga yang mereka keluarkan 
kita masih memiliki daya saing,” tutur 
Sulton.

Diversifikasi berupa produksi bio-
etanol oleh PT ENERO sudah mulai 
berproduksi. Meskipun harus diakui 
masih ada hambatan dalam penjualan 
karena perizinan. Namun Sulton opti-
mis masalah ini bisa segera diselesai-
kan karena sudah ada permintaan da-
lam jumlah besar yaitu hingga 4.000 
KL dengan PT Novalco Enterprise, 
Ltd.

Sedangkan kerjasama dengan Per-
tamina masih terus dilakukan penja-
jagan dengan kebutuhan 180.000 KL. 
Jika penyerapan oleh Pertamina su-
dah berjalan maka industri bioetanol 
dalam negeri akan tumbuh. Apalagi di 
Indonesia sebenarnya sudah ada in-

dustri bioetanol selain PTPN X seperti 
di Lampung, Malang dan Solo. Lagi-
lagi ketegasan regulasi dari pemerin-
tah dibutuhkan untuk menggairahkan 
industri bioetanol di tanah air.

Sementara untuk tembakau, Sulton 
menegaskan bahwa pasar masih ter-
buka luas dan justru produksi PTPN 
X masih belum mampu memenuhi 
kebutuhan. Pada 2009 PTPN X hanya 
mampu memenuhi 86% dari kebutuh-
an yaitu dengan permintaan 27.975 
ton hanya terpenuhi 24.007, kemudian 
di 2010 menurun hanya mampu me-
menuhi 78% dari permintaan 24.648 
ton hanya terpenuhi 19.144 ton. Penu-
runan terus terjadi di tahun berikutnya 
yaitu hanya mampu memenuhi 75% 
kebutuhan pembeli di 2011, dengan 
permintaan 30.320 ton, tembakau 
PTPN X hanya berproduksi 22.753 ton 
dan 2012 hanya berprodiksi 21.151 ton 
padahal permintaan mencapai 28.351 
ton. Kondisi semakin parah pada 2013 
yang hanya mampu tercukupi 48% de-
ngan permintaan sebesar 30.372 ton 
hingga 9 Juni hanya terpenuhi 14.691 
ton.

”Masalahnya di SDM. Tidak bisa 
didorong terlalu tinggi karena juga 
masih mempertimbangkan kemampu-
an SDM. Sekarang di Jember ta nam 
1.100 ha, sebenarnya bisa saja di pak -
sa menja di 1.500 ha tapi nanti di kha-
watir kan SDM-nya tidak mampu,” 
sam bungnya. Keberadaan SDM dalam 
industri tembakau menjadi sangat 
penting karena mekanisasi tidak bisa 
sepenuhnya dilakukan. Pemetikan 
dan pengolahan di gudang pengering 
masih tetap membutuhkan sentuhan 
tangan manusia. Misalnya pada tahap 
sortasi. Sebelumnya sempat dicoba 
menggunakan laser untuk memisah-
kan masing-masing jenis tembakau 
namun tidak berhasil karena daun jus-
tru sobek.

Menurutnya, untuk tembakau sama 
sekali tidak ada masalah dalam meng-
hadapi MEA karena selama ini tujuan 
pasarnya memang ekspor. Begitu juga 
dengan edamame dan produk sayuran 
beku lainnya yang diproduksi oleh 
anak perusahaan PT Mitratani Dua 
Tujuh. Ia berharap PT Mitratani Dua 
Tujuh bisa memperbesar pangsa pasar 
di Jepang yang selama ini baru 5%. 
Selain tentunya tidak melupakan eks-
pansi ke negara lain.
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kresnayana YaHYa

Hadapi MEA 
dengan Keunggulan 
Produktivitas

Dikatakan Kresnayana bahwa seluruh in-
dustri agro harus menjalani transformasi ter-
integrasi dengan pandangan baru. Dari mulai 
penentuan pengadaan bibit, penyiapan tanah 
sampai pada panen, pascapanen, produksi di 
pabrik dan sasarannya harus dirombak men-
jadi terintegrasi total. ”Energy efficiency sam-
pai pada pilihan dan tata cara pengelolaan-
nya juga diperhatikan,” tuturnya.

Masih tertinggalnya industri gula di ta-
nah air dibandingkan dengan sesama negara 
Asia Tenggara seperti Thailand menurutnya 
karena tidak ada business sense di pelaku in-
dustri gula di Indonesia. ”Tidak ada kekuatan 
berubah dari dalam. Masih banyak tindakan 
dan kinerja berbau kolonial sehingga sangat 
belum efisien dan suasana untuk kinerja 
produktif belum menjadi acuan,” tambah-
nya.

Di negara yang peduli produktivitas, pro-
ses bisnis tebu mulai dari bibit, penyiapan 
lahan sampai panen dan pasca panen sudah 
digarap rapi dan efisien sekali. Sedangkan 
di Indonesia, masih ada perusahaan setara 
PTPN yang masih menganggap bisnis utama-
nya hanya berkutat memeras tebu menjadi 
gula. Tetes, pucuk tebu ,blotong dan lain-lain 
masih dianggap side product atau by product. 
Bahkan limbah tidak pernah menjadi fokus 
dan sasaran utama untuk jadi tujuan produk-
si. Akibatnya banyak potensi yang terabaikan. 
Padahal di negara yang sudah mengintegrasi-
kan industrinya, sasaran utamanya adalah 
Bioethanol dan gula justru menjadi adalah 
salah satu by product.

Dengan mulainya PT Perkebunan Nusan-
tara X mengembangkan industri berbasis 
tebu dengan memproduksi bioetanol dan lis-
trik, Kresnayana mengatakan memang sudah 
waktunya bagi industri gula untuk revitalisa-
si. Salah satunya dalam bentuk transformasi 
menjadi industri yang terintegrasi dari hulu 
sampai hilir dan dari hanya mengolah bahan 
mentah menjadi perusahaan dengan konsep 
produksi yang baru. Energi baru dan terba-
rukan harus menjadi bagian utuh dari proses 
desain produksinya.

Mengubah mindset dalam organisasinya 
bahwa perusahaan perkebunan milik BUMN 
adalah insdustri agro yang terintegrasi dan 
harus menguntungkan sudah semestinya 
tertanam di benak setiap pelaku usaha. Pem-
baruan komitmen itu akan membangun ke-
setaraan dengan industri kelas dunia. ”Saya 
yakin PTPN  memiliki potensi untuk itu dan 
sangat mampu dilakukan. Pemanfaatan sum-
ber daya manusia dan sumber daya kelemba-
gaan menjadi kekuatan untuk menjadi peru-
sahaan kelas dunia,” tegasnya. 

laoran:   SaP Jayanti

melIHAt perdagangan bebas tidak ubahnya 
seperti dua sisi koin. Sisi positif atau peluang 
melekat erat dengan sisi negatif yang menjadi 
kekhawatian. Namun sayangnya lebih banyak 
orang yang sudah terlebih dulu takut dengan 
perubahan. Padahal perdagangan bebas juga 
bisa memberikan manfaat seperti misalnya 
jaminan keterhubungan perdagang an yang 
lebih baik.

”Tentunya perubahan cara pandang ju-
ga perlu diimbangi dengan inovasi dan 
kemam puan meningkatkan skala usaha dan 
ketahan an berjangka panjang. Jangan sam-
pai hanya berkutat pada ketakutan saja tapi 
lupa menguat kan produksi dalam negeri,” 
kata Dosen Statistika ITS Kresnayana Yahya.

Semakin dekatnya pelaksanaan Masyara-
kat Ekonomi ASEAN (MEA), diakui Kresna me-
mang menjadi lampu kuning bagi beberapa 
sektor usaha. Seperti misalnya sektor industri 
makanan dan turunannya. Ini karena industri 
makanan umumnya bersifat padat karya se-
mentara upah tenaga kerja setiap tahunnya 
mengalami kenaikan. Belum lagi persyaratan 
kualitas dan jaminan kesehatan yang sering 
menjadi beban pengusaha.

Berbicara mengenai industri makanan, 
tentu tidak lepas dari industri gula. Tidak 
hanya sebagai bahan makanan, gula juga 
termasuk sektor industri strategis karena ber-
sangkutan dengan kebutuhan banyak orang. 
Jika MEA sudah diberlakukan, industri gula 
dalam negeri yang saat ini sudah terseok di-
khawatirkan akan semakin tergilas.

Masuknya produk berbasis agro menjadi 
satu diantara 12 sektor prioritas integrasi dan 
gula termasuk dalam Sensitive List (SL) dalam 
MEA mendatang menurutnya masih belum 
sepenuhnya cukup untuk melindungi indus-

Era perdagangan bebas merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari terbentuknya pasar global. Perubahan pandangan dan kesiapan 
bersaing menjadi kunci untuk berjuang menembus pasar global.

tri gula dalam negeri. Kresnayana mengata-
kan bahwa produktivitas tebu yang diolah 
menjadi gula udah lama menjadi sorotan dan 
incaran analis dan tukang kritik. Walaupun 
sudah dilindungi, jika produktivitasnya masih 
belum mampu memenuhi kebutuhan, maka 
akan tetap sulit bagi industri gula dalam ne-
geri untuk berkembang.

Menurutnya, saat ini sudah tidak ada ala-
san lagi bagi industri gula untuk tetap pada 
zona nyaman. Industri gula harus berbenah 
agar ketergantungan terhadap gula impor 
tidak semakin tinggi. Peraih gelar master dari 
University of Wisconsin, Amerika Serikat ini 
mengatakan, saat ini bukanlah masa yang 
menyenangkan bagi industri gula. Produk-
tivitas harus dipacu agar tidak semakin terg-
erus gula impor. Caranya yaitu dengan per-
cepatan dan perencanaan untuk bisa panen 
sepanjang tahun alias giling terus menerus 
harus mulai dilakukan. Tentunya dengan 
memanfaatkan teknologi dari hasil riset agar 
bisa menemukan tata cara penanaman hing-
ga manajemen giling yang efektif.

Foto:SAP jAyAntI
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filter [ profil terpilih ]

Bermula dari buruh tani, Moch. Irawan,
kini jadi penguasa di bidang agrobis sukses di Jawa Timur

Moch. Irawan nusantara

Mantan Buruh Tani,
Miliki Bank Varietas Tebu
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Laporan:  � SISka PreSTIwaTI 

Hamparan pucuk 
tebu berwarna hijau 
menari-nari tertiup 
angin sore hari. Gemeri-

cik air sungai yang sesekali ditimpali 
suara benturan batang pohon bambu 
menjadi alunan musik alam yang 
menghibur para karyawan CV Joyo 
Rosan di tengah kesibukan mereka 
membuat pupuk kompos dan mena-
kar mata tunas tebu ke dalam polybag 
di Dusun Kemuning, Desa Tirukidul 
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Di antara beberapa pekerja, tam-
pak seorang pria yang menggenakan 
celana pendek berwarna biru tua di-
padu dengan kemeja berwarna coklat 
sedang berbincang-bincang dengan 
salah seorang pengawai. Pria tersebut 
adalah  Moch. Irawan Nusan-
tara yang akrab disapa 
Joyo Irawan, Pemilik 
CV Joyo Rosan.

Kepada PTPN X 
Magz, Joyo Irawan 
mengungkapkan, 
sebelum dirinya 
mempunyai usaha 
di bidang pena-
karan bibit bud 
chips, kompos, 
tebu giling, lokasi 
out bond, dan lembaga 
pendidikan mulai dari 
play group, Taman Kanak-
kanak, hingga Sekolah Dasar, dirinya 
hanyalah seorang buruh tani.

“Kurang lebih lima tahun saya 
ikut orang. Selama ikut jurangan, 
saya juga meniru jurangan saya yang 
sedang mempelajari dan mendalami 
budidaya bibit tebu,” ungkap Irawan.

Irawan menjelaskan sejak tahun 
2003 hingga tahun 2009, dirinya be-
kerja sebagai buruh tani tebu. Di sela-
sela kesibukannya sebagi buruh tani, 
dirinya mencoba membuka usaha out 
bond di lahan yang dimilikinya pada 
Tahun 2004. Dari hasil usaha out 
bond dan menjadi buruh tani, dia pun 
mulai merintis usaha tebu giling dan 
sekolah pada tahun 2009.

“Karena mencintai pekerjaan dan 
tidak kenal lelah untuk belajar. Saya 
akhirnya membuka usaha di bidang 
penakaran bibit khususnya bud chips 
dan kompos pada tahun 2011 lalu,” 

imbuhnya.
Untuk memulai bisnis penakaran 

bibit tidaklah mudah, ungkap Irawan, 
awalnya dari 200 mata bibit yang 
coba dikembangkannya waktu itu, 
tidak lebih dari 10 persen saja yang 
dapat hidup. Tidak puas dengan 
hasilnya, Irawan kembali mencoba 
menakarkan 6 ribu bibit di atas lahan 
seluas 0,5 hektar dan hasilnya sesuai 
dengan harapan.

 “Waktu itu, bud chipsnya belum 
melalui tahapan hot water treatment 
(HWT). Pada Februari 2012, saya mu-
lai menggunakan HWT,” paparnya.

Dengan temperature 50 ºC, 
sambung Irawan selama 1 hingga 2 
jam, kini hasil penakaran bibit bud 
chipsnya semakin bagus bahkan ang-
ka kematiannya kurang dari 1 persen. 
Seiring dengan penerapan tahapan 

penakaran yang baik, order 
yang diterimanya pun 

semakin banyak.
“Memang 80 

persen pembeli 
berasal dari daerah 
Kediri dan Blitar,” 
ungkapnya.

Namun saat 
ini, sambung dia, 
pemesan bibit bud 

chipsnya sudah ada 
yang berasal dari 

Jawa Tengah. Irawan 
menyebutkan dirinya 

mendapatkan pesanan 
rata-rata 15 ribu bibit bud chips/hari. 
Belum ditambah pesanan sebanyak 
1.850  bibit bud chips dari Grobokan, 
800 bibit bud chips dari Rembang, 
dan 170 ribu bibit dari Pulau Madura 
pada tahun 2013 lalu.

Erupsi Gunung Kelud pada Tanggal 
14 Februari 2014 yang lalu, Irawan 
mengungkapkan usahanya pun turut 
terdampak. Puluhan ribu bibit bud 
chips yang sudah siap kirim menjadi 
rusak. Ujung daun seperti sobek-
sobek sepanjang 1 hingga 5 cm. 
kurang lebih 2 minggu, dirinya harus 
bekerja keras untuk mengembalikan 
jumlah produksi agar tetap bisa me-
menuhi tingginya permintaan. 

“Saya juga mengirim 300 mata 
koleksi degan harga Rp 12.000/biji 
dalam bentuk kemasan,” ungkapnya.

Pengiriman mata dalam bentuk 
kemasan ini, sambung dia, merupa-

kan  salah satu upaya dirinya untuk 
mempermudah pengiriman. Mata bud 
chips dikemas secara rapid dan rapat 
setiap mata bud chips. Mata bud chips 
yang dikirim dalam bentuk kemasan 
masih bisa bertahan selama satu 
minggu dan bisa langsung ditanam. 

“Dalam memenuhi kebutuhan 
bibit, saya tidak hanya menjual begitu 
saja, tetapi saya juga terus memantau 
perkembangan tebunya,” ujarnya. 

Irawan menjelaskan tidak bosan 
dirinya berbagai tips dengan para pe-
langgannya. Agar produksi tebu yang 
diharapkan sesuai dengan harapan 
yaitu menghasilkan tebu yang berkua-
litas. Diakuinya, tidak mudah untuk 
menyakinkan pelanggannya, namun 
dirinya terus mengungkapkan bisa 
ingin menikmati hasil sesuai dengan 
harapan, setiap petani harus terus 
meningkatkan pengetahuannya dan 
dirinya berani menjamin kegagalan 
tidak akan lebih dari 10 persen bila 
setiap petani bisa menerapkan Stan-
dard Operating Procedure (SOP). 

Saat disinggung soal omzet pena-
karan bibit bud chips, Irawan hanya 
tersebut sambil berkata ,”saya men-
jual seharga Rp 550/polibag dikali 15 
ribu dikali 30,” sambil tersenyum.

Selain penakaran bibit bud chips, 
CV Joyo Rosan juga memproduksi 
kompos yang dijual seharga Rp 400/
kg dan memiliki koleksi varietas 
tebu seperti POJ 2726, PS 41, POJ 
3016,POJ 2878, TC 04, F 154, PS 
8181, kurang lebih ada 182 varietas 
koleksi yang dimiliki yang dijadikan 
bank varietas diatas lahan seluas 0,2 
hektar.

“Saya memang sengaja menyedia-
kan lahan untuk bank varietas dan 
saya pun terus mencoba untuk mem-
budidayakannya,” kata Irawan yang 
mengaku mendapatkan beberapa 
varietas langka dari barter ataupun 
diberi orang.

Usaha yang digeluti Irawan tidak 
hanya di varietas tebu, Irawan juga 
membangun kemitraan dengan petani 
setempat untuk mencoba membudi-
dayakan varietas lainnya, Antara 
la in cabe, jagung dan singkong. Bagi 
Irawan, setiap orang bisa meraih 
kesuksesan bila mereka terus bela-
jar, bekerja keras dan berani untuk 
melakukan perubahan dan terus 
berinovasi. �

”Dalam
memenuhi 

kebutuhan bibit, 
saya tidak hanya 

menjual begitu saja, 
tetapi saya juga 
terus memantau 
perkembangan 

tebunya,”
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okra [ opini karyawan ]

Tren industri gula nasio-
nal satu dasawarsa ini yang 
mengalami suatu kemun-
duran dan kelesuan. Hal ini, 

merupakan sinyalemen negatif yang 
perlu kita waspadai. Mengingat, peru-
sahaan kita merupakan industri yang 
berbasis pada tebu (sugarcane based 
industry). Dan, gula adalah produk 
kita yang utama.

Akankah kita membiarkan kemun-
duran ini? Jika jawabannya iya, be-
rarti kita telah secara tidak langsung 
menyatakan menyerah, dan berenca-
na untuk berhenti menjalankan visi 
dan misi kita. Sungguhlah akhir yang 
tragis! Tetapi, tentu jawaban kita ada-
lah TIDAK!  Yang berarti, kita masih 
mempunyai semangat, untuk bergerak 
maju menghadapi segala rintangan 
yang ada. Sebab,  semangat untuk 
terus maju adalah bahan bakar men-
jalankan kereta perusahaan. Semangat 
yang tidak hanya dipekikkan lantang 
oleh mulut kita, tetapi juga harus be-
nar-benar terukir abadi di dalam san-
ubari kita.

