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Jalan Terjal Menuju

Swasembada

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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Road Map Industri Gula

I

ndustri gula tanah air sedang meng
alami pasang surut. Meski dinilai ada pe
rubahan secara signifikan, tetapi industri
gula nasional bakal menghadapi tantang
an yang cukup berat, yaitu pasar bebas.
Industri gula akan mendapat pesaing yang cukup
ketat yang telah menjadi ‘kompetitor’ cukup lama,
gula impor dari Thailand.
Namun, para pemangku industri gula opti
mistis, bahwa industri gula nasional mampu ber
saing dengan gula Thailand, meskipun banyak
syarat yang harus dilakukan. Diantaranya pena
taan ulang secara menyeluruh dari off farm dan
on farm, dari hulu dan hilir, serta pencanggihan
sistem industri agar semakin efisien dan meng
hasilkan gula yang berkualitas.
Setidaknya langkahlangkah
itu sejak 20092014 sudah
menunjukan hasilnya. Mes
kipun belum memenuhi kon
sumsi gula nasional, industri
gula sudah menunjukan kualitas
dan produktifitas yang mumpuni.
Hal ini bisa dilihat dari randemen yang
berkualitas dan warna gula yang semakin
putih.
Semua berkat kerja keras dari seluruh sektor
pendukung industri gula. Sektor yang utama ada
lah para petani tebu, yang harus mau mengubah
pola sitem tanam, dari yang tradisional menuju
mekanisasi, sehingga efisien.
Karena itu PTPN X yang memiliki unit usaha
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pabrik gula di Jawa Timur, juga terus melakukan
sosialisasi tentang mekanisasi pada petani tebu,
agar efisen, dan harga gula bisa ditekan. Tidak
hanya itu, dibidang pengolahan, PGPG juga su
dah memiliki standar agar gula berkualitas baik
dan mampu bersaing dengan gula impor.
Pada edisi ini PTPN X Magz, menurunkan la
poran utama tentang tatakerja (roadmap) indus
tri gula untuk tahun depan. Roadmap ini tidak
dibayangkan untuk sekadar menghadapi pasar
bebas 2015 ini, tetapi tatakerja yang bersifat jang
ka pendek, menengah, dan panjang. Roadmap ini
menyangkut tatakelola industri gula dari hilir ke
hulu, dari off farm dan on farmnya. Menurut is
tilah Direktur Utama PT Perkebunan Nusan
tara X (Persero), Ir Subiyono MMA, perlu
revitalisasi secara menyeluruh.
Selain itu seperti biasa rubrik
rubrik khas PTPN Magz juga
hadir. Seperti laporan industri
tembakau yang menjadi ba
han baku cerutu. Begitu juga
tempat wisata yang terintegrasi
dengan pengetahuan tentang kopi dan
tembakau, cukup menarik disimak.
Tetapi yang tak kalah menarik, salah satunya
adalah rubrik kesehatan, ekstrak kulit manggis
yang akhirakhir ini sangat akrab di telinga kita.
Begitu juga saat musim haji seperti ini, kewaspa
daan pada macam penyakit perlu ditingkatkan.
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[ variasi kegiatan perusahaan ]

Peringatan Nuzulul Quran

Al-Quran untuk
Dibaca dan Diamalkan

 Dolly P. Pulungan, S.E, M.M, dalam ceramahnya di acara peringatan Nuzulul Quran.

laporan: Sap Jayanti
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Turunnya Al-Quran merupa
kan peristiwa besar dalam kehidupan
umat Islam. Sayang sekali, peringatan
turunnya Al-Quran jarang diperingati
secara besar. Hal ini berbeda dengan
peringatan Maulid Nabi. Padahal AlQuran merupakan tanda penerimaan
wahyu kepada nabi dan rasul terakhir
umat Islam yaitu Nabi Muhammad
SAW.
Begitulah inti dari tausiyah yang di
sampaikan KH. Suudi Sulaiman pada

peringatan Nuzulul Quran di PT Perke
bunan Nusantara X (Persero), yang
jatuh pada 17 Ramadan. Peringatan
itu diselenggarakan secara sederhana
di musala Kantor Direksi dan dihadiri
direksi yang diwakili Direktur Keuang
an Dolly P. Pulungan, S.E, M.M, serta
karyawan pada 16 Juli 2014.
Tema Peringatan yang diangkat kali
ini adalah ‘Dengan Semangat Nuzulul
Quran 1435H Kita Tingkatkan Iman
dan Taqwa untuk Komitmen Sukses
Produktivitas PTPN X.
Dalam kesempatan ini, Direktur

foto-foto:Dery Ardiansyah

Keuangan PTPN X menyampaikan
bahwa bisnis gula masih menghadapi
kendala dalam kebijakan harga gula
yang ditetapkan pemerintah. Namun,
segenap karyawan bisa bersyukur bah
wa performa PTPN X tetap bertahan
dan bisa memberikan hak karyawan.
Meskipun berat, Pulungan meminta
karyawan tetap bekerja dengan profe
sional dan produktivitas tetap mening
kat. ”Komitmen untuk meningkat
kan produktivitas ini bisa dilakukan
dengan meniru empat sifat Nabi Mu
hammad SAW,” ujarnya. Keempat

varietas

sifat tersebut yaitu tabligh, amanah,
fatanah dan shiddiq.
Shiddiq artinya benar. Bukan hanya
perkataannya yang benar, tapi juga
perbuatannya juga benar. Sejalan
dengan ucapannya. Amanah artinya
benar-benar bisa dipercaya. Jika satu
urusan diserahkan kepadanya, niscaya
orang percaya bahwa urusan itu akan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Oleh karena itulah Nabi Muhammad
SAW dijuluki oleh penduduk Mekkah
dengan gelar “Al Amin” yang artinya
terpercaya jauh sebelum beliau diang
kat jadi Nabi.
Tabligh artinya menyampaikan.
Segala firman Allah yang dituju
kan oleh manusia, disampaikan oleh
Nabi. Tidak ada yang disembunyi
kan meski itu menyinggung Nabi.
Sedangkan Fathonah artinya Cerdas.
Nabi harus mampu menjelaskan fir
man-firman Allah kepada kaumnya.
Apalagi Nabi mampu mengatur umat
nya sehingga dari bangsa Arab yang
bodoh dan terpecah-belah serta sa
ling perang antar suku, menjadi satu
bangsa yang berbudaya dan berpenge
tahuan dalam satu negara yang besar
yang dalam 100 tahun melebihi luas
Eropa. Itu semua membutuhkan ke
cerdasan yang luar biasa.
KH. Suudi Sulaiman dalam tausi
yahnya menyampaikan Al-Quran me
rupakan kalam Allah dan mereka yang
membacanya akan mendapatkan nilai
ibadah. Namun sayangnya peringatan
Nuzulul Quran justru sering kali dia
baikan.
”Membaca Al-Quran bukan berarti
hanya merawat fisiknya saja. Tapi
juga penting memahami isinya kemu
dian mengamalkan ajarannya dalam
kehidupan kita,” ujarnya. Dalam AlQuran terdapat banyak ilmu yang bisa
dipelajari.
Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa
terdapat dua cara pembelajaran. Per
tama adalah dengan pena seperti yang
umumnya dilakukan para guru dengan
murid, dosen dan mahasiswa. Dan
yang kedua adalah melalui tausiyah.
Keduanya dimaksudkan untuk men
cetak manusia yang tidak hanya pintar
tetapi juga benar. Dengan demikian
si murid bisa mengamalkan ilmunya
dengan benar serta di jalan yang benar
pula.
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 KH. Suudi Sulaiman menyampaikan tauziyah pada peringatan Nuzulur Quran di PTPN X.

 Jemaah yang hadir kusyuk mendengarkan tauziyah.

 Panitia peringatan Nuzulur Quran di PTPN X.
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 Suasana keakraban keluarga besar PTPN X saat Halal Bihalal di Kantor Direksi.

Halal Bihalal PTPN X

Siap Hadapi Perdagangan
Bebas 2015
laporan: Siska Prestiwati W

6

Bulan Suci Ramadan telah berlalu,
namun hal itu bukan berarti kebia
saan untuk meningkatkan keimanan
dan ketaqwaan juga berlalu. Justru se
baliknya, setelah sebulan penuh dila
tih untuk meningkatkan ketaqwaan,
keimanan dan kepedulian terhadap
sesama, diharapkan umat muslim bisa
menerapkannya dalam sebelas bulan
berikutnya.
Hal itulah yang diungkapkan Di
rektur Utama PT Perkebunan Nusan
tara X (Persero), Ir Subiyono MMA
dalam acara Halal Bihalal dan Silatur
ahmi Keluarga Besar PT Perkebunan
Nusantara X (Persero) 1 Syawal 1435
H “Dengan Berkah Ramadan Kita
Tingkatkan Integritas dan Semangat

Kerja untuk Mencapai Sukses serta
Kejayaan Perusahaan” di Hall Kantor
Direksi PTPN X, Jalan Jembatan Me
rah, Senin (04/08/2014).
“Ramadan bukan hanya puasa tetapi
juga pengharapan penghapusan dosa
dan meraih pahala. Serta waktu untuk
refleksi diri tentang apa yang telah di
lakukan selama satu tahun,” katanya.
Melalui Ramadan, sambungnya, se
tiap manusia disadarkan bahwa hidup
tidak selama untuk berlari. Tetapi, hi
dup juga perlu untuk sejenak berhenti
untuk mengisi baterai energi kehidup
an manusia. Dengan mengisi kembali
baterai kehidupan, diharapkan setiap
insan akan mampu berlari kembali
menuju ke kehidupan abadi.
“Setiap manusia perlu mengisi kem
bali baterai kehidupan untuk mening

katkan kualitas keimanan dan ketaq
waan, untuk berbagi dengan sesama
sebagai bekal menuju ke kehidupan
yang abadi,” paparnya.
Setelah sebulan lamanya setiap
umat Islam mengisi kembali baterai
kehidupannya, sambung Subiyono, hal
tersebut akan berdampak positif terha
dap kehidupan sehari-hari termasuk di
kehidupan bekerja di perusahaan.“Hal
itu terlihat di kondisi PTPN X saat ini,”
imbuhnya.
Subiyono menambahkan, di tengah
tantangan eksternal baik politik di da
lam negeri maupun ekonomi dunia
ditambah dengan kondisi makro in
dustri gula, PTPN X masih berada di
titik yang mengembirakan. Meskipun
belum semaksimal pada musim giling
Tahun 2012 lalu.

varietas

“Hampir semua pabrik gula mem
buat target di Rencana Kerja dan Ang
garan Perusahaan di atas Rp 9 miliar
hanya PG Toelangan saja yang dibawah
itu. Musim giling ini masih panjang,
masih cukup waktu untuk mereleasi
sasikannya,” katanya.
Bila dibandingkan dengan musim
giling Tahun 2012 lalu, ungkap Subi
yono memang tidak bisa. Mengingat
harga lelang gula saat rata-rata sebe
sar Rp 11.000 hingga Rp 12.000/ki
logram. Sangat di yakini bahwa hal
tersebut tidak akan terulang kembali.
Sebab, harga lelang gula yang diang
gap normal berkisar di harga Rp 8.500
hingga Rp 9.000/kilogram.
Menjelang era Masyarakat Eko
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nomi Asean (MEA), sambung Subi
yono, industri gula dalam negeri di
tuntut untuk bisa bersaing. Produk
gula masuk ke industri Internasional
dan harus melihat harga gula dunia.
Dimana, produksi Thailand mencapai
10 juta ton gula dan total konsumsi
masyarakat Thailand hanya sebesar 2
juta ton, sisanya yaitu 8 juta ton di ek
spor, salah satunya ke Indonesia.
“HPP di Thailand sangat rendah,
sementara HPP BUMN Gula masih
di atas Rp 7.000/kg bahkan ada yang
mencapai Rp 9.000/kg. Sementara
HPP kita sudah sebesar Rp 5.700/kg,
ini adalah usaha yang sangat luar biasa
dan harus diapresiasi,” terangnya.
PTPN X, ungkap Subiyono sudah

hampir selesai dalam melakukan re
vitalisasi pabrik gula dengan total in
vestasi yang cukup besar. Dengan ke
beranian, PTPN X berani mengambil
langkah revitalisasi dan selesai pada
musim giling Tahun 2014 ini. Bila ke
beranian tersebut tidak muncul, PTPN
X tidak berani membayangkan berapa
kenaikan nilai investasi mengingat
suku bunga di Indonesia yang terus
merangkak naik.
“Saat ini, kita sudah kelebihan ba
gasse sampai harus dijual dengan
harga murah karena gudang yang ada
tidak mampu menampung. Ke depan,
PTPN X harus bisa mengatasi kelebih
an bagasse ini dengan menata mana
jemen bagasse-nya,” pungkasnya. 

 Dirut PTPN X, Ir. Subiyono MM bersama Istri Nastiti Subiyono memberikan ucapan kepada karyawan yang akan berangkat ke tanah suci.

 Beberapa General Manajer Pabrik Gula dan Direksi Rumah sakit PTPN 10 beramah tamah sambil menyanyi bersama dalam suasana halal bihalal.
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Safari Ramadan

Memperkuat Industri
Berbasis Tebu
Laporan: Siska Prestiwati W

Bulan Suci Ramadan merupakan
bulan yang dinantikan seluruh umat
muslim. Bulan penuh rahmat dan
berkah sekaligus menjadi bulan untuk
meningkatkan keimanan dan ketaq
waan. Namun, bagi Bangsa Indonesia,
Bulan Suci Ramadhan 1435 Hijriah
ini lebih istimewa bila dibandingkan
dengan Ramadan sebelumnya.
Direktur Utama PT Perkebunan
Nusantara X (Persero), Ir Subiyono
MMA mengungkapkan di Ramadan
tahun ini, Bangsa Indonesia akan me

8

nyelenggarakan pesta demokrasi pe
milihan presiden dan wakil presiden
yang akan memimpin bangsa ini lima
tahun ke depan.
“Diharapkan akan ada rahmat dan
berkah agar pelaksanaan pemilihan
presiden berjalan lancar dan aman,”
ungkap Subiyono pada acara Safari
Ramadan 1435 H PT Perkebunan Nu
santara X (Persero) dan Pemberian
Santunan Panti Asuhan serta Pondok
Pesantren dengan tema “Mari Kita
Tingkatkan Kualitas Diri menjadi
Hamba Allah yang Bertaqwa dan selalu
Meningkatkan Disiplin, Loyalitas serta

Kerjasama untuk mencapai Sasaran
Perusahaan” di Gedung Pertemuan PG
Mojopanggoong, Tulungagung, Jumat
(11/07/2014).
Subiyono menambahkan PTPN
X memberi kebebasan bagi seluruh
karyawan untuk memilih siapa pasa
ngan calon presiden dan calon wakil
presiden sesuai dengan keyakinannya.
Perusahaan tidak akan meminta dan
memerintahkan karyawannya untuk
memberikan suara ke salah satu pa
sangan calon. Yang terpenting adalah
bagaimana proses pemilihan calon
presiden dan calon wakil presiden ini

 GM PG Mojopanggong, Ir. Abdul Munib menyampaikan kemajuan PG Mojopanggong dalam sambutannya pada Safari Ramadhan.

foto-foto:Dery Ardiansyah
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 Dirut PTPN X, Ir. Subiyono MM dalam rangkaian acara safari ramadhan di PG Mojopanggong.

bisa berjalan lancar dan damai.
“Semoga Allah memberikan rahmat
dan berkah dengan terpilihnya presi
den dan wakil presiden yang bisa men
dengar denyut jantung masyarakat,
khususnya masyarakat industri gula,”
papar dia.
Karena, sambung Subiyono, banyak
potensi yang dapat dikembangkan
dari industri gula di tanah air. Dengan
membangun industri gula, maka in
dustri gula akan mampu membangun
dan memperkuat perekonomian Indo
nesia. Sudah banyak contoh, banyak
Negara yang ekonominya kuat seiring
dengan kuatnya dan majunya industri
gula di Negara mereka.
Pria yang juga menjabat sebagai Ke
tua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia
(IKAGI) ini menambahkan selain gula,
industri gula berbasis tebu juga bisa
menghasilkan produk samping yang
bisa memberikan nilai tambah. Misal
nya ethanol dan co generation, dimana
keduanya merupakan energi baru dan
terbarukan yang sangat dibutuhkan

bangsa Indonesia.
Khusus ethanol, imbuh Subiyono,
merupakan sumber bahan bakar ener
gi baru dan terbarukan yang jumlahnya
sangat melimpah di Indonesia. Hal ini
sekaligus bisa menjawab permasalah
an yang selama ini membelit bangsa
ini, yaitu subsidi bahan bakar minyak
(BBM) yang jumlah terus meningkat
dari tahun ke tahun.
Masih menurut Subiyono, ba
han bakar dari fosil jumlahnya te
rus berkurang dan tidak sebanding
dengan angka permintaan yang terus
meningkat. Beberapa negara sudah
mulai menggunakan ethanol untuk
bahan bakar. Hal itu bisa mengurangi
ketergantungan Negara tersebut akan
impor bbm yang terus meningkat.
Berkurangnya jumlah impor bahan
bakar fosil dari luar negera tentunya
akan mengurangi anggaran yang dise
diakan. Sehingga, anggaran tersebut
bisa dialokasikan untuk pembangunan
bangsa.
Begitu juga dengan produk co gene

ration atau listrik, Bangsa Indonesia
akan mengalami kekurangan pasok
an listrik. Namun, dengan hadirnya
pabrik gula yang memproduksi co
generation, maka kebutuhan listrik
bisa terpenuhi.
“Apalagi, hanya dalam hitungan
hari, Bangsa Indonesia akan meng
hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA),” ungkapnya.
Mau tidak mau, jelas Subiyono,
Bangsa Indonesia harus menerima
dan menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN. Bagaimana caranya? Tidak
lain Bangsa Indonesia harusa mampu
memperkuat dan terus mengembang
kan perekonomian di dalam negeri.
Sehingga setiap orang memiliki nilai
jual dan nilai tawar untuk bersaing de
ngan Negara-negara di Asia yang siap
menyerbu Indonesia.
“Agar Indonesia menjadi tuan ru
mah di negeri sendiri, maka tidak ada
pilihan lain, Perekonomian Bangsa In
donesia harus kuat dan terus berkem
bang,” tandasnya.
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Safari Ramadan Menakertrans

Tingkatkan Kompetensi SDM
Menghadapi MEA
Laporan: SAP Jayanti
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Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) tidak hanya membuka arus
perdagangan barang dan jasa. Tidak
lepas dari itu, tenaga kerja dari luar
pun juga akan mudah masuk ke dalam
negeri dan bersaing dengan tenaga
kerja lokal.
Menteri Tenaga Kerja dan Trans
migrasi RI, Muhamin Iskandar me
nyampaikan, Bangsa Indonesia terus
mengukuhkan identitasnya di bidang
ketenaga kerjaan. Bahkan Indonesia
dianggap satu diantara 36 negara yang
mendapat penilaian positif dalam me
nerapkan konvensi ILO (International
Labour Organization) nomor 100 me
ngenai kesetaraan upah antara lakilaki dan perempuan serta nomor 106
tentang pengurangan jam kerja.
Menteri yang akrab disapa Cak
Imin tersebut memaparkan, Indonesia
memiliki potensi Sumber Daya Alam
(SDA) dan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang luar biasa. ”Dan dalam
menghadapi MEA, kita harus lebih se
rius dalam penanganan ekonomi dan
kesejahteraan tenaga kerja. Ini akan
menjadi tantangan dan bisa berbahaya
jika kita tidak menyiapkan diri,” kata
Cak Imin dalam Safari Ramadan di
Pabrik Gula Gempolkrep, Mojokerto
(03/07/2014). Pemerintah saat ini
terus berupaya meningkatkan kom
petensi dan daya saing tenaga kerja
dalam negeri saat memasuki MEA ta
hun depan.
Dalam kesempatan tersebut Cak
Imin juga mengapresiasi hubungan
industrial antara manajemen dan seri
kat pekerja di PTPN X. Termasuk juga
sinergi dengan petani tebu yang harus
terjalin dengan baik. Kunci sukses hu
bungan harmonis adalah komunikasi
yang efektif serta menjaga hak dan
kewajiban masing-masing. Salah sa
tunya melalui penerapan Perjanjian

foto-foto:Dery Ardiansyah

 Dirut PTPN X, Ir. Subiyono MM memberikan cinderamata kepada Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI, Muhaimin Iskandar dalam safari ramadhan di PG Gempolkrep Mojokerto Jawa Timur.

Kerja Bersama (PKB).
Hubungan baik antara perusahaan,
pekerja, petani dan sinergi dengan
pemerintah pada ujungnya diharap
kan bisa meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. ”Tujuan akhirnya nanti
adalah kemandirian pangan. Apa yang
bisa dipenuhi sendiri harus mampu
kita usahakan tanpa tergantung dari

negara lain,” ujar Muhaimin.
Direktur Utama PT Perkebunan
Nusantara X (Persero), Subiyono,
MMA dalam kesempatan tersebut me
nambahkan, SDM yang dimiliki meru
pakan aset berharga bagi perusahaan.
Bahkan pengelolaan SDM merupakan
bagian integral dalam menjalankan
visi misi perusahaan. ”Bagi kami,
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karyawan adalah aset, bukan beban.
Bahkan dalam hal kesejahteraan ke
pada karyawan, kami termasuk yang
tertinggi dibandingkan BUMN gula
lainnya,” tuturnya. Perusahaan juga
mendukung kebebasan berserikat dan
memfasilitasi adanya PKB yang meru
pakan wujud komitmen manajemen
dan karyawan.
Sebagai wujud kepedulian, perusa
haan selalu menaati UMK dan UMP
yang ditentukan pemerintah. Selain
gaji diberikan pula THR, imbalan
prestasi, jasa kerja dan lain-lain. Kar
yawan juga sudah mendapatkan Ja
minan Hari Tua (JHT) dan Jaminan
Kecelakaan Kerja.
Untuk peningkatan kompetensi
karyawan, perusahaan sudah membe
rikan pendidikan dan pelatihan mela
lui seminar dan workshop. Ke depan
sudah ada rencana pengelolaan SDM
secara professional yang tertuang da
lam blue print pengembangan SDM.
PTPN X memiliki 11 PG, 3 Rumah
Sakit, tembakau dan pabrik karung
plastik. Setidaknya ada 11.900 karya
wan di gula dan tembakau serta cutting
bobbin. Sedangkan di anak perusahaan
ada sekitar 5.700an tenaga kerja.
Selaku pelaku, pihaknya menaruh
harapan besar kepada pemerintah
mendatang agar lebih peduli pada
petani dan industri. Selama ini indus
tri gula masih belum mendapat perha
tian dengan masih adanya gerojokan
gula impor.
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 Dirut PTPN X, Ir. Subiyono MM berbincang dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Muhaimin Iskandar dalam safari ramadhan di PG Gempolkrep Mojokerto Jawa Timur.

 Muhaimin Iskandar menyerahkan bantuan kepada Pesantren dan Panti Asuhan yang berada
dilingkungan PG Gempolkrep Mojokerto Jawa Timur.

 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar berfoto bersama warga penerima bantuan dari PG Gempolkrep Mojokerto Jawa Timur.
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Safari Ramadan ke Unit Tembakau

Tahun Depan Ditarget
jadi Anak Perusahaan

 Sholat berjamaah keluarga besar PTPN X saat mengikuti kegiatan Safari ramadhan di Kebun Kertosari jember.
Laporan: Sekar Arum

12

Safari Ramadan yang diselenggara
kan di Kebon Kertosari pada 17 Juli
2014 yang lalu terasa begitu istimewa.
Tak hanya dihadiri oleh Kepala Divisi
Tembakau, GM Kebun Kertosari dan
GM Kebun Tembakau lainnya, acara
kali ini terasa begitu istimewa karena di
hadiri langsung Direktur Utama PTPN
X Ir Subiyono MMA beserta jajaran
direksi dan Komisaris Utama PTPN X,
Prof. Dr. Ir. H. Rudi Wibowo, MS.
Diawali dengan kunjungan kerja
kebeberapa kebun tembakau yang ada
disana, pria yang saat ini menjabat se

bagai Ketua Ikagi tersebut mengawali
kunjungan di Komplek Gudang penge
ringan Sumuran, kemudian Kebun
Penanggungan III, Kebun Limbung
sari, dan Kebun Jambesari, tak hanya
itu, kunjungan Direksi kali ini juga
untuk meninjau perkembangan anak
perusahaannya yang lain yakni PT Mi
tratani 27.
Dalam kunjungan itu, Subiyono
mengutarakan rasa kebahagia karena
bisa melihat dari dekat kekompakan
dan keakraban para karyawan. Karena
dalam sambutannya ia berpesan, agar
terus membangun kekompakan dan
keakraban antar karyawan sebagai

foto-foto:Dery Ardiansyah

bagian ukhuwah.
“Dengan kebersamaan akan dapat
lebih cepat tanggap dalam mengha
dapi berbagai kemungkinan, termasuk
kesulitan yang sama-sama dihadapi,”
urainya, saat memberikan pidato sa
fari ramadan yang ke tiga di bulan ra
madan tahun ini.
Pada kesempatan itu juga Subiyono
mengatakan kita harus bersyukur di
mana secara berangsur-angsur kondi
si divisi tembakau semakin membaik.
Ia juga mengajak mendoakan, agar
capaian produksi Kebun Tembakau
PTPN X semakin membaik dan apa
yang direncanakan dapat berjalan
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dan apabila ini berjalan dengan baik
maka PTPN X (Persero) akan men
jadikan Divisi Tembakau sebagai anak
perusahaan tersendiri.
”Safari Ramadan tahun depan unit
tembakau harus sudah menjadi anak
perusahaan, berbagai strategi baik
peningkatan produktivitas ataupun
pemasaran harus segera dipikirkan
mulai dari sekarang,” jelasnya.
Sementara itu DR Pujiono Abdul
Hamid sebagai penceramah meng
ingatkan hadirin agar menjaga iman
dan menjadi manusia yang amanah
dan jujur. “Bila kita diberi tanggung
jawab dan amanah itu kita jalankan
dengan baik, maka perusahaan ini
tidak akan merugi. Kita akan dapat
untung besar dan selamat mencapai
tujuan,” katanya dihadapan seluruh
hadirin.
Ia menambahkan agar etos kerja
terwujud, maka karakter utama yang
harus dibentuk adalah bekerjalah de
ngan sepenuh hati, karena tandatan
da orang bertakwa itu bila ia bekerja
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 Dirut PTPN X, Ir. Subiyono MM memberikan santunan kepada warga sekitar Kebun Kertosari Jember.

tanpa diawasi pun, ia akan bekerja
dengan benar sebab ia tahu Allah me
lihatnya. Ini berarti setiap orang tidak
akan lepas dari pandangan Allah yang
akan memperhitungkan semua amal
perbuatannya.
Pujiono pun juga memaparkan ten
tang manfaat bersyukur, dimana orang

yang bersyukur adalah orang senan
tiasa hatinya dekat dengan Allah. Di
Bulan Suci Ramadhan ini merupakan
sarana kita untuk meningkatkan Iman
dan Taqwa kita kepada Allah, dan kita
bermunajat kepada Allah kiranya dibu
lan Barokah ini kita dan PTPN X (Per
sero) mendapat limpahan berkah.

PT JaTibaik Prima Prakarsa
Phone (031) 70957739

Distributor Herbisida

AmegRASS 500SC
SIDAmIN 865Sl
SuPeR gReeN (Pupuk Daun)
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OPtimalkan amPaS SiSa giling

PTPN X Targetkan
Zero BBM pada 2015
14

 Salah satu operator PG Kremboong menyiapkan briket
yang sudah jadi untuk dikemas dalam kemasan siap jual.

varietas

Laporan : Sekar Arum

PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
X terus mengoptimalkan ampas tebu
guna mengefisiensi penggunaan ba
han bakar fosil. Alhasil, biaya penggu
naan bahan bakar minyak (BBM) di 11
pabrik gula (PG) milik PTPN X terus
menurun.
Optimalisasi ampas tebu terus di
lakukan untuk memperkecil penggu
naan bahan bakar berbasis minyak.
Optimalisasi ini cukup signifikan, ka
rena sejak empat tahun terakhir bahan
bakar fosil PTPN X terus menurun.
Hali ini seperti diungkapkan oleh
Direktur Utama PTPN X, Ir Subiyono
MMA, saat menerima kunjungan para
wartawan di Pabrik Gula (PG) Krem
boong di Kabupaten Sidoarjo, Kamis
(14/8/2014).
Menurut Subiyono, pada tahun
2007 masih Rp 130 miliar. Kemudian
dengan mengoptimalkan ampas tebu
bisa dikurangi secara terus-menerus
hingga saat ini hanya menjadi Rp 1,5
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miliar pada 2013.
Subiyono menambahkan, PTPN X
akan mengurangi penggunaan BBM
dengan optimalisasi ampas tebu se
bagai bahan bakar pabrik gula. Ampas
tebu sendiri merupakan bahan bakar
hasil produk samping dalam proses
pengolahan tebu menjadi gula. Satu
ton tebu bisa menghasilkan sekitar
300 kilogram ampas yang bisa diguna
kan untuk bahan bakar pabrik.
“Ampas tebu itu bahan bakar alami.
Jadi kalau PG bisa menghasilkan am
pas, berarti PG itu efisien. Ampasnya
bisa digunakan untuk menggerakkan
mesin tanpa harus menggunakan BBM
atau batubara,” kata Subiyono.
Ia menambahkan, PG yang ratarata dibangun oleh Belanda sudah
didesain mandiri dengan ampas tebu
sebagai bahan bakar. Namun, dalam
perjalanannya, banyak PG di Indone
sia yang justru menggunakan bahan
bakar berbasis fosil yang sangat mahal,
sehingga menimbulkan inefisiensi.
Ia menarget, tahun 2015 depan, 11

PG yang bernaung di bawah perseroan
perkebunan pelat merah tersebut su
dah bisa menggunakan ampas tebu
menggantikan BBM. “Termasuk di PG
Kremboong, kami ingin zero BBM. In
sya Allah tahun ini atau setidaknya ta
hun depan. Kami jadikan ampas tebu
sebagai indikatornya,” tukasnya.
Bukan mustahil, keinginan mengu
bah ini memaksa investasi besar untuk
mewujudkan zero BBM di pabrik gula.
Subiyono mengungkapkan, pihaknya
telah menginvestasikan sekitar Rp 170
miliar untuk merehabilitasi dan mere
vitalisasi PG Kremboong Sidoarjo. “Ki
nerja PG Kremboong ini memiliki ma
najemen ampas yang baik. Makanya,
kami berani rehab dengan investasi
Rp 170 miliar untuk PG Kremboong,”
ujarnya.
Ia menyebut, investasi untuk PG
Kremboong dalam beberapa tahun
terakhir ini, antara lain untuk peng
gantian gilingan dari manual menjadi
otomatis, penambahan turbin listrik,
mesin putaran, mesin press ball dan

foto-foto:Dery Ardiansyah

 Dirut PTPN X, Ir. Subiyono MM didampingi Direktur Produksi (kanan), Ir. Tarsisius Sutaryanto MM, Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Ir. H.
M.Sulton MM (dua kiri) dan GM PG Kremboong Ir. Hubertus Koes Darmawanto, MM berkomitmen menargetkan tahun 2015 seluruh pabrik gula Zero
penggunaan BBM.
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 Produk briket yang
diproduksi oleh PTPN 10
yang siap untuk dipasarkan.

Mesin pemroses ampas menjadi pelet di
Kremboong berkapasitas 0,8 ton – 1 ton per jam.
Sedangkan ampas yang dihasilkan pabrik saat
giling bisa 4 ton per jam. Sedianya musim giling
tahun ini diselenggarakan 159 hari.

16

conveyor radial. Dengan revitalisasi
tersebut, semakin meningkatkan ka
pasitas giling PG Kremboong yang kini
mencapai 2.700 ton tebu per hari.
“PG yang bisa menghasilkan ampas
tebu berarti kinerja mesinnya baik. PG
yang bisa menghasilkan ampas tebu
juga menunjukkan budidaya lahan
yang baik. PG Kremboong ini juga bisa
menghasilkan 2,8 ton ampas per jam,
berarti kinerjanya baik,” ingat Subi
yono.
Subiyono juga mengungkapkan,
tahun 2013 lalu, PG Kremboong
menghasilkan 5.103 ton ampas tebu.
Ditargetkan, hingga akhir 2014, PG
Kremboong menghasilkan kelebihan
ampas sekitar 8.480 ton yang akan di
jual ke pihak lain untuk mendapatkan
keuntungan ekonomis.
“PG Kremboong dulu sempat mau
ditutup, tapi kami kerja keras. Seka

rang sudah sehat, dan bahkan menjadi
model yang baik (role model) penge
lolaan PG berkapasitas giling antara
2.0003.000 ton tebu per hari. Dan
PG dengan kapasitas ini sangat banyak
di Indonesia,” tutur Subiyono.
mANFAAtKAN PANAS BoIleR
Sementara itu, mengenai persiapan
menghasilkan listrik skala komersial,
baik dari sisi perizinan maupun bahan
baku penunjang pembangkit terus di
matangkan.
Kepala Divisi Perencanaan dan
Pengembangan (Renbang) PTPN X
Dicky Irasmanto menguraikan PG Ng
adirejo, Kediri yang dikelola perseroan
telah berhasil memproduksi listrik 1
Megawatt (MW) dengan memanfaat
kan panas boiler. Keberhasilan me
manfaatkan panas sebagai penggerak
turbin pembakit listrik ini sedianya

diduplikasi ke PG Kremboong.
“Potensinya memang di Ngadirejo
dan Kremboong, nah ini yang kami
siapkan. Surat ke PLN sudah kami
layangkan terkait dengan IPP,” jelas
nya.
Bila kesepakatan sudah dicapai
maka tidak menutup kemungkinan
listrik komersial di Kremboong di
produksi lebih dulu. Melalui investasi
pengadaan turbin Rp40 miliarRp45
miliar maka listrik 5 MW bisa dihasil
kan. “Kami proyeksikan paling cepat
2016 dan kala itu bisa produksi seta
hun penuh. Sedangkan di Ngadirejo
mungkin baru 45 tahun mendatang
bisa menghasilkan listrik setahun
penuh,” jelasnya.
Sebagai gambaran, PG Ngadirejo
menghasilkan listrik 1 MW saat musim
giling saja, berkisar 150an hari. Se
hingga listrik yang dihasilkan hanya
untuk memenuhi kebutuhan sendiri
dan belum dijual komersial.
PTPN X sendiri melihat bisnis lis
trik ini bisa menjadi sumber pendapat
an alternatif saat bisnis gula tertekan.
Oleh karenanya sedari sekarang peru
sahaan yang mengelola 11 pabrik gula
mulai menyiapkan ampas tebu, mate
rial utama penunjang pembangkit.
Sementara itu, Direktur Produk
si PTPN X Tarsisius Sutaryanto me
ngemukakan sembari menunggu ke
pastian soal IPP, ampas tebu dikemas
menjali pelet agar memudahkan di
simpan dan dijual komersial.
Sehingga bila suatu saat proyek
pembangkit listrik mencapai kesepa
katan bisnis bahan bakunya sudah
siap. Di sisi lain, Korea dan Jepang
sedang getol mencari sumber energi
terbarukan. “Kami akan coba pasar
kan internasional. Biaya produksi di
Rp450 per kilogram sedangkan harga
pasar Rp600Rp800 per kilogram,”
urainya menggambarkan nilai ekono
mi pelet ampas tebu.
Mesin pemroses ampas menjadi
pelet di Kremboong berkapasitas 0,8
ton – 1 ton per jam. Sedangkan ampas
yang dihasilkan pabrik saat giling bisa
4 ton per jam. Sedianya musim giling
tahun ini diselenggarakan 159 hari.
Tarsisius menilai memang belum
tentu semua ampas akan dijadikan pe
let. Meski demikian, langkah persiap
an ini bisa sebagai antisipasi bila pro
duksi listrik sewaktuwaktu dituntut
setahun penuh.

varietas

PTPN X Magz

volume: o13 | Edisi Liputan: Juli - September 2014

LPP Memuji Diversifikasi PTPN X
BeRBAgAI langkah PTPN X untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan
produk turunan dari bahan baku utama
tebu, mendapat apresiasi yang cukup baik
dari Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP),
hal ini dilontarkan langsung oleh Kepala
Kampus LPP, Dr. Endang Suraningsih, MM.
“Ini merupakan komitmen kuat PTPN X
untuk terus berkontribusi dalam membangun negeri. Inipun juga dapat menjadi
pusat percontohan bagi PTPN lain untuk
dapat mengembangkan produk turunan
dari tanaman tebu,” terangnya.
Sejauh ini, beberapa negara di luar negeri yang berbasis
industri gula juga telah memproduksi bahan baku turunan
tebu, dan rupanya hal ini juga dapat menjadi revenue baru di
luar industri gula yang kian tertekan.

“Saya bangga PTPN X dapat memikirkan
dan mengimplementasikan hal tersebut,
diantaranya dengan membangun pabrik
bioethanol, merevitalisasi pabrik gula yang
sudah berumur ratusan tahun, memproduksi pellet, dan akan membuat gebrakan baru
lagi dengan memproduksi listrik,” terangnya.
Tak hanya Endang, berbagai langkah
PTPN X dalam melakukan berbagai diversifikasi juga dilontarkan oleh Direktur LPP,
Ir. Gunawan Ciptadi, MS. Menurutnya, yang
dilakukan PTPN X merupakan langkah yang cukup baik, ketika
industri gula sedang tertekan. “PTPN X mempunyai langkah
baru agar dapat menghasilkan keuntungan dari diversifikasi
yang telah dibuatnya, saya sedang menunggu gebrakan apa
lagi yang akan dibuat oleh Direksi PTPN X,” harap Gunawan.
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Kunjungan Media

Melihat Pembuatan
Cerutu Kualitas Ekspor

foto:Dery Ardiansyah

 Sejumlah awak media menyaksikan pengemasan edamame yang dikelola oleh PT. Mitratani
Duatujuh. Sebanyak 25 media melakukan kunjungan di unit usaha PTPN X yang berada di Jember.

Pada 15 Agustus PT Mitratani Dua Tujuh & Industri
Bobbin PTPN X kedatangan 25 wartawan. Mereka
datang untuk melihat proses produksi pabrik yang
sudah mengekspor produknya ke berbagai negara.
Inilah laporan wartawan PTPNX Magz, Sekar Arum,
dari perkebunan tembakau yang terletak di Jember.
Laporan: Sekar arum
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PT Mitratani Dua Tujuh dikenal se
bagai produsen sayuran beku untuk
kepentingan ekspor. Produk yang di
hasilkan adalah edamame, okra, dan
aneka sayuran lainnya. Sekitar 80 per
sen produk ekspor dikirim ke Jepang.
Pada tahun ini Mitratani menargetkan
ekspor sekitar 6700 ton edamame dan
okra sekitar 1500 ton.
Saat ini perusahaan ini menanam di

areal seluas 110 hektar di Jember dan
Bondowoso. Selain itu, Mitratani juga
mempunyai mitra sebanyak 22 mitra
konsumen besar di Jepang yang secara
rutin membeli produk Mitratani.
Direktur PT Mitratani Dua Tujuh
Wasis Pramono, menungkapkan, pro
ses pemetikan edamame yang sudah
memasuki masa panen tidaklah mu
dah, hal ini karena pembeli dari luar
negeri sangatlah teliti dalam memilih
produk.

