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VISI
Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka
yang berwawasan lingkungan.

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

Tahun Pembuktian
Salam hormat,
Tahun ini kita akan memasuki babak baru dalam
industri gula. Sebab, tahun ini pemerintah dalam
hal Kementerian Perdagangan dan Kementerian
Perindustrian, bersama Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI) telah menerbitkan keputusan
SNI Wajib bagi produksi Gula Kristal Putih (GKP),
yang akan berlaku mulai Juni 2015 mendatang.
SNI Wajib GKP untuk mendorong produksi gula
semakin bermutu dan mampu bersaing di pasar
global, seiring akan masuknya gula impor. Selain
itu, pemberlakuan SNI Wajib bagi gula merupakan
bentuk perlindungan pada konsumen.
Demi mencapai itu, PTPN X yang
membawahi 11 pabrik gula, telah
melakukan persiapan sejak 5 tahun
silam. Persiapan itu terdiri dari revitalisasi dan optimalisasi mesin-mesin
yang ada di PG. Selain itu, sebagai
PTPN penyumbang gula terbesar
nasional, PTPN X juga menunjuk PG
Gempolkrep sebagai ujung tombak
menghadapi persaingan mutu gula
yang berlabel SNI.
Edisi 15 PTPN X-Magz, menurunkan secara
tuntas kesiapan PTPN X dalam menyongsong
SNI Wajib GKP. Mulai dari on farm dan off farm,
dilaporkan secara komprehensif untuk memberikan
gambaran yang jelas tentang kesiapan pemberlakuan SNI di lingkungan PTPN X.
Selain menurunkan laporan utama, PTPN XMagz juga melaporkan tentang kronik-kronik PGPG dan kegiatan lain yang memberikan kontribusi
bagi korporasi. Selain itu, juga diturunkan artikelartikel lain yang diharapkan memberikan inspirasi
bagi sidang pembaca.
Tak kalah menarik, juga dilaporkan hasil Lomba

Karya Tulis (LKT) internal yang diikuti tak kurang
dari 142 peserta dari berbagai divisi di lingkungan
PTPN X dan anak perusahaan. Ide-ide tentang
pengelolaan SDM yang menjadi tema tahun ini juga
menarik untuk disimak.
Bagi ibu-ibu ada artikel yang patut dibaca,
tentang hamil anggur. Hamil anggur bukan sebuah
mitos, tetapi disebabkan oleh pertumbuhan janin
yang tidak sempurna dan berujud gelembung seperti buah anggur. Bagaimana cara mengatasinya,
silakan dibaca artikel tersebut.
Untuk menghangatkan suasana, kami juga menurunkan kuliner dan wisata. Kali ini kami menurunkan laporan pedasnya ayam panggang Bangi, Kediri. Sedangkan wisata,
kami menurunkan laporan wisata
akhir musim dingin di Eropa. Laporan
ini menarik karena menggambarkan
kerumitan menjadi turis bulk-packer,
istilah turis yang membawa barang
bawaan sangat banyak.
O ya, tahun ini PTPNX-Magz,
kembali menyabet juara ketiga di ajang
kompetisi tahunan sampul muka (co
ver) media internal korporasi dan lembaga (Indonesia InHouse Magazine Awards/InMA) 2015 yang
diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS).
Sekali lagi, tahun ini adalah tahun pembuktian
atas resolusi yang seperti disampaikan Direktur
Utama PTPN X pada peringatan tahun baru. Dirut
menekankan pada diversifikasi usaha, kesiapan
menyambut SNI Wajib Gula, dan implementasi
roadmap yang telah dibuat oleh perusahaan.
Akhirnya, kami menyampaikan selamat membaca.
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Resolusi Tahun Baru 2015

Diversifikasi Kunci Sukses
Industri Gula ke Depan

 PT Energi Agro Nusantara (Enero), anak perusahaan PTPN X penghasil bioethanol
Laporan: SAP Jayanti
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Memasuki tahun baru, PT Perkebunan Nusantara X memiliki harap
an baru untuk menjadi perusahaan
lebih baik dengan kesejahteraan dan
semangat yang meningkat. Apalagi ke
depan tantangan industri gula akan semakin berat.
Dalam perayaan yang berlangsung
di hall Kantor Direksi PTPN X, Jalan
Jembatan Merah Surabaya juga diumumkan pemenang lomba In House
Keeping yang juara umumnya diraih
PG Modjopanggoong. Dihibur band
Nada Nusantara, acara berlangsung