Dewan Direksi PTPN X,
Saya sebagai karyawan PTPN X, 

merasa ingin turut mengobarkan se-
mangat kerja kita semua. Tahun 2013 
kemarin, kita mengalami kegoncangan 
yang sangat luar biasa. Produktifitas 
kita terbilang turun bila dibandingkan 
tahun 2012. Berbagai rintangan mun-
cul mulai dari anomali iklim, tingginya 
biaya produksi, ditambah lagi “sera-
ngan” gula rafinasi ‘mokong’ (baca: 
nakal) yang turut memangsa pangsa 
pasar gula kita, yaitu pangsa pasar gula 
untuk kebutuhan rumah tangga. Ini 
benar-benar rintangan-rintangan yang 
berat. Kita harus tetap optimis mampu 
menghadapi bergam rintangan. Bu-

aspIrasIku untuk DIreksI ptpn X

”Menaikkan Harga Gula 
dengan Kemasan Retail”

oLeh:  � M. kafI roIS

PG GemPolkreP
Juara harapan I lomba karya Tulis PTPN X - 2014

kankah rintangan-rintangan itu meru-
pakan manifestasi ujian dari Tuhan 
untuk kita? Secara mendasar, jika kita 
mampu menghadapi dan menyelesai-
kan ujian tersebut dengan sukses dan 
benar, tentu pada akhir ujian kita akan 
mendapat nilai yang bagus. Suatu nilai 
yang mengandung arti, kita menjadi 
semakin sabar, pintar dan kuat. 

Di tahun 2015 mendatang, tampak-
nya kita akan menghadapi kenaikan 
ujian “kenaikan kelas” lagi. Ujian itu 
berwujud pasar global. Saat-saat ini, 
mulai detik, jam, hari, minggu dan 
bulan, adalah masa-masa kita untuk 
‘mempeng’ (baca: rajin) belajar demi 
suksesnya menggarap soal-soal ujian 
pasar global 2015. Berbagai inovasi 
harus segera dicari. Berbagai langkah 
strategis preventif harus segera diker-
jakan. 

Dewan Direksi Direksi PTPN X,
Saat ini kita telah mempunyai jar-

gon hebat, yaitu EDO. Yang meru-
pakan kepanjangan dari “Efficiency, 
Diversification, Optimization”. Bebe-
rapa langkah telah kita tempuh untuk 
mengejawantahkan jargon tersebut. 

Unit-unit kerja PTPN X telah dan te-
ngah menggalakkan efisiensi di ber-
bagai lini. Suatu efisiensi yang positif 
dan membangun. Positif berarti ti-
dak menghindari suatu penambahan 
teknologi demi hasil yang lebih baik. 
Selanjutnya, diversifikasi mulai tam-
pak bergeliat di perusahaan kita. Kini 
pabrik gula tidak hanya memroduksi 
gula saja. Kita telah mencoba meng-
hasilkan produk samping (by product). 
Kita telah memanfaatkan tetes sebagai 
bahan bioethanol, POC (Pupuk Orga-
nik Cair) ramah lingkungan,CO2 –yang 
merupakan bahan minuman bersoda, 
dan juga listrik untuk dijual. Betapa 
turut ‘bungahnya’ (baca: senang) hati 
ini, melihat langkah-langkah kema-
juan kita. 

Dewan Direksi Direksi PTPN X,
Akan tetapi, ada hal yang meng-

ganggu pikiran saya dan kami para 
karyawan akhir-akhir ini, yakni me-
nyangkut harga gula hasil produksi pe-
rusahaan kita, PTPN X. Dengan mem-
perkirakan tren harga gula nasional 
yang mengalami tren turun, tampak-
nya harga gula menjadi perlu menda-
pat porsi lebih dalam pikiran kita. Hal 
ini karena harga gula berbanding lurus 
dengan semangat para petani mena-
nam tebu. Biaya penggarapan untuk 
tanaman tebu saat ini semakin tinggi, 
sedang pada ujungnya dengan harga 
gula yang murah, menyebabkan pene-
rimaan petani dari hasil panen tebu 
akan semakin sedikit. Bahkan terdapat 
beberapa petani yang merugi. Jika hal 
ini dibiarkan, maka petani akan men-
jadi enggan menanam tebu. Yang pada 
akhirnya, tidak menutup kemungkin-
an kita akan gulung tikar dan berhenti 
beroperasi. Kami benar-benar meri-
saukan hal tersebut. 
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Menghadapi redupnya semangat 
petani tebu, tentu kita telah berupaya 
menanggulanginya. Upaya mekanisasi 
merupakan suatu alternatif untuk me-
nurunkan biaya produksi. Mekanisasi 
telah mulai kita galakkan. Mulai dari 
pembukaan lahan, olah lahan, tanam 
bibit, pemupukan  irigasi,  hingga uta-
manya pada tebang muat dan angkut.

Namun, bila kita mencoba brows-
ing di internet, utamanya video budi-
daya tebu di luar negeri via situs You-
tube, maka kita akan dapat melihat 
betapa luar biasa maju budidaya tebu 
di sana. Kita sangat tertinggal dan 
merasa hanya “cincing-cincing celono 
nyemplung kolam.” Suatu pepatah 
yang berarti hanya setengah hati da-
lam penerapan mekanisasi budidaya 
tebu ini. Betapa tidak, sebab hanya be-
berapa petani tebu yang tampak sadar 
tahu dan sadar mau melaksanakan. 
Mahalnya harga alat mekanisasi masih 
menjadi alasan utama. Kitapun men-
jadi bergantung pada semangat bebe-
rapa petani pelaku mekanisasi ini. Kita 
berharap agar mereka dan kita ‘gepok 
tularkan’ (baca: sosialisasi lanjutan) 
kepada para petani tebu lain yang be-
lum melakukan upaya mekanisasi.

Dewan Direksi Direksi PTPN X,
Hal yang menjadi persoalan  lebih 

penting dan khusus dalam topik kali 
ini adalah: bagaimana kita bisa me-
naikkan harga gula pruksi PG? Suatu 
pertanyaan yang sulit untuk men-
jawabnya. Tetapi, tentu kita sebagai 
manusia yang telah dianugerahi akal 
dan pikiran oleh Tuhan YME, pasti 
bisa menemukan jawabannya. Walau-
pun sulit, tapi mari kita coba urai ke-
sulitan itu menjadi suatu kemudahan.

Dewan Direksi Direksi PTPN X,
Tampaknya, salah satu jalan untuk 

mengurai kesulitan itu adalah kita ber-
transformasi menjadi industri hilir. 
Suatu industri yang mengemas dan 
memasarkan sendiri hasil produksi 
kita. Dengan begitu, kita akan dapat 
memasang harga gula kita sesuai ke-
inginan kita. Tentunya dengan telah 
memperhitungkan beberapa hal yang 
menyebabkan naiknya harga jual terse-
but. Mengemas sendiri, maksudnya 
adalah mengemas gula kita secara re-
tail, dapat berupa kemasan 750 gram, 
1 kg, 2 kg atau 5 kg. Dengan langkah se-

per-
ti ini, 
kita juga menjadi 
mempunyai kelebih-
an, bila dibanding gula ra-
finasi yang ‘nakal’. Mereka tidak 
dapat meniru langkah kita ini. Dengan 
menunjuk peraturan bahwa gula rafi-
nasi itu hanya diperuntukkan untuk 
mencukupi kebutuhan industri maka-
nan-minuman dan obat-obatan saja. 

Mengenai harga jual, mari kita meli-
hat harga jual produk-produk gula da-
lam kemasan retail lain yang telah ber-
edar di pasaran. Melalui survei pada 
toko retail terkenal, gula kemasan 750 
gram produksi industri gula swasta 
dibandrol dengan harga Rp 11.900. 
Ada lagi, gula kemasan 1 kg dari salah 
satu BUMN Perkebunan dijual dengan 
harga Rp 13.800. Dengan melihat har-
ga jual gula kristal putih yang tinggi 
tersebut, hati ini rasanya ingin segera 
mengikuti jejak mereka, memperoleh 
harga jual yang tinggi untuk gula hasil 
produksi kita sendiri. 

Jika telah mengemas dalam ukuran 
retail dan memasarkan gula hasil pro-
duksi kita sendiri, maka para karya-
wan dapat melihatnya beredar luas di 
pasar- pasar dan toko-toko, karyawan 
akan mempunyai kebanggaan di dada 
mereka, yang bermuara pada bertam-
bahnya semangat etos kerja mereka. 
Dengan harga gula yang tinggi melalui 
kemasan retail, petani akan menjadi 
semakin sejahtera. Merekapun akan 
semakin bersemangat menanam tebu. 
PTPN X akan menjadi semakin eksis 
dan berkembang. Dan, itulah yang 
menjadi harapan terbesar kami, para 
karyawan PTPN X.

Dewan Direksi Direksi PTPN X,
Pertanyaan yang kita hadapi kini 

adalah kira-kira hambatan apakah 
yang akan muncul kelak, jika kita 
memproduksi gula dalam kemasan re-
tail?

Yang pertama, adalah apakah ada 

regulasi khusus 
yang melarang ki-

ta untuk me nge mas 
gula hasil produksi 

kita secara retail? Ba-
rangkali ada. Hal ini ha-

rus segera kita cari solusi-
nya.
Yang kedua, PTPN X mem-

punyai 11 pabrik gula (PG) dan tiap-
tiap PG itu menghasilkan kualitas 
gula yang berbeda dari segi ukuran 
kristal dan tingkat keputihan warna 
gula (ICUMSA). Apakah demi menge-
mas gula retail PTPN X ini, kita harus 
menggunakan kualitas sama, dengan 
cara menambah mesin atau alat ba ru 
keseragaman kualitas, atau kita me-
ngemas gula berdasar hasil produksi 
tiap PG dengan harga berbeda pula 
tiap PG? Sebagai contoh, secara kasat 
mata, dengan tidak mengunggulkan 
PG tertentu, kualitas gula hasil pro-
duksi PG Gempolkrep tidak kalah jauh 
bila dibanding dengan gula produksi 
industri swasta yang telah terlebih da-
hulu dikenal masyarakat. Hal ini me-
rupakan salah satu potensi yang dapat 
dimanfaatkan.

Kemudian kemasan retail seperti 
apa yang akan kita sasar? Tentu, ke-
masannya haruslah tampak elegan dan 
bonafit. Elegan bisa diartikan bagus 
penampilannya. Juga bisa berarti kuat 
atau tahan goncangan. Dan tentunya 
harus tampak praktis dan ergono-
mis,  yaitu kemasannya mudah dibuka 
dan ditutup, sehingga menghindari 
losses gula saat dituang. Sedang-
kan, bonafit dapat diartikan bahwa 
kon sumen mempunyai kebanggaan 
tersendiri ketika membeli gula kita.

Saya berkeyakinan, jika gula hasil 
produksi kita mempunyai kemasan 
retail yang elegan, maka pangsa pasar 
gula kita tidak akan hanya terbatas 
pada Pulau Jawa dan Indonesia Timur 
saja. Tidak menutup kemungkinan, 
pangsa pasar gula kita akan semakin 
meluas yang  dapat menjangkau selu-
ruh Indonesia bahkan dunia interna-
sional. Semoga! Amin!�
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KeTiKa penulis sedang 
berada di hypermarket, 
muncul pertanyaan dari 
teman: “Ini ada beberapa 

produk gula eceran dengan beragam 
merk. Mana gula produk pabrikmu?” 

Penulis tersenyum dan menjawab, 
“Kalau kita sedang berada di salah satu 
minimarket dan mereka menjual gula 
dengan brand nama minimarket mere-
ka sendiri, bisa jadi salah satunya gula 
produksi pabrikku yang dikemas ulang 
dan dilabeli oleh mereka, kan mereka 
tidak punya pabrik gula. Produk gula 
dari PG-ku sampai saat ini masih be-
rupa gula curah kemasan 50 kg, belum 
punya produk kemasan eceran 1 kg se-
perti ini.”

Kemasan eceran
Pertanyaan tersebut cukup menyen-

til apalagi ketika melihat harga gula 
yang tertera di rak display produk-
produk eceran tersebut berkisar antara 
Rp. 11.000 – Rp 13.000/kg, sementara 
harga lelang produk gula curah saat itu 
berkisar Rp. 8.400-an/kg, maka mun-
cul sebuah pertanyaan lanjutan: ba-
gaimana seandainya sebagian (hanya 
sebagian kecil saja dulu) produk gula 
PTPN X dijual dalam kemasan 1 kg atau 
1/2 kg atau 1/4 kg, mungkinkah ada 
peluang tambahan benefit bagi peru-
sahaan? Bagaimana seandainya PTPN 
X memiliki proses pengemasan mo-
del gula seperti yang beredar di hotel, 
restoran, dan kafe, yakni gula dalam 
sachet? Bukankah di tiap pabrik gula 
kita hampir dipastikan selama proses 
produksi berjalan ada produk gula ha-
lus yang selalu di lebur ulang dimana 
hal ini akan membutuhkan energi tam-
bahan? Lebih ekonomiskah seandainya 
semua produk gula halus seluruh PG 
dikumpulkan jadi satu dan dikemas 
kertas kecil kecil untuk langsung di-
pasarkan? Perlukah kita bingung de-
ngan labelisasi produk kita nantinya? 

surat untuk DIreksI

Sebuah Gagasan Sebagai Bahan 
Perenungan Kebijakan Pemasaran Gula

okra

Bukankah gula kemasan kertas itu ber-
label nama hotel atau restoran dimana 
gula itu dipakai atau bahkan ada yang 
tanpa label sama sekali, hanya bertu-
lis “gula” dan “sugar” pada dua sisinya 
yang berlawanan? 

Mengaitkan pertanyaan-pertanyaan 
di atas dengan pembangunan brand 
gula kristal putih (GKP) milik PTPN 
X barangkali masih terlalu jauh dan 
terkesan muluk-muluk. Tetapi ber-
gerak terlebih dahulu di tataran yang 
lebih kecil bukanlah hal yang tidak 
mungkin. Misalnya saja mulai “punya” 
dulu produk kemasan eceran. Sah-sah 
saja jika produk eceran itu nantinya 
hanya diberi label sederhana semacam 
‘N10’ di plastik kemasannya, toh tanpa 
menyebut kata gula pun, orang tahu 
kalau itu gula. Lain halnya untuk gula 
yang kemasannya dari kertas.

Hitungan Kasar
Tentunya sangat diperlukan feasi-

bility study dalam hal memproduksi 
sesua tu, meski produk tersebut sebe-
narnya bukan produk baru dan bukan 
pula produk turunan, produk lama yang 
dikemas berbeda pun perlu dibuatkan 
studi kelayakannya. Jangan-jangan de-

ngan dikemas berbeda bukan peluang 
keuntungan yang tercipta tetapi malah 
sebaliknya, karena hal ini terkait de-
ngan tambahan biaya produksi, keter-
sediaan market, hingga pola marketing 
yang dalam hal ini adalah gula eceran 
yang tentunya berbeda dengan pola 
marketing gula curah selama ini. 

Perihal ketersediaan market barang-
kali bisa dianggap bukan permasalahan 
berarti, karena gula adalah salah satu 
dari sembilan bahan kebutuhan pokok 
dan jumlah penduduk Indonesia juga 
terus bertambah yang artinya konsumsi 
juga bertambah. Angka konsumsi gula 
nasional dibanding produksi nasional 
menunjukkan kesenjangan yang cukup 
tinggi, dimana tingkat konsumsi jauh 
lebih tinggi dari produksi. Dorong an 
pemerintah soal swasembada gula na-
sional tahun 2014 tampaknya masih 
‘jauh api dari panggang’ meski program 
revitalisasi pabrik gula terus dijalan-
kan. Akibatnya  pemerintah memutus-
kan kebijakan impor gula untuk menu-
tup kekurangan tersebut.

Total produksi gula nasional tahun 
2013 sebesar 2,54 juta ton dengan kon-
sumsi mencapai 4,2 juta ton (17 kg per 
kapita per tahun). Sedangkan untuk 
konsumsi gula nasional tahun 2014 ber-
dasar hasil survey Surveyor Indonesia 
dan Sucofindo, diperkirakan mencapai  
kisaran 4,7 juta ton dengan perincian 
konsumsi rumah tangga sebesar 2,2 
juta ton dan sisanya konsumsi industri, 
baik home industry, industri kecil mau-
pun besar. 

Data tersebut jelas menunjukkan 
ketersediaan market gula eceran yang 
sangat besar (bila dipersentase, kon-
sumsi rumah tangga saja menyerap 
86,6% produksi tahun 2013). Meski 
di sini juga terdapat tantangan berupa 
adanya gula rafinasi yang menurut per-
aturan harusnya  khusus untuk industri 
makanan dan minuman tetapi ‘merem-
bes’ ke pasar rumah tangga. PTPN X 

oLeh:  � affanDI
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sendiri tahun 2013 lalu mencatatkan 
hasil prosuksi sebanyak 485 ribu ton, 
sedangkan proyeksi tahun 2014 akan 
memproduksi sebanyak 578 ribu ton. 

Terkait peluang seandainya tahun 
2014 PTPN X mengemas sebagian kecil 
produknya dalam kemasan eceran, ka-
takanlah sebesar 1% dari total produksi 
(sekitar 5.000 ton), yang  diambilkan 
dari gula milik PG, maka gambaran 
peluang yang ada kemungkinan diraih 
bisa disimulasikan berdasarkan harga 
lelang dan harga di tingkat eceran.  Un-
tuk harga gula tahun 2014 di prediksi 
berada pada kisaran Rp 10.000–Rp 
11.000/kg di tingkat eceran, sedangkan 
harga pembelian pemerintah selama 
Peraturan Menteri Perdagangan No. 28 
Tahun 2012 masih belum diubah, maka 
akan tetap di angka Rp. 8100/kg. 

Apabila diasumsikan harga lelang 
berada di kisaran Rp 8.500/kg, se-
dangkan harga eceran di ambil nilai 
tengah harga perkiraan di atas yakni 
Rp 10.500/kg dan harga jual gula 
eceran PTPN X misalnya diputuskan 
pada angka Rp 9.500/kg saja maka 
omzetnya sebesar 5.000 ton x Rp 
1.000 (selisih harga eceran dan 
harga lelang) = Rp 5 miliar.

Adapun struktur biaya tambah-
an jika mengemas eceran antara lain 
diperlukan pembelian digital elec-
tronic scale kecil kapasitas maksimum 
5 kg seperti yang ada di Laboratorium 
Pengolahan/Quality Control, plastik 
ukuran gula eceran yang dikehendaki 
(1 kg, ½ kg atau ¼ kg), mesin press 
plastik, listrik serta SDM untuk proses 
pengemasannya yang meski jumlahnya 
tidak banyak tetap harus diperhitung-
kan biayanya.

membangun infrastruKtur 
Pemasaran

Segampang dan secerah itukah gam-
baran peluangnya apabila PTPN X 
terjun mengemas gula eceran? Mung-
kin tidak, tetapi apakah hal ini mus-
tahil diperoleh? Tentu juga tidak. 
Tan tangan terbesar apabila PTPN X 
masuk di kemasan eceran adalah pro-
ses pemasaran nya, dimana selama ini 

PTPN X menjual gulanya dengan sistem 
curah, meskipun bisa jadi gula kemasan 
eceran pun bisa dijual dengan sistem 
tersebut, tetapi tentu harga jual sistem 
curah tidak akan sebesar apalagi lebih 
besar dari harga jual secara retail. 