”Harus benar-benar selektif baik
dalam pemetikan di kebun hingga
penyortiran di dalam pabrik hingga
pengemasan,” katanya.
Semua bagian, tambah Wasis, sa
ngat berpengaruh terhadap produk
yang dihasilkan. Hal ini lantaran pem
beli di luar negeri, dimana PT Mitra
tani Dua Tujuh memang menyasar
pasar ekspor sangat cermat dalam me
milih produk.
Pembeli dari luar negeri sering da
tang untuk meninjau langsung kebun
dan kegiatan produksi minimal tiga
kali dalam satu tahun. Dari situlah pi
haknya, sering mendapat kritik dan sa
ran. Masukan pembeli dari luar negeri
ini merupakan salah satu hal penting
untuk pihaknya agar bisa meningkat
kan kualitas produk. Ia menambahkan
pembeli dari Jepang setiap tahunnya
datang ke Mitratani Dua Tujuh untuk
mengecek proses produksi, mulai dari
lahan sampai prosesnya di pabrik.
Buyer Luar Negeri
Di tengah kunjungan 25 war
tawan dari berbagai media ini, Wasis,
meperkenalkan salah satu buyer dari
Jepang yang juga sedang meninjau
proses produksi. Adalah Tokai Denpun
Co Ltd, salah satu perusahaan maka
nan di Jepang, yang akan menambah
kuantitas impor edamame dari Mitra
tani.
Manajer Divisi Sayuran Tokai Den
pun, Toshinobu Nishii, mengatakan,
kualitas kedelai Edamame produksi
Mitratani terus meningkat dari tahun
ke tahun. “Dalam 2-3 tahun terakhir
kualitas Edamame dan Okra produksi
Mitratani. terus meningkat. Inilah
yang membuat kami terus meningkat
kan pembelian ke Mitratani,” ujarnya.
Ia mengatakan, tahun lalu pihak
nya hanya mengimpor sekitar 150
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Foto:Dery arDiansyah

 Suasana kunjungan awak media di unit usaha PTPN X yang ada di PT. Mitratani Duatujuh dan Kebun Bobin Jember.

ton Edamame dan Okra dari Indone
sia. Sedangkan tahun ini volumenya
ditingkatkan menjadi total 600 ton.
Pihaknya mengapresiasi kemauan
Mitratani untuk terus meningkatkan
kualitas produknya agar sesuai dengan
keinginan konsumen masyarakat di
Jepang. Toshinobu mengatakan, tiap
tahun pihaknya mengimpor sedikitnya
4.000 ton edamame dan okra dari be
berapa pemasok di Tiongkok, Taiwan,
dan Indonesia.
“Saat ini mayoritas memang masih
didatangkan dari Tiongkok. Namun,
melihat kualitas produk dari Mitratani
terus meningkat, volume impor dari
Indonesia pasti akan kami tingkat
kan,” katanya.
Karena itu pihaknya sangat ketat
dalam mengawasi kualitas bahan
baku dan proses produksinya. Proses
produksi edamame, mulai dari ke
datangan, penyortiran, pemasakan,
quality control, pembekuan hingga
pengemasan.
Asmuni, GM Produksi PT Mitratani
Dua Tujuh menjelaskan, SOP yang di
gunakan dalam pabrik memang me
ngacu dari Jepang. Jepang merupakan
tujuan ekspor edamame terbesar. Me
reka sangat kritis terhadap hasil pro
duksi, ada sedikit saja kelalaian dalam
proses produksi mereka sudah tidak
mau membeli. “Itulah mengapa peng
operasiannya berstandar Jepang,” tan
dasnya.

san, salah satunya dengan mencoba
untuk menjalin kerjasama dengan
PTPN XII. Rencananya, PT Mitratani
Dua Tujuh akan memanfaatkan lahan
lahan milik PTPN XII untuk budidaya
okra, edamame, beniazuma (sejenis
ketela rambat) dan satoimo (talas).
Masih menurut Wasis, saat ini untuk
mendapatkan lahan sebagai kebun
budidaya edamame, okra, beniazuma
dan satoimo sudah semakin sulit.
“Kami melihat lahan kepunyaan
PTPN XII yang masih belum dipakai.
Untuk itu, kami akan menggandeng
mereka untuk memanfaatkan lahan
yang kosong tersebut,” kata Wasis.
Mantan Kepala Divisi Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) PTPN X ini menjelaskan, se
cara kasat mata tanah milik PTPN XII
sangat subur dan belum dimanfaatkan
khususnya di daerah Jember dan Bon
dowoso. Untuk itu, pihaknya sedang
menjajaki dan merumuskan bentuk
kerjasamanya.
Saat ditanya berapa hektar potensi
lahan yang bisa dimanfaatkan, Wasis
menjawab,”Kalau berapa hektarnya
akan kita lihat dulu. Kalau bisa ya se
banyak mungkin.”
Wasis menambahkan, untuk lahan
di dataran sedang, paling bagus untuk
budidaya edamame dan okra. Semen
tara itu, untuk dataran tinggi paling
cocok untuk budidaya beniazuma dan
satoimo.

PeRluASAN lAhAN
Tingginya permintaan akan produk
hortikultura membuat PT Mitratani
Dua Tujuh, terus melakukan perlua

tAWARKAN KeINDAhAN SeNI
Berbeda dari kunjungan sebelum
nya, kali ini rombongan pewarta terse
but disuguhi keindahan seni di Industri

Jepang merupakan
tuJuan eksport
eDamame terbesar.
mereka sangat kritis
terhaDap hasil
proDuksi, aDa seDikit
saJa kelalaian Dalam
proses proDuksi
mereka suDah tiDak
mau membeli.
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Cutting Bobbin PTPN X yang terletak
di Desa Jelbuk, Jember. Industri Bob
bin Tembakau ini sudah berumur ham
pir dua abad.
Koentjoro, konsultan sekaligus
pengelola Bobbin PTPN X Jelbuk,
Jember yang menyambut para war
tawan mengaku senang dan bangga
bisa menjadi tuan rumah.
“Selamat datang di Industri Bob
bin, semoga menambah wawasan baru
bagi teman-teman media. Dari dulu,
Jember terkenal dengan tembakau
nya. Tembakau Jember diekspor ke
Bremen, Jerman. Tembakau Jember
dimanfaatkan terutama untuk bahan
pembalut cerutu (dekblad) selain se
bagai bahan pengikat (binder) serta
pengisi (filler) aroma cerutu yang ber
kualitas tersebut. Tembakau dari Jem
ber itu tidak kalah dengan cerutu Kuba
maupun Amerika,”utaranya.
Lebih dari dua abad lamanya tem
bakau ini ada dan tumbuh di daerah
Jember. Mulanya, adalah George Ber
nie yang mendapatkan hak erfpacht
atau hak guna usaha untuk jangka
waktu 75 tahun di daerah Jember di
Jenggawah. Ia menggarap areal perke
bunan ini untuk usaha perkebun
an tembakau jenis BNO (Besuki Na
Oogst).
“Zaman pun berganti perkebunan
tersebut lalu dikelola oleh badan hu
kum milik Pemerintah Hindia Be
landa. Setelah pendudukan Jepang,
perusahaan ini kemudian dinasio

nalisasi. Terhadap lahan perkebun
an itu sempat timbul konflik antara
petani dengan PT Perkebunan (PTP)
XXVII. Konflik ini bisa diselesaikan.
Petani memperoleh hak milik atas la
han tersebut. PTP XXVII, XIX, XXI,
dan XXII pada tahun 1996 kemudian
melebur menjadi PT Perkebunan Nu
santara X,” lanjutnya menceritakan.
Koperasi karyawan kartanegara
(kopkar Kartanegara) PTPN X juga tu
rut memproduksi sekaligus memasar
kan produk tembakau baik jenis Na
Oogst dan TBN / FIN yang dikemas
menjadi cerutu yang berkualitas dan
sesuai standar atau keinginan kon
sumen. Pembuatan cerutu kopkar
Kartanegara dilakukan secara manual
atau “hand made”.
Tetapi lebih dari itu ada sisi lain
yang mungkin orang awam belum
tahu bahwa Jember adalah penghasil
cerutu terbaik nomor satu di Indone
sia dan nomor dua terbaik di seluruh
dunia.Jember menghasilkan cerutu
terbaik kedua di dunia setelah Kuba.
Orang Indonesia patut berbangga
bahwa penghasil cerutu terbaik kedua
di dunia adalah kota yang terletak di
Indonesia yaitu Jember.
“Memang permintaan terus naik,
namun dalam beberapa tahun terakhir
stabil di angka 600 - 650 juta potong
daun tembakau, sedangkan cerutu
yang dieskpor unit usaha tembakau
mencapai 250 juta batang per tahun.
Pembeli memilih cerutu kecil atau

cigarillos karena cepat habis sesuai ke
butuhan perokok di sela-sela aktifitas
nya,” katanya.
Koentjoro menambahkan, dalam
tiga hingga lima tahun kedepan, Bob
bin menargetkan bisa mengekspor
500 juta batang cigarillos. Iapun ber
harap pasar Tiongkok bisa ditembus
sehingga pasar cerutu asal Jember bisa
makin luas. Menurutnya, volume ke
butuhan cerutu di Tiongkok mencapai
20 juta batang per tahun. Tidak muluk,
jika cerutu asal Jember bisa meraup 10
- 20 persen pasar di Tiongkok asalkan
bisa menembus kebijakan negara itu.
Yuni, jurnalis Harian Surya, mengu
tarakan ketakjubannya saat berkun
jung ke Industri Bobbin Jember,”
Sebenarnya ini bukan yang pertama
saya kesini, namun tetap saja indus
tri ini menyuguhkan sejuta pesona.
Harus benar-benar teliti dan cermat
dalam pembuatan cerutu. Sayangnya
kunjungan kali ini jatuh pada hari
Jum’at dimana ini merupakan hari
yang pendek. Mungkin kunjungan se
lanjutnya bisa lebih lama lagi waktu
nya,” tandasnya.
Tak hanya Yuni, Artika salah se
orang jurnalis dari Tempo juga meng
utarakan kebahagiannya bisa berkun
jung di dua tempat yang sebelumnya
belum ia ketahui,” Senang, ini hal yang
baru bagi saya. Meski saya tidak ter
lalu mengerti tentang cerutu tapi saya
senang bisa berkunjung kesini, me
nambah ilmu juga,” pungkasnya.

 Sejumlah pejabat di unit kerja tembakau PTPN 10 berfoto bersama awak media dalam kegiatan media gathering PTPN X.
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Ekspor Buncis Blue Lake
Menggiurkan

Keunggulan Buncis Blue lAKe jika dibandingkan
dengan buncis lainnya adalah:
 Lebih tidak berserat, kalau dimakan lebih “Kress..!”
 Warnanya lebih hijau gelap
 Lebih manis
Di Jember, buncis ini ditanam di area dengan
ketinggian 60 - 300 meter di atas permukaan air laut.

 laporan: Sekar arum

Pt Mitratani Dua Tujuh, anak usaha
PT Perkebunan Nusantara X, memper
kuat pasar ekspor sayuran ke Jepang
dengan mulai memperkenalkan buncis.
Komoditas yang baru diekpor ke Jepang
ini melengkapi komoditas lainnya yang
sudah merambah pasar negeri Sakura,
yakni kedelai edamame dan okra.
Tapi tahukah Anda, jenis buncis apa
dan bagaimanakah potensi pasar yang
dapat diperoleh oleh PT Mitratani
Dua Tujuh? Direktur Mitratani, Wasis
Pramono menjelaskan, pasar Jepang
masih sangat terbuka untuk komodi
tas sayuran dan bahan makanan sehat.
Itulah sebabnya berbagai komoditas
baru terus dikembangkan.
"Kami sudah melakukan riset pe
ngembangan tanaman buncis dalam
setahun terakhir. Beberapa varietas
kami coba dikembangkan sembari
memetakan kebutuhan pasar ekspor,

terutama di Jepang. Untuk varietas
nya kami sedang mengembangkan
jenis buncis blue lake," urainya.
Pada dasarnya, tambah Wasis, pena
naman buncis tersebut hanya ‘iseng
iseng berhadiah’. Sewaktu pihaknya
berkunjung ke Jepang, ia mengamati,
potensi buncis untuk bahan konsumi
warga Jepang relatif cukup tinggi.
“Potensi market untuk buncis di
Jepang cukup besar. Akhirnya kami
mencoba untuk membawa bibit bun
cis yang dikehendaki oleh konsumen
dan mencoba mengembangkannya di
Jember dan rupanya hasilnya sangat
membanggakan. Para konsumen asing
menerima produk ini,” lanjutnya.
Produk buncis blue lake hasil pe
ngembangan Mitratani, kata Wasis,
mempunyai kualitas dan standar hi
gienitas yang cukup baik sehingga
bisa diterima dengan baik oleh pasar
Jepang yang terkenal ketat dalam me
nyeleksi produk makanan dari luar

negeri.
Wasis menjelaskan, perbedaan bun
cis blue lake dengan buncis lokal ter
dapat pada bentuknya. Blue lake lebih
kecil atau bisa disebut baby buncis,
seratseratnya lebih halus dan lebih
manis rasanya. Pada tahap awal, dari
hasil riset pengembangan, Mitratani
melakukan panen perdana lebih dari
80 ton buncis dan langsung diekspor
ke Jepang mulai September 2014.
Wasis mengatakan, karena sampel
kualitas komoditas sudah diterima
sejumlah mitra di Jepang, pemasaran
buncis akan lebih mudah. “Kalau su
dah standarnya diterima, permintaan
akan lebih tinggi. Prinsipnya, pihak
Jepang siap menerima berapa pun
jumlah produksi buncis kami. Buncis
akan menjadi salah satu andalan di
versifikasi produk ekspor kami yang
selama ini banyak didominasi produk
edamame dan okra,” ujarnya.
Dengan keberhasilaan ini, pihaknya
pun tahun ini akan mengembangkan
buncis blue lake secara komersil de
ngan luas 16,8 Ha dengan target pro
duksi 73 ton dan penjualan perdana 40
ton atau sekitar dua kontainer.
Untuk budidayanya sendiri, Asmu
ni General Manager Produksi PT Mi
tratani Dua Tujuh menjelaskan bahwa
budidaya buncis ini cocok dilakukan
di dataran sedang hingga tinggi. Ke
tinggian ideal bagi tanaman ini adalah
10001500 meter dari permukaan laut
dengan suhu 2025oC. Namun, budi
daya buncis masih bisa dilakukan di
dataran rendah hingga 400 meter dari
permukaan laut.
“Budidaya buncis memerlukan ca
haya matahari yang banyak dengan
curah hujan sedang. Tanaman ini co
cok dibudidayakan di akhir musim
hujan dan awal kemarau. Buncis juga
peka terhadap genangan air sehing
ga drainase lahan harus benarbenar
diperhatikan. Dengan masa tanam 70
hari,” terangnya.
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Whistleblowing System

foto:Dery Ardiansyah

Wujudkan Perusahaan Bersih

 Seluruh karyawan PTPN X berkomitmen mewujudkan perusahaan bersih dalam kegiatan Sosialisasi Whistleblowing System di PG Watoetoelis.

Laporan: Sekar Arum
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Pentingnya penerapan Whistleblowing System dalam sebuah peru
sahaan menjadi bukti kuat perseroan
untuk peningkatan kualitas penerapan
praktik good corporate governance
(GCG) yang jauh lebih baik lagi kede
pan.
Adanya sistem pelaporan pelanggar
an, diharapkan karyawan dapat me
ningkatkan ketaatan pada aturan dan
menstimulus tumbuh dan berkem
bangnya budaya beretika tinggi da
lam melaksanakan kegiatan yang
berhubungan dengan internal maupun
pihak ketiga.
Kepala Biro Hukum PTPN X, Mocha

mad Nazir Zunaedy, SH saat dijum
pai tim PTPN X Magz, menuturkan
Whistleblowing System sendiri meru
pakan bagian dari sistem pengendalian
internal dalam mencegah praktik pe
nyimpangan dan kecurangan. Sistem
ini diharapkan dapat meningkatkan
tingkat partisipasi pelapor dalam me
laporkan terjadinya pelanggaran yang
dapat merugikan perusahaan.
“Harapan kami Pedoman Sistem
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) atau Pedoman WBS ini
benar-benar menjadi landasan opera
sional bagi pelaksanaan aktivitas pe
rusahaan guna menciptakan tatakelola
perusahaan yang baik di lingkungan
Perusahaan,” urainya.

Dalam menjalankan bisnis, tambah
Nasir, perusahaan juga senantiasa di
tuntut untuk melaksanakannya de
ngan penuh amanah, transparan dan
akuntabel, serta senantiasa memenuhi
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku di Perusahaan dalam men
jalankan kegiatan usahanya.
Pelanggaran
terhadap
prinsip
-prinsip tatakelola perusahaan yang
baik, nilai-nilai etika, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku di
Perusahaan adalah hal yang harus di
hindari oleh seluruh Insan PTPN X.
“Oleh karena itu, sebagai wujud
komitmen Perusahaan untuk menye
diakan sistem bagi penegakan prinsipprinsip tatakelola Perusahaan yang

varietas

PTPN X Magz

volume: o13 | Edisi Liputan: Juli - September 2014

baik, sehingga menciptakan situasi
kerja yang bersih dan bertanggung
jawab, Perusahaan menyusun dan
menerapkan Sistem Pelaporan Pe
langgaran dalam rangka memberikan
kesempatan kepada segenap Insan
PTPN X dan pihak eksternal lainnya
untuk dapat menyampaikan laporan
mengenai dugaan pelanggaran terha
dap prinsipprinsip Tata Kelola Peru
sahaan yang baik, serta nilainilai eti
ka yang berlaku kepada Perusahaan,
berdasarkan buktibukti yang dapat
dipertanggungjawabkan serta dengan
niat baik untuk kepentingan Perusa
haan,” tukasnya.
Terkait contoh bentuk pelanggaran,
menurut Nasir ada beberapa bagian
yang harus disoroti antara lain akun
tansi dan audit, pelanggaran peraturan,
kecurangan dan/atau dugaan korupsi,
pelanggaran kode etik, perbuatan yang
membahayakan lingkungan, keselamat
an dan kesehatan kerja, suap, pencuri
an dan perilaku inefisiensi.

Dan untuk pelaporan sendiri, peru
sahaan berkomitmen untuk melindungi
pelapor pelanggaran yang beritikad
baik dan perusahaan akan patuh ter
hadap segala peraturan perundangan
yang terkait serta best practices yang
berlaku dalam penyelenggaraan SPP.
Seorang pelapor pelanggaran akan
mendapatkan perlindungan dari Pe
mecatan yang tidak adil, penurunan
jabatan atau pangkat, pelecehan atau
diskriminasi dalam segala bentuknya,
catatan yang merugikan dalam file data
pribadinya, ”Yang perlu ditekankan
disini, bahwa selain kerahasiaan dan
keamanan pelapor dilindungi, pelapor
juga bisa dikenai sanksi bila pelapor
an merupakan fitnah atau pelaporan
palsu,” tandas Nasir kembali.
Sementara itu, menurut Nasir,
Komite Pemantau SPP atau WBS yang
berasal dari Dewan Komisaris juga
selayaknya melakukan audit dan tin
jauan berkala (review) terhadap efek
tivitas penerapan program SPP/WBS.

”Pelaksanaan audit dan review ini
dapat dilakukan sendiri oleh Komite
Pemantau Etika atau Auditor Internal
atau Satuan Pengawasan Intern atau
menggunakan pihak luar yang inde
penden,” ungkapnya.
Untuk itulah benchmarking perlu
dilakukan, benchmarking sendiri me
rupakan suatu upaya untuk mengu
kur seberapa jauh kinerja kita dalam
melaksanakan program SPP/WBS
dengan membandingkan perusahaan
lain yang juga melaksanakan program
serupa. Melalui benchmarking dapat
dilakukan tukar menukar pengalaman
dan pengetahuan mengenai penerapan
program SPP/WBS.
“Melalui proses benchmarking,
maka dapat dilakukan penyebaran
penerapan SPP/WBS secara lebih
cepat, sehingga upaya pencegahan
kecurangan dalam perusahaan da
pat ditingkatkan, dan pada gilirannya
upaya pencegahan korupsi dapat juga
ditingkatkan,” pungkasnya. 

PT WINDU KAMUKTEN
Agrochemical, Pestisida, technics & general trading
Jl. Raya Mastrip No. 136A/12A, Kedurus - Surabaya 60233, Telp. (031) 7662341, Fax. (031) 7664603
Jl. Kedungmundu Raya No. 18A, Semarang 50248. Tlp (024) 76740128, Fax. (024) 6730681
email: pt.windukamukten@yahoo.com
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sosialisasi SMK3

Menuju Zero Accident
PT Perkebunan Nusantara X (Persero) siap menyukseskan Program Nasional Indonesia
berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2015 menuju zero accident Sistem
Manajemen K3 (SMK3). Salah satunya dengan terus menyosialisasikan K3 ke seluruh karyawan.

foto:sap jayanti

 Persiapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) oleh Sustainability Business Division Premysis Consulting.
Laporan: SAP Jayanti
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Salah satu syarat yang sekarang ha
rus dipenuhi perusahaan adalah ada
nya Sistem Manajemen Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (SMK3). Penerap
an SMK3 diatur dalam Peraturan Pe
merintah (PP) nomor 50 tahun 2012.
SMK3 merupakan alat bantu yang da
pat digunakan untuk memenuhi tun
tutan dan persyaratan yang ada dan
berlaku yang berhubungan dengan
jaminan keselamatan kerja dan kese
hatan kerja.
Diharapkan melalui penerapan
sistem ini perusahaan dapat memili
ki lingkungan kerja yang sehat, aman
efisien dan produktif. Selain itu, pene
rapan SMK3 membantu pimpinan pe
rusahaan agar mampu melaksanakan
standar K3 yang merupakan tuntutan
masyarakat nasional dan internasio
nal.
Sustainability Business Division
Premysis Consulting, Rio Paramasa
tria menerangkan, SMK3 wajib dite
rapkan pada perusahaan yang jumlah
buruhnya lebih dari 100 orang dan
berpotensi tinggi. Kecelakaan kerja
tentu akan berdampak buruk. Selain
kerugian yang ditanggung tenaga kerja,
bagi perusahaan juga bisa menyebab

kan down time atau jam berhenti yang
tentu akan merugikan. Belum lagi ke
mungkinan akan terjadinya kontami
nasi dalam proses atau produk yang
dihasilkan. Ujungnya tentu reputasi
perusahaan yang menjadi taruhannya.
Dalam sosialisasi yang dilakukan di
Kantor Direksi, Rabu (27/08) ia me
nyebut bahwa perusahaan yang me
nerapkan SMK3 akan mendapatkan
beberapa keuntungan. Secara internal,
manajemen akan memiliki pandu
an menjalankan SMK3, mengurangi
biaya asuransi, meningkatkan moral
kerja dan sebagai alat perubahan.
”Lebih penting lagi, secara ekster
nal penerapan SMK3 bisa menjadi
bukti komitmen manajemen terhadap
keselamatan kerja, meningkatkan citra
perusahaan dan meningkatkan keper
cayaan stakeholder,” ujarnya.
SMK3 serupa dengan Occupational
Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 yang standar ini
dibuat oleh beberapa lembaga serti
fikasi dan lembaga standarisasi kelas
dunia. Di Indonesia, hanya ada bebe
rapa lembaga yang berhak melakukan
sertifikasi. Kelima lembaga tersebut
yaitu PT Sucofindo (Persero), PT Sur
veyor Indonesia (Persero), BKI (Biro
Klasifikasi Indonesia), PT Jatim Aspek

Nusantara (JAN) dan PT Alkon Train
indo Nusantara.
Sekretaris Panitia Pembina Kese
hatan dan Keselamatan Kerja (P2K3),
Drs Legimin menambahkan, yang ter
masuk tahap awal pelaksanaan SMK3
adalah pembentukan kelompok kerja.
Perannya diantaranya menjadi agen
perubahan sekaligus fasilitator di unit
kerjanya.
Selain di kantor direksi, sosialisasi
SMK3 juga di lakukan di unit Pabrik
Gula. Terutama PG-PG yang disiapkan
untuk menjadi percontohan penerapan
SMK3. Salah satunya adalah PG Gem
polkrep, Gedeg, Mojokerto, melakukan
audit internal, pada (20/8).
Legimin dari Divisi Tekenik dan
Sekretaris P2K3, Gempolkrep, yang
memimpin audit internal tersebut
mengungkapkan, audit internal meru
pakan tahapan awal untuk menyiap
kan kelengkapan persyaratan yang
menjadi prasarat mendapatkan serti
fikat K3. “ini yang menjadi masalah
soal pengurusan sertifikasi dan li
sensi. Belum terang siapa yang berhak
mengeluarkannya,” kata Legimin.
Dalam rapat yang dihadiri perwa
kilan masing-masing kepala divisi itu,
menginvetariasai persoalan dimasingmasing divisi. Terutama kelengkapan
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persyaratan, antaralain sertivikasi alat
yang telah disyaratkan dalam penilai
an K3.
Dalam rapat tersebut terungkap
beberapa kelengkapan yang harus
segera direalisasikan antara lain, me
nyiapka petugas P3K dan petugas
kimia. Masing-masing disiapkan 3-4
petugas yang merupakan perwakilan
dari bagian pengolahan, kristalisasi,
dan quality countrol (QC). Sementara
itu petugas kimia ditempatkan sesuai
dengan tingkat potensi bahaya dengan

PTPN X Magz

volume: o13 | Edisi Liputan: Juli - September 2014

jumlah sekurangnya 3 petugas.
Legimin juga mengatakan, hasil
rapat ini juga disosialisasikan kepada
stakeholder di PG Gempolkrep. Sosia
lisasi kepada kurang lebih 1200 karya
wan diserahkan pada masing-masing
stakeholder.
Dalam audit internal tersebut juga
didampingin konsultan SMK3 dari
PT. Alkon yang diwakili Dicky Kusnadi
(Lead Consultan). Menurut Dicky,
penerpan SMK3 yang tersulit adalah
merubah cara pandang karyawan ter

PTPN X Cetak Ahli K3 Umum

foto:Dery Ardiansyah

 Sejumlah karyawan peserta training.
Laporan: Sekar Arum

Pentingnya pengadaan training
Ahli K3 (Kesehatan dan Keselamatan
Kerja) Umum disadari betul oleh PTPN
X (persero).Untuk itu diselenggarakan
lah Bimtek Pembentukan Calon Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Kerja AK3
pada 25 Agustus hingga 6 September
yang lalu di Hotel Fortuna Surabaya.
Bekerjasama dengan Disnakertrans Ja
tim pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta
perwakilan dari berbagai unit usaha
yang dimiliki oleh PTPN X.
Direktur Pengawasan Norma K3 Ke
menakertrans Republik Indonesia, Ir
Amri Ak, MM, selaku pembicara meng
utarakan bahwa menurut Peraturan Pe
merintah (PP) No. 50 Tahun 2012 me
ngenai penerapan Sistem Manajemen K3
(SMK3), semua pemberi kerja wajib me
laksanakan SMK3, terutama perusahaan
yang mempekerjakan minimal 100 tena
ga kerja atau perusahaan yang memiliki
tingkat potensi kecelakaan yang tinggi
akibat karakteristik proses kerja.

“Untuk dapat melaksanakan program
Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang
diwajibkan dalam SMK3 tersebut secara
optimal, perusahaan perlu memiliki
tenaga ahli k3 dengan ikut serta dalam
training ahli k3 umum yang sesuai de
ngan Permenaker No. 02/Men/1992
tentang Tata Cara Penunjukan, Kewa
jiban dan Wewenang ahli k3 sesuai de
ngan bidangnya,” terangnya.
Menurutnya, pelatihan ahli K3
Umum dirancang untuk memenuhi
kebutuhan perusahaan dalam menuju
produktifitas dan efisiensi sehingga
dapat meningkatkan daya saing peru
sahaan. Tujuannya untuk memahami,
bahwa terjadinya kecelakaan akan me
nimbulkan accident costs semacam fe
nomena gunung es maka perlu kiranya
Perusahaan berupaya mengimplementa
sikan Sistem Manajemen K3 untuk men
capai “ Zero Accident”.
Implementasi SMK3 sendiri memerlu
kan SDM yang mempunyai pemahaman
dan ahli dalam mengidentifikasi bahaya
dan menilai risiko (HIRA = Hazard

hadap keselamatan kerja.
“Untuk mencegah terjadinya lose
dalam kerja dibutuhkan kedisiplinan,”
kata Dicky. Tetapi, tambah Dicky, ke
disiplinan juga butuh pengawasan
yang ketat untuk mencegah terjadinya
kerugian perusahaan akibat kecela
kaan kerja.
Dicky berharap, untuk mence
gah terjadinya kecelakaan kerja, juga
diperlukan saling mengawasi dengan
melakukan internal audit secara
berkala.

Identification Risk Assessment).,” Se
tiap peserta yang ikut dalam training ini
nantinya akan menjadi kunci perubahan
strategi penerapan K3 pada unit kerja
masing-masing, dan dapat berperan
baik dalam kontroling yakni dengan
mengkompilasi bagian – bagian dengan
sebuah sistem ,” lanjutnya.
Seperti diketahui, untuk mendapat ser
tifikasi ahli K3 umum tersebut, setiap pe
serta diwajibkan mengikuti 120 jam pela
jaran yang diberikan oleh Dinakertrans
Jatim. Adapun materi pelatihan yang
diberikan yaitu Kebijakan K3, Undangundang No.1 Tahun 1970 Konsep dasar
K3, P2K3, K3 Listrik, K3 Penanggulan
gan Kebakaran, K3 Kontruksi Bangunan,
K3 Bejana Tekan, K3 Pesawat Uap, K3
Mekanik, Kesehatan Kerja,Lingkungan
Kerja, Statistik dan Laporan Kecelakaan
Kerja, SMK3, Audit SMK3, Manajemen
Risiko, Analisa Kecelakaan Kerja, Prak
tek Kerja Lapangan, Job Safety Analisis,
Prosedur Kerja, Ujian Akhir, Pembuatan
Laporan dan Seminar
Antusias diadakannya training terse
but juga diamini oleh para peserta. Desi
Liah Martasari salah satunya menurut
nya training seperti sangat bagus untuk
diselenggarakan pasalnya AK3 Umum
mempunyai tanggung jawab yang besar
dalam pelaksanaan K3 di perusahaan.
“Saya rasa training seperti ini sa
ngat baik untuk diselenggarakan, inti
nya yakni memberikan perlindungan
terhadap tenaga kerja. Bagaimana agar
tenaga kerja bisa bekerja secara aman,
nyaman, dan sehat agar produktivitas
kerja meningkat. AK3 Umum mempu
nyai tanggung jawab yang cukup besar
oleh perusahaan untuk itu tugas tersebut
harus di breakdown hingga lini bawah,”
pungkasnya.
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Foto:sap Jayanti

 Sosialisasi SMK3 kepada Serikat Pekerja PTPN X di PG Lestari.

P2k3

Pengawas dan Pembina
Pelaksanaan SMK3
 laporan: Sap Jayanti
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sisteM Manajemen Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (SMK3) tengah
gencar disosialisasikan di lingkungan
PT Perkebunan Nusantara X (Persero).
Kondisi kesehatan dan keselamatan
kerja sudah tidak bisa lagi diabaikan.
Dalam Sosialisasi P2K3 dan Pene
rapan SMK3 di PTPN X dengan Per
wakilan Manajer dan Serikat Pekerja
di Pabrik Gula Lestari, Kepala Divisi
SDM dan HI, Drs. Budianto Dwi Nu
groho mengungkapkan bahwa SMK3
sudah menjadi syarat di dunia usaha.
Menurutnya industri sudah tidak bisa

lagi meninggalkan SMK3.
”Dengan adanya SMK3 diharapkan
terjadi operasional yang efektif dan
efisien serta melindungi semua karya
wan,” ujar Budianto saat membuka
sosialisasi yang dilangsungkan Jumat
(5/9) lalu.
SMK3 sebenarnya merupakan K3
yang dilaksanakan sesuai dengan pro
sedur dan secara sistematis. Sedangkan
P2K3 adalah Panitia Pembina K3 bertu
gas memberi saran dan pertimbangan
baik diminta maupun tidak kepada pe
ngusaha mengenai masalah K3.
Fungsi P2K3 antara lain menghim
pun dan mengolah data mengenai K3

di tempat kerja. Selain itu juga ber
fungsi membantu menunjukkan dan
menjelaskan kepada setiap tenaga
kerja mengenai berbagai faktor baha
ya di tempat kerja yang dapat menim
bulkan gangguan K3 termasuk bahaya
kebakaran dan peledakan serta cara
menanggulanginya, faktorfaktor yang
dapat mempengaruhi efisiensi dan
produktivitas kerja, Alat Pelindung
Diri (APD) bagi tenaga kerja yang ber
sangkutan dan cara dan sikap yang
benar dan aman dalam melaksanakan
pekerjaannya.
Fungsi ketiga adalah membantu
Pengusaha/Pengurus dalam beberapa
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Selama ini K3 masih sering dianggap sebagai beban dan merepotkan. padahal
menurutnya itu adalah suatu bentuk investasi juga suatu modal utama bagi perusahaan.
 Suwondo | PENGAWAS K3 DISNAKERTRANSDUK JATIM

hal seperti mengevaluasi cara kerja,
proses dan lingkungan kerja, menen
tukan tindakan koreksi dengan alter
natif terbaik, mengembangkan sistem
pengendalian bahaya terhadap Kesela
matan dan Kesehatan Kerja, mengeva
luasi penyebab timbulnya kecelakaan,
penyakit akibat kerja (PAK) serta me
ngambil langkahlangkah yang diper
lukan dan lainlain.
Kepala Seksi Kesehatan dan Ke
selamatan Kerja (K3) Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dan Kepen
dudukan (Disnakertransduk) Provinsi
Jawa Timur, Gendon Pramudono da
lam kesempatan yang sama mengata
kan, penerapan SMK3 diatur dalam
UU no.1 tahun 1970. Artinya sudah 44
tahun aturan ini diatur dalam undang

undang. ”Tapi sayangnya pelaksana
annya belum sesuai dengan harapan,”
ujarnya.
Bahkan di Jatim sendiri, dari 35.000
perusahaan yang ada baru 100 yang
melaksanakan SMK3. Penyebabnya di
antaranya karena kurangnya sosialisa
si. Belum lagi masih ada keengganan
di kalangan pengusaha sendiri karena
ada rangkaian panjang yang harus di
siapkan. Mulai dari administrasi, serti
fikasi pekerja hingga ke pengadaan ba
rang dan jasa. Atau dalam pabrik gula
termasuk juga dalam hal angkat dan
angkut. Untuk pengadaan barang dan
jasa, ia mencontohkan bahwa nanti
nya kontraktor atau pihak ketiga yang
digandeng juga harus sudah berK3.
”Dalam kontrak kerja harus dise

butkan spesifikasi barang atau jasanya
apakah sudah memenuhi ketentuan
K3 atau belum,” jelasnya.
Waktu yang diperlukan masingma
sing perusahaan untuk bisa menerap
kan SMK3 sepenuhnya berbeda antara
satu perusahaan dengan lainnya. Un
tuk unit kerja seperti PGPG yang ada
di PTPN X ia memperkirakan membu
tuhkan waktu hingga dua tahun untuk
menyiapkan SDM, suratsurat izin alat
dan kelengkapan administrasi lainnya.
Pengawas K3 Disnakertransduk Ja
tim, Suwondo menambahkan selama
ini K3 masih sering dianggap seba
gai beban dan merepotkan. Padahal
menurutnya itu adalah suatu bentuk
investasi juga suatu modal utama bagi
perusahaan. 
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Team CV. AJS - voltABIo
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HUT Kemerdekaan RI ke-69

Semangat Perjuangkan
Harga Gula

foto:Dery ardiansyah

 Keakraban komisaris PTPN X dalam kegiatan HUT Kemerdekaan RI di Kantor Direksi PTPN X.

Laporan: Siska Prestiwati
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Memasuki usia ke 69 Tahun,
Bangsa Indonesia kembali dihadapkan
dengan perjuangan di bidang pemba
ngunan ekonomi bangsa. Dengan se
mangat Proklamasi 17 Agustus 1945
harus diisi dengan semangat untuk
berjuang khususnya berjuang untuk
harga gula yang sedang tidak bersaha
bat.
Direktur Utama PT Perkebunan
Nusantara X (Persero), Ir Subiyono
MMA mengungkapkan dengan adanya
Permendag no 45 tahun 2014 tentang

harga patokan petani sebesar Rp 8500
diharapkan keberlangsungan petani
gula bisa terjaga dan berdampak positif
bagi perusahaan
“PTPN X sebagai BUMN gula, berke
inginan menjadi lokomotif pereko
nomian melalui program ketahanan
energi dan pangan sehingga membe
rikan kontribusi optimal bagi bangsa,”
kata Subiyono pada acara Peringatan
HUT ke 69 Republik Indonesia.
Subiyono menjelaskan dalam rang
ka turut mensejahterakan kehidupan
petani, perusahaan melakukan berba
gai macam cara untuk meningkatkan

pendapatan petani khususnya petani
tebu dengan metode mekanisasi yang
dilakukan baik on farm dan off farm.
“Dukungan petani dan kerja keras
kita untuk menyosialisasikan mekani
sasi sangat menentukan berhasil ti
daknya program ini,” tegas dia.
Pria yang juga menjabat sebagai
Ketua Umum IKAGI ini mengung
kapkan dengan meningkatnya protas
tebu, industri gula menjadi kunci pen
ting bagi pemenuhan kebutuhan gula
nasional dan menekan impor sehingga
swasembada gula bisa tercapai. Seba
gai benchmark asia, Thailand adalah

rendemen

produsen gula yang paling efisien saat
ini sehingga memiliki daya saing tinggi
dibandingkan Indonesia.
“Untuk menghadapi Masyarakat
Ekonomi asean (MEA) tahun 2015,
daya saing perusahaan adalah kunci
penting untuk pemenuhan kebutuhan
gula nasional,” ujarnya.
Dengan terbukanya gerbang per
dagangan bebas, sambung Subiyono,
masyarakat Indonesia tidak bisa lagi
membendung produk - produk yang
masuk ke Indonesia yang berasal
dari pemasok produksi di seluruh
dunia. Meskipun gula termasuk da
lam produk sensitif (highly sensitive
list) dan Indonesia harus melakukan
pembaharuan setiap tahun. Pemerin
tah masih melakukan intervensi terha
dap penentuan harga gula dan berpe
ngaruh terhadap bisnis gula menjadi
kurang sehat.
“Sehingga kita harus mencari cara
untuk tetap eksis sebagai pelaku bisnis
gula,” imbuhnya.
Masih menurut Subiyono, dengan
kondisi industri gula nasional saat ini,
sulit untuk dapat bersaing, baik dalam
tingkat regional (MEA) maupun du
nia. Oleh karena itu diperlukan perlu
dilakukan transformasi industri gula
nasional untuk meningkatkan daya
saingnya. Dimana, daya saing dalam
konteks industri gula dibangun mela
lui dua hal, yaitu peningkatan produk
tivitas dan atau penurunan biaya per
satuan produk atau HPP.
Subiyono mengatakan saat ini PTPN
X sudah menuju industri berbasis tebu
yang terintegrasi dengan bio-energy
dengan memanfaatkan hasil samping
pg sehingga memberikan nilai tam
bah untuk dijadikan modal. Mulai dari
program cogen, pemanfaatan bagasse,
etanol, dan pemanfaatan poc yang
berasal dari limbah etanol.
Untuk anak perusahaan, sudah me
nampakkan hasil yang bisa dibangga
kan, rumah sakit sudah meraih laba
diatas RKAP. “Untuk ketiga anak peru
sahaan lain saya harapkan bisa mem
berikan kontribusi laba untuk PTPN X
secara maksimal,” ujar Subiyono.
Pada kesempatan tersebut, Subi
yono juga menyampaikan terima kasih
kepada para penerima penghargaan
atas jasa dan sumbangan pikiran, dan
kerja keras yang telah diberikan untuk
kemajuan perusahaan.
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foto-foto:Dery ardiansyah

 Suasana HUT RI di Kantor Direksi PTPN X yang menampilkan seluruh aktivitas kesenian.