gayeng dan penuh keakraban.
Dalam perayaan yang bertema
‘Melewati Tantangan Menumbuhkan
Harapan’ Direktur Utama PTPN X,
Subiyono menyampaikan, sejak dua
tahun terakhir ini sudah waktunya semua pelaku industri membuka mata
bahwa gula tak bisa lagi jadi sandaran
utama keberlangsungan pabrik-pabrik
yang ada. Fenomena ini tak hanya dihadapi industri gula Indonesia, tapi
juga seluruh dunia.
“Harga gula naik-turun, tapi biaya
produksi selalu naik dan tak pernah
turun. Harga gula dunia terus turun
hingga ke kisaran USD 460-470 per

Foto: Dery Ardiansyah

ton,” urainya.
Bagi negara-negara importer murni
yang tidak memroduksi gula sama
sekali, rendahnya harga gula dunia
tentu sangat menguntungkan. Namun,
bagi negara produsen dan sekaligus
importer gula besar seperti Indonesia,
turunnya harga gula dunia sangat meresahkan.
“Gula impor yang masuk dengan
harga rendah sangat memukul industri gula dalam negeri yang digerakkan
oleh para petani tebu rakyat,” tegas
Subiyono.
Sebagai negara produsen sekaligus
importer, kata Subiyono, Indonesia

varietas

berbeda dengan sesama produsen seperti Brazil, India dan Thailand yang
bisa eksis meski harga gula turun karena diversifikasi usahanya jalan.
”Maka seharusnya pelajaran dua
tahun terakhir ini menyadarkan kita
untuk makin serius menggarap diversifikasi karena kunci agar bisa terus
eksis dan tumbuh adalah beradaptasi
dengan keadaan,” kata Subiyono.
Subiyono mencontohkan, sudah
banyak perusahaan yang gagal lalu
gulung tikar karena tidak lagi relevan.
Misalnya Kodak yang dulu dikenal
sebagai raja industri fotografi. Semua
kamera disebut Kodak. Tapi sekarang Kodak gulung tikar, karena dia
mengabaikan perkembangan teknik
fotografi digital. Dia masih percaya
bahwa teknik foto negatif dengan klise
masih dibutuhkan.
“Akhirnya pasar meninggalkannya.
Dan masih banyak perusahaan lain
yang bernasib seperti Kodak,” kata
Subiyono.
Karena itu, Subiyono menegaskan,
untuk bisa bertahan, diversifikasi sepertinya sudah menjadi keharusan.
Menurutnya, Kementerian BUMN sudah menangkap kengototan PTPN X
soal diversifikasi. Kita patut bangga
karena di setiap rapat di kementerian,
semua pabrik gula sudah diinstruksikan untuk merintis diversifikasi.
“Kini semua pabrik lain ingin
mengikuti langkah PTPN X untuk
melakukan diversifikasi usaha. PTPN
X sebagai pioner tidak boleh lengah,”
ujarnya.
Subiyono memaparkan, program
diversifikasi yang dilakukan PTPN X
seperti pabrik bioetanol sudah mulai
berjalan dengan berbagai tantangan
yang ada. PTPN X sudah bertemu dengan PLN untuk menjual listrik dari
program co-generation berkapasitas
10 Megawatt (MW) di PG Ngadiredjo.
Sudah ada MoU di kedua belah pihak
dan nantinya akan dibentuk perusahaan bersama dengan anak usaha PLN
untuk menangani pembangkit listrik
berbasis ampas tebu tersebut. Program tersebut bisa memberikan tambahan potensi pendapatan untuk PG.
Angkanya bisa puluhan miliar dengan
perhitungan BEP (Break Event Point)
sekitar 3-4 tahun.
“Setelah PG Ngadiredjo, co-generation sedang disiapkan di PG Pesantren
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Baru, PG Kremboong, dan PG Gempolkrep,” kata Subiyono.
Subiyono juga kembali mengingatkan tentang wajah industri gula nasional ke depan yang akan diwarnai
persaingan bebas yaitu Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Perbaikan-perbaikan harus
dilakukan. Jika dibandingkan dengan
rata-rata dunia, industri gula Indonesia masih kalah jauh.
Produktivitas lahan Indonesia sekitar 80 ton tebu per hektar, rata-rata
dunia sudah 90 ton tebu per hektar.
Jam berhenti pabrik Indonesia lebih
dari 2,5, padahal yang ideal seharusnya di bawah 2,5. Overall recovery
kita sekitar 75, sedangkan rata-rata
dunia mencapai 85.
”Semua harus bekerja keras.
PTPN X telah banyak
melakukan perbaikan,”
lanjutnya. Mekanisasi terus didorong.
Revitalisasi pabrik
seperti di PG
Djombang Baru,
PG Kremboong,
PG Tjoekir telah
selesai dilakukan.
Dampaknya akan terasa
musim giling tahun
ini di mana mesinmesin akan bekerja lebih bagus.
Di musim giling 2015 PTPN
X diharapkan tidak lagi mengambil tebu dari luar. ”Lebih baik giling
cukup 140 hari. Tidak harus 170-180
hari tapi jam berhenti giling tinggi.
Sekarang maksimal 160 hari dengan
catatan tebu yang bagus sehingga jam
henti bisa turun dan lebih efisien,” tutur Subiyono. Kelemahannya saat ini
industri masih menolerir masalahmasalah teknis, tidak sesuai SOP dan
kontrol juga lemah.
Dirut juga memotivasi anak-anak
perusahaan. PT Energi Agro Nusantara
(Enero) diharapkan terus gigih dan tak
kenal menyerah untuk memasarkan
bioetanol, mencari konsumen baru
dan terus menuntaskan negosiasi dengan calon-calon pembeli.
PT Nusantara Medika Utama juga
cukup agresif. Rencana ekspansi ke
wilayah baru seperti Blitar diminta
dimatangkan dan dihitung kalkulasi