Pada sistem curah yang cenderung 
mendapat untung besar adalah pen-
guasa jalur distribusi, para pedagang 
besar, sedangkan kita sebagai pro-
dusennya mendapat porsi keuntungan 
yang bisa jadi lebih sedikit, kok bisa? 
Bukankah simulasi di atas tadi sudah 
menunjukkan hal itu? Apalagi jika 
harga pokok produksi gulanya cukup 
tinggi/ mendekati harga lelang.

Tentu sangat riskan seandainya 
PTPN X masuk ke bisnis ritel secara 
langsung dan besar-besaran semisal 
membangun “KEDAI N-10,” mengingat 
bisnis ini sudah cukup sesak dengan 
menjamurnya s u p e r -
m a r - k e t 

h i n g g a mini-
market di ham- pir tiap kota 
di negeri ini. Nilai investasinya juga 
akan sangat besar untuk membangun 
minimarket dan sejenisnya.

Untuk membangun satu buah mini-
market saja dibutuhkan biaya setidaknya 
Rp 500 juta meskipun bisa disiasati de-
ngan sistem sewa bangunan dengan ten-
or 5-7 tahun untuk menekan biayanya. 
Tetapi tetap saja nilainya masih cukup 
besar bila dihubungkan dengan tingkat 
risikonya. Belum lagi masih minimnya 
dukungan jaringan distribusi serta sum-

ber daya manusia yang mumpuni di pola 
marketing semacam ini.

Membangun sistem distribusi pro-
duk bukanlah hal yang mudah dan 
dapat dilakukan dalam waktu singkat, 
maka memanfaatkan sumber daya yang 
sudah dimiliki saat ini bisa menja di al-
ternatifnya. Tiap pabrik gula dan unit 
tembakau memiliki koperasi karyawan 
yang dapat dimanfaatkan sebagai “ke-
dai-kedai”nya produk gula eceran dan 
mungkin produk PTPN X lain, semisal 
di kedelai edamame, bumbu dan sa-
yuran siap pakai serta cerutu. 

Toh di sekitar pabrik gula dan pabrik 
tembakau (otomatis di sekitar kopkar) 
ba nyak pelaku usaha kecil (penjual ma-
kanan dan minuman di warung-wa-
rung atau kantin) yang memerlukan 
gula tidak dalam bentuk curah. Se-
lain alternatif itu, menjalin kemitraan 
dengan minimarket-minimarket atau 
pedagang kecil di toko-toko dan pasar 
sekitar pabrik  juga tidak terlalu besar 
biaya tambahannya.  

Teringat Program Kementerian 
BUMN terkait sinergi antar BUMN, 

ada pertanyaan menggelayut 
dalam benak: muskilkah si-
ner gi ini merambah banyak 

sektor? Mustahilkah bila siner-
gi yang dimaksud juga diarah-

kan pada sistem distribusi produk 
antar BUMN sejenis yang belum 

dibentuk holding company-nya? 
Misalnya saja gula eceran PTPN X 

“dititipkan” pendistribusiannya kepada 
masyarakat langsung melalui BUMN 
Perkebunan lain yang sudah terlebih 
dahulu merambah sektor distribusi.

Mulai pertengahan tahun 2013, ber-
bekal penguasaan jalur distribusi dan 
SDM yang dianggap cukup mumpuni, 
salah satu BUMN Perkebunan memu-
tuskan bertarung head to head di bisnis 
ritel melalui pembangunan minimar-
ketnya. Apakah ini bisa ditangkap oleh 
insan PTPN X sebagai alternatif lain 
pola pemasaran produk-produknya, 
khu susnya gula, untuk mulai bermain 
di kemasan eceran dengan memanfaat-
kan keran sinergi antar BUMN yang su-
dah terbuka? Semoga saja.�

pedagang kecil di toko-toko dan pasar 
sekitar pabrik  juga tidak terlalu besar 
biaya tambahannya.  

Teringat Program Kementerian 
BUMN terkait sinergi antar BUMN, 

ada pertanyaan menggelayut 
dalam benak: muskilkah si
ner

sektor? Mustahilkah bila siner
gi yang dimaksud juga diarah-

kan pada sistem distribusi produk 
antar BUMN sejenis yang belum 

dibentuk 
Misalnya saja gula eceran PTPN X 

“dititipkan” pendistribusiannya kepada 
masyarakat langsung melalui BUMN 
Perkebunan lain yang sudah terlebih 
dahulu merambah sektor distribusi.

m a r - k e t 

h i n g g a mini-

dangkan harga eceran di ambil nilai 
tengah harga perkiraan di atas yakni 
Rp 10.500/kg dan harga jual gula 
eceran PTPN X misalnya diputuskan 

Adapun struktur biaya tambah-
an jika mengemas eceran antara lain 

digital elec-
 kecil kapasitas maksimum 

5 kg seperti yang ada di Laboratorium 
Pengolahan/Quality Control, plastik 
ukuran gula eceran yang dikehendaki 
(1 kg, ½ kg atau ¼ kg), mesin press 
plastik, listrik serta SDM untuk proses 
pengemasannya yang meski jumlahnya 

Perihal ketersediaan market barangkali bisa dianggap bukan permasalahan berarti, karena gula adalah 
salah satu dari sembilan bahan kebutuhan pokok dan jumlah penduduk Indonesia juga terus bertambah 

yang artinya konsumsi juga bertambah. 
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Mengapa Gula Kita Mahal?

Selama ini kita dihadapkan 
pada harga gula produksi 
Indonesia yang lebih tinggi 
dari harga gula produksi luar 

negeri, seperti Thailand, Australia dan 
India. Sehingga gula produksi kita ti-
dak bisa bersaing dengan produksi 
negara-negara tersebut. Hal ini diaki-
batkan oleh inefisiensi pabrik gula di 
Indonesia. Unit cost produksi pabrik 
gula yang tinggi menjadi penyebab 
rendahnya efisiensi pabrik gula. Hal 
tersebut diperparah oleh tingginya 
jam berhenti giling pabrik gula.

Jam berhenti giling pabrik gula se-
lama ini menjadi masalah yang sulit 
dipecahkan karena kejadiannya tidak 
ter duga sebelumnya. Jam berhenti 
giling pabrik gula bisa disebabkan 
oleh kurangnya pasokan tebu maupun 
malfungsi dari pabrik gula itu sendiri. 
Malfungsi pabrik yang terjadi terka-
dang sedemikian lama hingga ber-
hari–hari dan petugas terkadang tidak 
bisa menyelesaikan sendiri problem 
yang terjadi. Perusahaan harus men-
datangkan teknisi ahli yang berada di 
kota lain untuk menyelesaikan pro-
blem di pabrik gula. Kadang kala hal 
itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 
yang singkat.

Jam berhenti giling di pabrik gula 
idealnya kurang dari 4% waktu gi-
ling. Saat ini  pabrik gula baru berani 
merencanakan jam berhenti giling 
berkisar 6% karena melihat kondisi 
permesinan pabrik gula. Beberapa 
pabrik gula masih menggunakan mesin 
yang sudah berumur belasan sampai 
puluhan tahun. Kondisi mesin yang 
tua itu menjadi sangat rentan timbul 
kerusakan waktu dioperasionalkan. Di 

aMkD

Turunkan Jam Berhenti Giling 
dan Persiapan Pabrik Gula Baru

tahun 2012 jam berhenti giling pabrik 
gula di lingkup PT Perkebunan Nusan-
tara X (Persero) masih di atas 7% dari 
rencana kerja yang dipatok di bawah 
5%. Jam berhenti giling ini masih jauh 
dari angka ideal. Akibat yang yang 
ditim bulkan dari berhentinya produk-
si ini adalah kerugian yang besar bagi 
pabrik gula dan petani tebu.

Untuk mengurangi jam berhenti gi-
ling, seharusnya karyawan memahami 
proses yang berjalan di dalam pabrik 
gula dan bisa memprediksi malfungsi 
yang akan terjadi. Untuk memahami 
proses produksi dan meningkatkan 
kepekaan terhadap timbul nya mal-
fungsi ini maka diperlukan suatu me-
tode yang efektif dan mudah dipahami 
oleh karyawan. Salah satu metode 
itu adalah Failure Modes and Effects 
Analysis (FMEA), yang diterjemah-
kan ke dalam Bahasa Indonesia se-
bagai Analisis Modus Kegagalan dan 
Dampaknya (AMKD).

aPa Keunggulan amKD?
Analisis Modus Kegagalan dan 

Dam paknya, awalnya dikembang-
kan di industri penerbangan. Suatu 
in dustri yang penuh dengan risiko 
dan dampak yang sangat besar. Ter-
nyata Analisis Modus Kegagalan dan 
Dampaknya berhasil menekan keja-
dian yang tidak diharapkan di indus-
tri penerbangan. Coba kita bayangkan 
apabila pesawat terbang tiba–tiba 
salah satu mesinnya mati, atau sayap-
nya tidak bisa digerak kan naik turun, 
tentu sangat membahayakan penum-
pangnya. Metode ini sudah banyak di-
adopsi oleh perusahaan–perusahaan 
manufaktur dan berhasil mengurangi 
kerugian akibat malfungsi peralatan. 
Bahkan metode ini telah digunakan 
di rumah sakit untuk meningkatkan 
keamanan pelayanan. AMKD ini telah 
menjadi bagian dari manajemen risiko 
di rumah sakit.

Analisis Modus Kegagalan dan 
Dampaknya merupakan bagian dari 
manajemen risiko. Prinsip dalam ma-
najemen risiko adalah menghindari 
atau meminimalisir risiko yang ada. 
Menghindari risiko dengan meran-
cang proses produksi yang aman atau 
membuat parameter–parameter ter-
tentu untuk mencegah risiko itu mun-
cul. Sedangkan meminimalisir risiko 
untuk menghadapi risiko yang tidak 
bisa dihindari dengan persiapan yang 
matang dan terukur. Risiko yang tidak 
bisa dihilangkan harus selalu dimoni-
tor sehingga kita mampu mengendali-
kan dampak yang timbul.

Metode ini mudah dibuat dan di-
aplikasikan, apalagi pada industri 
manufaktur yang tingkat variabilitas 
prosesnya rendah. Semua tahapan 
produksi di pabrik gula baik on farm 

oLeh:   � dr. wahJoe harIJanTo
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maupun off farm bisa dibuatkan Anali-
sis Modus Kegagalan dan Dampaknya. 
Untuk membuat metode ini tidak 
diperlukan suatu penelitian yang men-
dalam atau suatu kualifikasi pendidik-
an tertentu. Karyawan yang sudah me-
mahami suatu proses produksi sudah 
mampu membuat AMKD ini. Pem-
buatan AMKD juga tidak membutuh-
kan biaya yang banyak. Dengan suatu 
diskusi yang mendalam dan ditunjang 
oleh literatur-literatur yang ada, sudah 
cukup untuk membuat AMKD. 

Analisis Modus Kegagalan dan 
Dampaknya ini adalah suatu metode 
yang realistis untuk mengurangi ke-
jadian yang tidak diharapkan dalam 
suatu proses produksi. Langkah-
langkah yang dibuat kadangkala sa-
ngat sederhana dan umum dilakukan, 
tetapi sering dilupakan dalam peker-
jaan sehari-hari. Contohnya adalah 
membuat standar operasional prose-
dur, memasang tanda peringatan dan 
lainnya. AMKD bukan hanya berman-
faat untuk menurunkan jam berhenti 
giling di pabrik gula tetapi juga bisa 
meningkatkan efisiensi dan produkti-
fitas. Kerusakan mesin dan peralatan 
bisa dicegah, umur mesin menjadi le-
bih lama dan biaya reparasi dan peme-
liharaan menjadi lebih rendah.

bagaimana membuat amKD
Seperti diutarakan di atas bahwa 

membuat Analisis Modus Kegagalan 
dan Dampaknya tidaklah sesulit yang 
kita bayangkan. Langkah pertama 
adalah membentuk tim penyusun yang 
terdiri dari orang–orang yang mema-
hami proses produksi dan mempunyai 
komitmen yang tinggi pada peningka-
tan mutu. Apabila tim sudah terben-
tuk, sebagai langkah kedua maka pa-
hamilah proses produksi dan tentukan 
proses yang akan dievaluasi. Dasar pe-
milihan proses yang dievaluasi adalah 
kompleksitas proses dan tingkat pen-
tingnya proses tersebut.

Semakin penting dan kompleks pro-
ses tersebut maka semakin dikehen-
daki untuk dievaluasi. Selain proses, 
disusun pula sub-proses yang mem-
bentuk proses tersebut. Sub-proses 
yang disusun bisa bercabang-cabang 
sebagaimana kompleksitas proses 
yang dibentuk. Langkah ketiga, kita 

mengidentifikasi kejadian-kejadian 
kegagalan yang biasanya terjadi atau 
mungkin terjadi pada sub-proses 
tersebut. Setiap modus kegagalan di-
perkirakan dampak yang mungkin ter-
jadi. Informasi dampak diperoleh dari 
pengalaman kita atau diambil dari lite-
ratur yang ada.

Langkah keempat adalah hal yang 
paling penting dalam pembuatan 
AMKD. Pada langkah ini dibuat matrix 
grading dari setiap modus kegagalan. 
Setiap modus kegagalan dinilai dari 
seringnya kejadian, besarnya dampak 
dan kemudahan kegagalan tersebut 
dideteksi.

Dari tiga parameter tersebut tiap 
modus kegagalan dinilai prioritas 
risikonya. Semakin besar nilai priori-
tas risikonya maka modus kegagalan 
tersebut dipilih untuk dilakukan anali-
sis lebih lanjut. Langkah kelima adalah 
membuat langkah-langkah pencegah-
an atau meminimalisir risiko yang ada. 
Langkah-langkah tersebut bisa berupa 
kebijakan, standar prosedur operasio-
nal, pelatihan karyawan, mengubah 
proses atau mengganti proses dengan 
yang lebih aman dan rekomendasi-
rekomendasi perbaikan.

siaPa yang memerluKan amKD?
Analisis Modus Kegagalan dan 

Dampaknya bukan hanya dibutuh-
kan perusahaan yang sudah berope-
rasi tetapi juga oleh perusahaan yang 
akan beroperasi atau perusahaan yang 
akan mengembangkan lini produksi 
baru. Perusahaan baru atau yang akan 
mengembangkan lini produksi baru 
tersebut bisa menyusun AMKD ter-
lebih dahulu dan melatih karyawan-
nya untuk memahami dan menguasai 
AMKD terlebih dahulu sebelum mu-
lai beroperasi. Kalau kita menyusun 
suatu AMKD terlebih dahulu kita bisa 
mengetahui kelebihan dan kekurang-
an dari proses produksi yang akan kita 
jalani.

AMKD tidak hanya bisa diterap-
kan di dalam pabrik gula saja. AMKD 
juga bisa diterapkan pada proses di 
luar pabrik gula. Tergantung dari kita 
akan menggunakan metode ini untuk 
menyelesaikan masalah apa dan di-
mana. Tetapi tidak semua proses ha-
rus dibuat Analisis Modus Kegagalan 

dan Dampaknya, cukup kita analisis 
proses- proses yang mempunyai nilai 
prioritas risiko tertentu saja.

Nilai prioritas risiko menjadi acuan 
untuk memilih modus kegagalan yang 
akan dianalisis. Karena energi dan 
sumber daya kita terbatas dan harus 
kita curahkan juga untuk menindak-
lanjuti rekomendasi dari AMKD. Jadi 
AMKD ini bukan suatu hasil akhir dari 
kegiatan kita, tapi merupakan pandu-
an untuk kita melakukan perbaikan 
yang berkesinambungan. 

aPa Keuntungan bagi Kita bila 
melaKsanaKan amKD?

Setelah AMKD terbentuk dan men-
jadi tugas tim penyusun untuk melaku-
kan sosialisasi ke seluruh karya wan. 
Dukungan manajemen diperlukan un-
tuk menjalankan rekomendasi yang di-
hasilkan AMKD. Tanpa dukungan ma-
najemen, bisa dipastikan AMKD hanya 
menjadi seonggok buku tanpa manfaat 
apapun. Perlu dibuat langkah–langkah 
untuk menjalankan rekomendasi yang 
dihasilkan. Karyawan juga harus pa-
ham akan potensi kegagalan pada pro-
ses produksi yang dijalankan sehingga 
mampu untuk menghindari, mence-
gah, dan meminimalkan dampak yang 
mungkin terjadi.

Apabila hal di atas bisa diwujudkan 
maka malfungsi dan kejadian yang 
tidak diharapkan bisa dicegah dan 
dampaknya bisa dihindari. Pabrik gula 
yang melaksanakan AMKD tentu tidak 
hanya bisa menurunkan jam berhenti 
giling saja tetapi juga mampu mening-
katkan efisiensi dan produktifitasnya.

aPa beDa amKD Dengan buKu ma-
nual?

Analisis Modus Kegagalan dan 
Dampaknya tidak sama dengan buku 
manual. Biasanya buku manual berisi 
pedoman kita menjalankan suatu alat 
dan langkah-langkah yang perlu di-
ambil bila ada gangguan. Sedangkan 
AMKD berisi tindakan-tindakan pre-
ventif untuk mencegah suatu kegaga-
lan. AMKD juga berisi dampak atau 
risiko yang mungkin timbul bila ter-
jadi kegagalan sehingga karyawan bisa 
memperkirakan dampak yang timbul. 
Pada buku manual tidak terdapat po-
tensi risiko maupun dampak dari mal-

okra
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fungsi alat tersebut terhadap 
perusahaan.

Buku manual berlaku untuk 
proses tertentu dan mewajib-
kan karyawan mengikuti proses 
tersebut. Sedangkan AMKD 
bisa merekomendasikan pe-
rubahan proses produksi. Ke-
tika  dievaluasi proses tersebut 
tidak aman, maka user bisa 
menggunakan proses lain yang 
lebih baik. Sehingga dapat dika-
takan bahwa AMKD merupakan 
bagian dari Total Quality Man-
agement.

lalu bagaiman bila masiH 
timbul malfungsi?

Apabila kita sudah meny-
usun AMKD dan menjalankan 
dengan benar, apakah kegaga-
lan tidak akan muncul. Tidak 
ada jaminan untuk hal tersebut. 
Potensi kegagalan itu masih 
tetap ada dan potensi untuk ter-
jadi masih tetap ada. Kita hanya 
bisa menurunkan probabilitas 
kejadian buruk. Apa langkah 
kita bila kejadian tetap terjadi? 
Kita bisa melakukan investi-
gasi kegagalan tersebut dengan 
analisis akar masalah. Banyak 
metode yang bisa digunakan un-
tuk menganalisis akar masalah, 
seperti: 5W 1H, Diagram Tulang 
Ikan (Ishikawa Chart), anali-
sis penyimpangan dan analisis 
kontrol penghalang. Hasil dari 
analisis akar masalah sangat 
berguna dalam memperbaiki 
AMKD.

Semua potensi kegagalan yang re-
komendasinya sudah dijalankan harus 
dievaluasi apakah kejadiannya meng-
alami penurunan apa tidak. Melalui 
analisis akar masalah akan diketahui 
penyebab kegagalan tersebut. Dengan 
diketahui penyebabnya maka bisa 
dibuat rekomendasi baru untuk mem-
perbaiki proses produksi. Rekomenda-
si yang kurang berhasil menurunkan 
kegagalan harus dievaluasi dimana 
letak kegagalannya. Apakah kegagalan 
rekomendasi itu terletak di pelaksa-
naan atau rekomendasi tersebut sulit 
dilakukan.