29

rendemen

PTPN X Magz

volume: 013 | Edisi Liputan: Juli - September 2014

karyawan Penerima Penghargaan
Masa Pengabdian 30 Tahun
1. Ir. H. Yadi Yusriyadi, MM
		 Kepala Divisi Budidaya Tebu – Divisi Budidaya Tebu
2. Drs. Choiruddin
		 Kepala SPI – SPI
3. Ir. Bambang Purwantono
		 Kaur. Perencanaan Strategik Pengembangan Usaha

		 Divisi Perencanaan dan pengembangan

4. Irmingard Hari Rotinsulu, SH
		 Kaur Organisasi dan HI – Divisi SDM & HI
5. Dwi Susanto
		 Asisten Urusan Pengolahan – Divisi Pengolahan
 Dirut PTPN X Ir. Subiyono MM memberikan penghargaan kepada karyawan masa
pengabdian 30 tahun dalam rangkaian acara HUT RI di Kantor Direksi.

6. 	Mudjiono
		 Kaur Quality Control

		 Divisi QC dan Pengembangan Lahan

7. Dra. Hj. Mudjiasih
		 Asisten Urusan RT & Logistik – Divisi Umum

Masa Pengabdian 25 Tahun
1. Drs. H. Victor Dadya Indraksa ................................................... Staf Ahli Direksi
2. Benny Sanjaya ........................................ Kepala Urusan Akuntasi – Divisi Akuntansi
3. M. Choiron Syakur ........................................... Asisten Urusan Umum – Divisi Umum
4. Jujuk Ernawati ............................................................ Asisten Muda 1 – Divisi Umum

8. Dra.Ny.Sri Wahyuni Pamudji
		 Asisten Urusan Teknik – Divisi Teknik
9. 	Lestariningsih Basuki, SE
		 Asisten Urusan Akuntansi – Divisi Akuntansi
10. Ir. Ali Salam
		 Asisten Manajer Wil. Tuban/Bojonegoro

		 Divisi QC & Pengembangan Lahan

11. Fransiska Martina Mukin
		 Asisten Muda 1 – Divisi Renbang
12. 	Endang Yuni Astuti, SE
		 Asisten Muda 1 – Divisi Renbang
13. I Nyoman Artiya
		 Asisten Muda 1 – Divisi Umum
14. 	Totok Hadi Prayitno
		 Asisten Muda 1 – SPI
15. Supriadi
		 Asisten Muda 1 – Divisi Budidaya Tebu
16. Supardi
		 Pengemudi 1 – Divisi Umum
17. 	H.Miftakhul Munir, SH. MM
		 Pjs. GM PG Watoetoelis
18. Ir. H. Gunawan Budiarto
		 GM PG Toelangan
19. 	H. Agus Widagdo
		 GM PG Kremboong
 Sejumlah karyawan berjoget dalam kegiatan HUT RI di Kantor Direksi.
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20. 	H. Untung Moeljono, SE
		 GM Kebun Kertosari
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Tahun Mekanisasi

Mengubah Mindset
Budaya Petani Tebu

Mekanisasi diabad modern
tak bisa dihindarkan.
Mekanisasi dikalangan
petani tebu merupakan
keharusan untuk
meningkatkan efisiensi
produksi dan peningkatan
kualitas gula.

 Aktivitas panen tebu menggunakan cara mekanisasi menggunakan grapecane di salah satu lahan tebu di Jombang.

Laporan: Siska Prestiwati | R Giryadi

Untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku sekaligus mendongkrak kesejah
teraan petani, PT Perkebunan Nusan
tara X (Persero) mendorong adanya
perubahan di sistem on farm. Peruba
han tersebut adalah sistem pengolahan
tradisional menjadi sistem pengolahan
mekanisasi.
PTPN X melihat bahwa sistem pe
ngolahan mekanisasi merupakan satusatunya jalan untuk bisa menciptakan
tebu dengan kualitas dan rendemen
tinggi. Selain itu, dengan mekanisasi

akan mampu mendongkrak kesejahte
raan petani. Untuk itu, PTPN X men
canangkan Tahun 2014 ini sebagai Ta
hun Mekanisasi.
Direktur Produksi PTPN X, Ir. Tar
sisius Sutaryanto, MM menjelaskan
bahwa semua pihak baik PTPN X mau
pun petani dan pemerintah harus bisa
memahami bahwa saat ini tanaman
tebu menghadapi persaingan yang sa
ngat ketat. Dua tahun terakhir, harga
lelang gula sangat rendah. Sehingga,
stok gula di gudang sangat banyak .
“Ini menjadi persoalan kita bersama.
Hal ini sangat logis saat kita bicara ten

foto:Dery ardiansyah

tang supply and demand,” kata Tarsi
sius pada acara Temu Lapang - Gerakan
mekanisasi dan Penggunaan Pupuk Or
ganik Cair (POC) untuk Meningkatkan
Pendapatan Petani Tebu dalam Mewu
judkan Jombang Sejahtera untuk Se
mua di Desa Gebang Bunder, Kecama
tan Plandaan, Jombang.
Tarsisius menjelaskan saat ini supply sangat terbuka, bukan hanya dari
dalam negeri tetapi juga berasal dari
luar negeri. Agar gula bisa bersaing,
syaratnya tidak lain harus bisa mene
kan harga pokok produksi serendah
mungkin. HPP Thailand di tingkat
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”ptpn X mempunyai
mimpi bahwa petani tebu
di indonesia akan seperti
petani tebu di thailand.
Sulit memang tetapi dengan
semangat maka semua itu
akan bisa diwujudkan.”
Foto:Dery arDiansyah

 Ir tarsisius Sutaryanto

DIREKTUR PRODUKSI PTPN X
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petani sudah dibawah Rp 5000/kg.
Bagaimana dengan di Indonesia, ten
tunya akan sangat sulit bagi Indonesia
untuk menuntut kenaikan harga gula
saat Negaranegara lain bisa mem
produksi gula dengan harga rendah.
“PTPN X sudah mempersiapkan de
ngan melakukan revitalisasi di hampir
seluruh pabrik gula. Untuk membuat
HPP petani rendah, Tahun 2014 ini,
kami canangkan sebagai Tahun Meka
nisasi,” tegasnya.
Tarsisius menjelaskan selama ini,
tingginya HPP petani tidak lain karena
biaya kebun yang terus naik karena
tenaga kerja yang sulit, sementara
pendapatan tidak naik. Direktur Uta
ma PTPN X, Ir Subiyono menerima
laporan dari petugas bahwa ada kebun
seluas 60 hektar tetapi dalam sehari
hanya mampu mengirim tebu ke PG
hanya 4 rite saja, hal ini bukan karena
jatah masuk ke PG tetapi karena te
naga tebangnya dan banyak laporan
laporan serupa lainnya.
Tarsisius menjelaskan di nega
ranegara lain untuk bisa menekan
biaya kebun, mereka sudah melaku
kan full mekanisasi mulai dari buka la
han hingga tebang angkut. Selain bisa
menghasilkan keseragaman tanaman
juga bisa menghemat waktu tentunya
menekan biaya produksi.
“PTPN X mempunyai mimpi bahwa
petani tebu di Indonesia akan seperti
petani tebu di Thailand. Sulit memang
tetapi dengan semangat maka semua
itu akan bisa diwujudkan,” paparnya.
Tarsisius menjelaskan seperti yang
diketahui bersama, bahwa kepemili

kan petani di Indonesia kecil. Untuk
bisa melakukan mekanisasi, minimal
lahan yang digarap adalah 10 hektar.
Hal itu tidak lain karena alat tebang
cukup besar, bila dikerjakan di kebun
kecil maka biaya settingnya cukup
besar.
“Mekanisasi mengharuskan lahan
yang besar. Saat ini, PTPN X tidak
mensyaratkan semua mekanisasi,
tetapi 50 persen areal bisa dikerja
kan dengan mekanisasi sudah sangat
baik,” imbuhnya.
Untuk itu, sambung Tarsisius, PTPN
X memimpikan akan ada kelompok
kelompok mekanisasi dengan jumlah
400 hektar. Sebab, mekanisasi tidak
bisa dilakukan sendirisendiri, seba
iknya dibentuk kelompok tani sehing
ga berapa kebutuhan traktor dan alat
lainnya bisa dihitung. Untuk segera
dicari jalan keluar dalam pemenu
hannya baik dari sisi petani maupun
pabrik gula ataupun bantuan dari pe
merintah.
Ditempat yang sama, Bupati Jom
bang, Drs. Ec. H. Nyono Suharli
Wihandoko sangat mendukung kei
nginan Direksi dan General Manager
PTPN X untuk lebih banyak melihat
kebun dalam rangka menyukseskan
tahun mekanisasi ini.
“Saya mengharapkan ke depan me
kanisasi bisa dimulai dari buka lahan
hingga tebang,” kata Nyono begitu dia
akrab disapa.
Sebab, sambung dia, sebagai se
orang petani tebu, dirinya juga mera
sakan bahwa beberapa tahun terakhir
sangat sulit mencari tenaga baik untuk

buka lahan sampai ke tebang angkut.
Dirinya sangat mendukung gerakan
mekanisasi untuk tebang angkut dulu.
Mengingat, saat ini tebang angkut sa
ngat penting untuk memenuhi pasok
an tebu ke pabrik gula.
“Di jombang dari 41 ribu hektar ada
14 ribu hektar untuk tanaman tebu
untuk menyuplai tiga pabrik gula.
Kami sangat setuju dengan gerakan
mekanisasi dan penggunaan pupuk
organik cair untuk segera dilakukan,”
paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ke
hutanan dan Perkebunan Kabupa
ten Jombang, Ilham Heroe Koencoro
mengungkapkan pemenuhan bahan
baku tebu untuk memenuhi kapasitas
giling di tiga pabrik gula membutuh
kan lahan yang samakin luas.
Dengan kondisi lahan yang becek
dan basah maka tanaman tebu cukup
sulit dilakukan bila menggunakan me
tode tradisional. Maka, mekanisasi
dan pemberian POC merupakan solusi
yang sangat tepat untuk bisa menekan
tingginya biaya tenaga kerja. “Diharap
kan dengan mekanisasi bisa meng
hasilkan HPP yang rendah. Sehingga,
petani bisa bersaing,” ungkapnya.
Ilham menjelaskan dengan meka
nisasi mulai dari buka lahan hingga
tebang maka akan banyak keuntungan
yang dirasakan petani mulai dari masa
kerja makin cepat, hasil yang lebih se
ragam dan biaya yang lebih murah.
“Kami akan berupaya membantu
untuk menyukseskan gerakan me
kanisasi ini khususnya di Jombang,”
pungkasnya.
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Mekanisasi dan Kredit
Budidaya Tebu dan Sapi
nasi kredit Tebu Sapi.
Sementara itu, program mekanisasi yang dipercaya se
bagai upaya efisiensi dan produktifitas, ditanggapi secara
beragam oleh peserta workshop. Salah satunya peserta dari
Ngadirejo. Menurutnya, di daerahnya sulit berkelompok,
karena lahannya terpisah-pisah dan petani cenderung me
milih mencangkul sendiri.
Sementara itu, terkait program mekanisasi, peserta dari
Tjoekir Jombang, mengaku takut justru akan menghadir
kan pengangguran baru. Menurutnya, hadirnya mesinmesin pemotong angkut dan pengolah lahan, akan mem
buat petani dan buruh tani tidak lagi punya garapan.
Berbeda dengan peserta dari Pamekasan, sebagai dae
rah pengembangan industri gula, Pamekasan masih keku
rangan lahan untuk tanam tebu.
Namun persoalan itu terjawab oleh Kepala Divisi Budi
daya PT. Perkebunan Nusantara X, Ir Mochamad Abdul Kh
amid, menurutnya, persoalan mekanisasi bukan persoalan
tenaga kerja, tetapi adalah efisiensi dan produktifitas.
Karena itu ia menegaskan, mekanisasi akan mewujud
kan tebu yang berkualitas, berproduktivitas tinggi, efisiensi
biaya, kapasitas dan kecepatan kerja terukur, dan sesuai
dengan pola giling.
Selain itu ditegaskan Manager QC PG Watoetoelis,
Joko Purwo Setyohadi, mengatakan, mekanisasi merupa
kan jawaban atas kelangkaan tenaga tebang angkut, serta
berubahnya mindset anak-anak petani tentang pekerjaan.
Dalam paparannya, Joko menegaskan, mekanisasi
mempunyai keunggulan yang sudah terbukti di industri
gula negara Thailand. Keunggulan itu, salah satunya ada
lah kualitas dan kuantitasnya.
Giryadi

foto:Dery ardiansyah

Untuk mendukung program mekanisasi, PTPN X (perse
ro) bergandengan tangan dengan PT Taspen yang menge
lola anggaran pensiun. PT Taspen, dalam dukungannya
terhadap program mekanisasi dan budidaya tebu dan sapi
di kalangan petani tebu salah satunya adalah pengucuran
kredit kepada petani tebu, pada tahun ini besaran kredit
yang dikucurkan meningkat.
Menurut Yulianto, kepala sub unit perencanaan dan
pembinaan PKBL PT. Taspen (Persero), pihaknya telah
mengucurkan dana bantuan sejak tahun 2010/2011. Dari
tahun itu kucuran kredit bantuan yang ditujukan kepada
petani, terus mengalami peningkatan. Dari Rp 4 miliar
pada tahun 2010/2011, kini tahun 2013/2014meningkat
menjadi Rp 30 miliar.
Hal itu disampaikan Yulianto dihadapan ratusan petani
tebu yang mengikuti workshop Program Mekanisasi Budida
ya Tebu bagi Petani Tebu Rakyat, di Kediri (19-21 Agustus).
Sementara itu Heru Sinarjanto, Kepala Divisi PKBL
PTPN X (pesero), menguraikan mengenai proses pengu
curan dana harus melalui mekanisme yang sudah diatur.
Dalam hal ini PTPN akan menyalurkan dana ke PG-PG.
Melalui PG-PG ini dana PKBL untuk budi daya tebu dan
sapi disalurkan lewat KPTR/KUD kepada petani rakyat.
Mengenai syaratnya, penerima (petani), mengelola la
han tebu minimal 5 hektar untuk PC dan 6 hektar untuk ra
toon. Sanggup dan bersedia untuk memelihara 2 ekor sapi
untuk 5 atau 6 hektar kebon tebu yang dikelola.
“Diharapkan minimal 5 kelompok dengan 10 sapi dan
di tempatkan dalam 1 (satu) kandang,” papar Heru seperti
diuraikan dalam makalahnya.
Terpenting, para petani sanggup dan bersedia dipotong
hasil penjualan gulanya dalan 1 musim giling untuk melu

 Kepala Divisi PKBL PTPN X, Ir. Heru Sinarjanto, MMA memberikan pemaparan mengenai prinsip kerja mekanisasi dan budidaya tebu dan sapi.
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Sosialisasi Hepatitis B

PTPN X Beri Imunisasi Gratis
Laporan: Siska Prestiwati
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Jumlah penderita hepatitis B di
Indonesia terus meningkat. Bahkan,
Indonesia menempati peringkat ketiga
dunia setelah China dan India untuk
jumlah penderita hepatitis. Divisi He
patologi, Departemen Penyakit Dalam
Fakultas Kedokteran Universitas In
donesia memperkirakan sejumlah 13
juta penduduk Indonesia mengidap
hepatitis B dan empat juta penduduk
lainnya menderita hepatitis C.
Sedang di dunia, virus hepatitis te
lah menyerang hingga dua miliar pen
duduk dan saat ini diperkirakan 400
juta penduduk sedang terinfeksi oleh
hepatitis B dan sekitar 170 juta men
derita infeksi hepatitis C.
Dokter dari Klinik Dasa Medika,
dr Rio Septelandre Widya Kusuma
menjelaskan Hepatitis B adalah suatu
penyakit hati yang disebabkan oleh
“Virus Hepatitis B” (VHB). Dimana,
VHB adalah suatu anggota famili He

padnavirus yang dapat menyebabkan
peradangan hati akut atau menahun
yang pada sebagian kecil kasus dapat
berlanjut menjadi sirosi hati atau kan
ker hati.
Penderita hepatitis B seringkali
tidak menyadari dirinya telah terin
feksi selama bertahun-tahun hingga
kondisinya memburuk, sebab 7 dari 10
kasus hepatitis B dan C tidak menun
jukkan gejala. Oleh sebab itu, hepatitis
B dan C dapat dengan mudahnya me
nyebar tanpa disengaja.
“Hati bisa berfungsi normal meski
pun kerusakan 50 persen. Kalau keru
sakannya sudah lebih, , misalnya 60
persen maka sudah mulai menganggu
metabolisme tubuh,” ungkapnya pada
acara Sosialisasi Penyakit Hepatitis B
di Aula Kantor Direksi PTPN X Jalan
Jembatan Merah, Surabaya, Senin
(18/08/2014).
dr Rio menjelaskan penyebab Hepa
titis ternyata tak semata-mata virus.
Keracunan obat dan paparan berba

gai macam zat kimia seperti karbon
tetraklorida, chlorpromazine, chlo
roform, arsen, fosfor, dan zat-zat lain
yang digunakan sebagai obat dalam
industri modern, bisa juga menyebab
kan Hepatitis.
Zat-zat kimia ini mungkin saja ter
telan, terhirup atau diserap melalui
kulit penderita. Menetralkan suatu
racun yang beredar di dalam darah
adalah pekerjaan hati. Jika banyak
sekali zat kimia beracun yang masuk
ke dalam tubuh, hati bisa saja rusak
sehingga tidak dapat lagi menetralkan
racun-racun lain.
Ada beberapa hal yang dapat menye
babkan virus Hepatitis B ini menular.
Yang pertama adalah secara vertikal
terjadi dari Ibu yang mengidap virus
Hepatitis B kepada bayi yang dilahir
kan yaitu pada saat persalinan atau
segera setelah persalinan. Yang kedua
adalah secara horisontal, dapat terjadi
akibat penggunaan alat suntik yang
tercemar, tindik telinga, tusuk jarum,

varietas

transfusi darah, penggunaan pisau cu
kur dan sikat gigi secara bersamasa
ma. Hanya jika penderita memiliki pe
nyakit mulut misalnya sariawan, gusi
berdarah dan lainlain. Melalui lendir
dengan cara berciuman atau luka yang
mengeluarkan darah serta hubungan
seksual dengan penderita.
“Hepatitis B bisa menjadi kanker
hati bila tidak ditangani dengan serius
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sejak dini. Upaya preventif yang paling
bagus hingga saat ini adalah dengan
melakukan vaksinasi atau imunisasi,”
tegasnya.
Untuk itu, sambung Rio, PTPN X
bekerjasama dengan PT Nusantara
Medika Utama untuk memberikan
layanan vaksinasi Hepatitis B kepada
seluruh karyawannya. Cukup mendaf
tar ke petugas yang sudah ditunjuk

kemudian dibuatkan jadwal sehingga
karyawan tersebut bisa melaksana
kannya.
“Sebelum dilakukan vaksinasi, ter
lebih dahulu karyawan tersebut di
periksa. Bila hasil laboratoriumnya
negatif maka vaksinasi bila dilakukan.
Namun bila hasilnya positif, maka
langsung bisa dilakukan pengobatan
nya,” pungkasnya.

VakSinaSi HePatitiS B

Tekan Penyebaran Hepatitis B
pT perkebunan nusantara X (persero)
memberikan vaksinasi Hepatitis B gratis
kepada karyawannya. Dimulai dari
karyawann di kantor direksi, vaksinasi
ini selanjutnya akan dijalankan juga di
unit-unit kerja yang lain.
 laporan: Sap Jayanti

geRAKAN Pencegahan dan Vaksinasi Hepatitis B untuk Karyawan PTPN X Kerjasama antara PTPN X dan PT Nusantara Medika
Utama (NMU) diadakan Selasa (9/9) lalu di hall Kantor Direksi.
Sebelum dilakukan vaksinasi, karyawan melakukan tes darah
terlebih dahulu.
Darah yang diambil dioleskan ke suatu alat untuk menunjukkan apakah karyawan yang bersangkutan terjangkit virus
hepatitis B atau tidak. Jika di alat tersebut tercetak 1 garis
mendatar sejajar dengan huruf T maka karyawan
tersebut dinyatakan negatif virus hepatitis B
dan bisa dilanjutkan dengan pemberian
vaksin Hepatitis B.
Sedangkan jika hasil tes darah me-nunjukkan dua garis mendatar maka
yang bersangkutan dinyatakan positif
Hepatitis B dan harus segera mendapat perawatan.
Pemberian vaksin tidak cukup
hanya satu kali. Vaksin harus diberikan secara lengkap sebanyak tiga kali
dengan interval antara vaksin pertama
dan kedua selama satu bulan. Sedangkan
antara vaksinasi dan kedua dan ketiga selama tiga bulan. Jika rangkaian ini tidak dipenuhi
dengan lengkap, maka vaksin yang sudah diberikan
sebelumnya akan menjadi sia-sia. Vaksinasi Hepatitis B bisa
mulai diberikan sejak anak usia 10 tahun hingga dewasa.
Hepatitis B adalah suatu penyakit hati yang disebabkan virus Hepatitis B (hvb), suatu anggota family hepadnavirus yang

dapat menyebabkan peradangan hati akut atau menahun yang
pada sebagian kecil kasus dapat berlarut menjadi sirosis hati
atau kanker hati. Hepatitis B telah menjadi endemik di Tiongkok dan berbagai negara Asia.
Menurut dr Tri Wijayanti dari Klinik Modern Dasa Medika,
pemberian vaksin untuk Hepatitis B dilakukan karena banyak
kasus Hepatitis B yang ditemukan di unit-unit. ”Pada saat saya
bertugas di PG Toelangan saja, ada 20 kasus Hepatitis B. Belum
lagi di unit-unit lain,” ujarnya. Karena itu pemberian vaksin
yang dilakukan mulai saat ini diharapkan bisa menekan angka
penderita Hepatitis B di lingkungan kerja PTPN X. Hepatitis B
memang perlu diwaspadai karena penyebarannya cukup cepat
dan mudah, bisa melalui cairan tubuh seperti air liur atau hubungan badan terutama kepada mereka yang memiliki sistem
imun tubuh lemah.
Ia menambahkan, tanda dan gejala Hepatitis B biasanya
muncul setelah dua sampai tiga bulan setelah terinfeksi dan
gejalanya bervariasi dari ringan sampai parah. Tanda dan gejalanya diantaranya nyeri pada perut, urin berwarna gelap,
nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, mual dan
muntah, lemah dan kelelahan serta kulit dan
area putih pada mata menjadi kuning. ”Di
beberapa penderita kepala juga sering
pusing. Sebenarnya hepatitis B agak sulit
dideteksi karena gejalanya tidak spesifik. Bisa menyerupai demam atau flu
biasa,” tuturnya.
Kepala Urusan Perencanaan Tenaga
Kerja Divisi SDM dan HI, Suratno Cahyo.
S menambahkan di kantor direksi ada
158 orang yang mendaftar. ”Memang
tidak diwajibkan, hanya dianjurkan. Kami
tidak bisa memaksa kalau memang takut
jarum suntik dan lain-lain,” ujarnya. Setelah
di kantor direksi, vaksinasi juga akan dilakukan
di semua unit kerja PTPN X.
Pemberian vaksin Hepatitis B tidak bisa dilepaskan dari
banyaknya kasus Hepatitis B yang ditemukan PT NMU di kalangan karyawan. Dengan pemberian vaksin ini diharapkan bisa
menghindarkan karyawan dari penularan virus Hepatitis B.
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tebu

[ potensi badan usaha ]

 Dirut PTPN X, Ir. Subiyono MM
didamping Dirut PT. Energi Agro
Nusantara, Ir. Agus Budihartono dalam
seremonial ekspor perdana bioethanol
ke Filipina.

Ekspor Perdana
PT Enero
ke Filipina
Setelah berjibaku dengan segala urusan administrasi,
akhirnya PT Energi Agro Nusantara (ENERO) anak
perusahaan PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
melakukan pengiriman ekspor perdana produk bioetanol
fuel grade sebanyak 4.000 kiloliter ke Filipina.
36

Laporan : Siska Prestiwati

Peluang pasar ekspor bioethanol
terbilang menjanjikan dibandingkan
dengan memasarkannya di dalam ne
geri. Karena tidak direspons positif
konsumen lokal, PTPN X memutuskan
mengekspor bioethanol. Apalagi pasar
gula di dalam negeri tengah lesu lan
taran rendahnya harga.
Direktur Utama PTPN X, Ir. Subi
yono, MMA menyatakan, sebenarnya
untuk mengirim produk bioethanol
ke luar negeri bukanlah alasan PTPN
X untuk membangun pabrik ini. Sa
yangnya sejak pengoperasian pabrik
ethanol oleh PT Enero, tidak ada reali
sasi pembelian di dalam negeri. Seba
liknya, permintaan berdatangan dari
luar negeri.

tebu
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“Banyak yang mengatakan tentang
pentingnya ketahanan energi, tetapi
pemanfaatan bioethanol yang meru
pakan energi terbarukan dan ramah
lingkungan masih rendah,” kata Subi
yono usai melakukan pelepasan truk
tangki pengangkut bioetanol ekspor
di lokasi pabrik di Desa Gedeg Kabu
paten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu.
(02/07/2014)
Mantan Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Timur tersebut men
jelaskan padahal, semua orang menge
tahui realisasi produksi minyak terus
menurun sejalan dengan menipisnya
cadangan minyak bumi. Banyak negara
di luar Indonesia sudah menerapkan
penggunaan Bioethanol sebagai upaya
untuk mengurangi penggunaan BBM
fosil atau bahkan perlahan-lahan mulai

meninggalkan penggunaan BBM fosil.
“Sebagai perusahaan BUMN, kami
ingin produk kami digunakan untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sayangnya hingga saat ini belum ada
penjualan yang dilakukan. Sedangkan,
sebagai perusahaan, kami pun harus
melakukan tindakan agar perusahaan
ini bisa terus beroperasi dan berkem
bang,” papar dia.
Sembari menunggu permintaan
Bieothanol di dalam negeri, ungkap
Subiyono, PT Enero mengirim bioetha
nol ke luar negeri. Mengingat, selama
ini permintaan justru banyak datang
dari luar negeri. Selain Filipina, per
mintaan juga datang dari Korea Sela
tan, Taiwan, dan Belanda. Sementara,
realisasi baru terjalin dengan Filipina,
sedangkan yang lain dalam penjajak
an. ’’Semoga kontrak jual-beli bisa
segera terealisasi meski ini sudah tidak
sesuai dengan rencana awal dulu. Di
mana pembangunan pabrik ini untuk
ketahanan energi di Indonesia,’’ ung
kapnya.
Sebagai tujuan ekspor, pasar Fili
pina sangat menjanjikan. Sebab, lan
jut dia, Filipina sedang getol menca
nangkan mandatory blending BBM
E 10 alias kewajiban pencampuran 10
persen bioethanol dalam bahan bakar
kendaraan. Selama ini kebutuhan bio
ethanol disuplai dari Thailand. Tetapi,
Thailand kemudian menaikkan peng
gunaan bioethanol dari E 10 menjadi
E 20 alias kewajiban pencampuran 20
persen bioethanol sehingga mereka
mengurangi ekspor.
Di tempat yang sama, Direktur
Utama PT Enero, Agus Budi Hartono
mengatakan setelah melewati berba
gai tahapan, ekspor perdana ini meru
pakan tahapan yang paling ditunggu.
Pengiriman 4.000 KL bioethanol pe
sanan sebuah perusahaan di Filipina
itu dilakukan dalam dua tahap melalui
Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang,
Jawa Tengah.
“Kami terpaksa mengirim barang
melalui Semarang, karena di Pelabuh
an Tanjung Emas ada tangki khusus
untuk mengirim bioethanol. Sebelum
nya kami sudah survei ke pelabuhan di
Surabaya, Gresik dan Pasuruan, tapi
tidak menemukan tangki yang kami
butuhkan,” kata Agus Budi.
Agus mengungkapkan sebelum
memutuskan untuk mengirim ke Fili

pina, sudah ada beberapa negara yang
berminat membeli produk bioethanol
dari PT Enero, seperti Jepang dan Si
ngapura, sayangnya penawaran harga
yang diberikan Jepang dan Singapura
tidak sebagus dari Filipina.
“Kami akan terus membangun ko
munikasi agar bisa mengekspor bio
ethanol ke beberapa negara lagi, me
ngingat bioethanol merupakan produk
yang paling diminati,” ungkapnya.
Sebenarnya, sambung Agus, potensi
pasar bioethanol di dalam negeri jauh
lebih besar daripada jumlah produksi.
Dimana, kapasitas produksi pabrik
bioethanol nasional hanya 77.000 KL/
tahun. Sementara itu, kewajiban pen
campuran menurut perhitungan dibu
tuhkan bioethanol 120.000 KL/tahun.
“Yang membuat bioethanol di da
lam negeri lesu, salah satunya kare
na masalah harga yang tidak sesuai.
Regulasi harga yang ditetapkan tidak
cocok dengan keinginan produsen,’’
tutur Agus yang juga menjadi wakil
ketua Asosiasi Spiritus dan Ethanol
Indonesia itu.
Menurut ia, harga bioethanol fuel
grade dengan tingkat kemurnian
99,5 persen di dalam negeri sekitar
Rp7.000-Rp7.800 per liter, semen
tara di pasar ekspor bisa mencapai
Rp8.500-Rp9.000 per liter. PT Per
tamina sudah menyatakan siap untuk
membeli produk bioethanol PT Enero,
sayangnya masih dalam jumlah yang
sangat kecil.
“PT Pertamina hanya membeli 60
KL dalam waktu 3 bulan. Padahal kap
asitas produksi kami dalam sehari 100
KL,” ungkapnya.
Sehingga, sambung Agus, permin
taan PT Pertamina hanya produksi PT
Enero dalam waktu setengah hari saja.
Untuk itu, PT Enero mau tidak mau
harus melakukan penjualan bioetha
nol keluar negeri agar perusahaan bisa
tetap hidup dan berkembang.
Masih menurut Agus, selain masalah
harga, lesunya pasar bioethanol di da
lam negeri juga disebabkan karena
regulasi yang ada. Saat ini, kebijakan
di Indonesia juga kurang mendukung
karena hanya level peraturan men
teri. Berbeda dengan di Filipina dan
di Thailand yang sudah ada undangundang khusus. Sehingga, kebijakan
tentang penggunaan bioethanol bisa
diterapkan.
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Bioetanol Enero
Menuju Pasar Dunia
 SingaPura menjadi negara ke dua
SaSaran ekSPOr SetelaH filiPina
 laporan: Sekar arum

Pt Energi Agro Nusantara (Enero) kian membuktikan
eksistansinya. Eksistensi itu ditunjukan dengan me
ngantongi kontrak ekspor bioetanol standar bahan bakar
12.000 Kiloliter (KL) ke Singapura.
Kontrak yang dipenuhi dalam 6 kali pengiriman terse
but merupakan order kedua dari pembeli luar negeri.
Sebelumnya, anak usaha PT Perkebunan Nusantara X
tersebut juga mengekspor bioetanol ke Filipina sebanyak
4.000 KL.
Direktur Utama Energi Agro Nusantara Agus Budi
Hartono menguraikan pengiriman ke Singapura akan

38

dilakukan bertahap mulai September mendatang. Pe
ngiriman tersebut bisa bertambah hingga 4.000 KL bila
dibutuhkan.
“Kami siap berapapun, tetapi pengiriman untuk kon
trak kali ini seusai perjanjian,”jelasnya seusai menanda
tangani kesepakatan jual beli dengan PT Bumi Makmur
Bersatu di Kantor Direksi PTPN X, Jumat (22/8/2014).
Bumi Makmur Bersatu dalam perjanjian ini selaku
representatif dari Vermogen Oil Pte. Ltd. yang berbasis
di Singapura. Hendra Ali perwakilan Bumi Makmur Ber
satu menilai kontrak pembelian bioetanol dari Energi
Agro bisa ditingkatkan ke depan.
Sebagai gambaran, harga bioetanol standar bahan ba

tebu
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kar di pasar internasional kini berkisar
65 sen dolar sampai 85 sen dolar per li
ter. Sedangkan harga produk serupa di
Indonesia hanya Rp9.500Rp10.000
per liter.
Meski harga di pasar internasional
cukup bagus, Enero hanya mengan
tongi izin ekspor 20.000 KL di 2014.
Jumlah itupun diikuti dengan pra
syarat harus memprioritaskan kebutu
han dalam negeri. Sedangkan kapasi
tas produksi bioetanol perseroan kini
30.000 KL per tahun.
Bioetanol fuel grade dengan kemur
nian minimal 99,5% dan angka oktan
120 yang diproduksi perusahaan ber
basis di Mojokerto ini berasal dari pe
ngolahan hasil samping industri gula
atau yang biasa disebut sebagai tetes
tebu (molasses).
Komisaris Utama Enero Dolly P.
Pulungan menguraikan sejumlah ne
gara lain sudah menjajaki kemungkin
an membeli bioetanol dari perseroan.
Permintaan tersebut membuktikan

Foto:Dery arDiansyah

 Penandatanganan kontrak ekspor

kualitas bioetanol dari limbah tebu
tersebut diakui kualitasnya.
“Kontrak penjualan bioethanol dari
Singapura dan sebelumnya Filipina,
menjadi bukti bahwa kualitas bioetha
nol produksi Enero diakui oleh pasar

internasional. Hal ini diharapkan bisa
mendorong produsen BBM lokal un
tuk menyerap bioethanol sebagai salah
satu bahan campuran (blending) BBM,
guna mengurangi volume impor,” tu
tur Pulungan.

Selamat Hari raya Idul Fitri - 1435 H &
dIrGaHaYu HuT Ke-69 rePublIK IndoneSIa
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[ rencana & ide untuk manajemen ]

Tembakau

Terserang Virus,
Produktivitas Tak Surut
Panen tembakau di Kebun Ajung Gayasan tahun ini, diperkirakan meningkat.
Iklim yang mendukung jadi indikatornya.

foto:Dery ardiansyah

 Aktivitas memanen daun tembakau yang dilakukan di salah satu lahan tembakau milik Kebun Kertosari Jember.
Laporan: Siska Prestiwati
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Dibandingkan dengan panen ta
hun kemarin, panen tembakau milik
Kebun Ajung Gayasan Jember, diper
kirakan naik. Kenaikan ini disebabkan
oleh beberapa faktor, salah satunya
adalah iklim yang mendukung dengan
masa tanam tembakau.
Hal ini seperti diuraikan General
Manager Kebun Ajung Gayasan, Ir
Sugianto di ruang kerjanya ketika
ditemui PTPNX Magz beberapa waktu
lalu. Dia memaparkan, tahun 2014 di
harap dapat menjadi tahun emas bagi

tembakau cerutu yang telah pada ta
hun lalu terperosok akibat berbagai
faktor yang mendera.
Sugiyanto optimistis tembakau yang
di tanam pada tahun ini akan meng
hasilkan produktifitas yang maksimal
sihingga dapat kian moncer di pasar
internasional
“Kami telah melakukan panen tem
bakau seri A sejak tanggal 25 Juni
sampai 10 Agustus 2014 mendatang.
Hingga 17 Juli ini, produksi yang
dihasilkan Kebun Kertosari sudah
mencapai 52 persen dari target Ren
cana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP),” tegasnya.
Menurut Sugianto, tembakau yang
dipanen sudah memenuhi klasifikasi
diantaranya umur tanaman sudah 42
hari, generatif sebesar 60 persen, vi
sual daun sudah terpenuhi yaitu war
na hijau semburat kuning, dan kadar
klorofil yang sudah terpenuhi.
Sedang untuk NW-nya ini masih
hari keempat dan sudah 12 persen.
Biasanya NW akan terus meningkat
dan pihaknya sangat optimis targettarget di RKAP akan tercapai. “Namun
sayangnya, beberapa faktor sedikit
mengganggu jalannya masa tanam

rendemen

tembakau diantaranya yakni dengan
serangan Bakteri Phytium dan menye
babkan kematian sebesar 2,5 persen,”
katanya kembali.
Bakteri Phytium, sambung Sug
ianto, merupakan bakteri yang berasal
dari bakteri dari tanaman sejenis yaitu
Edamame. Memang, kebun yang dis
erang Bakteri Phytium ini adalah ke
bun ex Edamame. Selain itu, saat ini
wabah Begomo Virus memang tengah
melanda, tidak hanya di Jember tetapi
di Banyuwangi bahkan di Klaten.
Begomo Virus ini semacam kutu
putih yang menyebabkan daun
berkerut-kerut,” jelasnya. Sugiantopun
menjelaskan akibat Begomo Virus ini,
kurang lebih daun yang rusak seba
nyak satu persen. “Jumlah kematian
masih dibawah RKAP yaitu 2,5 persen
dari RKAP sebesar 4 persen. Kami
berupaya agar tidak akan ada lagi tem
bakau yang mati,” tegasnya.
Namun pihaknyapun tak tinggal
diam , berbagai upaya untuk memini
malisir penyebaran inipun dilakukan
diantaranya yakni penyemperotan
hama secara berkala dari jam 7 pagi
hingga 12 pagi yang dilakukan oleh 21
orang secara berkala.
Terapkan Sistem Barcode
Berbagai inovasi juga terus diupa
yakan Kebun Ajung Gayasan untuk
kian menyempurnakan kinerja ke
bun antara lain dengan menerapkan
sistem barcode sejak awal tahun 2014
ini.”Sistem ini kami berlakukan sejak
awal tahun,” katanya.
Upaya ini dilakukan untuk meng
amankan jumlah hasil produksi dari
ladang hingga gudang pengering.” Se
perti diketahui industri tembakau di
Jember tidak hanya di ruang lingkup
PTPN X, untuk mencegah hal terburuk
terjadi kami mengadopsi sistem barcode ini untuk dapat direalisasikan di
Kebun Ajung Gayasan,” terangnya.
Manfaatnya pun beragam dian
taranya meningkatkan akurasi dengan
mengurangi kesalahan manusia dari
pemasukan data secara manual atau
item yang salah baca atau salah label.
Kemudahan pemakaian yakni barcode
mudah digunakan. Dengan hardware
dan software yang tepat bisa memaksi
malkan proses otomatisasi pengumpu
lan data. Tentu lebih mudah membuat
inventarisasi akurat dengan sistem
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barcode dibanding dengan cara ma
nual.
“Ketiga yakni keseragaman pengum
pulan data dengan beragam standar pe
menuhan dan simbologi barcode yang
terstandardisasi menjamin informasi
diterima dan disampaikan dengan cara
yang benar sehingga bisa diterima dan
dipahami secara umum, keempat feedback yang tepat waktu. Begitu muncul,
data bisa diterima dengan cepat sehing

ga memungkinkan pengambilan kepu
tusan yang cepat berdasarkan informa
si terbaru,” tukasnya.
Kelima yakni keamanan, keenam
yaitu meningkatkan produktivitas de
ngan barcode membuat aktivitas ope
rasional dalam bisnis menjadi lebih
singkat terakhir jelas Sugianto. Sistem
barcode memungkinkan perusahaan
menghemat biaya sehingga profit bis
nisnya meningkat.

Jajaki Pasar Cerutu
di Tiongkok

 Pengemasan cerutu di Koperasi Kartanegara Jember.

foto:Dery ardiansyah

Terkait pasar luar negeri ceruk pasar cerutu di negara Tiongkok sangat menjanjikan. Sayangnya, cerutu asal Indonesia belum bisa langsung masuk ke negara
tirai bambu tersebut.
Pelaku usaha cerutu di Jember, sejak dua tahun terakhir mencoba menjajaki
pasar cerutu di negara tersebut. “Pasarnya menjanjikan, terakhir kami ke sana
pada November 2013,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Konsorsium
Pemasaran Tembakau Cerutu Besuki tersebut.
Hanya saja, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, masih ada kendala yang harus
dihadapi yaitu peraturan tentang tembakau dan rokok di negara tersebut.
Negara itu meminta, penjualan cerutu dari Jember harus melalui Badan Monopoli Pembelian yang mengatur tentang rokok dan tembakau di Tiongkok.
“Kami harus melalui sebuah lembaga yang disebut sebagai Badan Monopoli
Pembelian. Kalau begini, harus antar pemerintah atau G to G (Goverment to Goverment),” lanjutnya.
Akan tetapi pelaku usaha cerutu di Indonesia, termasuk di Jember, berkeinginan penjualan bisa langsung dilakukan tanpa melalui proses G to G tersebut. Saat
ini, tembakau asal Indonesia ada yang dipasarkan ke Tiongkok.
Namun tetap saja, penjualan itu tidak langsung, namun melalui pedagang di
Spanyol yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Tiongkok. “Padahal pasar
cerutu di negara itu sangat besar, karena penduduknya lebih memilih merokok
cerutu daripada rokok putih,” tegasnya.
Siska Prestiwati
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rOad maP induStri gula 2015

Jalan Terjal Menuju

Swasembada
industri gula nasioanal bakal terdesak gula impor.
mau tak mau industri gula nasional harus lakukan revitalisasi total.
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G

ula dalam perekono
mian Indonesia memi
liki
peranan
yang
sangat penting dan
strategis, karena gula
merupakan kebutuhan pokok masyara
kat Indonesia. Gula sebagai sebagai
salah satu salah satu dari sembilan
bahan pokok (sembako) yang banyak
digunakan. Seperti halnya komoditas
beras, gula pasir merupakan komodi
tas yang keberadaannya selama ini
sangat dipengaruhi oleh kebijakan pe
merintah.
Banyak persoalan yang mengharus
kan pemerintah ikut campur tangan
dalam hal pergulaan nasional, mulai
dari produktivitas industri gula, ting
kat konsumsi gula pasir nasional yang
besar, dan juga keberadaan gula impor
yang lebih murah.
Dilihat dari aspek makro ekonomi,
industri gula memerlukan penanga
nan secara cermat agar efisiensi dan
produktivitas Pabrik Gula (PG) terse
but dapat ditingkatkan, sehingga daya
saingnya bisa meningkat.
Salah satu masalah mendasar yang
dihadapi industri gula nasional adalah
inefisiensi di tingkat petani dan pabrik
gula (PG). Inefisiensi industri gula
tersebut yang pertama adalah pabrikpabrik gula sudah mengalami masa
yang aus dan mesin-mesinnya sudah
tua.
Kedua, kinerja dari pabrik itu juga
relatif rendah dan tidak cukup baik.
Ketiga, kondisi pertanian tebu. Beninbenih tebu makin lama-makin menu
run produktivitasnya. Rendemen hasil
gula dari tebu makin lama makin tu
run, karena tingkat produktivitas yang
makin menurun juga. Inefisiensi lain
juga datang dari ongkos produksi.
Kondisi ini harus menjadi perhatian
serius karena implementasi ASEAN
Economic Community (Masyarakat
Ekonomi ASEAN/MEA) tahun 2015
sudah di depan mata. Bahwa untuk
memacu produksi gula nasional se
sungguhnya bukan sebuah mimpi.
M.Cholidi, Sekretaris Perusahaan
PTPN X (persero) kala dijumpai PTPN
X Magz, menyampaikan bahwasan
nya industri gula nasional masih bisa
bangkit, bila berupaya secara sung
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guh-sungguh.
Seperti kinerja positif yang telah
ditunjukkan oleh PT Perkebunan Nu
santara X (Persero) dalam satu periode
kemarin dapat mempertahankan posi
si sebagai product leader di dunia per
gulaan nasional. Untuk itu Perusahaan
gula pelat merah ini ditunjuk sebagai
koordinator penyusunan roadmap in
dustri gula nasional oleh Kementerian
BUMN.
“Penerapan strategi yang terinte
grasi dari hulu ke hilir yang dilakukan
PTPN X diharapkan mampu men
ciptakan pertumbuhan bisnis yang
berkelanjutan,” katanya.
Ditambahkannya,
Sustainable
growth ini penting tidak hanya untuk
menjaga kinerja perseroan, tapi juga
menjalankan peran penting industri
pergulaan nasional sebagai pengung
kit pertumbuhan ekonomi, terutama
dalam hal peningkatan kesejahteraan
petani. Untuk itu PTPN X menyiapkan
PG Kremboong menjadi case study
untuk role model revitalisasi off farm
menuju cogeneration.
“Saat ini kami sedang menggodok
masterplan BUMN Gula bersama Tim
LPP dan Kementrian BUMN hingga
tahun 2045,” terangnya.
Ditambahkan Cholidi bahwa masterplan BUMN gula hingga tahun
2045 tersebut, akan dilakukan secara
bertahap mulai dari periode 2015
hingga 2019, 2019 hingga 2025, 2025
hingga 2045.
Namun untuk mewujudkan indus
tri gula yang tangguh memang mem
butuhkan gerakan perubahan secara
menyeluruh. Industri gula akan bisa
bertahan bila sudah melakukan trans
formasi baik dari sisi off farm maupun
on farm untuk bisa menciptakan nilai
tambah.
Semua itu, akan bisa dilakukan
bila setiap pabrik gula sudah memiliki
roadmap yang sesuai dengan keadaan
pabrik gula, sehingga bisa dilakukan
pembenahan-pembenahan
menuju
pabrik gula yang efisiens dan meng
hasilkan produk-produk samping yang
bisa memberikan nilai tambah.
Sayangnya, di Indonesia masih ba
nyak pabrik gula yang belum melaku
kan revitalisasi untuk membenahi diri
dalam menyambut datangnya MEA.
Bagi Direktur Utama PT Perkebunan
Nusantara X (Persero), Ir. Subiyono

Selama ini
untuk revitalisasi
memang diserahkan
ke masing-masing
PTPN. Bagaimana
cara PTPN ini
melakukannya, apakah
PTPN tersebut memiliki
uang untuk melakukan
investasi yang tidak
murah sepenuhnya
merupakan keputusan
manajemen.
 Ir Subiyono MMA
Direktur Utama
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
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 Pengemasan hasil produksi gula.
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MMA, melakukan revitalisasi pabrik
gula merupakan satu-satunya jalan un
tuk bisa bersaing dan terus berkembang
di masa datang.
Subiyono mengatakan selama ini
revitalisasi memang diserahkan ke
masing-masing PTPN. Bagaimana ca
ra PTPN ini melakukannya, apakah
PTPN tersebut memiliki uang untuk
melakukan investasi yang tidak murah
sepenuhnya merupakan keputusan
manajemen.
Namun yang tak kalah penting dan
menjadi kunci dari rancangan industri
gula ke depan adalah perbaikan kuali
tas tanaman dan pabrik.
Kepala Bidang Perkebunan II Ke
menterian BUMN, Dwi Ari Purnomo,
ketika dihubungi PTPN X Magz mengatakan, pada on farm, masalah
yang terjadi diantaranya soal keterse
diaan bahan baku. Tidak hanya di sisi
kuantitas atau jumlahnya saja tetapi
juga dalam hal kualitas yang kurang
baik. Hal ini disebabkan karena se
bagian besar bahan baku tebu yang
digiling menjadi gula bersumber dari
tanaman rakyat yang tidak bisa se
penuhnya dikontrol pengelolaannya.
Kapan pemupukan, pengairan, tebang
serta angkutnya. Akhirnya tebu yang
diterima PG bukanlah tanaman de
ngan kualitas terbaik. Bahkan Dwi Ari
menyebut, industri gula akan menjadi
sunset industry yang semakin lama
makin meredup sinarnya.
Sementara di sisi off farm, banyak
pabrik yang tidak efisien. Apalagi
hampir seluruh pabrik gula di Indone
sia adalah pabrik gula lama yang untuk
revitalisasinya dibutuhkan investasi
dengan nominal yang tidak sedikit.

Dengan kondisi seperti itu, roadmap
tetap akan sulit diwujudkan jika tidak
dilakukan pembenahan di sisi kualitas
tanaman dan kondisi pabrik.
Dwi menekankan, pelaku industri
gula dalam negeri serta pemerintah ha
rus lebih dulu menyadari bahwa indus
tri gula di Indonesia belum efisien. Di
Thailand, biaya produksi gula hanya Rp
4.500 dan sampai di Indonesia menja
di Rp 6.500. Bandingkan dengan biaya
produksi gula nasional yang mencapai
Rp 8.500. Alhasil, gula nasional men
jadi sulit bersaing dengan gula impor
yang harganya lebih murah.
Memang bercermin dari target ta
hun 2014, industri gula harus tetap
optimistis. Meskipun target swasem
bada di 2014 tidak tercapai, tetapi
bukan berarti swasembada tidak bisa
diupayakan. Dengan kerja keras dan
koordinasi antar bidang, kemampuan
memenuhi kebutuhan gula sendiri da
lam waktu lima tahun ke depan tidak
lagi sekadar menjadi angan-angan.
Swasembada yang dimaksud di sini
adalah tercapainya self sufficient, ke
mandirian pemenuhan gula nasional
dan tidak perlu impor gula baik untuk
pemenuhan kebutuhan gula mentah
(raw sugar) untuk bahan baku pabrik
gula rafinasi dan industri khusus dalam
negeri, maupun kebutuhan gula kristal
putih untuk pemenuhan konsumsi
gula domestik atau rumah tangga.
”Jika semua pemangku kepenting
an mau dan mampu bersinergi serta
berkarya kreatif dengan baik maka
minimal lima tahun kedepan, swasem
bada gula akan bisa terwujud,” ujar
Kepala Kampus LPP Yogyakarta, Dr
Endang Suraningsih, MM.

Endang memaparkan, secara ma
kro syarat utama swasembada adalah
komitmen penuh melalui dukungan
kebijakan yang tepat dari pemerintah.
Kebijakan yang mampu melindungi
dan mendorong tumbuhnya indus
tri gula dalam negeri, termasuk di
dalamnya kebijakan antarKemente
rian atau Lembaga terkait yang saling
menguatkan dan bersinergi. Sebagai
contoh, adanya kebijakan terkait ta
taruang bagi pengembangan usaha
tebu khususnya kepastian ketersedian
lahan tebu yang clear and clean baik di
Jawa maupun di luar Jawa.
Bentuk dukungan lainnya adalah
pendanaan bagi pengembangan dan
investasi industri gula dalam negeri
dan petani, baik berupa insentif mesin
produksi yang masih import, tax holiday, suku bunga rendah, subsidi pupuk
bagi petani, maupun jenis dukungan
pendanaan lainnya. Sedangkan secara
mikro, tentu efektivitas dan efisiensi
pengelolaan Pabrik Gula menjadi per
syaratan yang mutlak.
Program ekstensifikasi dilakukan
dengan menambah areal tanam baru
atau pendirian PG baru khususnya
di luar Jawa. ”Mengingat potensi la
han yang masih ada, ya di luar Jawa,
khususnya Indonesia bagian timur.
Sekaligus pemerataan pembangunan
karena selama ini kan banyak terfokus
di Indonesia bagian barat,” ujarnya.
Program ekstensifikasi memerlukan
tambahan luas lahan sekitar 400.000500.000 Ha untuk memenuhi swa
sembada gula saat ini, namun kalau
diproyeksikan hingga tahun 2019
maka total kebutuhan tambahan lahan
adalah 600.000 Ha- 800.000 Ha. 

sukrosa

SaSaRaN PENgEMBaNgaN

InDUSTrI GULa
Jangka PeNDeK ( 2010 – 2015 )
 Tercapainya swasembada gula nasional tahun 2014 (Gula Putih, Gula
Kristal Rafinasi dan Raw Sugar).
 Berhasilnya revitalisasi program pabrik gula melalui peningkatan mutu
dan volume produksi gula putih.
 Meningkatnya produksi raw sugar dalam negeri.
 Memberlakukan SNI wajib gula putih.

Jangka meNeNgAh ( 2015 – 2019 )
 Pemenuhan berbagai jenis gula dari produksi dalam negeri
 Ekspor gula setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi
 Restrukturisasi teknologi proses pada Industri gula sesuai
perkembangan yang terjadi.
 Penghapusan dekotomi pasar gula rafinasi yang dapat pula dijual
kekonsumen langsung.

Jangka PANJANg ( 2020 – 2025 )
 Indonesia menjadi negara produsen gula yang mampu
memasok kebutuhan negara-negara lain di Asia Pasifik.
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AKSI
JANgKA PeNDeK
(2010-2015)
 Melanjutkan revitalisasi PG 2007 2009 untuk on-farm dan off farm
sehingga mutu produksi GKP
meningkat.
 Menyusun revisi GKP dan melakukan
sosialisasi intensif agar PG-PG
menerapkan revisi standar mutu GKP
yang baru.
 Memberikan kuota impor raw sugar
bagi industri gula rafinasi yang
disesuaikan dengan kebutuhan gula
rafinasi bagi industri makanan dan
minuman dalam negeri.
 Mengarahkan investasi baru pada
industri gula terintegrasi dengan
perkebunan tebu.
 Merevisi kebijakan Ketentuan Impor
Gula, yang disesuaikan dengan
perkembangan pergulaan nasional
pada kurun waktu tersebut.

JANgKA meNeNgAh
(2015-2020)
 Melarang impor gula secara umum,
kecuali bagi industri pengguna yang
memiliki fasilitas investasi, kawasan
berikat dan penggunaan GKR
dengan persyaratan khusus (untuk
obat-obatan, makanan bayi dll)
 Melakukan promosi produk gula
Indonesia ke berbagai negara apabila
produksi telah melebihi kebutuhan di
dalam negeri
 Melakukan penggantian mesin
peralatan industri gula dengan
teknologi proses yang berkembang
dan efisien.

JANgKA PANJANg
(2010-2025)
Indonesia menjadi negara pengekspor
gula di Asia Pasifik . Pengembangan
industri gula dengan pendekatan klaster
sangat tergantung pada efektivitas
hubungan antara pemerintah dan dunia
usaha (Public-Private partnership) dan
keterkaitannya. Untuk mengefektifkan
kerjasama dan koordinasi tersebut
diperlukan adanya kelembagaan yang
mendorong komunikasi secara rutin dan
berkesinambungan.
 sumBer: website kemenperin
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M.Cholidi, Sekretaris Perusahaan PTPN X

Penataan Hulu dan
Hilir Industri Gula

Tahun 2014 ternyata
masa suram bagi petani
tebu dan industri gula di
Indonesia. Harga gula
dan rendemen yang
masih rendah. Perlu
penataan hulu dan hilirnya
secara bersama-sama.
46
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Pertumbuhan industri gula na
sional dirasa masih lambat. Kondisi
ini harus menjadi perhatian serius ka
rena implementasi ASEAN Economic
Community (Masyarakat Ekonomi
ASEAN/MEA) tahun 2015 sudah di
depan mata.
Namun untuk memacu produksi
gula nasional sesungguhnya bukan
sebuah mimpi, hal inilah yang diuta
rakan oleh M. Cholidi, Sekretaris Peru
sahaan PTPN X kala dijumpai PTPN X
Magz, upaya tersebut dapat dilakukan
bila semua pihak sungguh-sungguh
melakukannya. Seperti kinerja positif
yang telah ditunjukkan oleh PT Perke
bunan Nusantara X (Persero) dalam
satu periode kemarin untuk dapat
mempertahankan posisi sebagai pro
dusen terbesar di dunia pergulaan
nasional. Untuk itu Perusahaan gula
pelat merah ini ditunjuk sebagai koor
dinator penyusunan revitalisasi indus
tri gula BUMN.
“Penerapan strategi yang terintegra
si dari hulu ke hilir yang dilakukan
PTPN X akan mampu untuk mencip
takan pertumbuhan bisnis yang ber
kelanjutan. Sustainable growth ini
penting tidak hanya untuk menjaga
kinerja perseroan, tapi juga menjalan
kan peran penting industri pergulaan
nasional sebagai pengungkit pertum
buhan ekonomi, terutama dalam hal
peningkatan kesejahteraan petani.
Untuk itu PTPN X memilih PG Krem
boong sebagai case study untuk role
model revitalisasi off-farm menuju
cogeneration. Saat ini kami sedang
menggodok masterplan BUMN Gula
hingga tahun 2045,” terangnya.
Ditambahkan Cholidi bahwa masterplan BUMN gula hingga tahun
2045 tersebut, akan dilakukan secara
bertahap mulai dari periode 2015
hingga 2019, 2019 hingga 2025, 2025
hingga 2045.
“Sinergisitas dari hulu ke hilir ada
lah komitmen tinggi pada praktik agri
kultur terbaik (best agricultural practices) dengan memadukan peningkatan
kualitas budidaya tebu (on-farm) dan
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pengolahan di pabrik gula (off-farm)
merupakan kunci sehingga PTPN X
masih menjadi produsen terbesar di
dunia pergulaan nasional. Terkait
diversifikasi, PTPN X juga bertekad
untuk beyond sugar dan benarbenar
bertransformasi menjadi industri ber
basis tebu (sugarcane based industry)
terintegrasi dari hulu ke hilir. Program
ini juga yang akan menjadi subtansi
roadmap tahun 20152019,” katanya
kembali.
Industri gula dalam negeri belum
serius menggarap diversifikasi produk
turunan tebu nongula untuk membe
rikan nilai tambah bagi perusahaan.
Menurut Cholidi kembali, saat ini
masih banyak produk turunan tebu
yang sebenarnya sangat berpotensi
untuk dikembangkan secara komersial
oleh industri gula, selain hanya mem
produksi gula. Upaya diversifikasi sa
ngat mendesak dilakukan karena bisa
mengurangi risiko produksi di bisnis
tebu, seiring biaya produksi yang terus
meningkat dan fluktuasi harga gula
dunia. Sudah banyak perusahaan gula
dunia yang secara serius menggarap
diversifikasi produk dan berhasil, se
perti di Brazil, Mauritius, India, dan
Thailand.
Untuk itu industri gula kedepan
akan berkonsep Biorefinery, yakni
menkonversi biomassa menjadi bio-

fuel, sumber bahan kimia utama, dan
sumber energi. Strategi on farm dan
off farm pun masih sedang diupayakan
untuk roadmap BUMN gula di tahun
2015 hingga tahun 2019. Diantaranya
adalah intensifikasi, antara lain pena
taan varietas dan komposisi tanaman,
rasionalisasi pemupukan, pengairan
atau irigasi, sistem mekanisasi budi
daya, manajemen panen yang MSB.
Untuk ekstensifikasi sendiri upaya
yang dilakukan adalah perluasan are
al dan untuk teknologi dan inovasi
yakni peningkatan teknologi dan ino
vasi budidaya terutama dalam hal pen
ciptaan varietas unggul lokal, sistem
Informasi iklim, Precision Agriculture,
efektivitas manajemen dan kemitraan
dengan penguatan dan pemberdayaan
Kelembagaan (Petani, KPTR, PG/
PTPN, DGI, P3GI, dan LPP ).
Untuk off farm sendiri upaya yang
akan dilakukan adalah peningkatan
kapasitas dan efisiensi pabrik, pening
katan kualitas produk, eco friendly,
otomatisasi, dan elektrifikasi. Tak ha
nya itu saja, dukungan kebijakan dari
pihak terkait sangat diperlukan yaitu
supporting pembiayaan untuk opti
malisasi on farm, supporting penda
naan untuk lembaga pengembangan
teknologi dan inovasi (lembaga riset &
teknologi dan lembaga pengembang
an SDM). Dukungan kepastian are

al PG melalui peraturan dan hukum
kepastian areal dan Standarisasi mutu
bahan baku tebu (SNI).
Dukungan off farm pun juga sangat
diperlukan, seperti injeksi dana untuk
investasi dalam rangka merevitalisasi
PG yang potensial, audit lahan BBT
(pemetaan). Dan Kebijakan mutu di
mana untuk mempertahankan jum
lah varian produk berbasis gula yang
ada saat ini guna mendukung industri
gula, membuat SNI untuk masingma
sing varian produk gula (Refine Sugar
dengan ICUMSA maksimal 45, White
Sugar: 46150, Brown Sugar: 151
400, Liquid Sugar, Rock Sugar, Cube
Sugar), dan Insentif dari Kementrian
perindustrian dan pertanian untuk
Pemenuhan Food Safety Management System terkait sertifikasi HAC
CP, GMP, ISO 22000, Halal, dan lain
lain.
“BUMN gula di tahun 2015 hingga
tahun 2019 menargetkan produktivi
tas gula sebanyak 8 ton/hektar, Harga
Pokok Produksi Rp 6500/kg, dan de
ngan pengembangan bisnis kogenerasi
dan bioethanol. Mendukung kecukup
an gula nasional dengan Produksi Gula
dan Luas Areal Tebu. Dengan Industri
Gula Berdaya saing, Produktivitas
Tebu, Rendemen, Produktivitas Gula,
HPP, Kualitas Produk, Proper, CLI.”
tandasnya kembali.

”penerapan strategi
yang terintegrasi
dari hulu ke hilir
yang dilakukan
ptpn X akan
mampu menciptakan
pertumbuhan bisnis
yang berkelanjutan.”
 m.Cholidi
sekretaris perusahaan ptpn X (persero)

Foto:Dery arDiansyah
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foto:Dery ardiansyah

 Penerimaan tebu dari truk tebu ke meja tebu di PG Ngadirejo Kediri.

Ir. Subiyono, MMA, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara X (Persero)

Roadmap adalah Dasar
Melakukan Perubahan
Industri gula akan bisa bertahan bila sudah melakukan
transformasi baik dari sisi off farm maupun on farm
untuk bisa menciptakan nilai tambah.
Laporan: Siska Prestiwati
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Era pasar bebas, industri gula akan
mendapat saingan yang cukup ketat
dari gula-gula impor. Karena itu se
belum menghadapi gula-gula impor
yang kualitas dan harganya lebih baik,
industri gula nasional dan utamanya
industri gula di Jawa Timur di bawah
PTPN X, menyiapkan langkah-langkah
strategis.
Semua itu tersusun dalam kerang

ka kerja hingga 2015 nanti. Namun
kerangka kerja itu, akan bisa dilakukan
bila setiap pabrik gula sudah memiliki
roadmap yang sesuai dengan keadaan
pabrik gula sehingga bisa dilakukan
pembenahan-pembenahan
menuju
pabrik gula yang efisiensi dan meng
hasilkan produk-produk samping yang
bisa memberikan nilai tambah lebih.
Sayangnya, di Indonesia masih ba
nyak pabrik gula yang belum melaku
kan revitalisasi untuk membenahi diri

dalam menyambut datangnya MEA.
Bagi Direktur Utama PT Perkebunan
Nusantara X (Persero), Ir Subiyono
MMA, melakukan revitalisasi pabrik
gula merupakan satu-satunya jalan
untuk bisa bersaing dan terus berkem
bang di masa datang.
Subiyono mengatakan selama ini
untuk revitalisasi memang diserahkan
ke masing-masing PTPN. Bagaimana
cara PTPN ini melakukannya, apakah
PTPN tersebut memiliki uang untuk
melakukan investasi yang tidak murah
sepenuhnya merupakan keputusan
manajemen.
Sebenarnya, sambung Subiyono,
untuk masalah pendanaan ada bebe
rapa jalan yang bisa ditempuh oleh
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PTPN. Misalnya, kerjasama dengan
pihak ketiga, namun memang untuk
cara ini sangat jarang dilakukan dan ti
dak lazim dilakukan. Karena membu
tuhkan proses yang panjang dan seba
gai investor, pihak tersebut tidak akan
mau hanya menaruh uang saja. Tetapi
mereka juga akan meminta kerjasama
dalam hal pengelolaan pabrik gula.
Subiyono menambahkan jalan lain
nya adalah bantuan dari Perindustrian
untuk peralatan, itu pun banyak per
syaratan yang harus dipenuhi salah sa
tunya adalah beauty contest dan lain
lain. Sedang jalan yang ketiga adalah
dana sendiri dan yang terakhir adalah
pinjaman dari pihak perbankan yang
mau tidak mau dengan suku bunga
bank yang sudah ditetapkan.
“Apa kesulitan PTPN untuk melaku
kan revitalisasi, apakah soal dana atau
janganjangan karena mereka tidak
mengerti apa yang harus mereka laku
kan,” tegasnya dia.
Pria yang juga menjabat sebagai Ke
tua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia
(IKAGI) ini mengungkapkan sebelum
nya banyak didengarnya ada kalimat
kalimat jangankan untuk merevital
isasi pabrik, untuk mengganti satu
gilingan saja tidak berani. Berbagai
alasan muncul, mereka khawatir tidak
ada manfaatnya, khawatir tidak terlalu
bisa mendongrak performance pabrik
dan banyak lagi alasanalasan lainnya,
“Pikiranpikiran seperti itu harus
habis. Menurut saya, yang paling po
kok adalah roadmap,” ungkapnya.
Dengan roadmap, sambung Subiyo
no, PTPN akan bisa melihat dan me
nentukan langkahlangkah apa yang
harus dilakukan dalam menuju sebuah
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perubahan. “Roadmap adalah basic,”
tegasnya kembali.
Subiyono menjelaskan ibarat sebuah
mobil, roadmap merupakan upaya un
tuk memotret keadaan mobil tersebut
sebenarnya. Bagaimana kondisi ban
nya, bagaimana kondisi mesinnya dan
bagaimana pengemudinya. Bila sudah
ada roadmap dan mengetahui betul
bagaimana kondisi pabrik gula. Maka
langkah apa yang akan dilakukan un
tuk memperbaiki pabrik tersebut pun
akan jelas.
“Yang kedua harus berpikir eko
nomi,” ungkap Mantan Kepala Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Timur ini.
Mau tidak mau, ungkap Subiyono,
kalau PTPN sudah mengetahui kondi
si pabrik gulanya maka harus dilaku
kan investasi. Karena tanpa investasi
maka tidak akan ada nilai tambah. Bila
sebuah pabrik gula tidak mempunyai
nilai tambah dengan keadaan dan kon
disi yang sudah sedemikian maka akan
sangat mustahil bagi pabrik tersebut
untuk bisa bertahan di era MEA.
“Masalahnya saat ini, apakah PTPN
tidak berani, tidak punya dana atau ti
dak tahu,” tegasnya.
Subiyono menjelaskan dalam mela
kukan sebuah investasi, hitunghitung
an ekonominya sudah jelas. PTPN bisa
menghitung dengan jelas bila memin
jam dana dari perbankan dengan suku
bunga tersebut berapa yang harus
dikembalikan dan dalam jangka waktu
berapa lama. Semuanya sudah sangat
jelas dan yang juga harus mendapatkan
perhatian adalah faktor risikonya, apa
yang bisa terjadi selama proses revitali
sasi tersebut dan sebagainya.
“Di Tahun 2014 ini, PTPN X mere

hab total dua pabrik gula, yaitu PG
Djombang Baru dan PG Tjoekir. Sepan
jang sejarah di Indonesia tidak ada yang
berani melakukannya. Tapi kita berani
karena kita sudah ada roadmapnya,”
papar pria asal Banyuwangi ini.
Mengapa harus tidak berani, ung
kap Subiyono, bila pihaknya sudah
mengantongi roadmap dan sudah
mengetahui apa saja yang harus diper
baiki untuk menuju ke satu tujuan pe
ngembangan bisnis di masa depan.
Subiyono juga mengungkapkan saat
kali pertama dirinya masuk ke PTPN X,
saat itu dari 11 PG yang ada, ada enam
PG yang tidak tahu harus melakukan
apa. Keenam PG tersebut adalah PG
Mojopanggong, PG Meritjan, PG Les
tari, PG Kremboong, PG Toelangan dan
PG Watoetoelis. Namun saat ini, kee
nam PG tersebut sudah tampak sehat.
“Sekali lagi yang saya khawatir
kan adalah PTPN belum melakukan
revitalisasi karena tidak mengerti
apa yang diinvestasikan, atau hanya
sebuah diplomasi untuk escape atau
lari,” ujarnya.
Kalau tidak paham, kata Subiyono,
banyak ahli keuangan dan ada perban
kan yang siap untuk membantu PTPN
agar bisa melakukan perubahan.
Tetapi kalau hanya menjadi sebuah
alasan untuk lari, itu merupakan
masalah yang serius, mengingat mau
tidak mau Bangsa Indonesia harus
memasuki era pasar bebas ASEAN.
Dimana, semua barang dan jasa akan
bisa masuk ke dalam negeri tanpa bea
cukai dan barang dan jasa yang mu
rah dari luar negeri akan membunuh
industri dalam negeri tidak terkecuali
Industri gulanya.

”Bila sebuah pabrik
gula tidak mempunyai
nilai tambah maka
akan sangat mustahil
bagi pabrik tersebut
untuk bisa bertahan
di era mea.”
 Ir Subiyono mmA
Direktur utama
pt perkebunan nusantara X (persero)
Foto:Dery arDiansyah
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’Kualitas Tanaman
dan Pabrik Kuncinya’
laporan: SAP Jayanti
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Roadmap industri gula nasional
2009-2014 kurang bisa berperan mak
simal. Masalah yang terjadi di on farm
maupun off farm masih menjadi pe
nyebab tidak tercapainya swasemba
da gula di tahun 2014 ini. Permasa
lahan ini dipaparkan Kepala Bidang
Perkebunan II Kementerian BUMN,
Dwi Ari Purnomo, kepada PTPNX
Magz.
Sebelumnya, pemerintah telah me

miliki roadmap swasembada gula na
sional 2009-2014 yang di dalamnya
memasukkan target produksi gula kon
sumsi atau Gula Kristal Putih (GKP)
dan gula industri atau Gula Kristal Ra
finasi (GKR). Untuk GKP, pada 2014
ditetapkan produksi 2,93 juta ton dan
GKR 2,77 juta ton atau total produksi
5,7 juta ton sehingga kebutuhan gula
untuk konsumsi dan industri bisa ter
cukupi. Sayangnya, hingga pertengah
an tahun ini produksi GKP diprediksi
hanya terealisasi sekitar 2,5 juta ton.

”Kalau ditanya penyebabnya, per
masalahannya banyak. Mulai dari on
farm hingga off farm,” ujar Kepala
Bidang Perkebunan II Kementerian
BUMN, Dwi Ari Purnomo ketika di
hubungi PTPN X Magz. Di on farm,
masalahnya diantaranya soal keterse
diaan bahan baku. Masalahnya tidak
hanya di sisi kuantitas atau jumlahnya
saja tetapi juga dalam hal kulitas yang
kurang baik. Hal ini disebabkan ka
rena sebagian besar bahan baku tebu
yang digiling menjadi gula bersumber
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dari tanaman rakyat yang tidak bisa
sepenuhnya dikontrol pengolahannya.
Kapan pemupukan, pengairan, tebang
serta angkutnya. Akhirnya tebu yang
diterima PG bukanlah tanaman de
ngan kualitas terbaik. Bahkan Dwi Ari
menyebut, industri gula akan menjadi
sunset industry yang semakin lama
makin meredup sinarnya.
Sementara di sisi off farm, banyak
pabrik yang tidak efisien. Apalagi
hampir seluruh pabrik gula di Indo
nesia adalah pabrik gula lama yang
untuk revitalisasinya dibutuhkan in
vestasi dengan nominal tidak sedikit.
Dengan kondisi seperti itu, roadmap
tetap akan sulit diwujudkan jika tidak
dilakukan pembenahan di sisi kualitas
tanaman dan kondisi pabrik.
Dwi menekankan, pelaku industri
gula dalam negeri serta pemerintah
harus lebih dulu menyadari bahwa in
dustri gula di Indonesia belum efisien.
Di Thailand, biaya produksi gula
hanya Rp 4.500 dan sampai di Indo
nesia menjadi Rp 6.500. Bandingkan
dengan biaya produksi gula nasional
yang mencapai Rp 8.500. Alhasil, gula
nasional menjadi sulit bersaing de
ngan gula impor yang harganya lebih
murah.
Selain pembenahan kualitas tana
man dan pabrik, hal lain yang perlu
segera dilakukan adalah keakuratan
data kebutuhan dan kecukupan gula
nasional. Karena dengan pendataan
yang akurat akan bisa diketahui ke
cukupan dan kebutuhan gula yang
sesungguhnya sehingga kemudian pe
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merintah bisa menetapkan kebijakan
impor yang sesuai. ”Itu yang tidak ka
lah penting. Keberpihakan pemerintah
dalam membuat kebijakan,” ujarnya.
Misalnya saja soal penataan tata nia
ga gula rafinasi. Jika tata niaga gula
rafinasi yang sudah ditetapkan tidak
ditepati, maka industri gula tetap akan
sulit berkembang. Dan penataan gula
rafinasi diakuinya bukan perkara mu
dah karena membutuhkan koordinasi
lintas kementerian.
Berkaitan dengan keterbukaan
impor, Dwi pun menyatakan bahwa
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
yang mulai berlaku 2015 mendatang
akan berdampak negatif bagi industri
gula dalam negeri yang masih rentan.
”Harus benar-benar diatur agar gula
impor tidak satu market dengan gula
dari pabrik gula dalam negeri. Gula
impor diarahkan jadi bulk dan harus
dijaga betul agar tidak ada rembesan
ke pasar lagi,” tandasnya.
Dalam roadmap industri gula 20152019 yang menurutnya masih dalam
pengajuan ke Menteri BUMN tersebut
akan terlebih dulu bicara mengenai
industri dasar atau kecukupan gula
konsumsi terlebih dulu sebelum me
ngarah ke swasembada. Sementara
dalam roadmap jangka panjang hing
ga 2045 juga akan dibicarakan menge
nai diversifikasi ke cogeneration dan
etanol yang menghasilkan listrik dan
bahan bakar. ”Nanti pabrik gula harus
mengarah ke cogen dan etanol seperti
yang sekarang sudah dilakukan PTPN
X,” kata Dwi Ari.

Di Thailand, biaya
produksi gula hanya
Rp 4.500 dan sampai di
Indonesia menjadi Rp 6.500.
Bandingkan dengan biaya
produksi gula nasional
yang mencapai Rp 8.500.
Alhasil, gula nasional
menjadi sulit bersaing
dengan gula impor yang
harganya lebih murah
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Dr Endang Suraningsih, MM, Kepala Kampus LPP Yogyakarta

Swasembada Tercapai
dengan Beberapa Syarat
Industri gula punya daya saing dan mampu menghadapi MEA. Industri ini mempunyai
biaya pokok produksi yang kompetitif. Karena itu swasembada gula bukan keniscayaan.
Laporan: SAP Jayanti

Target swasembada di 2014 me
mang tidak tercapai. Tetapi bukan be
rarti swasembada tidak bisa diupaya
kan. Dengan kerja keras dan koordinasi
antar bidang, kemampuan memenuhi

52

kebutuhan gula sendiri dalam waktu
lima tahun ke depan tidak lagi sekedar
menjadi angan-angan. Swasembada
yang dimaksud di sini adalah tercapa
inya self sufficient, kemandirian pe
menuhan gula nasional dan tidak perlu
impor gula baik untuk pemenuhan

kebutuhan gula mentah (raw sugar)
untuk bahan baku pabrik gula rafina
si dan industri khusus dalam negeri,
maupun kebutuhan gula kristal putih
untuk pemenuhan konsumsi gula do
mestik atau rumah tangga.
”Jika semua pemangku kepenti

foto:Dery ardiansyah

 Seorang karyawan menata tumpukan karung gula di PG Kremboong Sidoarjo.
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ngan mau dan mampu bersinergi
serta berkarya kreatif dengan baik
maka minimal lima tahun kedepan,
swasembada gula akan bisa terwujud,”
ujar Kepala Kampus LPP Yogyakarta,
Dr Endang Suraningsih, MM.
Endang memaparkan, secara mak
ro syarat utama swasembada adalah
komitmen penuh melalui dukungan
kebijakan yang tepat dari pemerintah.
Kebijakan yang mampu melindungi
dan mendorong tumbuhnya industri
gula dalam negeri, termasuk didalam
nya kebijakan antar Kementerian atau
Lembaga terkait yang saling menguat
kan dan bersinergi.
Sebagai contoh adalah adanya kebi
jakan terkait tata ruang bagi pengem
bangan usaha tebu khususnya kepas
tian ketersedian lahan tebu yang clear
and clean baik di Jawa maupun di luar
Jawa. Bentuk dukungan lainnya ada
lah pendanaan bagi pengembangan
dan investasi industri gula dalam ne
geri dan petani baik berupa insentif
mesin produksi yang masih import,
tax holiday, suku bunga rendah, sub
sidi pupuk bagi petani, maupun jenis
dukungan pendanaan lainnya. Sedang
kan secara mikro, tentu efektivitas dan
efisiensi pengelolaan Pabrik Gula men
jadi persyaratan yang sudah jelas.
Program Ekstensifikasi
Program ekstensifikasi dilakukan
dengan menambah areal baru atau
pendirian PG baru khususnya diluar
Jawa. ”Mengingat potensi lahan yang
masih ada ya di luar Jawa, khususnya
Indonesia bagian timur. Sekaligus pe
merataan pembangunan karena se
lama ini kan banyak terfokus di Indo
nesia bagian barat,” ujarnya.
Program ekstensifikasi memerlukan
tambahan luas lahan sekitar 400.000500.000
Ha
untuk
memenuhi
swasembada gula saat ini, namun ka
lau diproyeksikan hingga tahun 2019
maka total kebutuhan tambahan lahan
adalah 600.000 Ha- 800.000 Ha.
Terkait Masyarakat Ekonomi ASE
AN (MEA) 2015, Endang menuturkan,
kata kunci menghadapi MEA adalah
daya saing berkelanjutan. ”Industri
gula nasional khususnya industri gula
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BUMN mempunyai waktu kurang le
bih 1 tahun ke depan untuk berbenah
dalam menghadapi MEA. Waktu yang
sangat pendek dan perlu ‘extraordinary effort’ untuk berkompetisi de
ngan industri gula di ASEAN,” kata
Endang.
Hanya industri gula yang berdaya
saing yang akan mampu menghadapi
MEA. Industri gula yang mempunyai
biaya pokok produksi yang kompetitif,
produktivitas SDM dan produktivitas
gula per Ha yang tinggi, dan industri
gula yang kreatif mengembangkan
portofolio business yang akan mampu
dan siap menghadapi MEA.
Sisi lainnya, selain memberikan
tantangan bagi industri gula nasional,
MEA 2015 juga memberikan peluang
berupa peluang investasi bersama
maupun kerjasama antara industri
gula nasional dengan industri gula
ASEAN dalam pengembangan indus
tri gula di Indonesia. Kerjasama ini
akan memberikan benefit yang opti
mal, asalkan industri gula dalam nege
ri berdaya saing dengan industri gula
ASEAN.
Menurutnya, dari 62 PG yang saat
ini ada di Indonesia, ada beberapa PG
yang dapat menghasilkan gula yang
siap bersaing dengan gula dari Thai
land dan Importer lain khususnya PG
yang memiliki kapasitas diatas 4000
TCD.
Dikatakan Endang, beberapa PG
yang ada di PTPN X dengan kapasitas
diatas 4000 TCD berpeluang untuk
mampu bersaing dengan gula dari luar
negeri. Langkah langkah strategis pe
ngembangan bisnis dengan mengubah
portofolio bisnis dari single product
berupa gula menjadi multi-product
berupa gula, listrik, ethanol, bio-fer
tilizer maupun industri turunan lain
nya berbasis tebu akan mampu men
dorong penguatan daya saing industri
gula dalam negeri.
Meskipun harus diakui pengem
bangan produk diluar gula terutama
listrik dan ethanol memang masih
memerlukan dukungan kebijakan dari
pemerintah terkait harga, insentif pa
jak, insentif cukai dan kepastian dis
tribusi pasar.

foto:dok. pribadi

”Jika semua
pemangku
kepentingan mau dan
mampu bersinergi
serta berkarya
kreatif dengan baik
maka minimal lima
tahun kedepan,
swasembada gula
akan bisa terwujud,”
 Dr Endang Suraningsih, MM
Kepala Kampus LPP Yogyakarta
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Terkendala dalam
Tahap Implementasi
Laporan: SAP Jayanti

foto:Dery ardiansyah

Di Indonesia, kebutuhan gula nasional saat ini
adalah sekitar 5,6-5,7 juta ton belum termasuk
buffer stock. Dengan produksi Gula Kristal
Putih (GKP) saat ini sekitar 2,7 juta ton, maka
masih diperlukan produksi gula mentah di da
lam negeri sekitar 3,2 juta ton agar menghasil
kan GKR sekitar 3,0 juta ton.