Laporan–laporan kejadian kegaga-

lan atau malfungsi dan hasil investiga-
si dengan analisis akar masalah harus 
didokumentasikan. Dengan pendoku-
mentasikan yang baik, tim penyusun 
AMKD bisa melakukan evaluasi ke-
berhasilan rekomendasi yang diberi-
kan. Investigasi yang dilakukan tidak 
boleh untuk mencari siapa yang salah 
tetapi lebih ditekankan mengapa hal 
itu terjadi. Apabila kita melakukan 
investigasi untuk mencari siapa yang 
salah maka yang terjadi setiap karya-
wan akan menutupi kegagalan yang 
terjadi.

aPa Penyebab tersering Kegaga-
lan imPlementasi amKD?

Sering kita mengetahui suatu ren-

cana yang baik ternyata hanya 
sebatas rencana tanpa pelaksa-
naan atau dengan pelaksanaan 
ala kadarnya. Apa yang sering 
menjadi faktor penyebab ke-
gagalan implementasi AMKD 
di perusahaan? Sering yang 
menjadi penyebab adalah kita 
tidak mensosialisasikan AMKD 
dengan benar. Karena AMKD 
dibuat oleh tim, maka tidak 
semua karyawan akan menge-
tahui dengan benar sebelum 
dilakukan sosialisasi. Dengan 
sosialisasi yang intensif maka 
AMKD ini akan dipahami oleh 
karyawan. Karyawan dengan 
pemaham AMKD yang baik 
akan mampu melaksanakan re-
komendasi dengan baik pula.

Dukungan manajemen di-
butuhkan bila rekomenda si-
nya menyentuh ranah sistem 
dan membutuhkan sokong an 
sumber daya, seperti bia ya pe-
latihan,  penyediaan per a lat an, 
menuntut dan melibat kan lin-
tas bagian. AMKD akan men-
dapat hambatan dari karyawan 
apabila rekomendasinya berupa 
pemindahan dan penggantian 
karyawan. Sebaiknya AMKD 
merekomendasikan perbaikan 
langkah-langkah proses dan bu-
kan suatu pemindahan personil 
antar bagian.

PenutuP
Analisis Modus Kegagalan 

dan Dampaknya ini sangat co-
cok diterapkan pada perusahaan yang 
sudah berjalan. Dan sangat disarankan 
disu sun AMKD pada perusahaan yang 
akan memulai suatu proses baru. Se-
belum pabrik gula memulai produksi 
akan lebih baik bila disusun Analisis 
Modus Kegagalan dan Dampaknya 
terlebih dahulu. Bagi karyawan baru 
sebelum memulai kerja akan mengun-
tungkan bila dibekali dengan AMKD 
terlebih dahulu sehingga mereka 
mampu menge nali risiko yang ada dan 
mampu memprediksi dampak yang 
mungkin timbul. AMKD adalah suatu 
metode yang tidak lepas dari kekura-
ngan dan tidak ada yang sempurna se-
lain DIA.�

okra

Bagi karyawan baru, 
sebelum memulai 
bekerja akan 
menguntungkan 
bila dibekali dengan 
AMKD terlebih dahulu 
sehingga mereka 
mampu mengenali 
risiko yang ada dan 
mampu memprediksi 
dampak yang mungkin 
timbul. 
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Laporan:  � Sekar aruM

penTingnya menjaga kesehatan 
pada usia lansia, memang sangat pen-
ting untuk dilakukan. Inilah yang 
menjadi perhatian bersama Ikatan Is-
tri Keluarga Besar (IIKB) PTPN X bagi 
seluruh para anggotanya.Untuk itu 
pada Rabu 11 Juni yang lalu digelarlah 
seminar kesehatan dengan tema ‘Pen-
tingnya Kesehatan di Usia Senja’.

Seperti yang diutarakan oleh Yuni 
Djoko Santoso, Wakil Ketua IIKB saat 
ditemui di sela acara, menurutnya 

seminar tersebut terselenggara lan-
taran bentuk kepedulian para IIKB 
terhadap dunia kesehatan yang begitu 
besar.

“Hasil penelitian yang dilakukan 
Kementerian Kesehatan menunjuk-
kan angka harapan hidup masyarakat 
Indonesia dari tahun ke tahun terus 
meningkat. Pada 2014, usia harapan 
hidup masyarakat Indonesia rata-rata 
akan mencapai 72 tahun. Padahal, 
pada 2004, usia harapan hidup hanya 
pada kisaran 66,2 tahun. Agar bisa me-
nikmati hidup di usia senja, diperlu-

Ingin Hidup Sehat? 
Seimbangkan 
Nutrisi dan Olahraga

kan gaya hidup dan nutrisi seimbang.
Ini tentu sangat miris sekali, untuk itu-
lah kami ingin memngkampanyekan 
hidup sehat dan gizi seimbang sedari 
sekarang,” jelas wanita cantik ini.

Iapun berharap dengan terselengga-
ranya seminar ini, para anggota men-
jadi lebih mengetahui dengan pasti 
usaha apa yang tepat untuk tetap men-
jaga kesehatan bahkan hingga usia 
senja. Di samping itu menjelang bulan 
Rama dhan seperti saat ini, para ang-
gota dapat terus memberikan nutrisi 
yang baik bagi keluarga dalam meng-
hadapi musim pancaroba yang tidak 
menentu seperti saat ini.

Sementara itu Ahli Gizi dari RS Haji 
Surabaya, Ritna Triwidyaningrum se-
laku pembicara mengatakan, bebera-
pa tahun terakhir, banyak orang usia 
muda yang sudah terkena penyakit 
kronik, mulai dari penyakit hipertensi, 
penyakit diabetes mellitus hingga jan-
tung. Tidak jarang pula, mereka yang 
masih berusia produktif sudah meng-
alami masalah pada syaraf sehingga 

� Berolahraga ringan juga efektif untuk 
menjaga kesehatan di usia senja. 

foTo:dery ardiaNsyah
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daya motorik dan daya ingatan menu-
run. Begitu juga masalah tulang, obe-
sitas, dan masalah kesehatan lainnya.

“Jangan memandang remeh ten-
tang gizi dan kesehatan. Kegemukan 
atau obesitas adalah bom waktu ter-
lebih jika tidak diimbangi dengan 
olahraga dan nutrisi secara seimbang,” 
kata Ritna.

Ritna menambahkan, terjadinya 
kegemukan atau obesitas tidak lain ka-
rena apa yang dimakan lebih banyak 
dari apa yang dikeluarkan. Dengan 
kurangnya gerak, maka timbunan le-
mak menjadi semakin banyak. Obe-
sitas merupakan pintu untuk menuju 
ke berbagai penyakit serius, mulai dari 
jantung koroner, diabetes mellitus, 
hipertensi, dan lain-lain.

“Patokannya adalah lingkar perut 
untuk perempuan tidak boleh lebih 
dari 80 cm dan untuk pria tidak boleh 
lebih dari 90 cm, agar bisa menikmati 
hidup dan mencapai usia harapan hi-
dup 72 tahun dalam kondisi sehat, 
ungkap Ritna, maka harus diatur gaya 
hidup dan pola makan serta asupan 
gizinya,” katanya.

Pada usia lanjut, lanjut Ritna, juga 
terjadi perubahan yang meliputi pe-
rubahan fisik, mental, psikososial, dan 
spiritual. Perubahan fisik meliputi pe-
rubahan yang terjadi pada tubuh dan 
fungsi-fungsi organ tubuh. Kekuat-
an fisik dan daya tahan tubuh secara 
umum pada wulan mengalami penu-
runan, serta mekanisme kerja organ 
tubuh mulai terganggu. Kemunduran 
tersebut disebabkan oleh perubahan 

yang secara alami terjadi pada lansia.
Makanan dan pola makan yang se-

hat dapat menjamin  hidup lebih sehat, 
tetap aktif dalam waktu yang lama, 
membantu melindungi diri dari penya-
kit, dan mempercepat penyembuhan 
bila terkena sakit. Banyak wulan yang 
menjalani hidup yang aktif dengan be-
berapa masalah kesehatan, sehingga 
menjadi rentan dan mudah terkena 
sakit dan beresiko kekurangan gizi.

Perlu diingat, lanjutnya pendidikan 
gizi bagi kaum usia lanjut, kelompok 
pra pensiun merupakan salah satu hal 
yang penting untuk mencegah terjadi-
nya salah nutrisi yang bisa menim-
bulkan hal-hal yang tidak diinginkan. 
Masalah gizi yang dihadapi para lan-
sia terkait dengan menurunnya ak-
tifitas fisiologis tubuhnya. Selain itu 
status kesehatan yang tidak seragam 
menyulit kan menetapkan standar ke-
butuhan zat gizi lansia tersebut. 

Peranan baKteri baiK
Dalam usus bagi lansia

Masih dari Ahli Gizi dari RS Haji 
Surabaya, Ritna Triwidyaningrum 
bah wasanya ada sebuah studi baru me-
nemukan bahwa kunci panjang umur 
bagi lansia terletak pada triliunan 
‘bakteri baik’ yang hidup di dalam usus 
orang-orang berusia 60 tahun ke atas 
tersebut. Keberagaman bakteri terse-
but hanya bisa didapatkan dari variasi 
makanan yang dikonsumsi, terutama 
dari buah-buahan dan sayuran.

Dengan keberagaman bakteri yang 
ada maka hal ini dapat membantu 

mencegah sejumlah besar penyakit 
serta gangguan kesehatan seiring de-
ngan pertambahan usia seperti hilang-
nya daya ingat.

“Studi ini pun memberikan motiva-
si bagi banyak orang agar tidak mem-
beri makan kakek neneknya dengan 
makan an berkalori dan bervitamin 
saja, justru lebih baik jika Anda mem-
variasikan makanan mereka karena 
Anda juga memberi makan bakteri-
bakteri baik di dalam ususnya,” ung-
kapnya.

Kesimpulan ini didapatkan dari 
sebuah penelitian yang menanyai 178 
pria dan wanita berusia 64-72 tahun 
tentang pola makannya, kemudian 
menganalisis bakteri-bakteri di dalam 
ususnya dan menempatkan partisipan 
dalam sebuah tes kesehatan. Partisi-
pan sendiri terbagi dalam dua kategori, 
partisipan yang tinggal di rumah dan 
partisipan yang tinggal di rumah sakit.

“Hasilnya, lansia yang tinggal di 
rumah sakit selama lebih dari enam 
minggu memiliki variasi bakteri usus 
yang lebih sedikit dibandingkan lansia 
yang tinggal di rumah. Kondisi kes-
ehatannya pun lebih buruk dan pola 
makannya tidak bervariasi,” terangnya 
kembali.

Lansia yang tinggal di rumah sakit 
juga makan buah-buahan dan sayuran 
namun dalam porsi yang lebih kecil, 
bahkan sebagian besar pola makan-
nya didominasi makanan berlemak, 
mengandung gula dan daging. Jumlah 
asupan karbohidratnya pun lebih kecil 
daripada yang tinggal di rumah saja.�

foto:dery ardIansyah

� Yuni Djoko Santoso, Wakil Ketua IIKB (tengah) membuka seminar kesehatan dengan tema ‘Pentingnya Kesehatan di Usia Senja’.
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perIngatan harI kartInI ptpn X

Meneruskan 
Perjuangan
RA Kartini

Laporan:  � SISka PreSTIwaTI

perjuangan Raden Ajeng (RA) 
Kartini untuk meningkatkan harkat 
dan martabat kaum perempuan sudah 
menjadi kewajiban bagi seluruh kaum 
perempuan Indonesia untuk melan-
jutkannya, tidak terkecuali para ibu 
rumah tangga. Sebab, untuk melan-
jutkan perjuangan RA Kartini, seorang 
perempuan tidak harus bekerja di luar 
rumah. Itu yang disampaikan Ketua 
Umum Ikatan Istri Keluarga Besar 
(IIKB) PT Perkebunan Nusantara X 
(Persero), Nastiti Subiyono dalam 
acara “Kartini Masa Kini yang Sehat 
Jasmani dan Rohani” di Aula Kantor 
Direksi PTPN X Jalan Jembatan Me-
rah Surabaya, 21 April 2014. 

“Acara ini merupakan bentuk rasa 
syukur kita atas perjuangan RA Kartini 
dalam mengubah nasib kaum perem-
puan untuk memiliki hak yang sama 
dengan kaum pria,” kata Nastiti. 

Di masa RA Kartini, tambah dia, 

kan pendidikan setinggi kaum pria. 
Berkat perjuangan RA Kartini, saat ini 
kedudukan kaum perempuan Indone-
sia sudah hampir sejajar dengan kaum 
pria. Kaum perempuan sudah bisa me-
nikmati pendidikan sampai ke jenjang 
pasca sarjana. Bahkan, saat ini banyak 
kaum perempuan yang menduduki 
jabatan strategis baik di lingkungan 
pemerintahan maupun di perusahaan 
swasta.

“Untuk itu, kita semua wajib bersyu-
kur dan harus meneruskan perjuang an 
Kartini,” ungkapnya.

Nastiti menambahkan untuk melan-
jut kan perjuangan RA Kartini dalam 
membangun bangsa dan negara tidak 
harus dengan bekerja dan berkarir di 
luar rumah. Namun dengan menjadi 
istri dan ibu yang baik dan berwawasan 
tinggi akan melahirkan keluarga yang 
harmonis, rukun dan bahagia. Dengan 
menciptakan rumah tangga yang har-
monis, damai, penuh cinta kasih itu 
merupakan bentuk perjuangan para 
Kartini masa kini untuk melanjutkan 
tongkat estafet dari RA Kartini. 

“Jangan minder karena menjadi 
ibu rumah tangga. Sebab, prestasi ibu 
dalam menciptakan keluarga yang 
harmonis penuh dengan cinta kasih 
merupakan sebuah prestasi yang tidak 
ternilai,” tegasnya.

Sebab, sambung dia, untuk bisa 
menduduki jabatan strategis di se-
buah perusahaan atau menjadi se-
orang businesswomen yang sukses 
itu mudah. Namun, menjadi seorang 
istri sholehah dan menjadi ibu yang 
sukses mengantarkan anak-anaknya 
ke tangga kesuksesan merupakan se-

kaum perempuan tidak memiliki hak 
yang sama dengan kaum pria. Saat itu, 
kaum perempuan tidak memiliki hak 
untuk menuntut ilmu dan menerus-

�nastiti subiyono | KEtUA UmUm IIKB PtPNX 

� Semangat RA Kartini akan selalu menginspirasi anggota IIKB.
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buah pekerjaan dan tanggung jawab 
yang tidak mudah. Untuk bisa meraih 
prestasi tersebut, tidak hanya membu-
tuhkan kesabaran, ketelatenan, kerja 
keras tetapi juga diperlukan tekat  dan 
pengabdian serta keikhlasan tanpa ba-
tas. 

“Kesuksesan seorang ibu rumah 
tangga dalam menciptakan keluarga 
yang bahagia lahir batin merupakan 
pondasi bagi negara untuk memba-
ngun bangsa ini semakin baik dan se-
makin maju,” papar dia.

Untuk memeriahkan acara karti-
nian, panitia IIKB juga  menyeleng-
garakan lomba keserasian berbusana. 
Setiap anggota yang ada tim juri beser-
ta lima ibu-ibu direksi diam-diam me-
nilai dan memperhatikan keserasian 
busana yang dikenakan. Setelah mela-
lui penilain yang cukup alot, akhirnya 
ada sembilan anggota yang dinobat-
kan menjadi juara yang terdiri atas 
tiga orang juara 1, juara 2, dan juara 3 
serta 3 orang untuk juara harapan dan 
3 orang untuk juara hiburan.�

Juara HaraPaN

1. ibu Hj. abdul munib [ PG mojopanggoong ]
2. ibu Hb.Koes Darmawanto [ PG toelangan & PG Kremboong ]
3. ibu adi baskoro [ PG tjoekir ]

Juara HiburaN 

1. ibu noor Zaman [ PG Ngadirejo ] 
2. ibu Hj. ibnu gunawan [ Pt Nusantara medika Utama ]
3. ibu miftakhul munir [ PG Watoetoelis ]

Pemenang lomba Keserasian berbusana iiKb

1.  ibu Priyo utomo
 [ PG Camming ]

2.  ibu Hj. alan Purwandiarto
 [ PG Djombang Baru ]

3.  ibu cahyo budi
 [ PG Pesantren Baru

menguCaPKan

Selamat & Sukses
giling 2014

PtPnx (Persero)

head offIce:
Wisma Jasa Tania, 3rd-4th floor

Jl. Teuku Cik ditiro No. 14. 
Jakarta Pusat 10350

Telp. (021) 3101850, 3101912
fax. (021) 31923089, 31937617

surabaya Branch:
Jl. P. diponegoro No. 45.

surabaya 60241
Telp. (031) 5676002 | fax. (031) 5677645

semarang Branch:
ruko Pandanaran Complex block iV No. 2-6

Jl. Pandanaran. semarang 50138
Telp. (024) 8411370, 8310170

fax. (024) 8415634

Bandung Branch:
Jl. Cihampelas No. 58-a. bandung 40116
Telp. (022) 4202598 fax. (022) 4202598

Medan Branch:
Jl. kapt. Pattimura No. 22-C. 

medan 20153
Telp. (061) 4152565, 4151155 

fax. (061) 4150932

Mitra dalam Memberi SolusiMitra dalam Memberi Solusi

foTo-foTo:dery ardiaNsyah
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stetoskop [ kesehatan ]

Hindari MERS
dengan Jaga Perilaku

flu arab telah menjangkiti 396 orang. hingga 
april 2014, 109 orang meninggal dunia.
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BanyaK orang bertanya apa itu 
MERS (Middle East Respiratory Syn-
drome-Coronavirus) dan mengapa 
bisa menyebabkan ratusan orang me-
ninggal. 

“MERS merupakan gangguan per-
nafasan karena new variant virus,” 
ungkap dokter spesialis penyakit da-
lam RS Gatoel, dr Supiansyah Sp.PD.

Supiansyah menjelaskan, MERS 
merupakan penyakit yang disebabkan 
oleh coronavirus baru, yang disebut 
oleh kelompok studi coronavirus dari 
Komite Internasional untuk Taksono-
mi Virus sebagai Middle East Respira-
tory Syndrome Coronavirus (MERS-
CoV). Virus itu tidak sama dengan 
coronavirus penyebab Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS), na-
mun mirip dengan coronavirus yang 
terdapat pada kelelawar. 

Alumnus Fakultas Kedokteran Uni-
versitas Airlangga ini menambahkan, 
k-asus MERS pertama kali dilaporkan 
pada 11 September 2012 di Arab Saudi. 
Hingga Juni 2013, tercatat sebanyak 
77 kasus jumlah infeksi MERS-CoV di 
dunia. Yang terbanyak terjadi di Saudi 
Arabia, disusul Italia, Inggris, Peran-
cis, Jordania, Qatar, Tunisia dan Uni 
Emirat Arab. Dari kasus-kasus itu, 40 
di antaranya berakhir dengan kema-
tian.