 Dirut PTPN X,
Ir. Subiyono MM
didampingi Direktur
Produksi (kiri), Ir. Tarsisius
Sutaryanto MM, dan
Direktur Perencanaan
dan Pengembangan, Ir.
H. M.Sulton MM (kanan)
menunjukkan gula milik
PG Kremboong Sidoarjo.
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Pemenuhan ini bisa dilakukan dengan pro
gram intensifikasi dan revitalisasi industri
gula terhadap lahan yang saat ini ada, agar
produktivitas gula meningkat dari 5,44 ton
gula per hektar (Ha) menjadi minimal 7 ton
gula per Ha.
Berbagai program sudah diluncurkan oleh
Pemerintah, baik terkait dukungan kebijakan
tata niaga gula, pendanaan maupun dukungan
kebijakan terkait teknis operasional dalam
rangka mendukung pencapaian swasembada
gula tersebut.
”Namun, seperti kita pahami bersama, ber
bagai kendala masih dijumpai dalam tahap
implementasi, seperti belum efektifnya tata
niaga gula sehingga sering dijumpai adanya
segmen pasar abu-abu antara GKR dan GKP
untuk segmen pasar industri makanan dan
minuman skala menengah kecil, dan mikro,”
ujarnya.
Adanya kebijakan impor GKP ketika stok
gula nasional masih cukup, kebijakan pen
danaan terkait program revitalisasi PG dan
pendanaan bagi petani tebu yang belum efek
tif mencapai sasaran revitalisasi dan swasem

bada gula.
Di sisi lain, saat ini PG khususnya pabrik
gula BUMN menghadapi tantangan berupa
biaya pokok produksi per kg gula yang relatif
tinggi, jika dibandingkan dengan harga gula
ditingkat International. Harga gula lelang
International sekitar 430-450 US$ per ton
atau sekitar Rp.6.500-6.700 per kg sampai
pelabuhan Indonesia.
Stock akhir tahun 2013 atau stock awal ta
hun 2014 sekitar 1,407 juta ton dengan rin
cian 1,2 juta ton stock GKP dan 0,207 juta ton
stok GKR. Stok tersebut menyebabkan harga
lelang gula untuk produksi tahun 2014 dalam
kisaran Rp 8.100- 8.500 per kg gula termasuk
ppn, meskipun harga patokan petani sudah di
naikkan dari Rp 8.250 menjadi Rp 8.500 per
kg gula.
Tantangan lainnya adalah dari sisi produk
tivitas. Khususnya produktivitas SDM per ton
gula masih rendah, sehingga biaya SDM dalam
komponen biaya pokok produksi masih ting
gi. Produktivitas gula per hektar juga relatif
masih rendah sekitar 5,44 ton gula/Ha, jika di
bandingkan dengan negara tetangga Thailand
yang sudah diatas 7 ton gula/Ha.
Untuk bisa menjadi negara produsen gula
seperti Thailand memang tidak instan. Kebi
jakan yang bisa dipelajari dan dicontoh dari
Thailand adalah Sugar Act yang diterbitkan
Pemerintah Thailand tahun 1984 dimana dida
lamnya diatur secara rinci semua hal terkait
dengan bisnis gula. Sugar Act menjadi acuan
bagi pemerintah, industri gula dan petani.
Selain itu masih terdapat beberapa kebi
jakan lain yang sangat melindungi industri
tebu Thailand, antara lain kredit dengan bu
nga di bawah bunga umum yang didasarkan
pada jumlah tebu yang diserahkan kepada
pabrik gula, bagi hasil petani dan PG 70 : 30,
pinjaman murah bagi petani untuk pembelian
mesin panen tebu, program gadai tebu (80%
pendapatan gula diterima petani di muka) dan
pelarangan impor gula/produk turunan.
Pada tahun 2013 ketika harga gula turun,
maka pemerintah Thailand memberikan sub
sidi kepada petani berupa selisih harga gula
internasional. Hal ini dilakukan untuk melin
dungi petani dari risiko bisnis yang berdampak
kepada kemauan petani untuk menanam tebu
dalam jangka panjang.
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[ opini karyawan ]

cerutu
Ungkapan “tak kenal maka tak sayang”, ternyata juga berlaku di dunia cerutu.
Di Indonesia rokok kretek lebih popular dibanding cerutu, dan sebagian besar
perokok belum paham betul apa itu cerutu. Berikut disampaikan beberapa hal
tentang cerutu.

55

okra

PTPN X Magz

volume: 013 | Edisi Liputan: Juli - September 2014

C
Oleh: Bambang eko pranoto
Staff ahli direksi
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erutu; Serutu (dari bahasa Tamil, suruṭṭu, yang
berarti “gulungan”); Lisong
adalah penamaan untuk
suatu produk yang dibuat dari daun
tembakau atau bagian daun tembakau
yang dikeringkan dan difermentasikan, digulung bersama-sama sebagai
isi (filler) dan ditutup dengan pengikat
(binder/omblaad) dan pembungkus
(wrapper/dekblaad), mirip dengan
rokok, yang terbuat dari helai tembakau yang baik saja. Pengecualian
dari definisi tersebut untuk cerutu
kecil (cigarillos) dan cerutu tertentu
(cheroots) yang dibuat tanpa bahan
pengikat.
Istilah “minum cerutu” sering digunakan saat orang menikmati cerutu,
kenapa demikian? Berbeda dengan
merokok, meski cerutu dinikmati dengan membakar salah satu ujungnya
dan asapnya dihisap mulut pada ujung
yang lain, namun asap cerutu yang dihisap tidak ditarik masuk ke paru-paru
tetapi hanya dikulum di rongga mulut.
Inilah salah satu perbedaan yang tegas
antara cerutu (cigar) dengan rokok
(cigarette).
Cerutu merupakan produk kenikmatan (fancy product) sehingga ukuran
kecocokan tembakau yang digunakan
untuk pembuatan cerutu punya kara-

kter yang spesifik bagi masing-masing
pabrikan. Pada umumnya karakteristik ditentukan oleh asal penanaman
tembakaunya, corak warna serta tebal
tipisnya daun. Bagi penikmat cerutu
di Eropa, mereka cenderung memilih
cerutu berwarna coklat kehijauan (tipe
Sumatra) dengan daun yang relatif
tipis namun elastis. Sedangkan penikmat cerutu di Amerika cenderung
memilih cerutu-cerutu dengan warna
kuning keemasan (tipe Connecticut)
dari daun tembakau yang relatif agak
tebal namun tetap harus elastis.
Tembakau untuk cerutu terutama
dibudidayakan di negara-negara seperti Brasil, Kamerun, Kuba, Republik
Dominika, Honduras, Indonesia, Meksiko, Nikaragua, dan Amerika Serikat.
Cerutu dari Kuba dianggap merupakan
ikon untuk cerutu dunia. Meskipun
demikian, Indonesia sebagai pemasok
tembakau cerutu dunia menduduki
posisi 17% market share (dekblaad &
omblaad) tembakau dunia.
Tembakau cerutu Indonesia dipasarkan sebagian besar ke Eropa.
Sehingga tidak heran kalau cerutu di
Eropa selalu mencantumkan nama Su
matera Tobacco pada setiap kemasannya. Tembakau Deli, Vorstenlanden,
dan Besuki merupakan tiga nama tembakau cerutu Indonesia yang dikenal

okra

di pasar dunia.
Untuk menikmati cerutu dengan
benar ternyata ada ritualnya. Pertama
tentunya pilih tempat yang tenang dan
damai sehingga tidak ada hal yang mengusik ketika prosesi ‘minum cerutu’
berlangsung. Selanjutnya lilin dinyalakan sebagai sumber api, cerutu yang
dipersiapkan dipegang dengan tangan
kiri, dipotong pada ujung yang nantinya akan dihisap mulut, memotongnya menggunakan alat khusus pemotong cerutu. Tangan kanan memegang
potongan lembaran kayu pinus, yang
dinyalakan dengan sumber api dari
lilin. Berikutnya cerutu yang dipegang
tangan kiri diputar di atas nyala api
kayu pinus sampai membara.
Setelah timbul bara yang merata
ditandai dengan terbentuknya abu
putih pada ujung cerutu yang dinyalakan, cerutu siap untuk dinikmati.
Hisap cerutu dengan mulut secara
perlahan, tahan asapnya di rongga
mulut/dikulum dan dikeluarkan dengan pelan melalui hidung. Sensasi
menikmati sebuah cerutu akan terasa
saat asap mulai mengalir perlahan dan
menggelitik bulu-bulu hidung. Untuk
memantapkan nikmatnya di jeda waktu antara hisapan asap cerutu boleh
ditemani dengan secangkir kopi yang
menghangatkan tenggorokan.
Sebatang cerutu dikatakan nikmat
manakala setelah selesai dihisap tidak
ada rasa yang tertinggal di rongga mulut dan saat mengalirnya asap melalui
hidung tidak menimbulkan tersedak.
Menikmati cerutu sangat berbeda dengan rokok, cerutu bisa dimulai dan
berhenti kapanpun. Jadi untuk mengakhirinya tidak perlu menunggu sam-
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filler
bagian daun
tembakau yang
dikeringkan dan
difermentasikan,
digulung bersamasama sebagai isi
PeMbuNgkus
(wrapper/dekblaad)

pai habis penuh satu batang, terutama
untuk cerutu besar. Sisanya masih
dapat disimpan dan dinikmati lagi kapanpun dengan tanpa merubah rasa/
taste dari cerutu tersebut sepanjang
penyimpanannya secara benar.
Dimana bisa dilihat dan dirasakan
cerutu terbaik kelas dunia? Ada salah
satu tempat yang menyediakan berbagai cerutu terbaik yang dapat memanjakan penggemar cerutu untuk
menemukan kesenangan yang mereka
butuhkan. Namanya toko P.G.C. Hajenius di negeri Belanda. Pantaleon
Gerhard Coenraad Hajenius memulai toko cerutu dan tembakau pertama pada tahun 1826 dan masih eksis hingga saat ini. Kunjungan ke toko
P.G.C. Hajenius akan merupakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung bahkan untuk pengunjung
yang bukan ‘peminum cerutu’. Berbagai hal tentang cerutu akan diperoleh
informasinya di sana.
Cerutu disamping dinikmati sebagai cita rasa tembakau yang khas dan
unik, juga merupakan ekspresi seni.
Tergambar dari menariknya pita cerutu yang menyertai setiap batang ce-

skematis cerutu

P
PeNgikaT (binder/omblaad)

rutu yang dipasarkan. Pita cerutu adalah kertas strip dekoratif atau cincin di
sekitar cerutu, yang di negara tertentu
sebagai merek dagang terdaftar atau
juga banderol. Pita cerutu yang pernah
ditemukan dibuat pada tahun 1830an. Sampai sekarang cerutu masih
menyertakan pita yang menarik untuk
dikoleksi. Bahkan ada perkumpulan
penggemarnya yang bisa saling tukar
untuk melengkapi koleksinya.
Mengikuti trend cerutu terbaik, ulasan dan pemeringkatannya tentunya
menjadi hal yang menarik. Untuk itu
situs majalah cerutu “Cigar Aficionado” (www.cigaraficionado.com) dapat diakses dengan informasi tentang
cerutu terbaiknya (25 cerutu terbaik)
lengkap dengan merk cerutu, ukuran
diameternya, panjang cerutu, asal
filler, binder, wrapper, catatan rasa/
taste, dan harganya.
Akhirnya disampaikan pesan buat
para perokok, apabila setelah membaca tulisan ini anda berubah pikiran
untuk beralih menjadi ‘peminum cerutu’, jangan segan untuk menghubungi kami PT Perkebunan Nusantara X
(Persero).
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unCertainty elimination
untutan persaingan yang ketat
dan tidak menentu
telah menempatkan kita pada persimpangan
jalan
apakah
industri
gula kita setelah tahun 2015 mampu
bertahan atau rame-rame sekarat. Tahun ini gejala itu sudah mulai terasa,
pemerintah sudah mulai abai dengan
jeritan petani. Nampaknya negeri ini
sedang disiapkan menuju bangsa yang
bergantung pada impor. Atau lebih
diplomatis diistilahkan belum disiapkan untuk mampu bersaing pada level
kawasan ASEAN. Negeri yang bergantung pada pasar bebas internasional.
Kadang muncul rasa tidak rela kalau melihat sepatu Nike yang made in
Vietnam, gadget Samsung made in
Thailand. Terlalu bodohkah bangsa
kita ini, sampai produk yang pernah
kita produksi di sini sekarang diambil alih oleh negara tetangga. Dan kini
mulai merambah ke produk pertanian.
Beras dari Vietnam, gula dari Thailand. Nasionalisme mencintai produk
dalam negeri masih sebatas kata-kata,
belum dibentuk dari basis yang benar
berupa daya saing yang tangguh.
Amat tidak adil ketika petani yang
sederhana dan berpendidikan relatif
rendah harus dihadapkan pada berbagai ketidakpastian ekonomi, sementara yang pegang uang dengan semenamena mengambil manfaat rente dari
keringat masyarakat produsen. Pola
fikir ‘bila impor lebih murah kenapa
mesti membuat sendiri’ telah menempatkan petani maupun industri agro harus menanggung sendiri
segala risiko agronomi, sementara
pendapatan pasti dinikmati para importir, bankir, industri rafinasi, dan
sebagainya. Yang jumlahnya jauh
lebih sedikit dibanding petani yang
berada di dasar piramida.
menyiasati ketidakpastian
Seorang tokoh bisnis terkenal di
Surabaya pernah memberi nasehat
kepada wirausahawan muda bahwa
untuk memulai bisnis tidak harus menunggu peluang yang mendekati pasti.
Cukup di atas 51 persen saja, sudah
dapat menjadi peluang untuk direbut.
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Biarlah keberhasilan itu diperjuangkan dari effort kita dalam menutup
ketidakpastian menjadi lebih terkendali.
Di dalam rantai proses produksi
gula, banyak sekali dijumpai sumber
ketidakpastian. Baik di kebun maupun di pabrik. Sejak dari penyediaan
lahan, pemilihan varietas, budidaya
sampai panen maupun prosesing dan
penyediaan energinya.
Faktor eksternal yang menonjol
terdapat dua hal, yaitu (1) tantangan
anomali iklim dan (2) penurunan harga gula. Pertama, terhambatnya akselerasi kinerja pada sektor gula 2013
banyak disebabkan oleh anomali iklim
yang mengakibatkan terjadinya hujan
berkepanjangan. Pasokan bahan baku
tebu (BBT) tidak ideal sesuai klasifikasi manis, bersih, segar (MBS) karena
banyak terjadi pemanenan tebu secara
dini.

Oleh:

m Cholidi

SEkrEtariS PEruSahaan
Pt Perkebunan nusantara X (Persero)

Jika Pabrik masih
menggunakan k keTel
Tekanan rendah (kTr)sebagai
’JanTung’nya, hamPir daPaT
diPasTikan TanPa ekses Power
bahkan bisa defisiT energi.
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Ketidakpastian di kebun
Iklim adalah unsur yang paling tidak
bisa dikendalikan kehadirannya. Sinar
matahari dan ketersediaan air menjadi kunci sukses produktivitas kebun.
Anomali tahun 2013 hanya menyisakan 3 sampai 4 bulan kering. Sedikit
lebih baik dibandingkan dengan tahun
2010 yang hujannya merata sepanjang
tahun. Faktor iklim ini makin ke depan
semakin sulit di prediksi polanya.
Agak berbeda dengan para produsen gula yang kebanyakan berada pada
garis lintang 20 derajat, kemarau mereka lebih panjang dengan selisih suhu
siang-malam cukup besar. Dulu lebih
mudah menduga kapan musim kemarau datang, namun belakangan sering
dijumpai transisi musim kemarau basah atau musim hujan yang kering dengan durasi yang bisa lebar (panjang)
atau sebaliknya.
Jika kita ingin mendapatkan rentang yang lebih pasti, maka tinggal 3-4
bulan saja yang benar-benar kemarau. Barangkali hal ini yang menjadi
jawaban teka-teki lama, kenapa jaman
kolonial dulu hanya giling sekitar 120
hari saja. Maka jika kita ingin Rendemen tinggi maka hindari giling yang
terlalu lama. Giling yang tidak lama
dengan sendirinya akan mengeliminasi faktor ketidakpastian yang lain
seperti kelancaran pasok, kemasakan
yang lebih seragam, perebutan tenaga
kerja dengan tanaman padi, dan tentu
saja produktivitas yang lebih baik. Tidak ada lagi petani yang khawatir akan
terjadi kerusakan tanaman keprasan
akibat ditebang akhir.
Tanaman tebu sebagai bahan baku
sebenarnya baru 60-70 persen saja
dari potensi produksi genetiknya. Andai hambatan pertumbuhan dapat
ditiadakan, tebu bisa menghasilkan
240 ton per hektar dengan potensi
Rendemen 14. Angka ini diraih hanya

dengan kombinasi antara mekanisasi
dan drip irigasi. Seorang kawan dari
Thailand bahkan berani menantang
memberikan jaminan produksi minimal 150 ton tebu per hektar. Sebagai
seorang agronomis, agak tersinggung
juga rasanya. Bertahun-tahun kita merencanakan akselerasi produktivitas
dan Rendemen tetapi hasilnya tidak
signifikan.
Menjamin produksi pada level tertentu dengan menggunakan metode
drip irigasi bukanlah hal yang mengada-ada tetapi suatu hal yang logis saja.
Betapa tidak, jika tebu diperlakukan
seperti hidroponik: hara disuplai dengan ketat, air disediakan secukupnya,
mendorong kemasakan dengan hanya
dengan menutup kran, menjadikan
tanaman tebu tumbuh benar-benar
dalam kontrol. Maka sesungguhnya
produktivitas masih sangat berpeluang untuk ditingkatkan lagi.
Faktor eksternal lain yang tidak mudah diprediksi adalah harga. Perilaku
pembentukan harga gula lebih banyak
dipengaruhi oleh kebijakan stok dalam
negeri dibanding pengaruh kualitas
gula, meskipun kualitas tetap harus
menjadi konsen pabrik gula guna memenuhi ekspektasi pasar. Gula premium dihargai hanya 100 - 200 rupiah
saja di atas gula biasa jika dilelang sebagai komoditas.
Dari faktor internal pabrik, sejumlah bottleneck masih menjadi tantang
an. Pertama, kita mencermati masih
banyak biaya yang timbul karena
masalah yang terjadi berulang-ulang.
Masih ada aktivitas yang tidak efisien
alias boros. Prinsip efisiensi dan optimalisasi masih belum bisa dijalankan
secara optimal.
Teknologi manual memang membuat PG bekerja dalam tekanan ekonomi biaya tinggi (high cost economy)
karena harus menggunakan banyak

tenaga kerja dan membutuhkan biaya
perawatan yang mahal. Hal itu pasti
akan mengerek biaya operasional, PG
menjadi kurang efisien, dan muaranya
adalah profitabilitas tak bisa diraih se
cara wajar. Padahal, dari profitabilitas itu—yang dipadu dengan sumber
pembiayaan lain—kita bisa melakukan ekspansi, baik ekspansi di sisi
hulu (peremajaan ketel yang hemat
bahan bakar ) maupun di sisi hilir
(upgrade permesinan, peningkatan
higienitas gula). Kedua, di sejumlah
PG dilakukan revitalisasi, baik berupa
peremajaan alat maupun investasi untuk peningkatan kapasitas pabrik. Selain memakan biaya yang cukup besar,
adanya peremajaan bertahap ini membuat kinerja PG tidak bisa mencapai
fase yang optimal. Pembenahan yang
dilakukan di hampir semua PG adalah
secara bergantian antar stasiun (blok).
Permesinan di satu stasiun dibenahi
tuntas, kemudian beralih ke stasiun
berikutnya. Kondisi ini membuat PG
sangat susah untuk menggapai kinerja
terbaiknya (peak performance) karena berpindah pula titik hambatannya
(bottleneck).
Paradigma lama yang masih
menjadi kebiasaan
Tiga pilar strategi utama yang dimiliki perseroan adalah efisiensi, optimalisasi, dan diversifikasi. Tiga strategi
ini tidak bisa diletakkan dalam ruang
yang berbeda-beda. Ketiganya saling
beririsan dan saling memengaruhi.
Untuk bisa mencapai diversifikasi atau
hilirisasi produk secara maksimal,
maka efisiensi dan optimalisasi giling mutlak diperlukan. Jika efisiensi
dan optimalisasi giling tak bisa dilakukan, tentu jangan mencoba hilirisasi produk tebu. Sebagai contoh
saja, untuk bisa memanfaatkan ekses
power, PG harus bisa menghasilkan

Tabel alternatif pilihan untuk ekspor energi (listrik) menurut Linero et al 2001
Tipe boiler

Uap utk proses (% ton tebu)

Ekses power (kwh/ton tebu)

22 bar /300o C, back pressure turbine

50

0 - 10

45 bar /480o C, back pressure turbine

50

15 - 30

82 bar /480 C, back pressure turbine

50

20 - 40

82 bar /480o C, extracting /condensing turbine

34

80 - 100

o
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ampas (bagasse) secara optimal. PG
yang bisa menghasilkan ampas bisa
dikatakan operasional gilingnya lancar
dan bisa menekan biaya bahan bakar
(efisien). Jika ditarik lebih jauh lagi,
PG yang bisa menghasilkan ampas berarti mendapat pasokan bahan baku
tebu (BBT) yang berkualitas. Efisiensi
patut dijadikan kata kunci. Semua elemen di perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan
nilai tambah.
PTPN harus melakukan continuous
cost reduction dan waste elimination
dengan mengurangi kegiatan-kegiatan
dan mereduksi cost secara berkelanjutan. Muara yang ingin kita capai adalah
turunnya biaya pokok produksi, sehingga kita bisa menghasilkan marjin
yang lebih tinggi untuk meningkatkan
profitabilitas.
mulai dari yang lebih pasti
Mari kita sudahi perdebatan
mana yang lebih dulu harus dilakukan, perbaikan tanaman tebu atau
peremajaan pabrik. Mempertentangkannya sama halnya mencari
lebih dulu mana antara ayam dan
telur. Faktor kinerja pabrik adalah merupakan faktor yang relatif
lebih mudah dikendalikan karena
sifatnya yang eksak. Faktor ini
pula yang penguasaan dan pilihan
teknologi nya mutlak dalam genggaman korporasi.
Jika kita bedah sumber ketidak
efisienan utama pabrik gula di Jawa
adalah rendahnya konversi energi yang
dihasilkan dari pembakaran biomasa
yang dihasilkan tebu. Jika pabrik masih menggunakan ketel pendem (KTR
- ketel tekanan rendah) sebagai ’jantungnya’ hampir dapat dipastikan
tanpa ekses power bahkan bisa defisit
energi. Baik Ketergantungan listrik
yang masih mengandalkan PLN atau
suplesi kayu bakar yang masih ditambahkan ketika mengawali giling.
Dalam tabel di samping digambarkan
ekses power hanya terbentuk pada
boiler tekanan di atas 22 bar. KTR
sudah tidak masuk dalam tabel tersebut. Artinya kemandirian energi tidak lagi bisa diharapkan dari PG yang
masih menggunakan KTR tersebut.
Seharusnya PG mampu menghasilkan
tambahan pendapatan produksi listrik dari sumber biomasa yang sama.

Penggunaan uap untuk proses pun
seharusnya bisa dihemat sampai 34%
saja, jika boiler 82 bar yang digunakan
menggunakan extracting /condens
ing turbine. Hanya dengan mengganti
ketel sudah didapat dua manfaat yaitu
kelebihan listrik yang bisa dijual juga
turunnya penggunaan uap untuk proses pembuatan gula.
Pemerintah sudah menetapkan harga beli listrik dari bahan biomasa sebesar Rp 1150 per kwh. PLN mensyaratkan harga tersebut akan diberikan
jika suplai listriknya tersedia sepanjang tahun (IPP-independent power
producer). Maka sebenarnya tinggal
pengaturan pasokan ampas agar dapat
disediakan selama satu tahun. Dari
sini akan
mengalir

pendapatan sebesar 80 kwh x 1 juta
ton tebu x 1150 = Rp 92 miliar untuk
setiap 1 juta ton tebu.
Kelimpahan listrik ini akan memungkinkan pabrik segera melakukan elektrifikasi semua penggerak
nya. Mulai dari gilingan, pemurnian,
puteran, pompa-pompa, sampai stasiun pengemasan dapat digantikan
oleh elektro-motor yang lebih senyap,
bersih, tidak panas. Dan yang paling
penting adalah mudah dioperasikan
secara otomatis. Kendali peralatan
dapat dilakukan dari control Room.
Alokasi sumber daya menjadi lebih
hemat. Early warning system lebih
mudah dilakukan sehingga antisipasi
kerusakan dapat dicegah lebih dini.
Penggantian puluhan puteran manual

dengan dua buah puteran otomatis
berkapasitas besar memungkinkan
terjadinya penghematan sumber daya
manusia maupun konsistensi mutu.
Gambaran pabrik gula yang modern
segera nampak dari perubahan ’jantung’ yang ganti teknologi. Asap yang
biasanya menghitam berubah menjadi
warna putih bersih yang mengesankan
ramah lingkungan. PG Kremboong
adalah salah satu contoh pabrik yang
bermetamorfosis dari teknologi lama
menjadi yang lebih baru. Elektrifikasi
gilingan memungkinkan peningkatan
kapasitas berlipat dari 1400tcd menjadi 2750tcd dengan ukuran roll yang
sama. Ampas yang sebelumnya selalu
pas-pasan kini tersedia berlimpah,
bahkan didistribusikan ke PG yang
sedang kekurangan. Selain ampas
yang berlebih, produksi uap pun lebih
dari cukup. Produksi uapnya masih
memungkinkan dipasang 1 unit pembangkit turbine sebesar 5 megawatt
lagi yang akan dipasang pada tahun
2015.
Keunggulan
lainnya
dari
elektrifikasi penggerak juga terletak pada fleksibilitas kapasitas
giling yang lebih lebar dibandingkan model lama. Tinggal
memperkuat kapasitas prosesing
10 - 20 persen lebih tinggi, maka
akan didapatkan keluwesan daya
serap
se
rap pabrik gula dalam menampung kapasitas panen yang parabolik
pada puncak kemasakan tanaman. Hal
ini penting menjadi perhatian, karena
kemarau yang tegas selain membawa
rendemen yang tinggi juga harus diingat bahwa risiko tebu terbakar juga
meningkat. Jumlah penebangan ikut
melonjak karena pekerja kebun yang
sedang tidak ada garapan ikut masuk
ke penebangan.
Jika kapasitas giling mampu mengakomodasi kapasitas tebang yang
parabolik maka tidak akan ada lagi
tebu wayu, sebaliknya puncak rendemen dapat dipanen maksimal. Tidak
akan ada lagi peluang yang hilang.
Petani mungkin tidak lagi resah karena khawatir tebunya kering, juga tidak
resah karena terlambat tebang sampai
musim hujan datang. Akan semakin
banyak lagi petani yang terpuaskan
oleh layanan pabrik, dan akan banyak
lagi yang sejahtera karena pabrik gula.
Semoga... 
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rehat

Warung Pasundan

Nasi Timbel
Jadi Menu
Andalan
perjuangan membuka
warung tak ringan.
Berkat kegigihanya,
warung ini banyak
peminatnya.

 lapOran: SISka preStIwatI
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Sinar Matahari terasa membakar
kulit, suasana di Jalan Ketintang Selatan Surabaya tampak lengang. Namun, pemandangan kontras terlihat
di sebuah bangunan yang beralamat
di Jalan Ketintang Selatan nomor 97
tersebut. Di halaman berpaving, beberapa kendaraan roda empat tampak
memenuhi di sisi sebelah kanan, sedang jumlah kendaraan roda dua tidak
begitu banyak jumlahnya berjejer di
sebelah kiri.
Terdengar suara riuh rendah orang
bercakap-cakap di beberapa meja kayu
di dalam bangunan sederhana namun

bersih tersebut sambil menunggu pesanan mereka. Waktu menunjukkan
pukul 12.30 WIB, tidak heran bila
Warung Pasundan tersebut penuh dengan orang-orang yang ingin mengisi
perut mereka.
Pemilik Warung Pasundan, Eny Sumarni mengungkapkan semula dirinya
tidak pernah terlintas ataupun berencana untuk membuat sebuah warung
makan. Semua itu tidak lain karena
kasih sayang dan perhatian dari para
anak dan menantu yang ingin membuatnya terhibur dan mengisi harihari dengan kegiatan bermanfaat.
“Pasca suami meninggal, anak dan
menantu saya khawatir saya tengge-

lam dalam kesedihan. Beberapa kali,
mereka mencoba menyakinkan saya
untuk percaya diri membuka warung
karena kata mereka masakan saya
enak,” ungkapnya dengan tersenyum.
Ibu tiga orang anak ini menambahkan tepat pada tanggal 11 November
2011 lalu, di atas tanah seluas 300
m2 milik keluarga yang sudah lama
tidak dimanfaatkan Warung Pasundan
resmi dibuka. Dengan modal sebesar
Rp 110 juta untuk mendirikan bangunan yang sederhana namun nyaman
ini, Warung Pasundan menyisir para
pekerja mengingat Ketintang Selatan
merupakan kompleks perkantoran
dan penghuni kompleks perumahan
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 Pemilik Warung Pasundan,
Eny Sumarni menunjukkan
menu andalannya Nasi Timbel
yang sangat diminati oleh
pelanggan.

kelas menengah atas tersebut. Sehingga, jam bukanya pun hanya mulai pukul 07.30 hingga 15.30 WIB dari hari
Senin sampai Sabtu saja.
“Menu andalan disini adalah nasi
timbel,” ungkap perempuan berhijab
ini.
Untuk menjaga cita rasa, sambung
Eni, dirinya langsung mencari bahanbahan segar dan pilihan di pasar dan
dirinya sendiri yang meracik bumbubumbunya. Begitu pula dengan penyajiannya, Eni tidak segan-segan untuk
melihat bagaimana keenam karyawan
dalam mempersiapkan menu-menu
pesanan pelanggan jangan sampai ada
yang terlewatkan, begitu juga dengan

kesigapan para karyawannya dalam
menghidangkan pesanan tidak boleh
membuat para pelanggan terlalu lama
menunggu.
“Alhamdulillah, sekarang ini sudah
mulai baik bisnisnya dan sudah bisa
mengantongi untung,” lagi-lagi sebuah
senyum mengembang di bibir perempuan berparas ayu tersebut.
Eni mengungkapkan di Tahun 2011
masih mengalami kerugian, sebab
masih banyak investasi yang dilakukan
dan masih sepi karena belum banyak
orang yang tahu akan keberadaan Wa
rung Pasundan ini. Namun, memasuki
tahun kedua, sudah mulai terlihat ba-

 Suasana makan siang di Warung Pasundan.

gus bahkan sudah break event point
(BEP) dan sudah bisa menyisihkan keuntungan walaupun masih sedikit.
“Kami bersyukur Tahun 2013, keuntungan sudah mencapai 15 persen
dan di semester pertama Tahun 2014
ini sudah bisa menyisihkan laba sebesar 20 persen,” sebutnya.
Masih menurut Eni, untuk bisa
berada di posisi sekarang ini banyak
perjuangan yang dilakukan, mulai dari
membagi-bagikan brosur hingga terus
berjualan selama Bulan Suci Ramadan. Namun, dirinya kembali ke tujuan awal, bahwa membuka Warung
Pasundan ini hanyalah untuk mengisi

foto-foto:Dery ardiansyah
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waktu dan menyalurkan hobi memasak saja.
“Untuk itu, Tahun 2013 dan tahun
ini, selama Bulan Suci Ramadan kami
tutup. Karena kami ingin agar ibadah
kami tetap khusuk,” tuturnya.
Ternyata keputusannya untuk me
nutup sementara warungnya selama
Ramadan justru membawa berkah.
Sebab, ungkap Eni, meskipun secara
logika bila warung tidak buka maka
pendapatan dan keuntungan akan
berkurang. Namun yang terjadi justru
sebaliknya, warungnya semakin ramai
dan keuntungan perlahan namun pasti
mulai merangkak naik.
“Saya yakin, bila kita tetap ingat dan
khusuk menjalankan ibadah, Insyaal
lah masalah dunia akan mengikuti.
Alhamdulillah, kami masih untung
dan bisa memberikan tunjangan hari
raya (THR) kepada para karyawan,”
paparnya.
Eni menjelaskan sebelum memutuskan untuk menutup warung selama
Ramadan, di Ramadan tahun 2012
lalu, dirinya pernah membuka warung.
Namun, seusai menutup warung, dirinya merasa lelah sehingga dirinya
merasa kurang khusyuk dalam menjalankan ibadah. Padahal, Ramadan
merupakan bulan penuh berkah dan
dirinya ingin bisa memaksimalkan dan
meningkatkan ibadah di bulan yang
selalu di tunggu-tunggu setiap umat
muslim tersebut.
“Kami tetap mengedepankan ibadah, bisnis dan meraih keuntungan
bukan semata-mata menjadi tujuan
kami,” ujarnya.
Sekali lagi Eni mengucapkan syukur, meskipun warung tutup. Pihaknya masih menerima banyak pesanan
nasi kotak untuk kegiatan buka puasa
dan tahun ini jumlahnya meningkat
cukup banyak dibandingkan tahun
lalu. Selain melayani nasi kotak untuk buka puasa, setiap hari pihaknya
juga melayani pesanan nasi kotak bahkan sudah menyiapkan armada untuk
layanan delivery order.
Saat ditanya berapa omzet bulanan, dengan tersenyum Eni menjawab,
”Alhamdulillah, omzet dalam sebulan
rata-rata Rp 30 juta,” tandasnya.

 Agar lebih santai, Warung Pasundan menyediakan areal untuk makan siang outdoor.

 Nasi timbel yang menjadi andalan di Warung Pasundan.
foto-foto:Dery ardiansyah
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Baksos IIKB

Berbagi Kebahagiaan
di Panti Wreda dan Panti Asuhan

foto-foto:Dery ardiansyah

 Ibu-ibu IIKB PTPN X mengunjungi Panti Asuhan Hargodedali Surabaya. IIKB berbagi kebahagiaan dengan sejumlah penghuni panti wreda dan panti asuhan.
Laporan : SAP Jayanti

Di Panti Wredha Hargo Dedali, sekitar
30 ibu-ibu duduk membentuk huruf U
dengan seragam batik berwarna coklat
lembut yang membalut tubuh renta
mereka. Meskipun beberapa diantaranya harus duduk di kursi roda, mereka tetap semangat menyambut anggota Ibu-ibu Keluarga Besar (IIKB) PT
Perkebunan Nusantara X (Persero).
Beberapa lagu mereka lantunkan
menyambut anggota IIKB PTPN X memasuki panti wredha yang berada di
Manyar Kartika IX No. 22-24 Surabaya
tersebut. IIKB yang hadir bersama Ketua IIKB PTPN X, Ibu Nastiti Subiyono
membawa buah tangan berupa beras,
gula, mie instan, dan lain-lain.
”Kami berharap ibu-ibu di sini tetap
sehat, tetap bersemangat dan bahagia.
Dan semoga apa yang kami bawa bisa
bermanfaat bagi ibu-ibu semua,” ujar

Nastiti. Dalam sambutannya, Ibu Nastiti juga menerangkan bidang usaha
PTPN X.
Panti wreda yang dihuni sekitar 40
ibu-ibu ini didirikan oleh sosok-sosok
Pejuang Wanita ’45 Jawa Timur dan
diprakarsai oleh almarhumah Ibu R.
Soedarijah Soerodikoesoemo (Ibu Dar
Mortir). Ini sekaligus institusi sosial
yang bertugas sebagai pengganti keluarga dalam upaya memberikan perhatian dan perawatan terhadap para
lansia, telah melaksanakan tugasnya
sesuai dengan standar ketentuan yang
berlaku dalam penanganan permasalahan lanjut usia.
Seperti dituturkan pengurus panti,
Wiwik Trisiani, sebagian dari penghuni panti memang ingin tinggal atas keinginan sendiri. ”Mereka minta tinggal
di sini karena di rumah kesepian. Anak
dan cucu sudah sibuk sendiri-sendiri
jadi lebih baik di sini karena banyak

teman dan ada yang memperhatikan,”
ujar Wiwik.
Beberapa penghuni, menurut Wiwik, secara rutin dikunjungi keluarganya meskipun ada juga beberapa
yang kerabatnya sudah jarang menengok mereka.
Diceritakan Wiwik, merawat ibuibu yang sudah berusia lanjut memang
bukan hal yang mudah. ”Karakternya
memang beda-beda karena latar belakangnya juga beragam. Ada beberapa
yang nakal, sulit diatur, egois. Bahkan
tidak jarang juga bertikai diantara sesama penghuni,” ujarnya. Namun semua
itu tidak menyurutkan rasa sayang dari
pengurus kepada ibu-ibu yang mereka
asuh layaknya ibu sendiri.
Meskipun berusia di atas 60 tahun,
namun semangat mereka masih terlihat membara. Beberapa bahkan masih
memiliki ingatan yang tajam serta jelas
dalam berbicara. Penghuni tertua, Bu
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 Ketua IIKB PTPN 10 Nastiti Subiyono memberikan sambutan dan santunan kepada penghuni Panti Wreda Hargodedali Surabaya.