Supiansyah menjelaskan awal-
nya oleh Badan Kesehatan Dunia 
(WHO)  dan para akademisi menilai 
bahwa pergerakan perkembangan vi-
rus ini lamban namun yang terjadi 
virus ini sangat mudah mengalami 
mutasi dengan masa inkubasi antara 
tiga hari hingga satu minggu. Infeksi 
MERS-CoV yang dialami sebagian be-
sar orang akan berkembang menjadi 
penyakit saluran pernapasan berat 
atau sedang, dengan gejala-gejala de-
mam, batuk dan napas pendek.

“Yang menyebabkan penderita me-
ninggal karena terjadinya pneumonia 
berat sehingga pasien gagal nafas,” 
ungkapnya.

Masih menurut Supiansyah, untuk 
mengantisipasi agar pasien tidak sam-
pai mengalami pneumonia berat, bila 
ada seseorang yang baru datang dari 
daerah Timur Tengah dan mengalami 
demam tinggi, batuk dan sesak nafas. 
Maka langkah yang secepatnya ditem-
puh adalah dengan melakukan swept 

tenggorokan. Dimana hal ini dilakukan 
untuk melihat apakah cairan di dalam 
tenggorokan tersebut menggandung 
virus corona. 

“Dengan melakukan tes swept teng-
gorokan salah satu cara untuk menge-
tahui apakah seseorang terserang virus 
corona atau tidak,” jelasnya.

Supiansyah menjelaskan,  di Indo-
nesia belum ada pasien yang dinyata-
kan positif terinfeksi MERS-CoV. Hal 
itu, sesuai dengan pernyataan Menteri 
Kesehatan Nafsiah Mboi pada 8 Mei 
2014 yang menegaskan bahwa sampai 
saat ini tidak ada penderita Sindrom 
pernafasan Timur Tengah (MERS 
CoV) di Indonesia.  Dimana, pemerin-
tah telah memeriksa 31 orang yang 
diduga terkena Sindrom Pernafasan 
Timur Tengah ini. Hasilnya semuanya 
negatif termasuk kasus yang terjadi di 
Medan dan juga Bali. 

“Hingga saat ini belum ada vaksin 
spesifik yang dapat mencegah infeksi 
MERS-CoV dan juga hingga kini juga 
belum ditemukan juga metode peng-
obatan yang secara spesifik bisa me-
nyembuhkan penyakit yang disebab-
kan oleh MERS-CoV,” papar dia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kese-
hatan (Dinkes) Jatim dr. Harsono me-
ngatakan banyak negara mulai gelisah 
dengan hadirnya MERS yang menelan 
banyak korban, seperti di Qatar, Ku-
wait, Yordania, Oman, Tunisia, bebe-
rapa negara Eropa hingga Amerika. 
Untuk total penderita MERS di Arab 
Saudi berjumlah 396 orang dan yang 
meninggal mencapai 109 orang.

“Untuk itu, kami melakukan an-
tisipasi,” ujarnya.

Langkah antisipasi tersebut, 
jelas Harsono, selain me-
wajibkan para jamaah 
umroh atau haji 
atau wisatawan 

ke Timur Tengah untuk melakukan 
vaksin influenza dan meningitis,  me-
reka juga diharuskan selalu menjaga 
kesehatan, seperti menjaga kondisi 
fisik agar tetap sehat, makan dan mi-
num bergizi, tidak memakan daging 
dan susu unta untuk sementara waktu 
dan menghindari kontak secara lang-
sung dengan penderita MERS.

 ”Kebanyakan mereka yang pergi 
umroh tidak mengetahui secara pasti 
mana penderita MERS atau tidak, 
yang terpenting adalah melakukan 
ibadah. Karena itu sebaiknya berhati-
hati menjaga kesehatan,” jelasnya.

Mantan Bupati Ngawi ini menjelas-
kan, saat ini masih belum ditemukan 
obat untuk mengobati virus corona 
atau MERS, sehingga diperlukan kerja 
keras bagi para jamaah dan wisatawan 
yang pergi kesana. Menurutnya, de-
ngan melakukan vaksin influenza mi-
nimal para jamaah umroh sedikit ter-
lindungi dari penularan virus MERS. 
”Para jamaah dapat melakukan pence-
gahan secara dini dengan menjaga 
imunitas tubuh. Jika imunitas tubuh 
baik maka penularan virus MERS sulit 
terjandi dan sebaliknya,” ucapnya.

Harsono meminta dengan menerap-
kan hidup sehat seperti selalu mencuci 
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tangan dengan sabun antiseptik, segera 
menghubungi tenaga medis jika meng-
alami masalah kesehatan seperti de-
mam, batuk, dan kesulitan bernapas (se-
sak napas atau napas pendek) penularan 
penyakit MERS dapat dicegah. ”Yang 
tidak kalah pentingnya adalah selalu 
menggunakan masker saat berada di 
tempat umum dan keramaian, terutama 
saat melaksanakan ibadah umrah. Bagi 
orang berusia lanjut, wanita hamil, dan 
anak-anak yang akan pergi ke Arab Sau-
di disarankan untuk menunda keper-
gian,” ucapnya.

Selain menerapkan kebijakan 
meng   haruskan jamaah umroh asal 
Ja tim harus menjalani dua vaksinasi, 
Dinkes Jatim juga menyiagakan empat 
RS untuk menangani pasien penderita 
flu Arab atau dikenal sindrom perna-
pasan Timur Tengah ini. Empat rumah 
sakit pelat merah ini adalah RSU Dr 
Soetomo, RSU Dr Saiful Anwar, RSU 
Dr Soebandi, RS Dr Soedono.

”Empat RS ini telah ditunjuk Din-
kes Jatim untuk mengobati penderita 
flu Arab, khususnya untuk penderita 
yang baru datang umroh dari Tanah 
Suci,” ujar dia. 

Harsono menyatakan, empat ru-
mah sakit ini ditunjuk Dinkes karena 
rumah sakit tersebut lengkap fasilitas 
dan tenaga medisnya. Selain itu em-
pat rumah sakit ini ditunjuk karena 
letaknya yang menyebar di Jatim. Ada 
yang di daerah Surabaya, Malang, Ma-
diun, dan Jember. ”Jika dilihat banyak 
dari jamaah umroh yang berasal dari 
daerah-daerah besar sehingga pemi-
lihan empat rumah sakit ini sangat te-
pat,” ujarnya.

Dalam penanganan kasus MERS,  
Dinkes Jatim tidak bekerja sendiri me-
lainkan bekerjasama dengan Kantor 
Kesehatan Pelabuhan (KKP) Juanda. 
Kerjasama dengan KKP Juanda diba-
ngun untuk mengetahui secara pasti 
para penderita MERS sebab KKP 
Juanda mempunyai alat yang canggih 
untuk mengetahui penderita MERS. 
Seseorang yang melewati pemerik-
saan petugas KKP Juanda sulit lolos 
jika mereka terkena MERS.”Petugas 
KKP Juanda akan men-screening se-
tiap orang yang datang dari luar negeri 
termasuk jamaah umroh atau haji atau 
wisatawan yang menginjakkkan kaki 
di Indonesia. Petugas KKP Juanda 
memiliki alat untuk mengetahui apa-
kah seseorang terkena MERS atau pe-

nyakit yang membawa virus dari luar,” 
jelasnya.

Menurutnya, dengan alat yang di-
gunakan KKP Juanda penderita akan 
mudah dideteksi secara cepat. Indika-
tor yang dapat dilihat adalah dengan 
cara mengukur suhu tubuh. Jika suhu 

tubuh di atas 390C, maka pemerik-
saannya akan diperketat. ”Di sana ada 
petugas dan dokter yang berjaga se-
hingga penderita yang masuk ke KKP 
akan diperiksa dan direkomendasikan 
ke rumah sakit yang dirujuk atau ru-
mah sakit pribadi,” tambahnya. �

mengenal mers

PENCEgaHaN MErS
�	tutuplah hidung dan mulut dengan 

tisu ketika batuk atau bersin, dan 
segera buang tisu tersebut ke 
tempat sampah;  

�	Hindari menyentuh mata, hidung 
dan mulut dengan tangan yang 
belum dicuci;

�	Hindari kontak secara dekat dengan 
orang yang sedang menderita sakit, 
misalnya ciuman atau penggunaan 
alat makan/minum bersama;  

�	Bersihkan barang-barang 
yang sering disentuh dengan 
menggunakan desinfektan. 

�	Dan jika dalam kurun waktu 14 hari 
sesudah perjalanan anda mengalami 
demam dan gejala sakit pada saluran 
pernapasan bagian bawah, seperti 
batuk atau sesak napas, segera 
periksakan 
diri ke 
dokter.

suMBer : dInkes JatIM, dIhIMpun darI BerBagaI suMBer

gEJala

 Seseorang yang telah terjangkit 
virus mERS-CoV  memiliki gejala 
pernafasan yang serius disertai 
demam, batuk. Pasien merasak 
sulit bernafas. Kebanyakan pasien 
mengalami radang paru-paru. Bagi 
pasien yang sistem kekebalan tubuh 
rendah, penyakit akan membuat 
kondisi fisik memburuk.

PENyEbaraN

 Sepuluh negara dilaporkan telah 
terpapar  virus mERS-CoV hingga 
akhir April 2014 dan menjangkit ke 
manusia. Negara tersebut adalah 
Perancis, Jerman, Italia, Yordania, Qatar, 
Arab Saudi, tunisia, Uni Emirat Arab 
(UEA), Inggris, dan Amerika Serikat.

aNTiSiPaSi

 Jaga daya tahan tubuh. Rajin 
mengonsumsi multivitamin, 
antioksidan, obat penguat imunitas, 
konsumsi makanan sehat dan bergizi 
serta tidur yang cukup. Gunakan 
masker di tengah keramaian.

batuk atau sesak napas, segera 

stetoskop
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Laporan � : SaP JayanTI

empaT ibu-ibu hamil atau yang seka-
rang biasa disebut bumil asyik menari 
dengan iringan musik bernuansa timur 
tengah. Di pinggulnya terikat kain ber-
hiaskan susunan logam yang akan berge-
merincing ketika bergoyang.

Tidak salah lagi, bumil-bumil terse-
but berlatih tari perut atau yang kerap 
disebut belly dance dalam Bahasa Ing-
gris. Sejatinya di Timur Tengah tarian 
ini disebut sebagai oriental dance. Orang 
awam menganggap gerakan tari ini iden-
tik dengan goyangan yang seksi, padahal 
sebenarnya banyak gerakan-gerakan 
belly dance yang bermanfaat bagi ibu 
hamil.

”Untuk ibu hamil, gerakan belly 
dance ini berguna untuk melenturkan 
otot panggul sehingga mempercepat 
pembukaan ketika akan melahirkan. 
Kepala bayi juga sudah siap di posisi 
akan dilahirkan sehingga ibu-ibu tidak 
perlu mengejan sampai ngoyo,” kata 
instruktur senam belly dance di Rumah 
Sakit Perkebunan (RSP) Jember, Enita 
Retno Rabu (28/5).

Sasaran gerakan tari ini memang di 
sekitar panggul dan pinggang. Kain de-
ngan susunan logam yang diikatkan di 
pinggang sekaligus bertujuan membantu 
mengecek gerakan.

Setiap gerakan tari perut berguna un-
tuk melatih otot-otot penting ibu hamil. 
Selain memperkuat panggul memper-
lancar persalinan, rasa sakit di pinggang 
yang sering dialami ibu hamil tidak lagi 
terasa. Belly dance juga melatih ibu ham-
il pada posisi tubuh yang benar. Tubuh 
menjadi lebih fleksibel alias lentur dan 
yang tidak kalah penting, irama musik 
dan gerakan belly dance menjauhkan 
ibu hamil dari stress atau bad mood.

Enita menuturkan, ada 14 pakem 
gerakan belly dance yang fokus di kaki, 
pinggul, pinggang, dada, lengan, jari dan 
leher. Untuk ibu hamil, gerakan lebih 

Berlatih Belly Dance
untuk Persiapan Melahirkan
Dengan olahraga yang tepat, perasaan ibu hamil bisa gembira
juga bisa mempermudah proses kelahiran. 

banyak diarahkan untuk dada, lengan, 
panggul dan kaki. Khusus gerakan pre-
natal atau sebelum kelahiran cenderung 
lembut namun tanpa hentakan yang 
mengencangkan perut sehingga tetap 
aman dilakukan.

Sebaiknya latihan belly dance untuk 
ibu hamil dilakukan mulai trimester ke-
dua atau minggu ke-14. Di RS Perkebu-
nan sendiri, kelas belly dance untuk ibu 
hamil dilakukan setiap hari Sabtu yang 
rata-rata diikuti 5-6 ibu hamil. ”Ini juga 
sesuai dengan ketetapan Depkes bahwa 
seorang instruktur dalam satu kali lati-
han tidak boleh melatih lebih dari 10 
orang peserta,” ujarnya.

Staf medis RS Perkebunan lulusan 
D-IV Kebidanan Poltekkes Malang ta-
hun 2012 ini menerangkan, latihan belly 
dance di RSP masuk ke dalam Prenatal 
Class. Selain belly dance, ibu hamil juga 
bisa mengikuti senam hamil serta yoga 
hamil.

Sebelum melakukan latihan ini, ada 
tahap-tahap yang harus diikuti. Dimulai 
dari screening untuk mengetahui tensi 
darah, penambahan berat badan, apa-

kah ada nyeri atau bengkak serta rasa 
sakit di tubuh ibu hamil yang bersang-
kutan. Kemudian dilanjutkan dengan 
materi seperti misalnya hypnobirthing 
dan lain-lain yang dilanjutkan dengan 
sharing session. Baru setelah itu relak-
sasi dan afirmasi sebelum acara utama 
yaitu berlatih belly dance. Peserta di-
sarankan makan dan minum dua jam 
sebelum latihan dimulai. ”Sama seperti 
olah raga yang lain, dalam belly dance 
ini juga disarankan tidak terlalu kenyang 
atau lapar,” kata Enita.

Selain untuk ibu hamil, belly dance 
juga bisa diikuti mereka yang tidak se-
dang hamil. Manfaatkan untuk pemben-
tukan tubuh sekaligus memperkuat otot 
kaki, bahu, lengan dan dada. Satu jam 
berlatih belly dance bisa membuang 300 
Kkal (kilo kalori). Santi Sofyan, salah 
seorang peserta latihan belly dance 
mengatakan sesi latihan yang dijalani 
sangat menyenangkan. ”Rasanya tidak 
seperti berolahraga. Kita seperti latihan 
menari tapi manfaatnya untuk tubuh 
sangat banyak, salah satunya mengen-
cangkan perut,” ujar Santi.�

� Latihan belly dance di RSP masuk ke dalam 
Prenatal Class. Selain belly dance, ibu hamil juga 

bisa mengikuti senam hamil serta yoga hamil.

foTo:dery ardiaNsyah
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nira [ kuliner nusantara ]

Godaan Cabai Hijau

Si Ayam Pedas

Ada makanan 
khas di Jember 
yang tidak boleh 
dilewatkan. 
Ayam pedas. 
Berani coba?
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SeSuai namanya, rasa masakan sa-
tu ini memang bisa membuat orang 
berkeringat karena kepedasan. Isi da-
lam mangkuk yang disajikan di meja 
di RM Barokah, Jember ini memang 
menggoda.

Ayam bakar yang terlihat gosong di 
beberapa bagian disajikan dalam kuah 
kuning bersantan yang gurih, lengkap 
dengan beberapa buah cabe rawit hi-
jau. Bagi yang tidak terlalu suka pedas, 
kuahnya saja mungkin sudah terasa 
pedas. Namun bagi penggila pedas, 
rasa kuahnya mungkin kurang meng-
gigit. Sehingga perlu gerusan cabai 
rawit hijau agar rasa lebih ‘nendang’. 
Urap-urap yang menjadi pendamping 
khas RM Barokah seakan melengkapi 
kesegaran si ayam pedas. Umumnya di 
rumah makan lain, ayam pedas tidak 
disajikan bersama urap-urap.

Suapan demi suapan membuat pe-
nik matnya tidak ingin berhenti. Cabai 
rawit hijau yang menjadi pendam ping 
ayam di kuah tersebut sebaiknya ja-
ngan hanya dijadikan hiasan. Coba 
gerus beberapa buah cabai sesuai de-
ngan selera dan kemampuan kemudi-
an campurkan dalam kuah. Pedasnya 
akan terasa maksimal sehingga mulut 
seperti tidak ingin berhenti mengu-
nyah.

Karena banyak digemari, tidak 
sedikit rumah makan yang menyaji-
kan ayam pedas dalam buku menunya. 
Beberapa bahkan khusus menyajikan 
makanan khas Jember ini, tanpa ber-
jualan menu lainnya.

Bu Hermanto, pemilik RM Barokah 
mengatakan pembuatan ayam pedas 
memang rumit dan membutuhkan 
waktu lama. ”Resep yang saya pakai 
masih sama seperti yang dulu digu-
nakan ibu saya ketika pertama-tama 
membuka rumah makan ini 16 tahun 

lalu,” ujarnya. Pertama-tama ayam 
direbus dengan bumbu yang terdiri 
dari cabai besar, kemiri, bawang putih, 
ketumbar, kencur, terasi dan asem. 
Perebusan yang bertujuan membuat 
ayam empuk tidak memakan waktu 
lama. Hanya sekitar 15 menit.

Proses pemasakan kemudian berlan-
jut dengan pembakaran. Sebelum diba-
kar, ayam dioles bumbu lagi. Setelah 
dirasa cukup, ayam direbus lagi dengan 
bumbu yang sama seperti rebusan per-
tama agar bumbu lebih meresap. Selagi 
menunggu ayam direbus, bahan-bahan 
kuah pun disiapkan. Terdiri dari san-
tan, cabai kecil, cabai besar, bawang 
putih, bawang merah, kemiri, jahe, 
kencur, laos, ketumbar, terasi, jinten, 
garam dan gula. Baru setelah itu ayam 
disajikan dalam kuah santan lengkap 
dengan cabai rawit hijau.

Dalam sehari, rumah makan yang 
di seberangnya masih menghampar 
sawah ini bisa menghabiskan 30-35 
ekor ayam kampung. ”Itu belum ter-

masuk kalau ada pesanan,” kata Her-
manto. Umumnya ia menjual ayam pe-
das per porsi dengan potongan bagian 
ayam tertentu seperti dada atau paha. 
Di rumah makan lain, pemilik juga ada 
yang menyajikan per porsi ayam pedas 
berupa satu ekor ayam utuh.

Jika sedang berada di Kota Jember 
dan ingin mencicipi ayam, RM Baro-
kah cukup bisa diandalkan. Namun 
yang perlu diingat, rumah makan ini 
justru tutup di Hari Minggu. Di hari 
lain, RM Barokah buka mulai pukul 
08.00-16.00. Meskipun resminya bu-
ka hingga pukul 16.00, jangan kecewa 
jika menjelang waktu tutup Anda su-
dah kehabisan ayam pedas yang men-
jadi andalan RM ini.

Di bagian lain Kota Jember, ada  
juga warung makan yang menjadi ju-
jugan pecinta kuliner ayam pedas. 
Misalnya Ayam Pedas H Hasan Basri 
di Menampu Gumukmas. Ancar-an-
carnya, dari arah Pasar Gumukmas ke 
arah Puger, sebelum Jembatan Me-
nampu, ada jalan masuk ke kanan. Te-
rus saja kurang lebih 1 km di sebelah 
kiri jalan. Kemudian ada juga Warung 
Ibu Jury di Desa Bagorejo dan Warung 
Ibu Panto di Gumukmas.

Yang juga banyak direkomendasi-
kan warga Jember adalah Warung 
makan Mlokorejo. Tempat makan ini 
ada dipinggir jalan, sebelah kanan 
kalau dari arah Jember menuju Ken-
cong. Dari pertigaan Balung – Kasian 
– Puger, anda berbelok kanan.

Dari luar penampilan warung ini 
sudah terlihat asri dan alami. Penggu-
naan material bambu dan kayu akan 
membuat pengunjung betah berlama-
lama. Pengunjung bisa memilih makan 
ala lesehan atau duduk di kursi makan. 
Saat masuk ke dalam rumah makan, 
pengunjung bisa melongok proses di 
dapur yang berkonsep terbuka terse-
but. �

� bu Hermanto | PEmILIK Rm BARoKAH
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bagasse [ bugar & sehat ]

Sempat dilarang karena timbulkan kekerasan.

pIala DunIa FIFa

Turnamen Termoncer di Dunia

84

Laporan:  � r. gIryaDI

OlaH raga sepak bola, menjadi salah 
satu olah raga paling digemari di selu-
ruh dunia. Olah raga yang sudah ada 
sejak abad 2-3 di Tiongkok ini, kini su-
dah merebak hampir ke seluruh pelo-
sok dunia. Setelah Inggris mengem-
bangkan menjadi sepakbola modern, 
olah raga yang dimainkan oleh 11 pe-
main di masing-masing tim atau kes-
ebelasan ini, semakin digemari dengan 
berbagai strata dan segala usia.

Sepak bola modern pertama kali 
lahir di Inggris, biasanya digunakan 
sebagai olahraga ‘perang’ yang terjadi 
pada tahun 1863 pada sebuah per-

temuan di Freemason’s Tavern. Di 
tahun yang sama, dibentuklah sebuah 
asosiasi sepak bola Inggris yang ber-
nama Football Association (FA) yang 
hingga saat ini berfungsi untuk mem-
buat aturan-aturan yang sah dalam 
olahraga sepak bola sehingga olahraga 
ini menjadi menarik dan sangat dige-
mari berbagai kalangan. 

Pada tahun 1886 dibentuk lagi 
sebuah asosiasi untuk mengeluarkan 
peraturan sepak bola modern seluruh 
dunia yang disebut International Foot-
ball Association Board (IFAB). Sepak 
bola modern mulai berkembang di 
Inggris dan menjadi sangat digemari. 

Di beberapa kompetisi, permainan 

ini menimbulkan banyak kekerasan 
selama pertandingan, sehingga akhir-
nya Raja Edward III melarang olah-
raga ini dimainkan pada tahun 1365. 
Raja James I dari Skotlandia juga 
mendukung larangan untuk memain-
kan sepak bola. 

Pada tahun 1815, sebuah perkem-
bangan besar menyebabkan sepak 
bola menjadi terkenal di lingkungan 
universitas dan sekolah. Kelahiran 
sepak bola modern terjadi di Freema-
sons Tavern pada tahun 1863 ketika 11 
sekolah dan klub berkumpul dan mer-
umuskan aturan baku untuk permain-
an tersebut. Bersamaan dengan itu, 
terjadi pemisahan yang jelas antara 
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olahraga rugby dengan sepak bola 
(soccer).http://id.wikipedia.org/wiki/
Sepak_bola - cite_note-test2-8 

Pada tahun 1869, membawa bola 
dengan tangan mulai dilarang dalam 
sepak bola. Selama tahun 1800-an, 
olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, 
pedagang, dan tentara Inggris ke ber-
bagai belahan dunia. Pada tahun 1904, 
asosiasi tertinggi sepak bola dunia 
Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) dibentuk. Selan-
jutnya, awal tahun 1900-an, berbagai 
kompetisi dimainkan diberbagai ne-
gara.

Piala Dunia FIFA, atau sering dise-
but Piala Dunia saja, adalah kompetisi 
sepak bola internasional yang diikuti 
oleh tim nasional putra senior anggota 
FIFA, badan pengatur sepak bola du-
nia. Kejuaraan ini telah diselenggara-
kan setiap empat tahun sekali sejak 
turnamen 1930, kecuali pada tahun 
1942 dan 1946, yang tidak diseleng-
garakan karena Perang Dunia II. Juara 
Piala Dunia saat ini adalah Spanyol, 
yang menjuarai turnamen 2010 di Af-
rika Selatan.

Format turnamen saat ini diikuti 
oleh 32 tim yang bersaing mempere-

butkan gelar juara di gelanggang 
olahraga di negara tuan rumah dalam 
waktu sekitar satu bulan; babak ini se-
ring disebut dengan Final Piala Dunia. 
Tahap kualifikasi, yang saat ini dise-
lenggarakan dalam waktu tiga tahun 
menjelang Piala Dunia, digelar untuk 
menentukan tim mana yang akan lolos 
ke turnamen, bersama dengan negara 
tuan rumah.

19 turnamen Piala Dunia telah di-
menangkan oleh delapan tim nasional 
berbeda. Brasil telah menjuarai Piala 
Dunia sebanyak lima kali, dan meru-
pakan satu-satunya tim yang secara ru-
tin mengikuti setiap turnamen. Juara 
Piala Dunia lainnya adalah Italia, de-
ngan empat gelar juara; Jerman Barat 
dengan tiga gelar juara; Argentina dan 
Uruguay dengan dua gelar juara; serta 
Inggris, Perancis, dan Spanyol dengan 
satu gelar juara masing-masingnya.

Piala Dunia adalah salah satu kom-
petisi olahraga yang paling banyak 
disaksikan di seluruh dunia, bahkan 
melampaui Olimpiade. Diperkirakan 
715,1 juta orang di seluruh dunia me-
nyaksikan pertandingan Final Piala 
Dunia FIFA 2006 yang digelar di Jer-
man. Dua Piala Dunia berikutnya akan 

diselenggarakan di Rusia pada 2018 
dan di Qatar pada 2022.

Trofi Piala Dunia adalah piala emas 
yang dihadiahkan kepada pemenang 
Piala Dunia FIFA. Sejak Piala Dunia 
pertama kali digelar pada tahun 1930, 
sudah ada dua piala yang dibuat: Piala 
Jules Rimet dari 1930 sampai 1970, 
dan Trofi Piala Dunia FIFA dari 1974 
sampai sekarang.

Piala yang asli, awalnya dinamai 
Victory, namun kemudian diubah un-
tuk menghormati presiden FIFA Jules 
Rimet, terbuat dari sterling silver yang 
dilapisi emas dan beralaskan lapis la-
zuli, dengan menggambarkan Nike, 
Dewi Yunani yang melambangkan ke-
menangan. Brasil berhak menyimpan 
piala tersebut pada 1970, yang kemu-
dian dibuatkan penggantinya. Piala 
Jules Rimet dicuri pada tahun 1983 
dan tidak ditemukan lagi.

Piala berikutnya, bernama “Trofi 
Piala Dunia FIFA”, diperkenalkan pada 
tahun 1974, terbuat dari emas 18 karat 
dan beralaskan malasit (malachite), 
menggambarkan dua sosok manusia 
memegang bumi. Pemegang piala saat 
ini adalah Spanyol, pemenang Piala 
Dunia 2010.�
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TrOpi Piala Dunia pertama diberi 
nama  Jules Rimet tingginya hanya 
36,8 sentimeter dengan berat 6,175 
kilogram, dibuat dari emas 18 karat. 
Tak heran, selain pernah berpindah 
ke tujuh negara yang menjadi juara, 
yaitu Brasil, Italia, Jerman, Argentina, 
Uruguay, Inggris, dan Perancis, trofi 
ini juga pernah berada di tangan pen-
curi. Tak hanya sekali, tetapi dua kali. 

Kejadian pencurian pertama terjadi 
tahun 1966 di Inggris, empat bulan 

sebelum berlangsung Piala Dunia di 
negara tersebut. Trofi yang masih 
bernama Piala Jules Rimet tersebut 
dicuri saat dipajang pada pameran 
perangko di London. 

Namun, tujuh hari menjelang 
kejuaraan, piala tersebut kembali 
setelah ditemukan seekor anjing ber-
nama Pickles. Pickles menemukan 
trofi tersebut dalam keadaan terbung-
kus koran. Dan, saat Inggris akhirnya 
menjadi juara dunia, Pickles menjadi 
tamu kehormatan tim ”St George 
Cross” Inggris ketika merayakan 
kemenangan. 

biDaDari bersayaP
Sebagai catatan, trofi Jules 

Rimet didesain oleh pemahat 
asal Perancis, Abel Lafleur, 

dan diberi nama ”Victory”. 
Piala yang berbentuk bida-
dari bersayap ini kemudi-
an berganti nama untuk 
menghormati presiden 
FIFA yang tak lain ada-

lah Jules Rimet. 
Trofi tersebut 
kemudian ber-

hak dimiliki 
selamanya 

oleh Brasil 
ketika 

mereka 
men-

jadi 

juara untuk ketiga kalinya tahun 1970. 
Piala ini disimpan di kantor Federasi 
Sepak Bola Brasil di Rio de Janeiro 
dalam sebuah tempat yang terbuat 
dari kaca tahan peluru. 

Namun, pada 20 Desember 1983 
tengah malam, sekelompok pencuri 
berhasil menembus penjagaan dan 
mencuri trofi Jules Rimet. Akibat 
kejadian ini, legenda sepak bola 
Brasil, Pele, bahkan harus memohon 
agar para pencuri mau mengemba-
likan. Namun, hingga saat ini trofi 
tersebut tidak pernah lagi diketahui 
keberadaannya dan dipercaya telah 
dilebur oleh para pencurinya.

trofi baru 
Pada 1974, empat tahun setelah 

trofi Jules Rimet berhak dimiliki 
Brasil, trofi baru dengan desain yang 
berbeda diperkenalkan oleh FIFA. 
Trofi yang diperebutkan hingga 
sekarang ini didesain artis dari Italia, 
Silvio Gazzaniga, setelah memenangi 
kompetisi yang terdiri atas 53 desain. 
Trofi ini menggambarkan figur dua 
atlet yang mengangkat dunia sebagai 
tanda kemenangan.

Setelah dipakai sebagai lambang 
supremasi turnamen sepak bola 
sejagat sejak tahun 1974, diperki-
rakan pada tahun 2038 tim juara 
akan membawa pulang trofi baru. 
Ini karena bagian bawah trofi akan 
dipenuhi oleh ukiran nama-nama tim 
juara dan tahun saat mereka menjadi 
juara dunia.

Mulai tahun ini, tim yang 
menjadi juara akan mendapat 

bonus, yaitu berupa tas Louis 
Vuitton untuk tempat me-

nyimpan piala. Kerja sama 
antara FIFA dan Louis 

Vuitton ini diumumkan 
pada Mei lalu di mar-

kas FIFA di Zurich, 
Swiss. �
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 Brasil versus Polandia | Perancis 1938

Cetak Gol tanpa MeMakai Sepatu. 
setelah sempat keluar lapangan ka-
re na cedera, Sang ‘Permata Hitam’, 
Leo nidas masuk kembali ke lapangan 
tanpa menggu nakan sepatu. Pada saat 
wasit menyadari & menyuruhnya untuk 
menge nakan kembali sepatunya, dia su-
dah terlanjur menjaringkan gol. Brasil ke-
mudian menang 6-5. Ini membuat nama-
nya dikenang secara unik dalam sejarah 
Piala Dunia.

 italia versus amerika serikat | italia 1934

WaSit MeMberikan horMat ala nazi
turnamen di tahun ini dijadikan alat 
untuk mempromosikan fasisme ke se-
luruh dunia. Beberapa cerita mengenai 
keberpihakan wasit terhadap Italia masih 
melegenda hingga sekarang. Ketika itu 
wasit sangat membantu tim tuan rumah, 
bahkan dalam pertandingan semifinal 
melawan Austria, wasit dikatakan se-

ngaja menyundul bola ke arah pemain Italia. Tapi itu semua tidak terbukti, 
mengingat di tahun itu kamera yang digunakan belum canggih dan ter-
batas. Yang jelas tim Italia saat itu terdiri dari satu orang Brasil, satu orang 
Uruguay, dan empat orang Argentina. Hal tersebut adalah atas perintah 
dari Musolini yang meyuruh mereka untuk melakukan “tugas negara.” Dan 
lebih arogannya lagi Musolini mengancam akan membunuh semua pema-
in Italia jika negaranya tidak menjuarai Piala Dunia, tapi akhirnya Italia pun 
menjuarainya.

Lupakan segala yang baik dari Piala Dunia 1934. Satu hal yg paling me-
narik adalah ketika persiapan pertandingan pembukaan antara Italia vs 
Amerika Serikat. Wasit dan para asistennya memberikan penghormatan ala 
Nazi kepada Musolini yang ada di yacht-nya. 

 Brasil versus swedia | swedia 1958

pele Menandakan kehadirannya
Pele masuk Tim Brasil ketika usianya 17 
tahun, setelah menjadi pemain peng-
ganti untuk dua pertandingan awal di 
grup. Melihat permainannya yang bagus, 
rekan-rekannya meminta kepada pelatih 
untuk menurunkannya dari awal ketika 
melawan USSR, dan dia pun membayar 

kepercayaan itu dengan tuntas. Sebuah gol di perempat final atas Wales, dii-
kuti dengan hattrick di semifinal atas Perancis (5-2). Satu gol dibuatnya pada 
pertandingan final ketika menang 2-1 atas tuan rumah, melalui solo run yang 
indah. Ketika peluit akhir dibunyikan, rekan-rekannya langsung mengang-
katnya, dan Pele pun menangis, karena dia mengingat reaksi dari ayahnya 
ketika Brasil gagal menjadi juara pada tahun 1950. Kini dia membawa Brasil 
juara untuk pertama kalinya. 

 kolomBia versus amerika serikat | usa 1994

Gol bunuh diri eSCobar
Berhati-hatilah membuat kesalahan di 
Piala Dunia, mungkin saja nyawa menjadi 
taruhannya. Tim yg dipimpin oleh Carlos 
Valderrama ini merupakan salah satu 
tim favorit juara. Mereka datang dengan 
membawa CV kemenangan 5-0 atas Ar-
gentina, tapi yg terjadi mereka kalah 1-2 
dari tuan rumah.

Gol kekalahan mereka dicetak pemain 
belakang mereka sendiri, Andreas Esco-

bar. Sepuluh hari kemudian, Escobar tewas ditembak seorang tak dikenal 
di sebuah bar dikawasan obat bius, Medelline. Pelakunya ternyata setelah 
ditangkap adalah seorang pembunuh bayaran yang disewa bandar judi, 
karena Escobar menyebabkan mereka kalah besar. Dua belas peluru me-
nembus tubuhnya, dan sang pembunuh melakukan itu sambil berteriak, 
Gooooooooool !” 

 korea selatan versus italia | korea & JePang 2002

korea MenGejutkan italia… laGi.
seBelumnya Korea Utara mengejut-
kan Italia dan dunia di Piala Dunia 1966. 
Dan kali ini adalah Korea Selatan, biang 
keladi dari kekalahan Italia kali ini adalah 
pemain Korea yang bermain untuk klub 
seri A, Perugia, Ahn Jung-Hwan. Setelah 
sempat tertinggal dari gol Christian Vieri, 
pemain Korea mampu berjuang untuk 

menyamakan kedudukan, dan memaksa pertandingan dilanjutkan melalui 
perpanjangan waktu.

Ahn, yang sebelumnya gagal mengeksekusi penalti, membayar hutang-
nya menjebol gawang Italia dengan satu sundulan. Sebuah kemenangan 
besar bagi Korea, namun sebuah kekalahan terburuk di Piala Dunia yang 
pernah di derita Italia. Wasit Byron Moreno dari Ekuador kemudian men-
jadi incaran dan tersangka utama bagi kekalahan Italia. Begitu juga dengan 
nasib Ahn di Italia. Pelatih Perugia, Serse Cosmi tidak ingin Ahn ada lagi di 
timnya. 

 inggris versus argentina | Perancis1998

tendanGan beCkhaM
10 macan heroik, dan satu orang anak bodoh, “begitulah judul-judul yang 
menghiasi tabloid-tabloid di Inggris. Sehari setelah Beckham dianggap jadi 
sumber kegagalan Inggris mengalahkan Argentina. Ketika skor masih berim-
bang 2-2, Beckham dijatuhkan kapten Argentina, Diego Simeone. Sementara 
masih terduduk di lapangan Beckham menendang Simeone yang sedang 
berusaha berdiri, hal itu menyebabkan Simeone kembali terjatuh kesakitan. 
Sayangnya, kejadian itu berlangsung tepat dihadapan Kim Nielsen. Ketika 
Beckham kembali ke Inggris, ia disambut dengan berbagai macam ejekan, an-
caman, dan caci maki. Tapi ia berhasil membalaskan seluruh dendam itu pada 
tahun 2002, dia mencetak gol melalui titik penalti dan membuat Argentina 
harus pulang lebih dulu. 

Yang ’Unik’ dalam Sejarah Piala dUnia
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dekblad [ parade keindahan alam dunia ]

Candi Penataran adalah Candi komplek terbesar di Jawa Timur. 
anda patut mengunjungi bersama keluarga.

CANDI PENATARAN

Candi Besar
yang Terlupakan

foTo-foTo:dery ardiaNsyah
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menuju wisata Can-
di Penataran (Candi 
Palah), sangatlah mu-
dah. Candi Penataran 

terletak tak jauh dari kota Blitar. Hanya 
sekitar 10 km dari pusat kota Blitar, 
atau 5 km dari Wisata Makam Bung 
Karno. Menuju wisata Candi Penatar-
an memang cukup menyulitkan kare-
na transportasi umum yang menuju ke 
Candi Penataran masih jarang. 

Bagi yang memilih naik angkutan 
umum, anda bisa naik angkotan kota 
–warna kuning- dari terminal lama 
Blitar, menuju Nglegok. Biasanya para 
wisatawan yang naik menuju Candi 
Penataran dikenai biaya Rp 7.500,- 
per orang. Bila naik ojek, biayanya bisa 
dua kali lipat.

Sebenarnya angkutan umum itu 
hanya sampai di pertigaan Pasar Ngle-
gok. Tetapi bila ada yang menuju Candi 
Penataran, angkutan itu akan dengan 
senang hati mengantarkannya. Atau 
kalau Anda ingin turun di Pasar Ngle-
gok, jangan khawatir, di dekat Pasar 
Nglegok ada tempat wisata yang sebe-
narnya masih terkait dengan Candi 
Penataran.