Niyem yang sudah berusia 113 tahun
bahkan belum pikun. Sayangnya ketika itu ia tidak bisa bergabung karena
kurang sehat.
Ketika dikunjungi IIKB PTPN X
beberapa orang menampilkan kebolehannya dalam bernyanyi dan berpuisi.
Seperti Sumiati (83) yang masih jago
menyanyikan lagu berbahasa Belanda.
Atau Itiek Maemunah (83) mantan
guru SMP yang masih lantang berpuisi.
Melihat penampilan ibu-ibu yang sudah sepuh tersebut, beberapa anggota
IIKB PTPN X tidak mampu menutupi

rasa haru.
Setelah menyaksikan penampilan
ibu-ibu penghuni Panti Wreda Hargo
Dedali, kunjungan ditutup dengan
berfoto bersama. Bakti sosial hari itu
tidak hanya berhenti di Hargo Dedali.
Perjalanan kemudian dilanjutkan ke
Waru, Sidoarjo. Tepatnya ke Jalan
S.Parman tempat Panti ASuhan Yatim/Piatu Baitur Rohmah berada.
Anak-anak yang menjadi asuhan PA.
Baitur Rohmah sudah duduk menanti
di depan panti mereka ketika anggota
IIKB tiba. Ibu Nastiti Subiyono kepada

pengurus dan penghuni panti berpesan
agar menjaga kebersihan tempat tinggal mereka. ”Kebersihan harus dijaga
betul agar tetap sehat. Kalau sehat bisa
belajar dan bersekolah dengan baik
sehingga mencapai apa yang dicitacitakan,” tutur Nastiti.
Musdalifah, salah satu pengurus panti
mengatakan bersyukur IIKB PTPN X
bisa menyempatkan waktu berkunjung
dan memberikan bantuan untuk mereka. Usia anak yatim atau piatu yang diasuh di PA Yatim/Piatu Baitur Rohmah
beragam mulai balita hingga SMA.
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 Ketua IIKB PG Watoetoelis Laila Mufidah bersama ibu-ibu PG Watoetoelis melihat gula produksi PG Watoetoelis.

IIKB

Ketika sang Istri Berkunjung
Ketempat Kerja Suami
Laporan: R Giryadi

Apa jadinya kalau tiba-tiba istri
berkunjung ke tempat kerja suami?
Jangan dibayangkan yang seru-seru.
Tetapi malah, banyak suami yang bekerja di PG Watoetoelis tak menam-

pakan diri. Kalau pun menampakan
diri, meraka hanya saling senyum atau
bertegur sapa dari jarak jauh.
Maklum, sang suami tampak serius
memperhatikan kerja masing-masing,
karena waktu dikunjungi istri yang
tergabung IIKB (Ikatan Istri Keluarga

Besar) PTPN X unit usaha PG Watoetoelis, pabrik sedang dalam proses
giling yang diperkirakan berlangsung
sampai bulan Desember.
Menariknya, kedatangan istri ke
pabrik, adalah masih yang kali pertama
dilakukan. Hal ini seperti diungkapkan
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 GM PG Watoetoelis H. Miftakhul Munir, SH., MM dan Ketua IIKB PG Watoetoelis berfoto didalam lingkungan pabrik gula.
foTo:dery ardianSyah

oleh Laila Mufidah, yang juga istri dari General Manager
PG Watoetoelis, Miftakhul Munir. Menurut Laila, dirinya
mengaku baru pertama kali masuk pabrik selama suaminya berkarir di PTPN X.
“Hari ini kami sengaja datang bersama untuk menyaksikan tempat kerja suami,” kata ibu dua anak ini, sambil
tersenyum.
Dan memang sekitar 20 ibu-ibu istri karyawan PG
Watoetoelis, belum ada satupun yang pernah masuk ke
pabrik saat pabrik berproduksi. Buktinya, mereka sangat
terkesima ketika melihat tangki-tangki ketel yang cukup
besar dan pipa-pipa yang bersilang sengkarut di langitlangit pabrik. Belum lagi aroma dan deru mesinnya membuat mereka tak banyak mengeluarkan suara.
“Wow, kinclong juga lantainya,” komentar seorang ibu,
melihat lantai pabrik yang mengkilap seperti di mal. “Tak
kira menyeramkan seperti peninggalan pabrik-pabrik jaman dulu,” lanjutnya.
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Siang itu, 28 Agustus 2014, ibu-ibu memang tampak
terkagum, mengetahui suasana pabrik yang diluar bayangannya. Selain bersih juga suasana pabrik terang benderang. Selain terkesima, ibu-ibu juga tampak serius memperhatikan proses produksi dari pos penerimaan sampai
pengepakan.
Dipandu oleh Kepala Divisi QC, M Syaiful, ibu-ibu,
memperhatikan bagaimana tebu dipindahkan ke lori, kemudian lori dibawa ke emplasement tunggu, kemudian
diletakkan di meja tebu dengan menggunakan Hoist Crane
(kontrol) di Stasiun Gilingan.
“Kehalusan ampas tebu harus benar-benar diperhatikan karena ampas tersebut yang nantinya digunakan sebagai bahan bakar ketel,” terang Syaiful.
Setelah di stasiun gilingan, tebu ditumbuk di unigrator
dengan memecah sel tebunya hingga berbentuk serabut
yang halus sehingga mempermudah proses pemerahan.
Fungsi dari pemerahan ini yaitu untuk memerah nira

waring

tebu sebanyak-banyaknya serta menekan kehilangan nira
sedikit mungkin.
Di PG Watoetoelis terdapat 4 unit gilingan tebu. Dalam
setiap unit gilingan terdiri-dari 3 rol gilingan. “Masingmasing gilingan punya peran sendiri-sendiri,” kata Syaiful.
Setelah tebu masuk ke gilingan I dan gilingan II makadiperoleh nira mentah 1 dan nira mentah 2, kemudian
ampas tebu dari gilingan pertama dan kedua diteruskan
menuju pada gilingan III. Pada gilingan III, dilakukan
proses air imbibisi dengan suhu lebih kurang 70-90°C
yang bertujuan untuk meningkatkan ekstraksinya menjadi lebih tinggi.
“Proses air imbibisi ini memerlukan perhitungan
efisiensi pemakaiannya,” tegas Syaiful.
Setelah di stasiun gilingan, dilanjutkan ke stasiun pemurnian. Menurut Syaiful disinilah kualitas gula diten-
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tukan. Proses pemurnian bertujuan untuk mengasingkan bukan gula semaksimal mungkin dengan menjaga
kehilangan gula seminimal mungkin.
“Cara pemurnian di stasiun pemurnian di bagi menjadi
tiga yaitu, defikasi, sulfitasi, karbonasi. Di PG Watoetoelis
menggunakan proses sulfitasi,” terang Syaiful.
Sampai di Stasiun Pengepakan, ibu-ibu tampak terkagum-kagum dengan hasil gula yang tampak putih. Secara
bergerombol mereka mengelus-elus gula putih. Mereka
terlihat bangga dengan hasil produksi PG Watoetoelis
tempat kerja suami mereka.
Dan siang itu, kunjungan diakhiri dengan makan bersama yang disediakan di besaran (rumah dinas). Di ruang
telah tersedia tumpeng dan lauk pauk tradisional.
“Ini tumpengan sebagai rasa syukur saya setelah berkarir 30 tahun di PTPN X,” kata Miftakhul, sembari mempersilahkan para karyawan menyantap makan siang.

foTo-foTo:dery ardianSyah

 Sejumlah ibu-ibu mengamati mesin produksi yang ada di pabrik
gula Watoetoelis.
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stetoskop

[ kesehatan ]

MenIngItIs

Jaga Kebersihan
Diri dan Lingkungan
Serangan meningitis lebih sering terjadi pada
musim panas dimana kasus-kasus infeksi
saluran pernafasan juga meningkat.

 lapOran: SISka preStIwatI

PaDa Juni 2014 lalu, Dimas Rizqy
Prianto alias Kiki adik dari Mitha
personil The Virgin menghembuskan
nafas terakhirnya di Purworejo, Jawa
Tengah setelah mengalami koma karena penyakit meningitis. Selain Kiki,
komedian Olga Syahputra pun sempat
dikabarkan tengah koma lantaran penyakit yang sama. Apa itu meningitis
dan mengapa para calon jamaah haji
diwajibkan untuk imunisasi meningitis sebelum melakukan ibadah di Tanah Suci ?
Dokter Spesialis Saraf Klinik Dasa
Medika, Moch Syahrial P, dr, SpS
menjelaskan meningitis adalah in-

umur penderita
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< 1 bulan
1-23 bulan
2-5 tahun
< 50 tahun

feksi cairan otak disertai radang yang
mengenai piameter
(lapisan bagian dalam
d a r i
selaput otak dan medula spinal) dan
arakhnoidmater (lapisan tengah dari
selaput otak dan medula spinal) serta
dapat juga mengenai permukaan luar
jaringan otak dan medula spinalis dalam derajat yang lebih ringan.
“Cairan otak yang terinfeksi mengalami perubahan sehingga dikenal istilah meningitis serosa dan meningitis purulenta,” kata Syahrial.
Syahrial menambahkan meningitis serosa ditandai dengan cairan otak
yang jernih dan mengandung jumlah
sel dan protein yang meningkat. Meni-

ngitis serosa biasanya
disebabkan oleh bakteri
spesifik yaitu tuberkulosa (Tb) atau virus. Sedangkan meningitis purulenta
adalah meningitis yang bersifat akut
(sehingga dikenal juga sebagai meningitis bakterial akut) dan menghasilkan
eksudat sehingga cairan otak menjadi
keruh dan mengandung jumlah sel dan
protein yang sangat meningkat dibanding meningitis serosa.
“Meningitis bakterial akut ini biasanya disebabkan oleh bakteri non spesifik yang mempunyai kecenderungan
pada golongan umur tertentu, lihat
table,” jelas pria yang juga bekerja di
Dokter Spesialis Saraf RSUD Gambiran Kodya Kediri ini.

bakteri penyebab meningitis
Streptococcus group B, E. coli, Listeria monocytogenes, klebssiella spp
Streptococcus pneumoniae, neisseria meningitidis, Streptococcus group B, haemophilus influenzae, E. coli
neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae, neisseria meningitidis, Monocytogenes, aerobic gram negative
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Alumnus Dokter Umum Fakultas
Kedokteran Universitas Brawijaya
Malang pada tahun 1998 ini mengungkapkan meningitis lebih banyak
ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan dan distribusi terlihat
lebih nyata pada bayi. Meningitis purulenta lebih sering terjadi pada bayi
dan anak-anak karena sistem kekebalan tubuh belum terbentuk sempurna.
Puncak kejadian kasus meningitis karena Haemophilus influenzae di negara berkembang adalah pada anak usia
kurang dari 6 bulan.
“Risiko
penularan
meningitis
umumnya terjadi pada keadaan sosioekonomi rendah, lingkungan yang padat (seperti asrama, kamp-kamp tentara dan jemaah haji), dan penyakit
ISPA,” sebut dia.
Pria yang juga menjadi dosen Luar
Biasa Fakultas Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Malang ini menjelaskan penyakit meningitis banyak terjadi

pada negara yang sedang berkembang
dibandingkan pada negara maju. Kejadian meningitis lebih sering terjadi
pada musim panas dimana kasus-kasus infeksi saluran pernafasan juga
meningkat.
DataWHO (2009) memperkirakanjumlah kasus meningitis dan kasus
kecacatan neurologis lainnya sekitar
500.000 dengan Case Fatality Rate
(CFR) 10% di seluruh dunia. WHO
(2005) melaporkan pada tahun 1996,
Afrika mengalami wabah meningitis
yang tercatat sebagai epidemik terbesar dalam sejarah dengan lebihdari
250.000 kasus dan 25.000 kematian
(CFR=10%) yang terdaftar. Dari masakrisis tersebut hingga tahun 2002
terdapat 223.000 kasus baru, daerah
yang telah terkena dampak tersebut
adalah Burkina Faso, Chad, Ethiopia
dan Nigeria. Pada tahun 2002, terjadi
wabah meningitis di Burkina Faso dan
Ethiopia denganInsidens Rate65%.

Di Negara Amerika Serikat (2009)
terdapat sekitar 3000 kasus penyakit
meningokokkus dan sekitar 7.700 kasus di Eropa bagian Barat setiap tahunnya. Insidens Rate di Amerika Serikat
10 per 100.000 penduduk pertahun.
Masih menurut Syahrial, seseorang
terkena meningitis biasanya akibat
dari penyebaran penyakit di organ atau
jaringan tubuh yang lain. Penyebaran
tersebut bisa melalui tiga cara. Yang
pertama adalah hematogen (via pembuluh darah sampai ke selaput otak)
misalnya pada penyakit Faringitis,
Tonsilitis, Pneumonia, Bronchopneumonia dan Endokarditis. Yang kedua,
perkontinuitatum dari peradangan
organ atau jaringan yang ada di dekat
selaput otak, misalnya Abses otak,
Otitis Media, Mastoiditis, Trombosis
sinus kavernosus dan Sinusitis. Yang
terakhir secara langsung akibat trauma
kepala dengan patah tulang tengkorak
terbuka sehingga memungkinkan or-
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ganisme patogen masuk ke dalam otak
atau akibat komplikasi bedah otak.
Untuk mengetahui apakah seseorang terkena Meningitis, sambung
Syahrial, sering ditandaidengan adanya TRIAS meningitis yaitu panas badan, nyeri kepala, dan kaku kuduk. Diagnosis pasti dapat ditegakkan dengan
pemeriksaan cairan otak yang dapat
diambil dari punctie di daerah lumbal
bawah (tulang belakang bagian pinggang bawah).
“Dari analisa cairan otak tersebut
kita dapat mengetahui jenis meningitis. Dan dari hasil biakan cairan otak
tersebut kita juga dapat mengetahui
kuman penyebab meningitis serta kepekaannya terhadap antibiotik, yang
sangat berguna untuk ketepatan dan
keberhasilan terapi meningitis,” paparnya.
Berikut perbedaan hasil analisa
cairan otak meningitis bakterial dan
virus.

dapat berakibat kematian. Sedang
yang kedua adalah komplikasi medis:
hiponatremia, hipokalemia, hipoalbuminemia, hipoglikemia, hiperglikemia,
pnemonia, infeksi saluran kencing,
sepsis, borok tekan.
“Hasil pengobatan meningitis tergantung kepada umur penderita, mikroorganisme spesifik yang menimbulkan penyakit, banyaknya organisme
dalam selaput otak, jenis meningitis
dan lama penyakit yang diderita sebelum diberikan antibiotik, kepekaan kuman terhadap pengobatan antibiotic,”
urai alumnus Spesialis Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
Surabaya ini.
Penderita usia neonatus, anak-anak
dan dewasa tua mempunyai prognosis
yang semakin jelek, yaitu dapat menimbulkan cacat berat dan kematian.
Dengan pengobatan antibiotika yang
adekuat dapat menurunkan mortalitas
meningitis purulenta, tetapi 50% dari

jenis meningitis
bakteri
virus
Jumlah sel darah putih > 2.000/ul ; dominan sel netrofil < 1.000/uL ; dominan sel limfosit/monosit
Glukosa
< 40 mg/dL
> 40 mg/dL
Protein
> 200 mg/dL
< 100 mg/dL
Pengecatan gram
(+)
(-)
Biakan kuman
(+)
(-)
Latex agglutination
Deteksi antigen bakteri
(-)
PCr
Deteksi rna bakteri
(-)
parameter
Cairan otak

Syahrial mengungkapkan pemeriksaan laboratorium darah meliputi
darah lengkap, laju endap darah, kadar gula sewaktu, kadar elektrolit,
albumin, fungsi hati dan ginjal, serta
biakan darah dan urine. Pemeriksaan
radiologis yang dilakukan adalah foto
dada, sinus paranasal, mastoid, panoramik (gigi geligi), CT scan atau MRI
kepala dengan menggunakan bahan
kontras.
Dampak buruk (komplikasi) dari
penyakit meningitis ini cukup banyak
namun dapat digolongkan menjadi
dua. Yang pertama adalah komplikasi
neurologis: hidrosefalus, sembab otak,
penurunan kesadaran,kejang, peningkatan tekanan dalam kepala yang
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penderita yang selamat akan mengalami kecacatan berupa sekuele (akibat
sisa) seperti ketulian, keterlambatan
berbicara dan gangguan perkembangan mental. “5 – 10% penderita
mengalami kematian,” ungkapnya.
Pada meningitis Tuberkulosa (Tb),
angka kecacatan dan kematian pada
umumnya tinggi. Prognosa jelek pada
bayi dan orang tua. Angka kematian
meningitis Tb dipengaruhi oleh umur
dan pada stadium berapa penderita
mencari pengobatan.
“Untuk penderita meningitis karena
virus biasanya menunjukkan gejala
klinis yang lebih ringan, penurunan
kesadaran jarang ditemukan. Meningitis viral memiliki prognosis yang

jauh lebih baik,” ungkapnya.
Upaya
pencegahan
meningitis
meliputi pencegahan primer dan
sekunder. Pencegahan primer meningitis adalah mencegah timbulnya
faktor resiko meningitis bagi individu
yang belum mempunyai faktor resiko
dengan melaksanakan pola hidup sehat.
“Cara yang paling sederhana adalah
dengan meningkatkan kebersihan diri
dan lingkungan ,” tegasnya.
Seperti, sambung Syahrial, mencuci
tangan yang bersih sebelum makan
dan setelah dari toilet, makan makanan yang bergizi, berolah raga dan tidur yang cukup. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi
kontak langsung dengan penderita dan
mengurangi tingkat kepadatan di lingkungan perumahan dan di lingkungan
seperti barak, asrama, sekolah, tenda,
lembaga pemasyarakatan dan kapal.
Pencegahan primer dapat dilakukan dengan memberikan imunisasi
meningitis pada bayi atau pada orang
yang beresiko tinggi agar dapat membentuk kekebalan tubuh. Vaksin yang
dapat diberikan seperti Haemophilus
influenzae type b (Hib), Pneumococcal conjugate vaccine (PCV7), Pneumococcal polysaccaharide vaccine
(PPV), Meningococcal conjugate vaccine (MCV4), dan MMR (Measles Dan
Rubella). Meningitis Meningococcus dapat dicegah dengan pemberian
kemoprofilaksis (antibiotik) kepada
orang yang kontak dekat atau hidup
serumah dengan penderita. Meningitis
TBC dapat dicegah dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui
pemenuhan kebutuhan gizi dan pemberian imunisasi BCG.
Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan diagnosis dini dan pengobatan segera. Pencegahan sekunder
bertujuan untuk menemukan penyakit sedini mungkin dengan mendidik
petugas kesehatan serta keluarga untuk mengenali gejala awal meningitis,
saat masih tanpa gejala (asimptomatik) dan saat awal pengobatan sehingga dapat menghentikan perjalanan
penyakit.

“haSil pengobatan meningitiS tergantung kepada umur penderita, mikroorganiSme SpeSifik yang
menimbulkan penyakit, banyaknya organiSme dalam Selaput otak, jeniS meningitiS dan lama penyakit yang
diderita Sebelum diberikan antibiotik, kepekaan kuman terhadap pengobatan antibiotic.”
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1001 Khasiat Kulit Manggis
Selain buahnya enak. Kulit
manggis juga berkhasiat
untuk pencegahan penyakit.
 lapOran: Sap JayantI

JinGle iklan “Kabar gembira untuk
kita semua. Kulit manggis kini ada
ekstraknya” beberapa waktu terakhir
sangat akrab menyapa telinga kita. Di
iklan milik salah satu pabrikan obat
tersebut disebutkan bahwa kulit buah
manggis memiliki serangkaian manfaat untuk kesehatan. Namun apakah
benar kulit buah manggis memiliki
khasiat sefenomenal itu dari tinjauan
kesehatan?
Manggis memiliki nama latin Garci
nia mangostana L dan termasuk ke dalam keluarga Clusiaceae. Buah manggis dikenal dengan sebutan Queen fruit

atau ratunya buah dan yang menjadi
rajanya adalah durian.
Buah yang disebut-sebut asli berasal dari nusantara ini memiliki daging
berwarna putih dengan tekstur sedikit
berserat namun renyah. Rasanya manis dan menyegarkan karena memiliki
kandungan air dalam jumlah cukup
banyak. Namun siapa sangka bagian
paling bermanfaat dari buah manggis
justru terdapat pada kulit buahnya.
Guru besar Farmasi Universitas Airlangga, Prof. Dr. Mangestuti Agil memaparkan, salah satu kandungan ada
di kulit buah manggis adalah theanine
yang sangat berkhasiat untuk mengatasi diare. Dan ini sebenarnya sudah
terkenal sebagai pengobatan rakyat
sudah sejak lama.
”Ini seperti daun jambu biji yang juga mengandung theanine dan terbukti
mempu mengobati diare. Itu hasil co-

ba-coba masyarakat kita sejak zaman
dulu,” ujarnya ketika ditemui PTPN
X Mag di ruangannya di Unair Surabaya.
Theanine menurutnya bekerja sebagai astringensia yang mengendalikan
cairan-cairan termasuk diare. Caranya
juga sederhana, hanya dengan meminum air rebusan kulit buah manggis
yang sebelumnya sudah dibersihkan.
Kandungan lainnya adalah Xanthone yang merupakan sejenis senyawa
polifenol. Senyawa ini baru ditemukan
yang secara biologis aktif dan secara
struktural mirip dengan bioflavanoids.
Senyawa ini jarang terdapat di alam,
paling banyak ditemukan hanya dalam dua keluarga tanaman. 200 jenis
xhantones alami yang sejauh ini telah
diidentifikasi.Sekitar 40 jenis diantaranya telah ditemukan dalam buah
manggis. Xanthone dan turunannya
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”Mencegah memang betul.Tapi kalau soal
mengobati, tunggu dulu. Karena menurut saya
pribadi sebagai yang bertahun-tahun bekerja
di dunia obat-obatan, senyawa-senyawa tadi
kegunaannya lebih ke preventifnya, mencegah
sel sakit,”
prof. dr. mangestuti agil
Guru Besar Farmasi universitas airlangga
foTo: Sap jayanti

telah terbukti memiliki beberapa manfaat, termasuk anti-inflamasi dan antialergi. Ada juga komponen lain dari
buah manggis yang memiliki kualitas
obat, termasuk polisakarida, sterol,
proanthocyanidins dan catechin, sehingga baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan fungsi tubuh.
Sebagai antioksidan, sesuai dengan
namanya, senyawa ini menangkal
radikal bebas yang banyak bisa masuk
ke dalam tubuh melalui udara atau
makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Jika radikal bebas yang masuk ke
tubuh jumlahnya tidak terkendali bisa
berpeluang merusak sel. Sebenarnya,
tubuh bisa memproduksi antioksidan
secara alami.
”Tapi, kalau radikal bebas yang
masuk jumlahnya berlebih bisa menyebabkan sel tubuh kita rusak. Padahal
perlu diingat bahwa tubuh kita terdiri
dari kumpulan sel. Kalau selnya rusak,
tidak sehat ya berpeluang menimbulkan penyakit seperti kanker dan lainlain. Karena itu tubuh membutuhkan
antioksidan dan jika antioksidan yang
dihasilkan tubuh tidak mampu mengatasi ya kita membutuhkan asupan
dari sumber lain,” kata perempuan
kelahiran Jakarta ini. Dengan sekian

kegunaan tersebut, dikatakan Mangestuti tidak heran jika semakin banyak
peneliti yang tertarik meneliti kulit
manggis.
Meskipun diakui memiliki banyak
kegunaan namun Mangestuti mengingatkan bahwa khasiat kulit manggis
bisa berbeda tergantung pada kondisi
tubuh pengguna. ”Mencegah memang
betul. Tapi kalau soal mengobati, tunggu dulu. Karena menurut saya pribadi
sebagai yang bertahun-tahun bekerja
di dunia obat-obatan, senyawa-senyawa tadi kegunaannya lebih ke preventifnya, mencegah sel sakit,” tuturnya.
Karena itu pada saat ini ketika promosi mengenai khasiat kulit manggis
disebut bisa mengatasi kanker, menurut sudut pandang keilmuan dikatakannya riset mengenai itu belum
tuntas. Pada riset yang dilakukan
pada hewan coba hasilnya memang
sudah terbukti dan menjanjikan. Hal
itu pula yang memberikan lampu hijau untuk melanjutkan uji coba pada
manusia. Penelitian mengenai khasiat kulit buah manggis bahkan sudah
banyak sejak 1980-an. Dari 20082013 saa ada 454 artikel ilmiah yang
dipublikasikan yang membahas soal
penelitian terutama khasiat xanthone

Kandungan Vitamin Buah Manggis

74

liTeraTur lain menyebut buah manggis dapat memenuhi kebutuhan vitamin C
tubuh sebesar 12% per 100 gram daging buahnya. Vitamin C merupakan vitamin
larut air yang bekerja kuat sebagai antioksidan. Membantu meningkatkan daya
tahan tubuh terhadap serangan penyakit seperti, flu, infeksi, hingga kanker.
Buah manggis juga mengandung vitamin B kompleks seperti thiamin,
niacin, dan folat. Vitamin ini bertindak sebagai kofaktor dalam memetabolisme
karbohidrat, protein, dan lemak.

berkaitan dengan kemampuannya mengatasi kanker. Hasil dari penelitian
juga bermacam-macam. Dilihat dari
bagaimana metabolism enzim tubuhnya, kondisi kesehatan orang itu atau
jika kanker termasuk dalam stadium
berapa. Meskipun mendapat perawatan yang sama, perbedaan efeknya bisa
berbeda. Pada penderita kanker hasil
perawatannya tentu akan berbeda dengan penderita yang sudah menjalani
rehabilitasi. ”Untuk mendapatkan hasil yang optimal tentu perlu diperhatikan kapan pemberiannya,” ujarnya.
Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa buah manggis cocok dikonsumsi bagi yang ingin mengurangi
berat badan karena disebut rendah
kalori, tidak mengandung lemak jenuh
dan kolesterol serta diklaim mampu
mencukupi kebutuhan serat tubuh sebanyak 13% per 100 gram.Hal ini juga
yang menjadi perhatian bagi Mangestuti. Karena menurutnya bagaimana
pun manggis adalah buah yang manis
sehingga jumlah yang dikonsumsi pun
harus dibatasi bagi seseorang yang
memiliki gula darah tinggi seperti
diabetes.
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MEnCEGah PEnyakit
JantunG

 kandungan vitamin C pada
manggis juga berfungsi untuk
menyembuhkan sariawan. Cara
membuat ramuan untuk mengobati
sariawan yaitu dengan menyiapkan
kulit buah dari 2 buah manggis yang
dicuci dan dipotong-potong terlebih
dahulu. rebus kulit manggis dengan
3 gelas air sampai ukuran berkurang
50 persen. Setelah dingin, saring hasil
rebusan dan buat untuk berkumur.

 Buah manggis juga
mengandung sejumlah mineral
seperti tembaga, mangan
dan magnesium. kalium
merupakan komponen penting
dari sel dan cairan tubuh
untuk membantu mengontrol
detak jantung, dan tekanan
darah. Dengan demikian,
buah manggis menawarkan
perlindungan terhadap stroke
dan penyakit jantung koroner.

MErEMaJakan kuLit

MEnGataSi DiarE

 khusus untuk wanita, anda pasti
menyukai khasiat dari kulit buah
manggis yaitu bikin anda lebih awet
muda. kandungan anti oksidan
di dalamnya mampu mencegah
penuaan dini dan meregenerasi
sel kulit.Bahkan pada anda yang
mengalami berbagai penyakit kulit.

 rebusan daun manggis
dan kulitnya digunakan
untukmengatasi berbagai
gejala penyakit seperti,
menurunkan suhu tubuh saat
demam, mengatasi diare,
sariawan, disentri, hingga
gangguan saluran kencing.

ilusTrasi foTo:net

efek Samping
SEPErTI berbagai bahan herbal lainnya, tubuh tentu akan mengalami
anti-reaksi terhadap pemakaian pertama kali. Nah, berdasarkan
mangosteen-natural-remedies.com, yang biasanya terjadi dari efek
samping ramuan kulit manggis adalah:
1. Alergi ringan: Kulit menjadi kemerahan, Terjadinya pembengkakan,
Gatal-gatal pada beberapa bagian tubuh, Kulit jadi bersisik.
2. Alergi yang mempengaruhi sistem kerja tubuh: Nyeri sendi, Sakit
kepala, Nyeri otot, Perut mual, kembung, Insomnia dan gangguan
istirahat lainnya seperti jantung berdebar.
3. Anda juga perlu berhati-hati, karena kulit manggis mengandung
kadar resin, serat kasar, dan tanin yang bisa mengakibatkan
gangguan pencernaan jika Anda mengonsumsinya terlalu banyak.
Sehingga kadang muncul kasus akibat mengkonsumsi kulit buah
manggis dalam bentuk tepung tanpa perlakuan yang baik, seperti
Gangguan pada Kesehatan Ginjal dan usus serta pada organ tubuh
lainnya, kalau muncul kasus seperti ini segera hantikan pemakaian
dan hubungi dokter. Sebaiknya anda mengkonsumsi sirup
xanthone yang sudah jadi dan sudah ada lebel ijin produksi dan
disetujui oleh dinas kesehatan.
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[ bugar & sehat ]

Piala Dunia 2014

Aku Berpikir Aku Menang!
Begitulah kira-kira rahasia kemenangan tim Jerman di laga Piala Dunia, Brasil...2014.
Pada laga puncak, Jerman berhasil menekuk kandidat juara Argentina.

M
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enyitir pemikir Perancis
Rene Descartes, yang disebut
sebagai peletak dasar filsafat
modern, ‘aku berpikir, aku
ada’ sebenarnya kemenangan Jerman
tak terjadi dengan bim salabim. Bahwa
semua bermula dari rasionalitas berfikir, untuk bisa meneguhkan esksistensi yang dicapai.
Rasionalitas berpikir inilah yang
mendasari kemenangan tim Jerman.
Betapa tidak, tim yang dibesut oleh
Joachim Loew ini, dipersiapkan sedari
dini, dengan pengawasan yang super
ketat dan canggih.
Semua itu bermula dari kekalahan
telak pada piala eropa 2000. Timnas
Jerman dipaksa bertekuk lutut atas
Timnas Portugal (0-3). Torehan ini
kian mengenaskan buat Jerman karena ini menjadi kali pertama Jerman tidak bisa menang di putaran final Piala
Eropa dan hanya mengemas satu poin.
Atas hasil ini media mengecamnya
begitu keras. “Bangsa Jerman malu

ilustrasi foto:net

atas kalian. Kalian adalah coreng hitam di sepak bola Eropa!’’ Komentar
keras sekaligus pedas ini terpampang
jelas di halaman muka harian olahraga
terkemuka Jerman, Bild, sehari setelah
timnas Jerman dibekap Portugal 0-3
dalam laga pamungkas putaran grup
Piala Eropa 2000.
Tampaknya kekalahan tim yang
dibesut Erich Ribbeck itu, menjadi
pelecut bangkitnya sepak bola Jerman,
yang tertinggal jauh dari negara-negara eropa lainnya seperti Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis, Italia, Belanda.
Kejatuhan tragis Jerman pada Piala
Eropa 2000 ternyata memiliki korelasi kuat dengan keberhasilan Die
Manschaft menjadi tim Eropa pertama
yang mengangkat trofi Piala Dunia
2014. Stadion Maracana di Rio De
Janiero menjadi saksi bagaimana tim
Jerman mampu bangkit dan menuai
buah manis hasil program pembinaan
pemain muda, yang dirintis Federasi
Sepak Bola Jerman (DFB) pascakega-

galan di Belanda-Belgia 2000.
Revolusi Klub
Empat belas tahun Jerman mampu
membalikan sejarahnya yang terpuruk.
Keberhasilan ini diawali dengan perombakan besar-besaran sistem perekutan pemain muda di level klub. Pada
akhir 2000, otoritas tertinggi Liga Jerman (DFL), yang langsung berada di
bawah DFB, langsung mengeluarkan
kebijakan, 36 klub di dua kompetisi
teratas Liga Jerman, Bundesliga dan
Bundesliga 2, harus memiliki akademi
sepak bola untuk para pemain muda.
Secara keseluruhan, dari 2002
hingga 2008, alokasi dana klub-klub
profesional Jerman untuk sektor pengembangan pemain muda pun meningkat hingga mencapai 85 juta euro
per tahun. DFB juga meningkatkan
kualitas dan kuantitas jumlah pelatih
yang telah mengantongi lisensi UEFA
di 366 area besar Jerman. Berdasarkan
catatan UEFA, Jerman telah memiliki
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28 ribu pelatih berlisensi B UEFA.
Bandingkan dengan Inggris, yang
hanya memiliki 1.759 pelatih. Sementara di pelatih berlisensi A, Jerman telah
memiliki 5.500 pelatih dan berlisensi
pro dengan jumlah mencapai 1,070.
Ini berbanding terbalik dengan Inggris
yang hanya memiliki 115 pelatih berlisensi paling tinggi FIFA tersebut.
yang muda di garis depan
Tidak hanya sistem perekrutan dan
menambah kwantitas dan kualitas
pelatih diseluruh level, tetapi DFB juga
menerapkan jenjang usia untuk bergabung di timnas. Dengan restrukturisasi sistem pembinaan dan penyaringan
pemain muda, keperkasaan Der Panzer
agaknya bakal terus berlangsung hingga beberapa tahun mendatang.
Der Panzer pun tidak hanya sekadar
memiliki generasi emas, tapi bisa dibilang Jerman akan memiliki pasokan
talenta-talenta muda tanpa batas. Kemunculan Kross, Goetze, dan Muller
sebagai juara dunia bukan menjadi
akhir dari buah pembinaan pemain
muda Jerman, melainkan sebenarnya
justru baru menjadi awal dari dominasi Jerman di kancah sepak bola.
Secara bertahap, rataan pemain
muda timnas Jerman terus merangkak
naik. Jika di Piala Dunia 2014 rataan
pemain Jerman mencapai 24,7 tahun,
kini rataan pemain timnas Jerman di
Piala Dunia 2014 berkisar 23,5 tahun.
Bahkan, skuat Der Panzer saat ini adalah skuat termuda yang pernah dimi-
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liki Jerman sepanjang sejarah.
Pelatih Jerman, Joachim Loew, memang benar-benar memiliki keistimewaan dengan banyaknya pilihan pemain muda di Brasil 2014. Loew memiliki
pemain-pemain di tim utama dengan
rataan umur yang cukup muda.
Thomas Müller baru berusia 23 tahun. Mats Hummels (23 tahun), Mesut Ozil (25 tahun), Mario Götze (22
tahun), dan Toni Kroos (24 tahun).
Bahkan, pencetak gol kemenangan
Jerman atas Argentina, Mario Goetze,
yang berusia 22 tahun 39 hari, menjadi
pemain termuda kedua yang mencetak
gol di final Piala Dunia.
Sebelumnya, rekor ini juga dipegang pemain Jerman, Wolfgang Weber, di final Piala Dunia 1966 saat baru
berusia 22 tahun 33 hari. Prospek kesuksesan tim utama Jerman ini pun
sebenarnya sudah terlihat saat mereka
mampu menjuarai Piala Eropa U-21
2009 silam.
‘’Kami memulai proyek besar di
tim ini sejak 10 tahun silam. Apa yang
terjadi hari ini adalah hasil pekerjaan
panjang, dimulai dengan Juergen
Klinsmann. Kami terus berkembang
secara konstan. Kami percaya dengan
proyek besar ini. Kami telah bekerja
dengan sangat keras. Jika ada tim yang
berhak meraih titel Piala Dunia, maka
tim itu adalah tim ini,’’ ujar Loew seperti dikutip laman resmi FIFA usai
mengantarkan timnya merengkuh titel
Piala Dunia.
giryadi/dari berbagai sumber

 untuk pertama kalinya dalam
sejarah Piala Dunia, tim dari Eropa
berhasil mengangkat trofi juara
ketika turnamen digelar di amerika
Selatan.
 ini adalah gelar juara Piala Dunia
keempat bagi Jerman (1954, 1974,
1990, dan 2014).
 Jerman telah memainkan delapan
pertandingan final Piala Dunia.
kini, catatan mereka adalah empat
menang dan empat kalah.
 argentina harus merasakan
pahitnya kekalahan untuk kali
ketiga dalam lima partai puncak.
 Jumlah penonton di Maracana
pada laga final ini adalah sebanyak
74.738.
 total penonton sepanjang Piala
Dunia 2014 adalah 3.429.873 dan
ini menjadi jumlah penonton
terbanyak kedua sepanjang sejarah
Piala Dunia.
 ini adalah pertama kalinya
argentina kemasukan gol dalam
babak tambahan Piala Dunia dan
untuk pertama kalinya juga tim
tango kemasukan terlebih dahulu
pada edisi tahun ini.
 ini adalah pertandingan final ke-10
Piala Dunia yang mempertemukan
wakil dari Eropa dan amerika
Selatan. kemenangan Jerman
menandai kemenangan ketiga
wakil Benua Biru.
 argentina hanya menguasai
bola sebanyak 36 persen di
pertandingan ini. yang terburuk di
satu laga Piala Dunia sejak 1966.
 Bastian Schweinsteiger menjalani
laga ke-108 bersama Jerman dalam
laga ini, menyamai catatan Juergen
klinsmann.
 Sami khedira menjadi pemain ke10 yang sukses memenangi gelar
Liga Champions dan Piala Dunia
pada musim yang sama.
 hanya Cafu yang mendapatkan
kartu kuning lebih banyak (enam)
daripada Javier Mascherano di
Piala Dunia.

ilusTrasi foTo:net
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statIstIk

Jerman Layak Juara Dunia
inilah statistik yang membuat Jerman pantas menjadi juara dunia.