Sekitar 500 m arah timur laut kom-
plek Candi Penataran, terdapat Candi  
Pemandian Penataran yang masih 
memiliki hubungan kesejarahan de-
ngan Candi  Penataran ini tepatnya 
berada di dekat sungai dan terletak di 
bawah jembatan menuju lokasi Candi 
Penataran. 

Selain letaknya yang berdekat-
an, keberadaan Candi Pemandian 
Pena taran erat kaitannya dengan ke-
beradaan Candi Penataran. Letak nya 
pun berdekatan dengan Candi Penatar-
an. Meskipun demikian keberadaan 
candi ini kurang mendapat perhatian 
dari pengunjung Candi Penataran. 
Hal tersebut memang beralasan, se-
bab pintu masuknya tepat berada 
di tikung an jalan dengan lalu lintas 
yang cukup ramai, sehingga menyulit-
kan para pengunjung untuk datang. 
Umumnya para pengunjung Candi 
Penataran yang lewat hanya sekadar 
bertanya-tanya, bangunan apakah itu?

Di situ anda bisa membasuh diri  
karena air yang berada di Candi Pe-
mandian itu begitu bening dan segar. 
Dulu, patirtan itu difungsikan untuk 

mensucikan diri sebelum melakukan 
ritual di Candi Penataran.

Memasuki area Candi, ada kom-
plek pasar, dan fasilitas umum. Di situ 
tersedia berbagai souvenir khas kera-
jinan bubut di Blitar. Dan yang tak ka-
lah penting pada saat musim nanas, di 
sana banyak penjual nanas, yang rasa-
nya sangat manis.

Komplek Candi Penataran atau 
Candi Palah, terletak di Desa Pena-
taran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten 
Blitar, Jawa Timur. Candi Penataran 
merupakan candi terbesar yang ada 
di Provinsi Jawa Timur, diperkira-
kan komplek candi ini dibangun mu-
lai abad XII Masehi hingga abad XV 
Masehi. 

Candi Penataran telah dibangun se-
jak masa Kerajaan Kadiri hingga masa 
Kerajaan Majapahit. Berdasarkan isi 
dari Prasasti Palah, komplek Candi 
Penataran merupakan tempat dimana 
Raja Srenggana (salah seorang Raja 
dari Kerajaan Kadiri) sering mengada-
kan pemujaan. Hal tersebut juga didu-
kung keterangan dari Kitab Nagarak-
ertagama yang menyebutkan bahwa 
bangunan suci Palah (Penataran) me-
rupakan bangunan Dharma Ipas, yaitu 
bangunan suci para Resi Siwa-Sugata 
yang didirikan di atas tanah wakaf se-
bagai tempat pemujaan.

Untuk masuk ke dalam komplek 
Candi Penataran, kita cukup mengisi 
buku tamu dan memberi dana suka 

rela. Pada musim libur seperti ini, 
tingkat kunjungan wisatawan sangat 
tinggi. Lokasi Candi Penataran yang 
berada di pedesaan menjadikannya 
asri dengan hawa udara yang sejuk. 
Panorama di sekitar masih cukup 
alami, meskipun dikelilingi rumah 
penduduk. Jaraknya yang tidak terlalu 
jauh dari gunung Kelud juga menjadi 
daya tarik tersendiri. Bahkan saat Gu-
nung Kelud erupsi beberapa waktu 
lalu, masih terlihat sisa-sisa material 
vulkanik berupa kerikil kecil. 

canDi KomPleK
Candi Penataran sebenaranya me-

rupakan sebuah komplek kumpulan 
beberapa candi, dan menjadi komplek 
candi terluas di Jawa Timur. Di sini 
terdapat beberapa candi dengan ukur-
an dan bentuk yang berbeda. Jika kita 
masuk ke komplek Candi Penataran, 
serasa sedang berada di sebuah per-
kampungan di masa kerajaan jaman 
dahulu.  

Komplek Candi Penataran memiliki 
luas tanah ±180m x 130m dan terbagi 
menjadi atas tiga halaman. Untuk me-
masuki halaman pertama, melewati 
pintu gerbang Candi yang di kanan 
dan kirinya terdapat patung penjaga 
yang disebut Arca Dwarapala. Setelah 
melewati arca tersebut, di sisi kiri ada 
sebuah batur besar yang berbentuk 
persegi panjang yang tinggal bagian 
lantainya dan biasa disebut Bale 
Agung. Sedangkan di sebelah kanan-
nya, ada pos jaga yang juga berfungsi 
sebagai pusat informasi. 

Masih di halaman pertama, ada 
sebuah candi yang bernama Candi 
Angka Tahun. Candi tersebut juga 
dikenal dengan nama Candi Brawi-
jaya, namun sebagian masyarakat juga 
menyebutnya sebagai Candi Ganesha. 
Candi Angka Tahun merupakan candi 
yang paling dikenal oleh masyarakat, 
sehingga seakan-akan candi tersebut 
mewakili seluruh komplek Candi Pe-
nataran.

Tampaknya dulu halaman I dan 
halaman II dihubungkan oleh sebuah 
gapura yang terletak di sebelah selatan 
Candi Angka Tahun, hal tersebut bisa 
terlihat dari sisa-sisa pondasi yang ter-
buat dari batu merah. Pada halaman 
II terdapat sebuah candi yang hampir 
seluruh tubuh candi dililit oleh naga, 
sehingga candi tersebut dikenal seba-
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gai Candi Naga. 
Di sebelah utara dan selatan Candi 

Naga juga terdapat sebuah batur ren-
dah yang berdenah bujur sangkar. 

Sedangkan di halaman terakhir ter-
dapat sebuah Candi Induk yang 

merupakan candi terbesar dan 
dianggap sebagai bagian yang 
paling suci di dalam komplek 
Candi Penataran.

Candi Induk terdiri dari tiga 
teras yang bersusun dengan 
tinggi keseluruhannya ± 7,2 
m. Untuk teras pertama ber-
bentuk persegi empat, se-
tiap sisinya terdapat bagian 
yang menjorok ke luar 
dan din ding-dindingnya 
dihiasi relief-relief. Ber-
beda dengan teras per-
tama, untuk teras kedua 
ukuran nya lebih kecil 
dengan bagian sisinya 

yang agak menjorok 
ke dalam. Sehingga 

para pengunjung 
bisa berjalan di 

atas teras 
pertama 
u n t u k 
menge-
l i l i n g i 
c a n d i 
s a m b i l 

melihat adegan-adegan yang tergam-
barkan pada reliefnya. 

Sedangkan untuk teras yang paling 
atas, bentuknya hampir bujur sangkar, 
dari teras yang paling atas ini, kita bisa 
melihat hampir keseluruhan komplek 
Candi Penataran. Di sebelah Candi In-
duk juga terdapat sebuah batu prasasti 
yang masih berdiri tegak dan menggu-
nakan huruf Jawa.

Di bagian paling belakang candi, 
terdapat sebuah kolam kecil yang beri-
si beberapa ekor ikan dan pada dinding 
kolam juga terdapat relief yang masih 
cukup jelas. Menurut ceritanya, konon 
kolam kecil tersebut dianggap suci dan 
digunakan sebagai tempat ritual. 

Selain candi-candi yang terdapat di 
komplek Penataran, sebuah pergelaran 
Purnama Seruling juga menjadi daya 
tarik tersendiri bagi para wisatawan. 
Pergelaran yang diadakan setiap bulan 
purnama ini mulai diselenggarakan 
sejak bulan Oktober 2010. 

Tak hanya seniman nusantara, 
para seniman yang berasal dari bebe-
rapa negara juga ikut memeriahkan 
pergelaran yang diselenggarakan di 
Pelataran Candi Penataran. Biasanya 
acara pergelaran dimulai sekitar jam 7 
malam sampai selesai. 

Tidak lama mengitari komplek Can-
di Penataran. Mulai dari pintu depan 
sampai pada patirtan yang terletak 

di bagian belakang kom-
plek Candi, hanya 
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membutuh kan waktu 30 menit. Di sana 
tidak ada pemandu wisata. Tetapi, bia-
sanya tukang foto amatir akan membe-
rikan penjelasan ala kadarnya tentang 
sejarah Candi Penataran. 

Dan tentunya, atas jasanya itu, Anda 
akan diminta untuk difoto. Meski ha-
nya dengan kamera pocket sederhana, 
hasilnya cukup baik. Dalam waktu 
singkat foto Anda dengan latar bela-
kang candi, atau komplek candi, bisa 
dinikmati hanya dengan mengganti 
biaya cetak Rp. 10.000,-.

wisata Kuliner Dan KeraJinan
Bila musim kemarau, suasana di 

komplek Candi Penataran memang 
sangat terik. Karena posisinya yang 
berada di tengah sawah dan dipagari 
kampung. Tetapi meski terik, peman-
dangan ijo royo-royo akan terlihat bila 
Anda naik ke komplek candi paling be-
lakang. 

Dari puncak candi itu, Anda bisa 
melihat pemandangan, sawah-sawah 
yang hijau dengan pokok-pokok nyiur-
nya yang indah, ditambah dengan 
puncak Kelud yang bertengger di 
cakrawala. Hmmm... mengingatkan 
pemandangan zaman Moi Indie bu-
kan?

Di seputaran candi, memang tidak 
ada tempat penjual makanan khas Bli-
tar. Tetapi di sepanjang pagar candi di 
sisi kanan komplek terdapat warung-
warung kecil yang dibatasi dengan pa-
gar tembok. 

Warung-warung kecil itu hanya me-
nyajikan makanan pada umumnya. 

Untuk membeli souvenir atau me-
nikmati makanan dan jajanan khas 
Blitar, pengunjung harus menuju ke 
Pasar Wisata Makam Bung Karno, 
yang terletak 5 km dari Candi Penatar-
an.

Di pasar depan komplek Makam 
Bung Karno, Jalan Raya Nglegok-
Blitar itu, terdapat pasar wisata yang 
menjual berbagai souvenir, khas Bli-
tar, berupa kerajinan bubut kayu, se-
perti alat musik jimbe, dan berbagai 
macam kaos bergambar Candi Pena-
taran atau gambar sang proklamator 
RI, Soekarno.

Untuk mendapatkan oleh-oleh khas 
Blitar, Anda bisa mengunjungi ke toko 
Kalimasada, di Jalan Kalimantan Bli-
tar. Begitu juga Anda bisa bertandang 
ke toko jajanan khas Blitar di Jalan 
Merdeka Kota Blitar. Di sana tersedia 
jajanan khas Blitar seperti wajik kletik, 
dan sambel pecel khas Blitar. 

transPortasi Dan PenginaPan
Memang, untuk menuju ke komplek 

Candi Penataran belum ada transpor-
tasi umum yang memadai. Atau bah-
kan belum ada transportasi wisata 
yang bisa memandu wisatawan menu-
ju tempat-tempat wisata yang ada di 
Blitar dan sekitarnya. Untuk angkutan 
umum masih mengandalkan angkutan 
kota,      

becak, dan ojek. 
Sementara itu bagi pengunjung 

yang ingin menikmati tempat wisata 
di Blitar lebih dari satu hari, tentu 
akan membutuhkan tempat penginap-
an. Tempat penginapan yang dekat 
dengan Candi Penataran atau Makam 
Bung Karno tak sulit dicari. Karena 
di pusat kota Blitar atau yang terle-
tak agak ke pinggir sudah tersedian 
penginapan-penginapan kelas melati 
atau kelas berbintang yang kondisinya 
cukup nyaman.

Sebut saja Hotel Tugu, Hotel Patria 
(Garden/Palace), Hotel Grand Man-
sion, semua terletak di pusat kota yang 
tak jauh dari Candi Penataran dan sa-
ngat dekat dengan makam Bung Karno. 
Rata-rata perjalanan hanya ditempuh 
30 menit dari tempat penginapan.

Sekarang terserah anda, mau pilih 
berkunjung dengan cara apa. Candi 
Penataran atau Candi Palah adalah 
peninggalan peradaban Hindu yang 
sangat besar. Konon, pada masanya, 
bangsa-bangsa besar di seluruh dunia 
sempat berkunjung ke wilayah Kera-
jaan Kediri ini. Kalau tidak percaya 
silahkan amati secara detil relief Candi 
Penataran secara cermat. Selamat 
berkunjung! �

dekblad
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prof-it [ teknologi ]

laTar belakang pengguna-
an teknologi garis gawang ini 
tidak terlepas dari beberapa 
kontroversi tentang pence-

takan gol di ajang sepakbola bergeng-
si. Untuk kelas Piala Dunia, tentunya 
kita masih ingat tendangan jarak jauh 
Frank Lampard saat Inggris mengha-
dapi Jerman di Piala Dunia 2010 yang 
mengenai mistar gawang dan meman-
tul ke bawah melewati garis gawang, 
namun saat itu wasit tidak melihat te-
lah terjadi gol karena bola kembali me-
mantul keluar.

Saat kembali melihat tayangan 
ulang, sangat terlihat jelas, ternyata 
bola sudah melampaui garis gawang 
beberapa sentimeter. Pertandingan ini 
berakhir dengan skor 4-1 untuk Jer-
man, Inggris pun harus menangis ka-

rena tersingkir di babak 16 besar.
Kejadian serupa kembali terjadi dua 

tahun kemudian. Kali ini di Euro 2012 
saat laga grup D Inggris menghadapi 
Ukraina. Kini giliran Inggris yang di-
untungkan. Bola tendangan Marko De-
vic yang tampak jelas sudah melewati 
garis gawang berhasil disapu kembali 
oleh John Terry dalam waktu yang 
sangat cepat, dan lagi-lagi wasit tidak 
melihat telah terjadi gol.

Dari beberapa kejadian kontrover-
sial di laga-laga besar tersebut maka 
dicarilah solusi agar peristiwa tersebut 
tidak terulang lagi. Gol adalah inti dari 
pertandingan sepakbola, sementara 
wasit (manusia) tentunya memiliki ke-
terbatasan dalam mengawasi jalannya 
pertandingan. Dan ketika keterbatasan 
tersebut dirasa mulai membuat tidak 

Gol adalah inti dari permainan sepakbola. Ketika wasit 
memiliki keterbatasan dalam mengawasi jalannya 
pertandingan. Goal-line Technology adalah solusinya.

goal-lIne technology

Memberantas
’Gol Hantu’
di Piala Dunia 2014

nyaman, maka teknologi (mesin) pun  
mulai dilirik sebagai solusinya.

Beberapa proposal tentang Goal-
line Technology pun bermunculan. 
Dari empat perusahaan yang me-
nawarkan teknologi ‘Pengawas Gol’ di 
ajang sepak bola bergengsi tersebut. 
Akhirnya FIFA memilih Goal Control 
sebagai teknologi garis gawang yang 
digunakan di Piala Dunia 2014. Peru-
sahaan asal Jerman ini mengungguli 
perusahaan-perusahaan lain yang juga 
menawarkan teknologi yang sama ke-
pada FIFA yaitu Hawk-Eye (Inggris), 
Cairo System (Jerman), dan GoalRef 
(Jerman dan Denmark).

Goal Control menggunakan 14 ka-
mera berkecepatan tinggi yang diletak-
kan secara strategis di sekeliling sta-
dion untuk melacak posisi bola. Sistem 
tersebut mirip dengan yang digunakan 
Hawk-Eye yang tadinya diramalkan 
akan mendapat persetujuan FIFA ka-
rena terkenal dengan reputasi keaku-
ratannya di cabang tenis dan kriket.

Secara garis besar ada dua meka-
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nisme yang digunakan sebagai dasar 
teknologi ini, yaitu menggunakan 
sen sor kamera dan sensor magnetik. 
Teknologi yang menggunakan sensor 
kamera adalah Goal Control (Jerman) 
dan Hawk-Eye (Inggris) Sedangkan 
sensor magnetik adalah Cairo System 
(Jerman) dan GoalRef (Jerman dan 
Denmark).

Ada dua komponen utama yang 
dibutuhkan dalam penerapan goal-line 
technology ini, yaitu Bola yang diguna-
kan dalam teknologi ini bukanlah bola 
biasa, namun bola yang telah dimodi-
fikasi. Bentuk bola memang tidak jauh 
beda dengan bola pada umumnya. Ba-
hannya pun  100% polyurethane. Yang 
tampak berbeda hanya desain luar yang 
tidak lagi seperti bidang-bidang hek-
sagonal dan pentagonal. Namun, lebih 
menyerupai lengkungan-lengkungan 
yang berbentuk seperti angka 8.

Di dalam bola ini terdapat micro-
chip yang diikat dengan kawat tipis 
supaya letaknya tetap berada di tengah 
sumbu bola serta dibuat agar tidak ru-
sak ketika mendapat guncangan atau 
tendangan yang keras. Microchip ini 
bertugas untuk mengirimkan sinyal 
yang berisi informasi mengenai posisi 
bola di lapangan. Berat bola mengikuti 
standar pada umumnya.

Komponen kedua adalah kabel tipis 
yang diletakkan di sekeliling gawang 
untuk menciptakan medan magnetik. 
Kabel berdiameter 2 mm dan ditanam 
dalam tanah sedalam 15-20 cm. Medan 
magnetik ini membuat microchip da-
lam bola bereaksi ketika bola mele-
wati garis gawang. Kerja kabel ini tidak 
dipengaruhi oleh perubahan cuaca.

Komponen yang terakhir adalah 
unit penerima. Unit ini menerima pe-
san dari komputer dan menentukan 

apakah gol telah dicetak. Unit ini ber-
bentuk jam tangan yang dipakai hakim 
garis dan wasit. Pesan ”GOL” dapat be-
rupa pesan visual, audio, atau getaran.

cara kerja
Teknologi ini menggunakan sistem 

RFID (Radio Frequency Identifica-
tion). Kegunaan dari sistem adalah 
mengirimkan data dari perangkat por-
tabel dan kemudian dibaca oleh RFID 
reader dan kemudian diproses oleh 
komputer.

Pada goal-line technology, RFID 
terdiri dari microchip yang dipasang di 
tengah bola dan antena yang terletak 
di sekeliling lapangan. Microchip ini 
juga dipasang pada kaki pemain, agar 
kita mengetahui letak bola dan pemain 
selama pertandingan berlangsung. Pe-
ngiriman data dapat dilakukan dengan 
cepat karena menggunakan frekuensi 
2.4 GHz ISM band. Sistem ini dapat 
mengukur 100.000 pengukuran tiap 
detiknya.

Akurasi berkisar antara satu sampai 

2 cm, walaupun objek bergerak dengan 
kecepatan 140 km/jam. Terdapat 6 
hingga 10 antena di sekeliling lapang-
an yang menentukan posisi secara 3 
dimensi.

Pesan yang dikirim microchip di-
enkripsi untuk mencegah pihak luar 
melakukan modifikasi pada pesan/
data yang dikirim. Setelah itu giliran 
komputer yang mengirimkan pesan 
ke penangkap sinyal yang berada pada 
jam tangan wasit. Tentu dengan tampi-
lan data mengenai catatan waktu keti-
ka gol dicetak. Dengan demikian hasil 
gol tercatat dengan akurat dan tidak 
menimbulkan kontroversi seperti yang 
selama ini terjadi. 

harganya Mahal
Sejauh ini FIFA telah menyetu-

jui dua perusahaan untuk memasang 
teknologi ini di stadion-stadion Brazil 
untuk Piala Dunia dan juga beberapa 
stadion di wilayah Eropa. Hawk Eye, 
perusahaan Inggris sudah lebih dahulu 
menggunakan sistem berbasis kamera 
ini pada Tenis, Kriket, serta Snooker. 
Sistemnya bekerja dengan kamera 
berkecepatan tinggi yang mengikuti 
bola dan melakukan triangulasi terha-
dap posisi bola. 

Sementara sistem Hawk Eye sudah 
dipasang di stadion-stadion di Inggris, 
Wales, Jerman, serta Belanda, Goal-
Control yang berasal dari Jerman telah 
memasang sistem ini diseluruh stadion 
tempat pergelaran Piala Dunia 2014 
Brazil. Pemasangan GoalControl dapat 
mengeuarkan biaya sekitar € 200.000 
sampai 300.000 € (sekitar $ 272.000 
untuk $ 407.000) per stadion.�

angger putranto/BBs

� Desain bola baru yang digunakan dalam Piala Dunia 2014 di Brasil.

� Semakin  sempurna. 
Informasi gol di jam 

tangan wasit semakin 
menyempurnakan fairplay 

di Piala Dunia 2014 
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Republik Bola

oleh: Dhimam abror Djuraid

Hingar bingar poli-
tik bisa kita rasakan 
sampai di mana-
mana, terutama di 
siaran televisi. Ka-

lau kita mau melihat seorang calon 
menang dalam pilpres 9 Juli tonton-
lah stasiun televisi A. Sebaliknya, ka-
lau mau melihat calon lainnya yang 
menang tontonlah stasiun televisi B. 
Maklumlah, pemilik dua stasiun teve 
berbeda itu berada pada pihak yang 
berseberangan dalam pilpres kali ini. 
Dua-duanya, sebenarnya sama-sama 
kebelet untuk menjadi presiden Indo-
nesia, dan kedua-duanya sudah mem-
persiapkan diri jauh-jauh hari dengan 
merebut posisi ketua umum sebuah 
parpol atau membikin parpol sendiri. 
Tapi, pada akhirnya keduanya sama-
sama insaf bahwa reputasi mereka 
tidak cukup punya nilai jual di mata 
rakyat.

Ujung-ujungnya, mereka harus rela 
menja go kan orang lain sebagai calon 
presiden. Kedua tokoh itu sama-sa-
ma all out mendukung jagonya, baik 
dengan uang dan jaringan maupun 
dengan kekuatan televisinya. Salah sa-
tunya lebih beruntung karena stasiun 
televisinya jauh-jauh hari sudah mem-
beli hak siar liputan Piala Dunia yang 
sangat mahal (sering terlalu mahal 
dibanding negara-negara lain di Asia 
atau Eropa karena persaingan antara 
stasiun televisi). 

Meski tidak langsung, Piala Dunia 
ini dimanfaatkan sebagai arena kampa-
nye juga oleh masing-masing pasangan 
capres. Di beberapa kota secara senga-

ja acara nobar (nonton bareng) per-
tandingan tertentu diselenggarakan 
oleh tim sukses pasangan tertentu dan 
terang-terangan mengampanyekan 
calon tertentu dalam kesempatan itu. 
Pasangan-pasangan itu tiba-tiba saja 
mengaku sebagai gibol alias gila bola. 
Padahal, sebelumnya kiprah mereka 
di dunia sepak bola tidak terdengar. 
Paling-paling mereka menyaduk bola 
plastik  ketika masih anak-anak di 
kampung. Kalau toh ada yang pernah 
berkiprah di bola prestasinya juga bia-
sa-biasa saja. 

Secara tidak sengaja pilpres kali ini 
hanya diikuti oleh dua pasangan saja. 
Sungguh ini sebuah ketidaksenga ja-
an yang keren, soalnya kita jadi mirip 
Amerika yang sistem politiknya sudah 
lebih matang dan modern sehingga 
pilpres hanya diikuti dua pasangan 
dari Demokrat dan Republik. Memang 
pernah pada 1990-an ada orang kaya 
dari Texas yang maju sebagai capres 
independen dan sempat mendapat 
dukungan yang cukup luas. Tapi, pada 
akhirnya, Ross Perot, orang kaya itu 
kalah dari calon-calon yang didukung 
parpol yang sudah mapan.

Di Indonesia orang-orang kaya 
itu tidak bisa mencalonkan diri seba-
gai capres independen seperti Perot. 
Maka nya mereka harus membeli atau 
membikin partai sendiri, karena un-
dang-undang politik kita tidak mem-
bolehkan calon independen dalam 
pilpres. 

Ada pelajaran politik yang bisa kita 
dapat dari Piala Dunia kali ini. Sepp 
Blatter adalah presiden sepak bola 

dunia. Orang yang paling berperan 
dalam menentukan hitam putihnya 
sepak bola dunia. Umurnya sudah 78 
tahun dan sudah 30 tahun berkuasa 
di pucuk pimpinan kepresidenan 
FIFA, organisasi sepak bola dunia. 
Enam periode Blatter berkuasa seo-
lah tak tergoyahkan. Dan tahun 2015 
depan masa bakti keenamnya habis. 
Dia masih mau lagi. Terang-terangan 
masih ingin sekali lagi atau mungkin 
dua kali, tiga kali, atau seumur hidup 
sampai mati. Aturan di FIFA tidak ada 
pembatasan masa jabatan. Pun tidak 
ada pembatasan usia.

Blatter sudah lanjut usia, dan untuk 
ukuran banyak orang harusnya sudah 
menikmati pensiun sambil menimang 
cucu. Tapi, ternyata masih ingin lanjut. 
Ini bisa menjadi pendidikan demokrasi 
yang bisa memberi kesan yang kurang 
baik. FIFA berkampanye keras menen-
tang diskriminasi dan rasisme, sekali-
gus ingin mengangkat semua ras ma-
nusia supaya sejajar dan setara. Tapi 
organisasi FIFA sendiri sangat tertu-
tup dan dipimpin oleh godfather yang 
nyaris dikultuskan. 

Berkuasa terlalu lama tentu tidak 
baik. Yang tua seharusnya tahu diri bah-
wa dunia sudah banyak berubah dan 
sudah saatnya para manula memberi 
kesempatan kepada yang lebih muda. 
Kita mengkritik Soeharto karena terla-
lu lama berkuasa dan terlalu tua untuk 
terus berkuasa. Tapi, kita sering lupa 
bahwa kekuasaan sering membuai dan 
membuat kita lena. Kalau sudah duduk 
lupa berdiri. Begitu sindiran iklan. 

Soeharto 32 tahun berkuasa dan 

kristalisasi

Hiruk pikuk pilpres 2014 kali ini terinterupsi oleh Piala Dunia sepak bola di Brazil. Mari kita 
coba cari beberapa kesamaan dari bola dan politik. Atau, kalau tidak ada kesamaan itu, 

setidaknya politik bisa belajar dari bola atau sebaliknya.
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dia tidak tahu kapan waktu yang tepat 
untuk pensiun sampai akhirnya dipen-
siun paksa. 

Husni Mubarak juga demikian. 
Pun Ferdinand Marcos dan para des-
pot lain di zamannya. Kesalahan yang 
mereka lakukan nyaris selalu sama, 
yaitu mereka lupa kapan waktu yang 
tepat untuk mengundurkan diri. Itulah 
pelajaran yang seharusnya kita ingat 
dengan baik. Rakyat sudah sangat cer-
das dan tahu betul kualitas calon-calon 
pemimpinnya. Siapa yang melawan 
kehendak rakyat pasti akan merasakan 
pahitnya vonis rakyat.

Tradisi di organisasi sepak bola 
ma sih be lum menyadari perubahan 
zaman itu. Blatter mewarisi kepresi-
denan sepak bola dunia dari Joao 
Hava lange. Kakek tua dari Brazil itu 
nyaris menjadi presiden sepak bola 
seumur hidup. Ia mendapatkan per-
lakuan nyaris seperti kultus. 

Hal yang sama juga terjadi pada 
lembaga oahraga tertinggi IOC (In-
ternational Olympic Committee) di 
bawah Juan Antonio Samaranc yang 
juga mendapatkan semacam pentas-
bihan seperti mahluk setengah dewa 
yang tidak tergantikan. 

Inilah fenomena aneh dalam dunia 
demokrasi. Sebuah stasion televisi 

membuat acara paro-
di “Negeri Setengah 
Demokrasi” yang 
lumayan segar 
meski tidak 

jelas maunya. Ilmuwan politik Amer-
ika Serikat berdarah Pakistan, Fareed 
Zakaria, mene mukan istilah “illiberal 
democracy” untuk menyebut fenome-
na aneh dalam demokrasi ini. 

Asumsinya, demokrasi harus selalu 
gandeng dengan kebebasan, “liberal 
democracy”. Demokrasi tanpa kebe-
basan akan terbelenggu, dan kebe-
basan tanpa demokrasi hanya akan 
memproduksi anarki. 

Demokrasi liberal tidak hanya fokus 
pada hasil tapi juga harus menjaga 
proses. Dalam kasus Husni Mubarak, 
demokrasi prosedural sudah dijalan-
kan. Ada pemilu berkala yang meng-
hasilkan parlemen, ada sistem politik 
multi partai dan ada pers yang ber-
fungsi menjaga checks and balances. 
Tapi semua lembaga itu hanya semu 
belaka karena di balik itu Mubarak 
menjalankan kekuasaannya dengan 
gaya diktatorial. Partai oposisi dikebiri 
dan pemimpinnya dibui serta pemilu 
dicurangi. Tapi, Amerika diam saja ka-
rena Mubarak bisa menjadi alat untuk 
melanggengkan kepenting an geopoli-
tik Amerika di Timur Tengah.

Kalau Mubarak menjalankan pe-
milu dengan jujur dan bersih maka 
yang akan muncul sebagai juara ada-
lah Ikhwanul Muslimin seperti yang 
terjadi dengan kemenangan Mursi. 
Tentu Amerika lebih memilih pemilu 
yang curang tapi menghasilkan presi-
den yang manut, dari pada sebaliknya. 
Yang terjadi di Palestina dan Aljazair 
berbe- da 180 derajat. Pemilu 

yang bersih dan jujur 
menghasilkan Ham-
mas di Pales tina se-

bagai pemenang dan 
partai Islam FIS juara di Al-

jazair.
Di Palestina pemilu yang ju-

jur dan bersih membawa Ham mas 
--partai penentang Ame rika dan 

Israel paling radikal--sebagai peme-
nang. Amerika pasti tidak merestui ke-
menang an itu maka dianulir lah de ngan 
berbagai macam dalih. Junta mi liter 
yang despotik lebih disukai Amerika 
dibanding kepemimpinan yang dihasil-
kan dari pemilu yang bersih dan jujur.

Amerika, tentu, tidak akan mem-
biar kan sebuah negara menghasilkan 
seorang pemimpin yang kuat tetapi 
tidak bisa dikendalilkan, meskipun 
ia lahir dari pilihan mayoritas rakyat. 

Sebaliknya, yang lembek-lembek dan 
manut pada Washington pasti disu-
kai. Karena itu, segala cara dilakukan 
untuk mendapatkan kepemimpin an 
sejenis itu meski hal itu harus me-
na  brak rambu-rambu demokrasi li-
be ral yang dipuja-puja Amerika. 
Iro ni politik senacam itu kita temui 
di mana-mana baik dalam pengelola-
an negara maupun pengelolaan sepak 
bola. 

Sebuah olahraga seperti sepak bola 
adalah olahraga paling demokratik 
yang akan memberi semua orang pe-
luang untuk berkembang. Tidak peduli 
berkulit hitam legam dari pedalaman 
Afrika, bermata sipit dari Asia, atau 
anak-anak miskin dari jalan-jalan ku-
muh di Amerika Latin. Semua punya 
kesempatan yang sama untuk bisa 
menjadi pemain terkenal dunia.

Sebuah merit System yang sangat 
modern sudah diterapkan di sepak 
bola. Hanya mereka yang punya skill 
hebat yang akan menerbos ranking 
tertinggi. Tidak ada ruang bagi nepo-
tisme maupun koncoisme. 

Tapi, dalam tubuh organisasi sepak 
bola ternyata masih banyak praktik-
praktif yang jauh dari demokratis. 
Pemimpin asosiasi sepak bola Asia, 
Mohammed Hamam, dipecat karena 
disebut terbukti menerima sogok dan 
melakukan korupsi. Sekarang ini FIFA 
disorot tajam karena menunjuk Qatar 
sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. 
Penunjukan itu dianggap aneh dan 
muncul tudingan ada suap-menyuap 
dan korupsi dalam prosesnya. Blatter 
dituduh bertanggung jawab terhadap 
penunjukan Qatar itu dan dianggap 
tahu tapi tutup mata terhadap korupsi 
yang terjadi. 

Blatter merasa masih didukung oleh 
mayoritas anggotanya (penyakit itulah 
yang selalu hinggap kepada orang yang 
terlalu lama berkuasa). Dan, untuk 
menunjukkan bahwa ia masih punya 
power ia memutuskan untuk maju lagi. 

Kita di Indonesia hanya bisa melihat 
dari jauh apa yang akan terjadi. Tapi, 
setidaknya kita bisa belajar dari sepak 
bola supaya jangan sampai terpeleset 
ke lubang yang sama. Kekuasaan se-
lalu nikmat tapi melenakan. 

Satu hal yang mungkin patut kita 
ingat, kalau mau jadi presiden seumur 
hidup jadilah presiden Republik Sepak 
Bola, jangan di tempat lain. �

kristalisasi

imaGe:GooGle
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lori [ lorong aspirasi ]

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

Dwi yulianto
keTua sPk kebuN klaTeN

Mengubah cara berpIkIr
KeberHasilan harus diawali dari kita sendiri. 
Dengan mengubah cara berpikir para karyawan, 
unit tembakau dapat lebih meningkatkan kinerja, 
bangkit, sukses, dan berjaya kembali. Selain itu 
juga dapat menumbuhkan rasa kekompakan 

semua sumber daya manusia di lingkungan tembakau, sehingga dapat 
mencapai target 1.750 kg.� 

stephanus cahyo H
sTaf PeNeliTiaN Tembakau klaTeN

berharap teMbakau jaya
saya ingin melihat Kebun tembakau Klaten kem-
bali berjaya dan memberikan share laba bagi PtPN 
X. Performa tembakau pada mtt 2014 ada hara-
pan bahwa tembakau dapat memberikan share 
positif bagi perusahaan. Kedisiplinan, ketekunan, 

kerja smart dan kerjasama yang harmonis antara Penelitian tembakau 
Klaten dan Kebun tembakau Klaten akan memberikan harapan tercapain-
ya sasaran produktivitas. Sejarah panjang tembakau Vorstenlanden tetap 
harus ada dan selalu memberikan share positif bagi perusahaan.�

eri octorianto
keTua sP kebuN aJoNG GayasaN

MeMenuhI target
sebagai Ketua Serikat Pekerja (SP), saya menghim-
bau agar karyawan dan karyawati di unit usaha tem-
bakau dapat meningkatkan kepedulian, tanggung 
jawab, dan kerjasama dalam tim yang selama ini 

sudah dilakukan, sehingga di tahun 2014 ini, target produksi daun kering 
rompos 1.750 kg/ha dapat terpenuhi. Begitupun halnya dengan produksi 
tembakau NW sebesar 27,5%. �

aunur rofiek
keTua sP kebuN kerTosari

2014, tahun zero
berHaraP dan bekerja keras 
agar tahun ini produksi bisa 
berhasil dan memenuhi target 
yang sudah disepakati bersama. 

Dengan semangat kebersamaan dan kesadaran pribadi 
untuk bangkait dan menuju kejayaan seperti yang di-
impikan. Sangat disadari bahwa keberhasilan tidak akan 
bisa terwujud bila sendirian namun dengan kekompak-
an dan selalu menciptakan suasana kerja yang kondusif 
maka untuk meningkatkan produktivitas akan tercipta  
budaya kerja yang efektif, efisien dan profesional.

Keberhasilan yang ingin dicapai tahun ini adalah tahun 
zero. Artinya, semua stok yang ada bisa terjual semua. 
Dimana, masih banyak stok di gudang bisa dikatakan se-
bagai dosa-dosa masa lalu yang harus segera dibersihkan 
dan diperbaiki untuk masa depan yang lebih baik.�

vardianata yoedistira virdawan
sTaf PeNeliTiaN Tembakau Jember

sDM berkarakter
jaDI kuncI sukses
tembaKau cerutu sebagai salah 
satu komoditi yang prospektif 
bagi perusahaan. masa depan 

bisnis tembakau cerutu merupakan sebuah tantangan 
untuk terus bekerja disiplin, berintegritas, mau me-
nerima perubahan dan selalu inovatif. Harapan terca-
painya produktifitas maupun diversifikasi tembakau 
membutuhkan Sumber Daya manusia yang berkarakter 
sehingga terjadi sinergi Penelitian tembakau dengan 
Unit Produksi. marilah menjadi karyawan PtPN X yang 
berkarakter karena itu adalah Kunci Kesuksesan. �

Bambang Dwi Ratmoko
Kepala Urusan Administrasi Kepegawaian Bidang Sumber Daya manusia
Pt Perkebunan Nusantara X (Persero)

”Innalilahi wa inailahi rojiun”

Semoga Tuhan memberi tempat terbaik di antara orang-orang yang 
beriman, dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan.

turut beDuKa cita atas meninggalnya

13 september 1957 - 22 Juni 2014



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

2.  PG Toelangan
Ds. tulangan, Kec. tulangan, sidoarjo 61273
telepon: 031-8851002 | Fax: 031-8851001

3. PG Kremboong
Ds. Krembung, Kec. Krembung, sidoarjo 61275
telepon: 031-8851609, 8851315 | Fax: 031-8151661 

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

10.PG Ngadiredjo
Ds. Jambean, Kec. Kras, Kediri 64102. tromolpos 5
telepon: 0354-479700 | Fax: 0354-477178

11.PG Modjopanggoong
Ds. sidorejo, Kec. Kauman, tulungagung  66261
telepon: 0355-321633, 324638 | Fax: 0355-327126     

Unit tembakaU
1. Kebun Kertosari
Jl. a Yani no. 688 Pakusari, Jember  68181
telepon: 0331-334177 | Fax: 0331-332854
email: ptpn10_kts@telkom.net

2. Kebun Ajong Gayasan
Jl. MH thamrin no.143 ajung, Jember 68175
telepon: 0331-321501, 331058 | Fax: 0331-335145
email: ajong@ptpn10.com

3. 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

Pt mitratani DUa tUjUh
Jl Brawijaya 83 Mangli, Jember 68136
telepon: 0331-422222, 488881
Fax: 0331-489456, 489457



PT sAKAPATriA PerKAsA
Boiler and Cogeneration Specialist