PErtaMa, Jerman akhirnya

mencatatkan sejarah sebagai tim
Eropa yang mampu meraih gelar
juara dunia di Benua amerika.
Sebelumnya tak pernah ada tim
luar benua amerika yang berhasil menjadi juara jika Piala Dunia
digelar di wilayah tersebut.
tujuh edisi sudah berlalu dan juaranya selalu dari benua amerika
sendiri.

kEDua, dalam turnamen yang

digelar di Brasil ini, anak asuhan
Joachim Loew keluar sebagai
tim yang paling produktif. Salah
satu contoh ketajaman dari
jerman adalah mampu melumat tuan rumah Brasil dengan
skor 7-1 di laga semifinal, serta
menundukan Portugal 4-0 di laga penyisihan grup.

kEtiGa, berdasarkan catat-

an statistik FiFa, Jerman juga
menjadi tim paling aktif. Die
Mannschaft merupakan tim
paling produktif dengan total
18 gol sepanjang tujuh laga
yang dilalui. Mereka unggul tiga
gol dari Belanda yang melakoni
jumlah partai sama. Dari 18 gol
tersebut, 15 dibuat lewat skema
open play dan tiga melalui bola
mati. Lebih mengesankan lagi, hanya satu gol yang dicetak dari
titik putih. thomas Mueller dkk. pun mencatatkan rata-rata 2,57
gol per pertandingan.
Selain itu, total 5084 umpan dilepaskan toni kroos dkk. sepanjang turnamen, unggul jauh dari argentina yang menempati
urutan kedua soal jumlah umpan dengan 4318. Dari jumlah tersebut, tim asuhan Joachim Loew mencatatkan 4157 umpan sukses,
rinciannya 1016 umpan pendek, 2764 umpan jarak menengah,
dan 377 umpan panjang.
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kEEMPat, Jerman merupakan tim pertama yang mampu
masuk semi final untuk keempat
kalinya secara berturut-turut.
Sejarah mencatat Jerman telah
berhasil masuk semi final piala
dunia pada 2002, 2006, 2010,
dan 2014. Secara total, Jerman sudah 13 kali menginjak semifinal
sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia.



kELiMa, bagi Jerman ini mekELiM
rupakan gelar juara Piala Dunia
keempat atau yang pertama dalam 24 tahun. Brasil (1970-1994)
dan italia (1982-2006) juga perlu
24 tahun untuk memenangkan
gelar keempatnya.
kEEnaM, Dengan harus berjuang hingga babak tambahan
(extra time), Jerman total sudah
11 kali di laga Piala Dunia harus
berjuang sampai perpanjangan
waktu. Dalam hal ini, Jerman
menyamai rekor italia.
kEtuJuh, Gol Gotze meru-

pakan gol ke-171 di Piala Dunia
2014. itu artinya menyamai rekor
gol terbanyak dalam satu edisi
Piala Dunia yang tercatat di tahun 1998. Gol Gotze merupakan
gol keempat di final Piala Dunia
yang dicetak oleh pemain pengganti. namun Gotze menjadi
pemain pengganti pertama yang mencetak gol kemenangan.

tErakhir, trofi ini menjadi
yang keempat diraih Jerman. Sebelumnya, Jerman meraih trofi
Piala Dunia pada 1954, 1974,
dan 1990. Jerman menyamai
prestasi italia yang sudah empat
kali juara Piala Dunia. hanya
Brasil yang pernah menjuarai
lebih banyak dengan koleksi 5
trofi. Dan di Piala Dunia 2014 inilah, Jerman berhasil menggenapi
bintangnya menjadi 4 dengan menjadi Juara Dunia 2014.
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Pegang Bola Tak Lebih dari Dua Detik
Selama melakoni pertandingan
pada event ini, pelatih Joachim Loew
ternyata senantiasa ditemani tim
analis yang bertugas untuk memantau
segala macam perkembangan pemainnya. Tim analis itu bertugas mengevaluasi segala macam tindakan, pergerakan, serta perkembangan performa
Thomas Mueller dkk pada setiap sesi
latihan dan pertandingan. Teknologi
ini pun dapat menganalisis kelema-

 joachim loew

PELatih tiMnaS JErMan

han pemain lawan.
Adalah perusahaan asal Jerman,
SAP, yang diminta oleh Asosiasi
Sepak Bola Jerman (DFB) untuk mengeluarkan sebuah perangkat khusus
bagi timnas mereka. Dilansir dari
laman Telegraph, keterlibatan SAP
untuk membantu Jerman telah dimulai sejak 2010. Melalui teknologi ini,
mereka dapat mengeluarkan hingga 7
juta lembar data tiap sesi latihan atau
pertandingan. Data tersebut menampilkan statistik dan grafik analisis
perkembangan para pemain di tengah
latihan ataupun pertandingan. Grafik
ini dapat dilihat pelatih pada tablet
ataupun smartphone.
Data dipakai untuk mengukur
kinerja utama pemain, seperti jumlah
sentuhan, kecepatan pergerakan,
rata-rata waktu memegang bola,
dan kecepatan pergerakan pemain.
Bantuan dari alat ini terbukti mampu
menekan rata-rata

lamanya pemain Jerman memegang
bola dari 3,4 detik pada tahun 2010,
turun menjadi 1,1 detik pada tahun
2014. Melalui perangkat inilah, Loew
dan asisten pelatih menganalisis
kekurangan setiap pemainnya. Pada
latihan selanjutnya, pria 56 tahun itu
akan memberi tahu letak kekurangan
pemain per individu. Mengacu pada
hasil analisis ini, tim pelatih memutuskan akan menurunkan pemain
yang paling siap bermain dalam
sebuah pertandingan.
Diyakini, selain skill pemain Die
Mainschaft yang mumpuni serta
ditopang pula oleh teknologi tinggi,
skuad Jerman akhirnya meraih gelar
juara dunia keempat mereka. Berkat
penggunaan teknologi itu, pemain
dengan mudah menebak arah alur
bola lawan yang dihadapi, mematikan
pergerakan pemain andalan lawan,
serta mencari celah untuk mencetak
gol.

Bantuan dari alat ini terbukti mampu menekan
rata-rata lamanya pemain Jerman memegang
bola dari 3,4 detik pada tahun 2010, turun
menjadi 1,1 detik pada tahun 2014.
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[ profil terpilih ]

Aghnia Zamzami

Karateka Cilik
Prestasi Internasional
Sempat gagal gara-gara pernafasan.
Kini ia menebus kegagalan dengan giat berlatih.
Laporan : Siska Prestiwati
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Seni beladiri asal Jepang, Karate,
bukan hanya milik orang dewasa. Seorang gadis cilik pun bisa menguasainya, bahkan ia sudah mengantongi
prestasi internasional. Aghnia Zamzani, siswi kelas 4 SDN Banjaran IV,
Kediri, rela mematuhi segala aturan
dan segala pantangan yang tidak boleh
dilanggar. Keteguhan dan kegigihannya membuat gadis berusia 9 Tahun
ini berhasil membawa pulang Medali
Emas pada Milo Open di Malaysia, 6 –
8 Juni 2014 lalu.
Siang itu Aghnia tampak bergela
yut manja sambil memegang tangan
sang ibu, Cahya Wuri Handayani yang
senantiasa mendampinginya dalam
setiap mengikuti berbagai kejuaran
KATA baik di dalam maupun di luar
negeri.
“Kamu bicara sendiri saja ya, nanti setiap pertanyaan dari mbaknya dijawab ya,” kata sang ibu
yang tidak lain adalah istri
Direktur Perencanaan dan
Pengembangan Bisnis PT
Perkebunan Nusantara X
(Persero) Moch Sulton.
Dengan malu-malu, gadis
kecil ini berjalan mendekati
sofa di sudut ruang kerja sang
ayah. Sekilas tidak ada yang istimewa dari gadis kecil berambut
panjang ini, dia seperti gadis-gadis
seusianya yang masih gemar bermain.
Namun, saat sang ayah memintanya
untuk memperagakan gerakan Karate,
gadis yang sudah memenangkan kejuaraan KATA internasional ini pun se-

perti seorang karateka senior. Dia pun
mengambil sikap kuda-kuda dengan
gerakan mantap. Meskipun genggaman
tangannya mungil, pukulannya yang
menghantam udara begitu bertenaga.
Beberapa kombinasi gerakan goju sho
dai berupa pukulan dan tendangan ditunjukkannya dengan mahir.

Meski baru berusia 9 tahun, Aghnia
sudah berhasil membawa pulang beberapa medali mulai dari perunggu, perak
hingga emas di berbagai kejuraan baik
di dalam negeri hingga keluar negeri.
Keberhasilannya membawa pulang beberapa medali tersebut tidak terlepas
dari tekad dan kerja kerasnya untuk
berlatih setiap hari dan selalu mentaati
segala peraturan khususnya menghindari makanan dan minuman tertentu
yang dilarang oleh pelatihnya.
“Setiap hari latihan, meskipun puasa saya tetap latihan,” kata Aghnia.
Gadis cilik berambut sebahu ini
mengungkapkan setiap hari mulai
Senin sampai Minggu selalu latihan. Kalau tidak ada kejuaraan porsi
latihannya adalah 30 % untuk latihan
speed dan 50 % untuk latihan power.
Tetapi kalau ada kejuaraan maka latihan speed-nya bisa sampai 50 % dan
100 % untuk power.
“Kata pelatih, kalau sudah dekat kejuaraan itu latihannya harus ditambah.
Untuk speed dan power harus terus
naik tidak boleh turun. Kalau
turun sedikit saja, pasti akan
kalah,” ucapnya dengan memainkan sabuk coklat yang
masih melingkar di pinggangnya.
Gadis yang sangat menyukai nasi goreng ini menceritakan kalau hari Sabtu dan
Minggu, dia selalu diajak sang
pelatih untuk latihan fisik Gunung Klotok Kediri. Awalnya latihan fisik merupakan latihan yang
sangat berat, namun karena tekad
dan semangatnya untuk bisa berprestasi, membuat Aghnia mampu
menjalani kerasnya latihan tersebut.
“Latihan fisik sangat berguna, agar
nafasnya kuat. Waktu kejuaraan di
Malang, aku kalah di babak final. Ka-
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preStaSi
kata perorangan

rena aku tahu kesalahanku
yaitu aku mencuri nafas. Seharusnya itu tidak
boleh,” kenangnya dengan
muka sedih.
Karena pengalamannya
tersebut,
Aghnia
mengaku dirinya selalu
bisa dan tidak pernah
mengeluh setiap kali
sang pelatih memberinya latihan fisik.
Saat ditanya apa saja
latihan fisik tersebut, dengan enteng
Aghnia menjawab,”
Banyak.”
Misalnya lari dengan beban, lari dengan perut dililiti
sabuk dan ditarik
dari belakang oleh
pelatih, lari naik
gunung dengan beban, push up 50 kali
sampai push up cepat.
”Wah banyak deh,”
imbuhnya lagi sambil memainkan
sabuknya. Selain itu, masih banyak
lagi bentuk-bentuk latihan fisik yang
harus dijalani Aghnia.
Dia menambahkan Ramadan saja
latihannya tidak libur. Dia latihan
pukul 16.00 WIB hingga pukul 17.00
WIB, meskipun dalam kondisi puasa. Diakuinya untuk Ramadan porsi
latihannya memang dikurangi namun
dia wajib latihan setiap hari.
“Saya baru libur saat Lebaran saja,
setelah itu ya latihan lagi selama dua
jam,” sebutnya.
Saat ditanya apakah latihan dalam
kondisi puasa tidak membuatnya lemas atau merasa lapar? Dengan menggeleng-gelengkan kepala ke kanan dan
ke kiri, Aghnia menjawab, “Tidak, sudah terbiasa latihan. Kalau tidak latihan malah tidak enak,” katanya.

tak tergoda naSi goreng & eS krim
untuk bisa mengukir prestasi di kejuaran kata Perorangan Putri usia Dini (7-9
tahun), banyak perjuangan dan kerja keras yang harus dijalani aghnia. Selain
jadwal latihan yang padat dan keras, dia pun harus diet ketat dan
menghindari beberapa jenis makanan dan minuman yang dia
sukai.
“kalau mau ada kejuaraan, tidak hanya latihan saja yang ditambah, saya juga tidak boleh makan dan minum sembarangan.
Saya harus diet dan menunya sudah ditentukan,” ungkapnya.
untuk menu diet menjelang kejuraan, aghnia hanya boleh makan dan minum dengan jenis dan jumlah yang sudah ditentukan.
Misalnya, pukul 07.00 WiB, aghnia harus makan 2 helai roti dan
satu gelas susu, pukul 10.00 WiB konsumsi yogurt, pukul 12.00 hanya
boleh mengkonsumsi kentang rebus dan ikan atau ayam bakar,
pukul 16.00 WiB dia kembali mengkonsumsi 2 helai roti dan pisang,
baru pukul 19.00 WiB, aghnia boleh makan nasi dan ikan yang tidak
boleh digoreng. Menjelang tidur, dia harus mengkonsumsi susu.
Selain harus mentaati menu makanan yang sudah disiapkan,
aghnia juga tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang
asin, goreng-gorengan dan es krim. “ ya, kalau mau ada kejuaran saya tidak boleh minum es krim dan makan nasi goreng,”
ucapnya sambil tersenyum.
Saat ditanya apakah dia tidak ingin makan nasi goreng dan
es
krim dan bagaimana cara dia bisa menghindari makanan dan
minuman kesukaannya tersebut. Lagi-lagi sambil tersenyum, dia
menjawab,” ya pingin. apalagi kalau mau dekat kejuaraan
Senpai Dian
minum es krim di depanku dan menawariku es krim.
katanya
tidak apa-apa kalau sedikit. tapi aku tidak mau, aku
ya, buang
muka aja dan pergi daripada aku nanti tambah
pingin,”.
aghnia mengatakan dia tidak ingin melanggar menu diet yang
sudah diberikan untuknya. Sebab, sedikit saja dia melanggar menu tersebut,
maka dirinya sendiri yang akan rugi. Sebab, pasti dia akan ada masalah dengan
pernafasan saat dia sedang bertanding dan hal tersebut harus dihindarinya agar
bisa pulang dengan membawa medali.
“aku pingin menang dan selalu bilang ke diriku sendiri, kalau aku akan
memang. Jadi agar bisa menang, ya harus disiplin dan berlatih,” tutur gadis yang
bercita-cita sebagai dokter ini.
Sang ibu, Cahya menambahkan karena sangat disiplin, aghnia tidak pernah
jajan di sekolah. Dirinya selalu membawa bekal makanan dan kue dari rumah.
hal tersebut dilakukan atas permintaan aghnia sendiri yang ingin selalu menjaga
asupan makanannya.
alau tidak ada kejuaraan, aku
“kalau
makan nasi goreng dan es krim,”
pungkasnya.

juara 3 Eksebisi SD Putri, tahun 2012
juara 1 Putri usia Dini (7-9 tahun), tahun 2012
juara 3 usia Dini Putri, tahun 2012
juara 1 Eksebisi SD Putri, tahun 2013
juara 2 Putri usia Dini, tahun 2013
juara 3 usia ini Putri, tahun 2013
juara 1 Putri, tahun 2014
juara 1 Putri, di Malaysia tahun 2014
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[ kuliner nusantara ]

Dari Lontong Kak Lin
sampai Durian Ucok
Medan menjadi tujuan wisata kuliner bagi banyak orang.
Yuk intip kuliner apa saja yang menjadi andalan kota
terbesar di luar pulau Sumatera ini.
Sebanyak yang benci aroma durian, sebanyak itu pula yang cinta akan
kelezatan durian. Jika berkunjung
Kota Medan sempatkan untuk mampir
ke gerai durian Ucok yang terletak di
Kedai durian Ucok di Jl Iskandar Muda
No 75. Di kota Medan gerai durian
Ucok ini sangat fenomenal ini. Setiap
malamnya selalu dipadati pengunjung,
baik masyarakat Medan atau para
pelancong dari berbagai daerah.
Tetapi jangan tergesa-gesa menikmati durian Ucok. Jangan takut
kehabisan. Karena durian Ucok tak
mengenal musim. Setiap saat Anda
berkunjung, maka tersedialah durian
yang Anda idam-idamkan. Sebelum
melunasi kunjungan Anda dengan
menyantap durian, ada baiknya cicipi
kuliner-kuliner khas Medan.
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lontong sayur kak lin
Sebelum menjelajah Kota Medan
di pagi hari, sebaiknya Anda mengisi
amunisi terlebih dahulu. Mungkin kali
ini tinggalkan paket breakfast di hotel tempat Anda menginap dan segera
melipir ke Lontong Medan Kak Lin Jl.
Cik Ditiro No 8 F-G-H, Kp. Keling yang
sudah sangat tersohor. Buka dari jam
06.30 – 17.30. Berdiri sejak 20 tahun
lalu, Lontong Medan Kak Lin selalu
menjadi incaran semua kalangan mulai dari anak sekolah hingga presiden.
Lontong tentunya sudah tidak asing
lagi bagi penduduk negeri ini. Berbahan dasar beras yang masak hingga
lunak lontong selalu menjadi pilihan
makanan untuk memulai hari. Di Lontong Medan Kak Lin Anda akan menemukan berbagai jenis makanan yang

menggunakan lontong.
Menu andalannya adalah lontong
sayur, lontong pecal, lontong mie, lontong tahu goreng serta beberapa jenis
olahan lontong lainnya dengan kisaran
harga yang cukup terjangkau. Coba pesan lontong pecal, Anda akan terkejut
dengan rasanya. Rasa pedas dari kuah
pecal nya sungguh berselera, ditambah
dengan aroma manis yang mencuat
dari bumbunya. Pedas dan manis, citra rasa yang sangat khas, menggoda
bukan? Guyuran rebusan touge, kangkung dan aneka sayuran diatas lontong
menambah nikmatnya lontong pecal
khas Kak Lin.
selat panjang
Bagaikan menelusuri sebuah selat nan panjang, Jalan Selat Panjang

nira

bisa dikatakan sebagai tempat eksotis kuliner di kota Medan. Buka dari
Senin—Minggu, 11.00—23.00. Hete
rogen kuliner sangat kental terasa di
sini. Dipastikan nafsu makan Anda
terpuaskan, mulai dari masakan Melayu, Masakan Peranakan, Masakan
Tionghoa hingga makanan India bisa
Anda temukan disini.
Di Selat Panjang seluruh sisi jalannya berisi sederet warung makanan
yang menggiurkan. Anda bisa memilih jenis makanan yang disukai dengan
tempat outdoor atau indoor. Sedikit
tips, Jika ingin sensasi suasana Selat
Panjang sebaiknya Anda pilih menikmati makanan di outdoor. Tetapi
jika tidak kuat dengan udara yang cukup panas, pilih warung indoor yang
menyediakan pendingin ruangan,
dan habiskan malam dengan kuliner
spesial. Dan satu lagi, jika pelancong
muslim sebaiknya sebelum memesan
makanan terlebih dahulu tanyakan
apakah ini halal atau tidak.
Salah satu kuliner andalan Selat Panjang adalah Martabak Piring
Murni. Sebenarnya Martabak Piring
Murni bisa dikategorikan sebagai cemilan. Kenapa? Karena ini lebih mirip seperti pancake, jika dilihat dari
adonan dasarnya yang hampir serupa. Tetapi apa yang membedakannya
dari martabak biasa, yaitu cara pengolahan dan proses masaknya yang
unik yaitu dimasak di atas tunggu
dengan menggunakan arang.
Piring-piring berukuran sedang
disiapkan diatas tungku dan setelah
itu adonan mulai dimasukkan. Ada
dua jenis adonan yang digunakan
satu buat martabak tipis dengan
adonan yang encer, dan satunya lagi
adonan yang kental pekat untuk martabak yang padat. Dan tentunya suhu
tungku juga disesuaikan. Setelah matang martabak siap disajikan sesuai
dengan topping dan taburan gula
putih.
Tidak hanya itu bagi Anda pecinta
chinesse food ada Mie Hok Kien, Nasi
Babi Panggang, Nasi Ayam, Bubur
Ikan, sampai dengan berbagai jenis
dimsum yang sungguh menggugah
selera. Makanan ini sangat cocok
disandingkan dengan minuman di
antaranya es Lo Han Kuo atau es Jalijali. dsb
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Tak Mantaplah
Tak Mampir ke ’si Ucok’
Jika Anda berkunjung ke kota Medan, tak lengkap rasanya jika tak mempir ke
‘si Ucok’. Tubuhnya tidak terlalu besar. Cenderung sedang-sedang saja. Tetapi
dagingnya berisi. Kulit dagingnya kuning, memancar seperti emas. Rasanya legit- campuran manis dan pahit- sehingga menimbulkan citarasa gurih yang tiada
tara. Pokoknya rasanya tak bisa diterjemahkan dengan kata-kata, kalau Anda tak
merasakan sendiri.
Jangan salah, ini bukan si Ucok bujang Medan, tetapi Durian Ucok yang sudah
terkenal seantero Medan. Hampir di seluruh sudut kota Medan terdapat penjual
durian. Uniknya di Medan, durian hampir tidak mengenal musim. Karena setiap
saat selalu ada durian di Medan. Dari sekian banyak penjual durian di Medan,
yang paling terkenal adalah Durian Ucok . Letaknya di Jalan Iskandar Muda dekat
pasar Pringgan.
Selain lokasinya yang mudah dijangkau, Durian Ucok terkenal karena menyediakan durian dengan kualitas terjamin. Tak heran, setiap hari terutama pada
malam hari, puluhan hingga ratusan orang mendatangi Warung Durian milik
Ucok ini. Kabarnya, tiap hari Ucok mampu menjual hingga 4 ribu buah durian.
Menariknya lagi, selain bisa dinikmati di tempat atau di bawa pulang ke rumah, Durian Ucok juga melayani pemesanan durian untuk dijadikan oleh-oleh.
Biasanya pesanan akan ditempatkan dalam sebuah wadah kotak plastik yang
dibungkus dengan koran dan lakban. Dengan teknik pembungkusan yang baik,
biasanya aroma durian tak akan menyengat keras meski dibawa dengan pesawat
udara.
Jangan takut tidak menemukan durian di Medan karena akan selalu tersedia
sepanjang tahun. Jika Anda sedang berkunjung di bulan Desember-Februari,
harga durian relatif murah karena memang musimnya. Diluar bulan itu, harganya
mungkin sedikit lebih mahal.
Pelayanan yang ramah memang menjadi andalan dari Durian Ucok. Anda tidak perlu khawatir jika kurang paham memilih durian yang bagus. Pelayannya
akan membantu memilih durian terbaik sesuai dengan keinginan pembeli. Mau
yang manis, legit, padat, atau rasa manis sedikit pahit, semua tersedia. Jika tidak
sesuai dengan keinginan rasa, jangan sungkan-sungkan untuk mengembalikannya dan tidak perlu bayar. Sungguh pelayanan yang prima. Rasa dan pelayanan
Durian Ucok memang juara.
Dengan menganut sistem pelayanan yang ramah, tak heran jika usaha Durian Ucok berkembang cukup pesat. Soal harga, tak perlu khawatir.  Ucok durian
memberi harga untuk duriannya yang berkwalitas dengan sepantasnya. Jika untuk makan di tempat, harga perbiji bervariasi antara Rp. 20 ribu hingga Rp. 40
ribu, tergantung ukuran. Sementara harga kemasan plastik mulai Rp. 200 ribu
hingga Rp. 400 ribu. (gir/dsb)
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[ parade keindahan alam dunia ]

Swiss Negeri
1000 Danau
Swiss tidak hanya dikenal bersalju. tetapi
ia juga menyimpan banyak danau yang tak
satupun bisa dilewatkan.
 lapOran : r gIryaDI

S

ebaGai negara pegunungan, lebih dari separuh wilayah Swiss berada
di ketinggian 1.200 meter.
Wilayah paling rendah adalah Ascona
dengan ketinggian hanya 196 meter,
sedangkan titik tertinggi di Swiss adalah puncak Dufour 4.634 meter. Sekitar 100 puncak Pegunungan Alpen di
Swiss memiliki ketinggian lebih dari
4.000 meter dan lebih dari 1.800 glaciers dengan garis salju di atas ketinggian 2.500 meter.
Hal ini yang kemudian menyebabkan Swiss terkenal dengan wisata
gunungnya dan sekitar 60 persen kegiatan wisata terdapat di Pegunungan
Alpen. Swiss memang terkenal dengan
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wisata gunung dan bisnis perbankan,
selain produk jam tangan mewah dan
pisau lipat yang berkualitas dan mahal. Swiss watch, produk kebanggaan
masyarakat yang merupakan simbol
informasi ketepatan waktu, teknologi
dan seni yang berkualitas tinggi.
Perjalanan dengan tiket Eurorail
bisa anda lakukan sejak pagi hari dari
Belanda melalui Luxemburg dan singgah seharian menikmati festival tradisi kuno zaman Medieval yang sedang
dilaksanakan di kawasan Kota Lama.
Luxemburg memiliki benteng-benteng
di tepian jurang yang memiliki peran
unik abad 16 hingga tahun 1867 dalam
sejarah Eropa. Kawasan kuno ini kini
termasuk One of Europe’s Greatest
Fortresses yang dilindungi UNESCO.
Perjalanan dilanjutkan menuju

Swiss menggunakan kereta dini hari
dengan fasilitas sleeperette untuk tidur. Transportasi publik di Swiss yang
paling nyaman dan tepat waktu adalah kereta bertenaga listrik. Ketepatan
jadwal kereta jadi ciri khas kualitas pelayanan yang dikenal dengan istilah “It
is like a Swiss watch!”
Informasi pariwisata tersedia di tiap
tempat strategis seperti stasiun secara
detil, lengkap dan akurat, termasuk
jadwal dan harga serta variasi kelas
pelayanan. Setiap informasi didesain
dengan menarik, plus peta dan gambar
lansekap yang menunjukkan secara
jelas informasi lokasi dan jenis sarana transportasi yang digunakan. Bagi
wisatawan yang baru pertama kali ke
Swiss, pilihan daerah tujuan wisata
amat tergantung pada informasi yang
diperoleh.
Pegunungan Alpen merupakan kawasan wisata terkenal di Swiss. Berangkat ke wilayah ini, anda bakal
melewati beberapa danau. Interlaken
adalah kota kecil yang terletak di antara
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dua danau, Bienzersee dan Thunersee.
Sebuah kota kecil yang indah dengan
pemandangan puncak Alpen, seperti
Eiger, Monch, dan Jungfrau. Dari kota
ini, anda bisa memilih melanjutkan
perjalanan menuju desa-desa terakhir
di Alpen atau menikmati wisata air
di tepian danau. Kegiatan wisata air
sangat populer seperti berlayar dan
cruising mengunjungi obyek-obyek
wisata di sepanjang tepi danau sambil
menikmati panorama rangkaian puncak gunung bersalju dari kejauhan.
Swiss memiliki ratusan danau yang
terbentuk secara alamiah oleh pegunungan lipatan dan proses gletser. Banyak kota penting terletak di tepi danau, seperti Zurich, Geneva, Nauchbtel,
Montreaux, Lausanne dan Lucerne.
Hiking atau berjalan melalui perdesaan dan perbukitan Pegunungan Alpen merupakan kegiatan wisata olahraga yang paling populer. Paling tidak
ada 50.000 jalur jalan setapak yang
merupakan jaringan yang dilengkapi
dengan informasi peta dan petunjuk
jalan warna kuning yang jelas. Petunjuk jalan ini memuat informasi mengenai arah tujuan, jarak tempuh, waktu
tempuh dan ketinggian. Restoran dan
hotel bertebaran di berbagai sudut
pedesaan dan pinggir Pegunungan Alpen dengan aneka kualitas dan kelas,
mulai bintang lima hingga gubug
petani strawhuis.
Tiap kota memiliki keuikan tersendiri sebagai tujuan wisata, seperti Zermatt dan Saas-Fee yang hanya berjarak
12 kilometer saja. Zermat menawarkan
paket wisata musim panas dan musim
dingin dengan olahraga ski di sekitar
Klein Matterhorn setinggi 3.800 meter

 Ascona tampak anggun di malam hari

PTPN X Magz

volume:
volume:
o13 | 012
Edisi|Liputan:
Edisi Liputan:
Juli - September
april - Juni 2014

 sudut dermaga ascona

menggunakan kereta gantung, maka
Saas-Fee menawarkan paket menawan
menggunakan kereta Metro Alpen.
Seandainya saja Zermatt tidak memiliki panorama puncak gunung Matterhorn yang mengerucut dan unik seperti
tanduk, pastilah Saas-Fee menjadi pesaing berat sebagai tujuan wisata karena
memiliki panorama puncak Dom dan
Monte Rosa yang tertinggi di Swiss.
Terdapat beberapa wilayah yang
menampilkan lansekap tak kalah indah. Grinderwald yang menjadi basis
stasiun kereta bergerigi menuju Jungfraujoch, Murren yang merupakan
desa terakhir yang menjadi terminal
kereta gantung menuju Schilthorn. Di
Jungfraujoch terdapat Sphink Laboratorium Riset Meteorologi, di wilayah
Schilthorn anda disajikan panorama
360 derajat atau pemandangan Alpen

dengan puncak-puncaknya yang berjumlah lebih dari 200 buah, mulai dari
the Bernse Alps sampai the Mont Blanc
di Perancis di sekeliling anda.
Geneva, kota internasional yang
terletak di tepian danau Lac Liman,
memiliki Mont Blanc yang merupakan
puncak Alpen setinggi 4.807 meter.
Puncak Mont Blanc sebenarnya terletak di luar wilayah Swiss, tepatnya di
atas kota kecil Chamonix di wilayah
perbatasan Perancis dan Italia. Panorama puncak Mont Blanc amat memang menawan jika anda memandangnya dari Geneva, sehingga menjadi
nama banyak restoran, hotel, kapal
pesiar. Di wilayah inilah banyak orang
kaya dari berbagai penjuru dunia menikmati kemewahan hidup di antara
air danau yang landai dan puncak gunung bersalju yang menjulang. (dsb)

85

PTPN X Magz

volume: 013 | Edisi Liputan: Juli - September 2014

lucerne

’Negera’ Kedua Turis Asia

 Loucerne yang selalu menawan dilihat dari segala sudut.

lucerne, ”Truely Switzerland,” begitu
komentar seorang turis Australia tentang
kota ini. Dan memang kota kecil ini berpenduduk 60.000 jiwa mencerminkan wajah asli Swiss. Bangunan tua serta dialek
bahasa Swiss-Jerman (salah satu bahasa
resmi Swiss) yang agak melodius kerap
terdengar. Sementara di Zuerich, meski
berbahasa Swiss-Jerman, dialeknya agak
militeristik alias kaku nyaris seperti di Jerman.
Lucerne memang dikenal salah satu
trade mark Swiss. Kota kecil yang terletak
di pinggir danau berbeda dengan Zuerich,
kota terbesar di negeri ini, berpenduduk
350 ribu jiwa. Dari penduduknya Lucerne
juga kalah jauh dibandingkan Basel, Jenewa atau Bern. Tapi untuk urusan pariwisata, kota kecil di Swiss Tengah ini bisa
melompati kemegahan kota kota di Swiss
itu. Lucerne memang dikenal sebagai
salah satu tujuan tetirah di ranah Eropa.
Saban ada tur ke Swiss, kunjungan ke Lu-
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 Pegunungan Alpen

cerne seperti tak pernah dilewatkan.
Begitu menginjak stasiun kereta api
kota ini dan menyeberang jalan menuju
kawasan Altstadt (kota tua), ratusan dan
mungkin juga bisa ribuan turis asal Asia
seperti disemburkan dari bus-bus besar
khusus pariwisata itu, menyesaki ruasruas jalan kota indah ini.
Industri pariwisata di Lucerne bersaing ketat dengan industri jasa paling
terkenal di Swiss lainnya, semacam bank
atau asuransi. Setahun, Lucerne mampu
menarik sedikitnya 5 juta wisatawan. ”Karena perang Irak dan juga sars, tahun ini
turis yang datang tidak makin banyak,”
tutur Angela Kaufmann dari kantor statistik kota ini.
Dan jangan kaget, data dari biro statistik Lucerne menunjukkan, turis asal Indonesia mencapai 4.237 untuk tahun 2001
serta meningkat menjadi 5.396 untuk
tahun kemarin. Memang jumlah ini masih
kalah jika dibandingkan dengan jumlah

turis asal negeri makmur macam Amerika, Korea Selatan, Jepang atau Cina.
Desa nelayan
Sebelum terkenal seperti sekarang
ini, Lucerne hanyalah desa nelayan. Masyarakat setempat memanfaatkan Danau Lucerne sebagai salah satu sumber
penghidupan, di samping menjadi petani
dan peternak tentunya. Tapi sejak jalur
di pegunungan Alpen di San Gotthardo
dibuka yang menghubungkan Swiss Tengah dan Italia tahun 1220, kota nelayan
kecil ini lambat laun berkembang seperti
sekarang.
Sayang, entah apa sebabnya, Danau
Lucerne bukan danau yang ideal untuk
memancing. Ikan-ikan di danau berwarna
jernih ini tidak sebanyak ikan di danau
kanton (provinsi) tetangganya, seperti
Danau Zug. Ada yang menyebutkan,
ganggangnya tak sebagus atau sebanyak
di Danau Zug.
Lucerne yang dipandang sebelah mata
akhirnya tumbuh menjadi kota kecil yang
menawan. Baik karena budayanya yang
relatif masih Swiss, juga karena landskap
kota ini yang masih kuno dan alamnya
yang terpelihara amat rapi.
Di beberapa kota satelitnya seperti
Meggen, Kriens, Emmen, Kuessnach,
Littau hingga Ebikon, kerap ditemukan
masyarakat Swiss yang memelihara ayam
atau kelinci. Tak jarang, saban akhir pekan terdapat pameran kelinci dan ayam
yang jumlahnya sekitar 50 ekor saja.
Namanya juga hobi, kendati hanya
belasan ekor jumlahnya, tetap saja orang
sini nekad memamerkannya. Memelihara
ayam dan kelinci memang sebuah hobi
yang sangat tipikal Swiss, seperti mengelus-elus keelokan perkutut bagi masyarakat Jawa. gir
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Museum Pablo Picasso

jika tertarik dengan benda kuno atau lukisan, Lucerne juga menyediakan tempatnya. Puluhan museum berada di kota ini. namun
yang paling menarik adalah Museum transportasi dan Museum
Pablo Picasso, pelukis aliran kubisme asal italia.
Museum transportasi paling sesak dijubeli turis karena memang
koleksinya paling lengkap dan besar. namanya juga Museum transportasi, isinya ya kendaraan, terutama kereta api di Swiss.
Sementara Museum Pablo Picasso menyerap turis yang ingin
menyaksikan lukisan serta foto-foto sang maestro semasa hidup.
Selain tempatnya yang berada di jantung kota, museum ini juga
terawat dengan sempurna.
Bosan dengan museum atau suasana kota Lucerne, silahkan menikmati panorama Danau Lucerne. Banyak jadwal kapal yang akan
mengangkut anda untuk menikmati Danau Lucerne. tinggal datang saja ke dermaga utama yang berada di dekat stasiun kereta api
Lucerne ini, sejarak selemparan batu, dermaga itu sudah terlihat.
Sementara bagi yang ingin menikmati keindahan Lucerne dari
tempat yang agak luas, bisa memilih tur atau jalan sendiri ke Gunung Pilatus atau Gunung rigi. Dua gunung ini sangat terkenal di
Lucerne. Bahkan ada idiom jangan mengatakan pernah ke Lucerne
jika belum pernah mencapai kedua puncak gunung itu.
namanya memang puncak gunung, tapi masyarakat Swiss sangat pintar untuk membuat sebuah tempat terpencil menjadi sangat gampang dijangkau. Maklum, ada kereta kabel gantung yang
siap membawa turis ke kedua puncak gunung ini. Memang ada juga
kereta biasa menuju ke kedua puncak itu, namun kereta ini akan tutup selama musim salju.
Sementara kereta kabel gantung beroperasi sepanjang musim.
Penulis amerika Mark twain yang pernah singgah di puncak kedua
gunung ini, konon bisa sampai ke puncak dengan cara dipanggul di
punggung orang lain. Maklum saja, zaman itu memang siapa saja
yang ingin ke puncak rigi atau Pilatus mesti jalan kaki, kecuali Mark
twain.gir

www.padmatour.com
padma tour organizer
@padma_tour

Garuda regency M-60 rewwin, Waru - Sidoarjo
Ph. 0822 3207 3310 / 031-70980068
Fx. 031-8554004
sales@padmatour.com

Corporate Gathering
Business Meeting
Car & Bus rental
hotel & resort
Special trip
ticketing
umroh
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 Suasana pintu masuk menuju Puslit Kopi dan Kakao di Jember.

Puslitkoka untuk
Secangkir Kopi yang Hmm...
Sebelum menyeruput secangkir kopi, mungkin tak terlintas bagaimana kopi diolah.
Selayaknya, para pecinta kopi datang ke puslitkoka di Jember, untuk mengetahuinya.
Laporan: SAP Jayanti

B
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erwisata di lokasi yang
menyuguhkan keindahan
alam, itu sudah biasa. Begitu juga dengan wisata di
taman bermain dengan banyak wahananya. Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao (Puslitkoka) di Jember bisa
menjadi tujuan wisata yang menyenangkan bagi keluarga.
Tidak sekedar berwisata dan
jalan-jalan, mengunjungi Puslit yang
berlokasi di Jalan Panglima Besar
Sudirman No. 90 Jember ini juga bisa
memberikan pengetahuan baru. Kita
bisa mengetahui bagaimana cara pembuatan makanan dan minuman yang
dekat dengan kehidupan sehari-hari
kita yaitu kopi dan coklat.
Letak Puslitkoka Jember tidak berada di pinggir jalan besar sehingga pe-

ngunjung harus membawa kendaraan
pribadi. Jaraknya sekitar 40 menit
dari pusat kota Jember. Sebelum memasuki gerbangnya, pengunjung akan
disambut deretan pohon karet sepanjang kanan dan kiri jalan.
Masuk ke lahan hingga melihat pengolahan kopi dan kakao di Puslit ini
tidak bisa dilakukan sendiri. Sebelumnya pengunjung diminta membuat
janji terlebih dahulu sehingga nantinya bisa disiapkan karyawan untuk
mendampingi dan menerangkan langkah demi langkah sebelum coklat atau
kopi bisa kita nikmati. Pengunjung
puslit ini beraneka ragam. Mulai dari
mahasiswa, pelajar, pegawai, ibu PKK
hingga keluarga yang memang ingin
suasana berbeda.
Menurut sejarahnya, Puslitkoka
didirikan pada 1 Januari 1911 dengan
nama waktu itu Besoekisch Proefs-

tation. Setelah mengalami beberapa
kali perubahan baik nama maupun
pengelola, saat ini secara fungsional
Puslitkoka berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian Republik Indonesia, sedangkan secara struktural
dikelola oleh Lembaga Riset Perkebunan Indonesia – Asosiasi Penelitian
Perkebunan Indonesia (LRPI – APPI).
Puslitkoka adalah lembaga non profit yang memperoleh mandat untuk
melakukan penelitian dan pengembangan komoditas kopi dan kakao secara
nasional, sesuai dengan Keputusan
Menteri Pertanian Republik Indonesia
No. 786/Kpts/Org/9/1981 tanggal 20
Oktober 1981. Juga sebagai penyedia
data dan informasi yang berhubngan
dengan kopi dan kakao.
Kebun Percobaan (KP)dan kantor
menempati areal seluas 380 ha. Tidak
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semua kebun yang dimiliki puslit menjadi satu dengan kantornya di Jl. PB
Sudirman. Ada beberapa yang terpisah
seperti KP kopi arabika di Andungsari
dengan ketinggian 100-1.200 m dpl
(di atas permukaan laut), kopi robusta
dan kakao di KP Kaliwining dan KP.
Sumberasin di ketinggian 45-550 m
dpl. Jenis kopi yang dikembangkan di
sini merupapakan robusta varietas super yang hanya ada di Puslitkoka Jember. Varietas ini memiliki keunggulan
lebih tahan terhadap parasit berbahaya, memiliki kemampuan regenerasi
yang bagus dan lebih efisien dalam hal
waktu. Dibandingkan dengan varietas
lain, panen robusta varietas unggul ini
3-4 bulan lebih cepat dibandingkan
varietas biasa.
Di puslit juga terdapat satu perpusatakaan yang lengkap. Koleksi buku dan
majalah di perpustakaan sebanyak
38.706 judul dan 38.983 eksemplar,
terdiri atas 7.622 judul artikel tentang
kopi, 5.024 judul artikel kakao, dan
lebih dari 15.677 judul artikel tentang
karet, tembakau, dan tanaman lainnya.
Di awal kunjungan kita akan diajak
melihat sumur artesis yang menjadi
sumber pengairan tanaman di sini.
Sumur tersebut baru dibuat setelah 1314 tahun Puslitkoka menempati lahan
yang sekarang. Sebelum ada sumur
tersebut, puslit sering mengalami
masalah pengairan.
Kemudian pengunjung akan melihat tempat pembibitan yang tertutup
dengan waring. Hal ini bertujuan agar
tanaman tidak terkena sinar matahari
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 Pengemasan coklat di Puslit Kopi dan Kakao Jember.

secara langsung. Di lahan kakao, pengunjung bisa menyaksikan beragam
tanaman kakao mulai dari masih berwarna hijau, kuning, coklat hingga
kemerahan. Penanaman kakao menggunakan sistem tumpang sari dengan
tanaman karet sekaligus juga sebagai
langkah diversifikasi.
Yang unik, daun romposan dari
tanaman yang ada di puslit digunakan
untuk pakan ternak. Jangan kaget melihat ada empat kandang berisi domba
di tempat ini. Ternyata domba-domba
ini dikembangbiakkan dengan sengaja
dan pada saat Idul Adha akan dijual
dengan kepada karyawan yang ingin
berkurban. Tentu saja harganya lebih
murah dibandingkan dengan domba
yang ada di pasar.
Perjalanan kemudian dilanjutkan ke
bagian pengolahan. Ini yang menarik
karena pengolahan kopi dan kakao
menjadi bubuk kopi atau biji kakao
masih dilakukan dengan cara sederhana. Pembakarannya masih mengguna-

foto:Dery ardiansyah

kan kayu. Setelah melalui proses lebih
lanjut baru kita bisa mencicipi coklat
seperti yang biasa kita konsumsi.
Di ujung perjalanan, pengunjung
bisa mampir ke koperasi untuk melihat dan membeli berbagai produk
olahannya. Untuk kakao misalnya, sudah diolah biji kakao, pasta, lemak dan
bungkil kakao, permen coklat, bubuk
coklat. Bagi penggemar kopi, primer
kopi yang masih berupa biji kopi yang
sudah disangrai, kopi bubuk, kopi instan, biji kopi sangrai, kopi instan rendah kafein, kopi-jahe instant dan kopi
ginseng instan yang bisa dibeli untuk
buah tangan. Selain itu ada juga nata
de coco, sabun dari lemak kakao, minyak kelapa, gula semut dan gula merah. Setelah dicicipi, rasa coklat merk
Vicco yang menjadi brand Puslitkoka
tidak semanis coklat batang yang banyak dijual di supermarket. Menurut
salah seorang karyawannya, mereka
memang tidak banyak menambah bahan lain agar rasa asli coklat bisa muncul. Tidak lantas dikalahkan dengan
dominasi rasa manis dari gula dan
susu.
Sultan Firdaus, warga Sidoarjo yang
kebetulan berwisata di Puslitkoka menyatakan dirinya sudah mendengar
dari beberapa temannya mengenai
tempat ini. Rasa penasaran akhirnya
membawa Sultan serta beberapa teman kuliahnya berwisata di Puslitkoka
ketika berkunjung ke Jember. ”Hawanya sejuk. Kita juga jadi tahu bagaimana sebenarnya proses pembuatan coklat dan tahu seperti apa rasa
coklat yang masih otentik,” ujarnya.
Berkat kunjungannya ini juga Sultan
bisa mengetahui langsung bentuk biji
kakao sebelum diolah menjadi berbagai macam produk.
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[ teknologi ]

Menebus Kegagalan,
Microsoft Melepas Windows 9

S

etelah Setelah beberapa
waktu lalau menyeruak di
pasaran, nampaknya Windows 8 belum bisa menunjukkan kehebatannya sebagai penerus
dari Windows 7, ini dibuktikan dengan
adanya banyak kritikan akan ketidakpuasan yang datang mengalir ke markas Microsoft selaku perusahaan yang
merilis operating system (OS) ini.
Seperti yang dilansir dari Slash
gear, Windows 8 terlihat kurang menarik konsumen meski dijual dengan
harga murah dan biaya upgrade dari
Windows 7 yang sangat murah. Hal
ini disebabkan karena Windows 8 menawarkan perubahan yang radikal sehingga mengubah kebiasaan pengguna
komputer.
Laporan terbaru juga menyebutkan
bahwa nasib Windows 8 masih dirun
dung murung, pasalnya sistem operasi
terbaru Microsoft ini hanya digunakan kurang dari 25 juta PC desktop di
seluruh dunia. Angka ini bisa dibilang
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sangat rendah untuk standar Microsoft. Menanggapi hal ini Microsoft lalu
melakukan perbaikan untuk menyempurnakan Windows 8 yang dinilai ‘gagal’.
Seorang sumber bernama Paul
Thurrott, menjelaskan bahwa “Threshold” adalah nama kode yang digunakan
internal Microsoft untuk menyebut
Windows 9. Thurrott yang dikenal sebagai pengelola situs teknologi khusus
Windows, winsupersite.com juga memperkirakan Windows 9 akan dirilis pada
bulan April 2015.
Dalam perbaikannya, nampaknya
Microsoft Windows 9 akan memunculkan kembali Start Menu yang menjadi
ciri khas dari Windows yang dihilangkan pada OS Windows 8. Fitur antar
muka Live Tile atau Metro, yang memungkinkan pengguna berganti tampilan tradisional dekstop akan tetap
dipertahankan, mengingat dari hasil
survey, fitur yang satu ini mendapat
sambutan baik dari pengguna Windows

8. Selain itu, dikatakan juga akan ada
perbaikan pada Microsoft app world.
Jika kita melihat ke belakang, nampaknya Windows 8 memiliki nasib
yang hampir sama seperti Windows
Vista. Sistem operasi yang awalnya
menjanjikan tapi malah mendapat
banyak kritikan. Menyadari Windows
Vista tak diterima dengan baik, maka
Microsoft langsung merancang sistem
operasi baru, dan lahirlah Windows 7
yang mendapat sambutan meriah di
kalangan pengguna komputer.
Hal ini tampaknya akan terulang
pasca kelahiran Windows 8. Namun
hingga saat ini belum ada bocoran resmi dari Microsoft tentang fitur dan desain apa yang akan diusung oleh Windows 9. Jadi kita tunggu saja, akankah
Windows 9 yang juga mendapat julukan ‘Windows Blue’, dapat mengangkat
kembali pamor Microsoft setelah keterpurukan yang disebabkan oleh Windows 8? Kita tunggu saja. 
Angger Putranto/bs
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kIngston hyPer-X Predator - 1 tB

Mampu Menyimpan
200 Film HD
SeberaPa besar kapasitas flash
disk Anda, apakah sebatas 4 GB (gi
gabyte), 8 GB, atau sudah 16 GB?
Coba cek flash disk keluaran Kingston
yang sudah memiliki kapasitas hingga
1 TB (terabyte) ini.
Ya, Anda tak salah baca. USB Flash
Drive DataTraveler HyperX Predator
3.0 Kingston sudah dimutakhirkan
hingga memiliki ruang penyimpanan
sampai 1 TB atau setara dengan 1.000
GB.
Dengan kapasitas yang sangat
besar itu, DT HyperX Predator 3.0
memiliki kecepatan 240MB/s (mega
byte per secon) untuk membaca file
dan 160MB/s untuk menulis file.
Unit ini juga mendapatkan sertifikasi SuperSpeed USB 3.0. Sementara
jika dikoneksikan pada akses USB
2.0, maka kecepatan yang dihasilkan
adalah 30MB/s untuk baca dan
30MB/s jika menulis file.
Mungkin tidak secepat kebanyakan SSD
yang ada di dalam
laptop, tapi kecepatan HyperX ini
cukup cepat untuk
sebuah flash disk.
HyperX Predator
memiliki
ukuran
2,8 inci x 1,06 inci x
0,8 inci tanpa penutup. Dengan penutup
maka panjangnya akan
mencapai 3,49 inci. Material casingnya terbuat dari

logam zinc alloy untuk
memastikan kualitas
superior, tahan guncangan dan desain
modern. DataTraveler
HyperX Predator 3.0
dipasarkan dengan
Kignston
key
ring yang dapat
disesuaikan
dan
sebuah HyperX valet
keychain. Unit ini juga
kompatibel dengan USB 2.0.
“DataTraveler HyperX Predator
3.0 terbaru kami memungkinkan
pengguna untuk menyimpan seluruh
file digital mereka ke dalam sebuah
Flash Drive USB 3.0,” ujar Nathan
Su, Direktur Flash Memori Kingston,
wilayah Asia Pasifik, dalam keterangannya di ajang CES (Computer
Electronic Show) di Las
Vegas, Amerika Serikat.
“Kapasitas
penyimpanan
yang
besar
dan kecepatan transfer
USB 3.0 memungkinkan
pengguna
untuk menghemat waktu
karena mereka
dapat mengakses,
mengedit,
dan
memindah aplikasi-

aplikasi
atau filefile seperti
film HD secara
langsung ke dalam
drive tanpa adanya
lag (jeda) pada kinerjanya,” imbuhnya.
DataTraveler HyperX Predator 3.0 ini kompatibel dengan
spesifikasi USB 3.0 dan telah dioptimalisasikan untuk port USB 3.0 yang
terdapat pada PC-PC terbaru.
Para pengguna diyakini dapat bekerja dengan video atau file grafis
yang berat, atau gamer yang menyukai traveling dengan membawa berbagai koleksi file gamenya akan sangat berterimakasih pada kecepatan
dan besarnya kapasitas drive ini.
Harga flash disk ukuran 1 TB belum terungkap tapi untuk ukuran 512
MB dijual seharga $1.750 (Rp17,2
juta). Jadi perkiraan kami harga flash
disk ini yang berukuran 1 TB paling
tidak 2 kali lipat dari harga ukuran
512MB. Perusahaan ini juga merilis
versi 32 GB dan 64 GB.
Kingston sendiri telah merayakan
ulang tahunnya yang ke-25 dalam industri memori. Perusahaan ini didirikan pada 17 Oktober 1987, dan telah
diklaim menjadi perusahaan memori
pihak ketiga terbesar di dunia. 
angger putranto
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Singapore trek technology dan perusahaan komputer
asal amerika yakni international Business Machines (iBM)
Corporation mulai menjual Flashdisk pertama secara komersial pada tahun 2000. Singapore
trek technology menjual Flashdisk dengan merek “thumbdrive”, dan iBM memasarkan
drive tersebut pertama kali di amerika utara dengan produk bernama “DiskOnkey” yang
dikembangkan dan diproduksi oleh M-Systems, sebuah perusahaan yang berbasis di
israel. untuk pertamakalinya flasdisk memiliki kapasitas penyimpanan 8 MB, lima kali
lebih besar daripada kapasitas disket (floopy disk) pada waktu itu. Pada tahun 2000 Lexar
memperkenalkan Compact Flash (CF) dengan koneksi uSB, dan kabel uSB untuk hub uSB.
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Penyimpan Data Era Modern

Bernostalgia Dengan Disket,
Flashdisk Masa Lampau

92

Flashdisk menjadi benda yang sangat membantu bagi ribuan orang yang
membutuhkan media penyimpanan da
ta digital. Apalagi dengan kapasitas yang
cukup besar tapi dengan ukuran yang
kecil, sehingga praktis dibawa kemanamana. Tapi masihkah kita ingat, jauh
sebelum flashdisk, di antara kita pernah hadir media penyimpanan digital
bernama floppy disk atau orang lebih
mengenalnya dengan sebutan disket.
Disket adalah media penyimpanan
digital yang pernah populer pada tahun
1980-an. Saat itu, hampir semua komputer menggunakan benda penyimpan
data yang berkapasitas 1,44 Mb atau
setara dengan tulisan sebanyak 400
halaman ini.
Disket terdiri dari sebuah medium
penyimpanan magnetis tipis berbentuk bulat dan lentur dengan plastik
keras berbentuk persegi sebagai pembungkusnya. Cara kerja disket hampir
sama seperti harddisk dimana plat
bundar yang berisi data dalam disket
akan diputar oleh motor dalam floopy
disk drive.
Data digital yang tersimpan di dalam disket sendiri berbentuk titiktitik magnetik, sesuai pola on/off
standar pada representatif data. Sedangkan bagian pembungkus disket
berupa plastik keras berguna untuk
melindunginya dari sentuhan tangan
manusia. Karena sebelum adanya
pembungkus plastik, disket yang berukuran besar hanya dibungkus dengan
kertas karton sehingga tampak rapuh
dan mudah rusak.
Generasi berikutnya muncul disket yang berlabel 2HD, disket jenis
ini berkapasitas lebih besar mampu
menyimpan data pada kedua sisi
lempengan magnetiknya.
Sebelum dikomersialkan, disket
mulai digagas pada tahun 1971, di
mana pada tahun tersebut untuk pertama kalinya disket diperkenalkan ke
dunia oleh perusahaan komputer asal
Amerika yakni International Business

Machines (IBM) Corporation. Saat itu,
IBM memperkenalkan disket dengan
ukuran 8 inci. Tapi sebenarnya disket
sendiri telah dikembangkan oleh IBM
sejak tahun 1967 di bawah pimpinan
Alan Shugart. Pada saat peluncuran
pertamanya disket ini bernama Memo
ry Disk dan hanya berkapasitas sebesar
79,7 kb.
Berselang enam tahun, media penyimpanan ini berubah nama menjadi floppy disk. Floppy disk ini mempunyai kapasitas penyimpanan data yang
lebih besar, yaitu 160 kb. Dengan ukur
an fisik yang lebih kecil, yaitu sekitar
5¼ inci. Tidak berhenti sampai disitu,
sekitar tahun 1984, IBM mengembangkan floppy disk dengan bentuk fisik
yang lebih kecil, yakni berukuran 3½
inci, dengan kemampuan menyimpan
data hingga 720 kb. Tak lama setelah
itu, kapasitasnya pun bertambah menjadi 1,44 Mb. Sejak saat itulah disket
mulai diproduksi secara besar-besar
an. Mungkin bagi anak-anak yang lahir sekita tahun 1980an sampai awal
1990an tak asing dengan merek disket
Verbatim, Maxell dan Sony. Karena
itulah produsen-produsen disket yang
tergolong besar pada saat itu.
Sampai akhir tahun 1990an, disket
ini menjadi media penyimpanan data

digital yang sangat praktis dan banyak
digunakan oleh orang. Sampai akhirnya keberadaan disket sebagai media
penyimpanan digital mulai tersisih
dengan kemunculan media penyim
panan yang baru seperti CD, DVD,
memory card dan Flash disk. Dengan
ukuran yang lebih kecil tetapi berkapasitas besar ditambah dengan harga
yang semakin terjangkau, tak heran
jika orang-orang mulai beralih dari
disket ke CD sampai Flash disk.
Belum dapat dipastikan siapa yang
mengembangkannya Flash disk pertama kali karena ada tiga perusahaan
yang memperselisihkan yaitu M-Systems, Netac, dan Trek 2000. Flash
disk mulai dipasarkan pada tahun 2001
di Amerika oleh IBM. Ukuran data yang
dapat disimpan pada waktu itu adalah
8 MB, data terakhir di tahun 2006 sudah mencapai 500 GB sampai 1 TB.
Karena permintaan disket yang semakin menurun, salah satu perusahaan besar yang memproduksi disket
yakni Sony, pada tahun 2011 lalu telah
berhenti memroduksi disket. Inikah
pertanda punahnya disket? Tapi sekarang ini masih ada beberapa negara
yang masih menggunakan disket sebagai media penyimpanan data digital.
Angger Putranto
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Hardisk dari Waktu ke Waktu

Dari Seukuran almari sampai Sebesar Dompet
Perkembangan harddisk dan penyimpanan komputer dimulai dari tahun 1956 .
Perkembangan hardis, baik kapasitas dan fleksibiltas menarik disimak. Paling tidak
kita tahu ternyata hardisc masa awal besarnya sebesar almari. Dan kini sudah bisa
dikemas sebesar dompet dengan kapasitas tak kalah besar.
Tahun 1956
 IBM memperkenalkan RAMAC 350,
yang ukuran lebih kurang dua kulkas
pada tumpukan 50 cakram. Kapasitas penyimpanan hanya mencapai 5 MB.
Tahun 1961
 Byrant Computer 4240 hard drive kapasitas 90 MB. Harddisk ini memiliki 24
piringan masing-masing berukuran 39
inchi.
Tahun 1962
 IBM meluncurkan harddisk dengan
kode 1301 “Advanced Disk File”. Memiliki
25 piringan, masing-masing berukuran
24 inchi dan berkapasitas 28 MB.
Tahun 1963
 IBM memperkenalkan removable harddisk pertama dengan kode 1311, yang
meiliki 6 piringan dan masing-masing piringan memiliki ukuran 14 inchi, berkapasitas 2.69 MB.
Tahun 1965
 IBM meluncurkan harddisk yang diberi kode 2310 “Ramkit” dengan satu piring
an berukuran 14 inchi harddisk ini berkapasitas 1.024 MB. Ini harddisk pertama
yang hanya mempergunakan satu piringan.
Tahun 1966
 Harddisk berkode 2314, dirilis oleh IBM. Berkapasitas 29.17 MB dan memiliki
sebelas piringan masing-masing piringan memiliki ukuran 14 inchi.
Tahun 1971
 IBM meluncurkan harddisk berkode IBM 3330-1 dengan sebelas piringan, ukuran masing-masing piringan 14 inchi dan harddisk ini berkapasitas 100 MB .
 IBM mengenalkan disket drive untuk pertama kali. Disket berkapasitas 0.8Mb
berkode IBM 23FD diluncurkan dengan kapasitas 0.0816 MB piringan tunggal 8
inchi dan hanya bisa membaca.
Tahun 1973
 Pada tahun ini IBM memperkenalkan tipe baru hard drive dengan kode nama
“Winchester.” berkapasitas 35mb.
Tahun 1975
 IBM 62 GV “Gulliver” dengan kapasitas 5 atau 9 MB dengan piringan tunggal 14
inchi disk drive pertama dengan teknologi “rotary actuator”.
Tahun 1976
 IBM memperkenalkan disk drive dengan media piringan permanen harddisk ini
berkode 3350 “Madrid” dengan kapasitas 317.5 MB dengan ukuran piringan 14
inchi.
 IBM melaunching 23FD “Crystal”, disk drive pertama yang mampu menulis dan
membaca dua sisi disket, berkapasitas of 0.568 MB yang terdiri dari satu piringan berukuran 8 inchi.
 Shugart Associates memproduksi SA400 yang di klaim disk drive pertama yang
berukuran 5.25 inchi mampu mendukung disket yang berukuran 0.2188 MB dan
memiliki piringan tunggal berukuran 5.25 inchi.
Tahun 1979
 IBM melaunching penyimpanan pertama dengan teknologi “thin film heads”
berkode 3370 yang memiliki kapasitas 571mb dan memiliki 7 piringan berukur
an 14 inchi.
 IBM merilis harddisk berkode 62PC “Piccolo” dengan kapasitas 64 MB dengan
menggunakan piringan berukuran 8 inchi sebanyak 6 buah piringan ini adalah
penyimpanan pertama yang menggunakan ukuran 8 inchi.
 Fujitsu memperkenalkan media penyimpanan pertama berukuran 10.5 inchi disk
drive berkode F6421 “Eagle” dengan kapasitas 446MB menggunakan piringan

sebanyak 6 buah dengan ukuran masing-masing piringan 10.5 inchi
 Seagate Technology melaunching ST-506, dalah yang pertama menggunakan
media berukuran 5.25 inchi, disk drive dengan kapasitas 5 MB dengan menggunakan empat buah piringan yang masing-masing berukuran 5.25 inchi.
Tahun 1980
 Harddisk berkapasitas 1gb pertama diperkenalkan adalah IBM 3380. Ukurannya
masih sebesar kulkas, beratnya masih berkisar 250 kg dengan harga $40,000.
Tahun 1981
 Sony memperkenalkan disket drive pertama dengan ukuran 3.5 inchi ini adalah
disk drive pertama berukuran 3.5 inchi disk drive dengan kode OA-D3OV dengan
kapasitas 0.4375 MB yang terdiri dari piringan tunggal berukuran 3.5 inchi.
Tahun 1982
 Adalah Control Data 9715-160 disk drive pertama berukuran 9 inchi dengan
menggunakan enam piringan dengan kapasitas 150mb.
Tahun 1983
 Rodime memperkenalkan disk drive pertama yang berkapasitas 10mb . disk drive
ini dibuat dengan kode RO352 yang terdiri dari dua piringan dengan masingmasing piringan berukuran 3.5 inchi.
 Maxtor memperkenalkan XT-1140. Disk drive pertama menggunakan delapan
buah piringan yang dicontrol oleh perantara motor dengan ukuran masing-masing piringan sebesar 5.25 inchi dengan kapasitas mencapai 126 MB.
Tahun 1984
 Hitachi merilis disk drive pertama
dengan ukuran 8.8 inchi dengan
kode DK815-5 yang mempergunakan delapan buah piringan dan
berkapasitas total mencapai 460
MB.
Tahun 1985
 Control Data, Compaq Computer
dan Western Digital bersama-sama
mengembangkan harddisk bestandar IDE 40-pin (Intelligent Drive Electronics or Integrated Drive Electronics) ide menjadi salah satu patokan
standar untuk interface harddisk
beberapa dekade kemudian.
 Produsen Imprimis menggabungkan harddisk pertama yang menyatu
dengan interface kontrolnya.
 Quantum memperkenalkan harddisk berkapasitas 10.5mb dengan
ukuran 3.5 inchi.
 Western Digital mengembangkan interface harddisk pertama yang menggunakan ESDI (Enhanced Small Device Interface) interface ini bisa memungkinkan
akses data yang lebih cepat di pc.
Tahun 1986
 Conner Peripherals merilis harddisk berkode CP340, harddisk ini berukuran 3.5
inchi dan berkapasitas 40 MB dengan memanfaatkan dua buah piringan di dalamnya.
 Apple Computer’s Mac Plus salah satu komputer yang mempergunakan interface SCSI.
Tahun 1988
 Prairie Tek mengeluarkan harddisk yang berkode 220. Harddisk ini adalah yang
pertama kali memepergunakan ukuran 2.5 inchi (cikal bakal harddisk laptop)
harddisk ini mempergunakan dua buah piringan dengan total kapasitas mencapai 20mb.
 Conner memeperkenalkan harddisk dengan kode CP3022 dengan kapasitas 21
MB dengan mempergunakan satu buah piringan berukuran 3.5 inchi.
 Hitachi melaunching harddisk dengan kode DKU-86i, di klaim yang pertama
harddisk dengan kapasitas 1,890 MB dengan mempergunakan delapan buah
piringan.
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Diaspora
PreDikSi itu akan menjadi kenyataan.
Dalam 35 tahun mendatang China akan
menjadi penguasa dunia. Ya. Para pakar
internasional memprediksi tidak akan lama lagi, tepatnya pada 2050 China akan
menjadi penguasa dunia menggantikan
Amerika Serikat yang sudah sakit-sakitan
meski umurnya belum terlalu tua.
Amerika belum lama menjadi penguasa
dunia. Kalau ingatan kita masih cukup kuat
kita akan tahu bahwa Amerika baru benarbenar menjadi penguasa dunia pada awal
1990-an ketika Uni Soviet sebagai pesaing
utama runtuh dan komunisme sebagai kekuatan politik terkubur.
Prof. Kishore Mahbubani, ahli politik
internasional dari Singapura, termasuk
yang percaya bahwa singgasana penguasa
dunia akan beralih ke China pada 2050.
Dalam bukunya “The Great Convergence”
(2013) Mahbubani mengatakan bahwa
sekarang pun sebenarnya China sudah bisa
mengambil alih estafet dunia dari Amerika
karena kekuatan ekonomi China sudah
lebih besar dari Amerika. Tapi, kata Mahbubani, China memilih untuk bersabar
menanti sampai kondisi benar-benar mapan untuk mengambil alih kepemimpinan
dunia. Kendati ekonominya sudah melampaui Amerika tapi kekuatan militer China
masih di bawah Amerika. Itu terlihat kasat
mata dari jumlah belanja militer dari kedua
negara. China tidak mau jorjoran dibandingkan Amerika dalam belanja militer.
China lebih santai dan bahkan membiarkan Amerika ngos-ngosan kecapekan
membiayai ekspansi militernya di Timur
Tengah. Dengan begitu, ekonomi Amerika
akan makin kepayahan dan akan ambruk
sendiri lebih cepat dari perkiraan.
Gempuran Israel terhadap Palestina
saat ini sudah menghabiskan miliaran
dolar tanpa hasil. Semua biaya itu “ditanggung” Amerika karena, semua tahu, bahwa
Israel adalah negara bagian Amerika ke51.
China juga mempersiapkan diri untuk mengambil alih hegemoni dunia dari
Amerika dengan cara yang berbeda. Do-
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minasi dilakukan melalui kekuatan militer dan ekonomi, sedangkan hegemoni
dilakukan melalui kekuatan kultur dan
peradaban, termasuk di dalamnya adalah
ideologi.
Amerika menjadi penguasa dunia yang
komplet. Ia mendominasi melalui kekuatan ekonomi dan militer. Di sisi budaya
hegemoni Amerika terasa di mana-mana.
Budaya Amerika mulai sastra, film, musik
menjadi panutan di mana-mana. Semuanya terkait menjadi satu menjadi sebuah
jalinan kekuasaan yang sempurna. Penjajahan ekonomi dan militer menjadi lengkap dengan adanya penjajahan budaya.
China sedang mempersiapkan diri untuk mendominasi dan meng-hegemoni.
China tahu betul bahwa kekuasaan dengan kekerasan saja tidak akan langgeng.
Kekuasaan dengan penetrasi budaya akan
lebih bertahan lama. Amerika tak sampai
bertahan seratus tahun. Amerika memang
bangsa baru sebagai terusan bangsa kulit
putih Eropa yang tidak pernah punya sejarah dan pengalaman dalam kekuasaan.
Sebaliknya, China sudah punya pengalaman sejarah ribuan tahun dalam mengelola kekuasaan pada masa-masa kekuasaan
kekaisaran.
Amerika mewarisi kekuasaan dunia setelah Perang Dunia Kedua pada 1940-an.
Ketika itu Amerika baru bergabung dengan
koalisi Sekutu untuk memerangi Jerman
dan Jepang yang fasis. Dua kekuatan itu
akhirnya tumbang dan Sekutu mengambil
alih. Keadaan ekonomi Amerika Serikat
sedang berkembang sementara sekutu-sekutunya di Eropa sedang menurun. Maka,
Amerika memunculkan ”Marshall Plan”
untuk menata dunia. Kekuatan ekonomi
Amerika menjadi motor untuk membangkitkan ekonomi dunia yang terpuruk. Kekuatan militer Amerika semakin kokoh
seiring dengan kemampuan ekonominya
yang semakin kuat. Tidak perlu waktu lama
Amerika pun ditahbiskan sebagai penguasa baru dunia menggantikan Inggris.
Peralihan kekuasaan ini berlangsung
mulus tanpa gejolak. Ini gampang dipa-

hami karena Amerika dan Inggris adalah
negeri serumpun, sama-sama kulit putih
dan mempunyai ideologi yang sama. Inggris pun rela menyerahkan kekuasaan itu
kepada Amerika.
Inggris sudah kepayahan membiayai
ekspansinya di hampir seluruh pojok dunia.
Inggris pernah dengan bangga menyebut
dirinya sebagai pusat kemaharajaan dunia.
The Sun Never Set in England, matahari
tidak pernah tenggelam di Inggris. Begitulah orang Inggris membanggakan luasnya
wilayah jajahan mereka yang membentang
dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika.
Kekuatan angkatan laut Inggris menjadikannya mudah mengembangkan wilayah
jajahannya ke seluruh dunia. Dari penjajahan itu Inggris mendapatkan kekuatan
ekonomi dengan mengeksploitasi negaranegara jajahannya. Dominasi militer dan
ekonomi Inggris menjadi lebih lengkap dengan munculnya hegemoni budaya Inggris
terhadap negara-negara yang dikuasainya.
Inggris secara sengaja mendesain penjajahan budaya ini melalui indoktrinasi
lewat karya-karya sastra. Puncak kehebatan karya sastra Inggris berjalan paralel
dengan kekuasaan militer dan ekonomi.
Karya-karya sastra Inggris mempunyai
kualitas tinggi sekaligus punya kekuatan
penetrasi yang hebat untuk mencuci otak
manusia-manusia di negeri jajahan maupun di seluruh belahan dunia lainnya.
Almarhum Edward Said menelaah
penjajahan budaya sistematis itu dalam
karya monumentalnya ”Culture and Imperialism”. Said mengatakan bahwa Inggris sengaja melakukan cuci otak (brain
wash) melalui kara-karya sastranya untuk
menunjukkan kepada dunia bahwa mereka
adalah manusia unggul di dunia.
Orang Inggris adalah bangsa kulit putih,
white man, yang diciptakan sebagai manusia beradab yang dikirim ke dunia untuk
mendidik bangsa-bangsa lain yang tidak
beradab. Bangsa Inggris datang ke Asia dan
Afrika bukan untuk menjajah tapi untuk
menjalankan misi kemanusiaan mengajarkan peradaban pada bangsa-bangsa lain.
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Itulah yang dilakukan Inggris di
wilayah-wilayah jajahannya di Afrika,
India, dan juga Indonesia. Meski singkat, penjajahan Inggris di Indonesia meninggalkan legasi kolonialisme budaya
yang jelas. Stamford Raffles, salah satu
Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia,
lebih dikenal sebagai intelektual dan budayawan penulis buku ”The History of
Java” daripada seorang penguasa kolonial.
Toh penguasaan Inggris yang total itu harus berakhir dalam waktu relatif pendek.
Eksploitasi militer, ekonomi, dan budya
terhadap negara-negara jajahan itu pada
titik tertentu membangkitkan kesadaran
dan perlawanan. Ketika beban ekonomi
semakin berat maka Inggris pun
satu persatu harus melepas daerah
jajahannya.
Amerika sebagai penguasa baru
tidak banyak belajar dari kegagalan
Inggris. Amerika menguasai dunia
dengan kekuatan militernya. Kekuatan ekonominya bisa diandalkan
untuk membiayai belanja militer
besar-besaran. Penetrasi budaya
Amerika sudah menjalar ke seluruh
sudut dunia. Nilai-nilai demokrasi
dan kapitalisme liberal dianggap sebagai satu-satunya ideologi dunia.
Amerika mengatur semua dan
segalanya. Semua tata organisasi
dunia dibuat oleh Amerika untuk
melanggengkan kepentingannya.
Organisasi bangsa-bangsa dunia
PBB dibuat tidak berdaya dan berada di bawah bayang-bayang Amerika selama-lamanya. Karena itu tidak
perlu ada pertanyaan mengapa PBB
tidak bisa berbuat apa-apa terhadap
agresi Israel kepada Palestina.
Organisasi perdagangan internasional WTO, Bank Dunia, dan Dana
Moneter Internasional IMF adalah
organisasi yang dikendalikan sepenuhnya oleh Amerika untuk kepentingannya.
Model kekuasaan seperti ini tidak
akan berjalan lama. Amerika sudah ngosngosan membiayai operasi militernya di
Timur Tengah. Amerika akan kalah lagi
sebagaimana mereka kalah memalukan di
Vietnam. Kali ini harga yang harus dibayar
jauh lebih mahal, Amerika harus siap-siap
meninggalkan kursi singgasana dunia.
China menunggu dengan sabar dan
tenang tidak grusa-grusu. China mempelajari betul kelebihan dan kekurangan
orang-orang kulit putih ketika menguasai
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dunia. Dari situ China akan membangun
sebuah kepemimpinan dunia yang kokoh
dan berlangsung sangat lama. China sudah
berpenglaman menjadi penguasa selama
ribuan tahun dalam sistem kekaisarannya.
Pengalaman itu tidak dimiliki Inggris dan
Amerika.
China menguasai dunia dengan diaspora yang ada di mana-mana. Penduduk
China yang 1,4 miliar adalah seperlima
penduduk dunia. Satu di antara lima orang
yang berdiri di bumi ini adalah orang China. Itu belum termasuk diaspora China
yang ada di setiap negara di dunia ini.
China punya potensi sebagai penguasa
abadi dunia. Kekuatan ekonominya su-

dah menjadi yang terbesar di dunia. Tidak
perlu menunggu waktu yang lama untuk
membangun kekuatan militer untuk mengungguli Amerika. Teknologi perang China,
mulai dari robot, nuklir, sampai senjata
antariksa, sudah melewati Amerika. China
hanya menunggu waktu yang tepat untuk
mengambil alih kekuatan militer Amerika.
China tidak akan menempatkan dirinya
sebagai penguasa dunia yang menjajah.
Sebaliknya, China akan menempatkan dirinya sebagai mitra-penguasa, penguasa
tapi teman. Yang dijajah tidak merasa dijajah malah merasa dijadikan sebagai te-

man yang saling menguntungkan. Karena
itu, tidak perlu ada perlawanan dan kekuasaan China akan berlangsung ribuan tahun
sebagaimana kekuasaan para kaisarnya di
masa lalu.
Dalam hal hegemoni budaya, China juga
berbeda dari Amerika dan Inggris. China
tidak ingin melakukan penjajahan budaya.
Penetrasinya dilakukan dengan halus dan
bila perlu melalui akulturasi. China mempunyai bakat-bakat yang dahsyat sehingga
pemusik klasik China sudah mengungguli
Eropa dan karya film China sudah bersaing dengan produk Hollywood.
Demokrasi liberal dan kapitalisme barat adalah ideologi yang memaksa, dan karenanya banyak yang benci. China
adalah komunis sejati yang sangat
pintar menempatkan diri. Ketika komunisme sedang surut seperti sekarang mereka tiarap. China pragmatis dalam pembangunan ekonomi.
Mereka mengadopsi model kapitalisme tapi tetap mengendalikannya dengan sangat hati-hati. China
tidak pernah memainkan kartu
komunisme karena sadar kartunya mati. Tapi, modal China ada di
mana-mana di setiap pojok dunia.
Di negara muslim paling militan
pun produk dan modal China bisa
masuk dengan leluasa.
Amerika memasukkan modalnya
dengan membawa ideologi, China
membawa modalnya gratis tanpa
embel-embel apa-apa. Amerika
membantu dengan syarat negara
penerima bantuan harus menjadi
negara demokrasi dengan persyaratan rumit termasuk soal hak asasi
manusia yang dipaksakan.
China tak pernah bicara soal-soal
sensitif itu, karena itu China terasa
lebih friendly dan diterima di mana-mana.
Diaspora China yang luas menjadi agen
yang efektif untuk melakukan penetrasi
kekuasaan. Jumlah mereka di setiap negara mungkin tidak besar tapi menguasai
perekonomian.
Indonesia adalah salah satunya. Di negeri kita, diaspora China adalah minoritas
tapi mendominasi ekonomi.
Pada titik tertentu dominasi ekonomi
ini akan diubah menjadi dominasi politik,
dan itu bukan sesuatu yang terlalu sulit.
China akan menguasai dunia, dan-kelihatannya--hal itu adalah niscaya. Wal
lahu a‘lam.
image:google
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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

dr. tri wijayanti
PT nusanTara medika uTama

sri yanti
markeTing PT. dasaPlasT nusanTara

sIaP hadaPI
PeruBahan ZaMan

etos kerja
dInaMIs dan
ProfesIonal

satu tahun lebih, Pt nusantara Medika utama berdiri.
Banyak tantangan dan perubahan yang harus dilewati dan
dilalui seluruh karyawan anak perusahaan Pt Perkebunan
nusantara X (Persero). Dengan berdiri menjadi anak perusahaan, kini rumah sakit semakin mandiri untuk mengelola sendiri segala hal termasuk
perawatan kesehatan dan keuangannya pun lebih leluasa.
Meskipun sudah menjadi anak perusahaan, tidak banyak perubahan di Pt nusantara Medika utama, terutama menyangkut kesejahteraan karyawan. hingga saat ini,
Perjanjian kerja Bersama (PkB) masih mengacu kepada PtPn X. Sehingga, besaran gaji,
insentif hingga bonus-bonus pun masih ada.
Dengan menjadi anak perusahaan, Pt nusantara Medika utama lebih leluasa dalam
melakukan pengembangan bisnisnya mengikuti perkembangan zaman. hal ini sudah
mulai terlihat, baik dari segi peningkatan kualitas mutu layanan, fasilitas hingga sumber
daya manusianya. 
m danafia
sTaf QC, PT enero, gedeg, moJokerTo

sebagai karyawati di Pt.
Dasaplast nusantara yang
merupakan anak perusahaan dari
PtPn X (Persero) yang bergerak di bidang industri karung
plastik dan waring yang memiliki pangsa pasar domestik
dan internasional, saya memperoleh kesempatan untuk
mengembangkan potensi diri serta memperlajari etos kerja
yang dinamis dan profesional.
Saat ini pasar negara uSa dan Jepang sebagian besar
telah menjadi tujuan ekspor dari produk Pt. Dasaplast nusantara, harapan Saya kedepannya Pt. Dasaplast nusantara
dapat melebarkan sayap dan menguasai pasar Eropa secara
keseluruhan, dan PtPn X (Persero) sebagai induk perusahaan dapat terus memberikan dukungan guna menunjang
perluasan jangkauan pangsa pasar produk dari Pt. Dasaplast nusantara.

MeMasarkan leWat WeBsIte
bekerja di pabrik baru di Pt Enero (Energi agro nusantara),
anak perusahaan PtPn X yang memproduksi bioetanol,
M Danafia mengaku merasa tertantang, terutama dengan
sistem pemasaran. Melihat potensi pasar luar negeri yang
berpeluang lebar, ia mencoba membuat ‘cara baru’ memasarkan produk bioetanol melalui website.
“Dengan website, sistem pemasaran bisa menjangkau pasar luar negeri yang lebih
luas,” kata karyawan yang lulusan ti salah satu perguruan tinggi swasta di Mojokerto
ini. Menurutnya, ia sedang membangun website yang mempromosikan bioetanol, ke
pasar global. Dengan memasarkan lewat internet, ia yakin bioetanol akan bisa berkembang. “Sayangnya website ini masi offline,” kata Danafia yang baru jadi karyawan tahun
2013 ini, sembari berharap perusahaan mau mensuport idenya itu. 

reni herawaty
QC PT miTraTani 27

PeruBahan
Besar
besar harapan saya untuk
melihat Mitratani 27 jauh lebih
besar lagi, terlebih setelah saya
bekerja hampir kurang 20 tahun
disini.namun sejauh ini berbagai
perubahan nampak jelas terlihat, terlebih setelah pengambil
alihan saham ke tangan PtPn X.Diantaranya dengan peningkatan kesejahteraan karyawan. 

”Innalilahi wa inailahi rojiun”
turut beduka Cita atas meninggalnya

Ir. H. Adi Anubowo
Divisi Quality Control & Pengembangan Lahan
Pt Perkebunan nusantara X (Persero)
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Semoga Tuhan memberi tempat terbaik di antara orang-orang yang
beriman, dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan.

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

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

Kantor PerwaKIlan: Perumahan Taman Gandaria Valley
Jl taman Gandaria Blok F/12a, telepon/Fax: 021-7396565
Kebayoran lama - Jakarta selatan

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
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