bisnisnya. Demikian pula pengembangan di unit layanan yang sudah
ada seperti pembangunan gedung pelayanan terpadu di Jember, penambahan fasilitas dan sebagainya. Intinya,
jangan takut melangkah dengan perhitungan yang cermat.
PT Mitratani Dua Tujuh juga makin
kreatif, baik dalam upaya mengembangkan pasar ekspor maupun menambah varian produk. Di luar komo
ditas edamame dan okra, Mitratani
terus mengembangkan komoditas
lain karena pasar ekspor dan domestik masih sangat besar untuk dioptimalkan. PT Dasaplast Nusantara juga
diharapkan banyak melakukan terobosan pemasaran, baik untuk pasar
ekspor maupun dalam negeri.
Untuk bisnis tembakau, sudah banyak kemajuan yang
diraih. Tahun 2014
kinerjanya
cukup
bagus. Antisipasiantisipasi seperti
menyelesaikan
permasalahan
stok, efisiensi tenaga kerja, dan
pencipta sistem
grading kualitas
tembakau berhasil
dilakukan. Secara
bertahap ke depan
perlu dipastikan penjualan tembakau dalam
satu musim.
”Kita boleh melambat sekarang,
tapi saya percaya kita selalu bisa bangkit. Tak sekali ini kita mengalami fase
yang penuh tantangan, baik karena
perubahan iklim maupun penurunan
harga gula. Tapi toh kita selalu bisa
bangkit. Bersama-sama kita melewati
tantangan untuk menumbuhkan harapan baru kinerja yang lebih bagus di
tahun ini,” ujar Subiyono optimistis.
Komisaris Utama PTPN X, H Rudi
Wibowo mengatakan untuk bisa berkembang yang perlu dilakukan ada
tiga hal yaitu Efisiensi, Diversifikasi,
dan Optimalisasi. ”Kita bisa diversifikasi kalau sudah efisien baru optimalisasi. Ke depan jalannya memang
tidak mulus,” ujar Rudi. MEA yang
berlaku Desember 2015 tantangannya
tidak hanya peningkatan daya saing
dan kompetensi. Tetapi juga jaringan
di tingkat ASEAN.

”Bersama-sama
kita melewati
tantangan untuk
menumbuhkan
harapan baru
kinerja yang lebih
bagus di tahun ini.”
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Kompetisi IHK PTPN x

Utamakan Pemeliharaan
Mesin dan Alat
Laporan: SAP Jayanti
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Kegiatan In House Keeping (IHK)
terus menjadi perhatian perusahaan.
Seperti tahun lalu, PT Perkebunan Nusantara X kembali menggelar kompetisi IHK antar unit kerja baik di Pabrik
Gula (PG) dan Kantor Direksi.
Sekretaris Perusahaan PTPN X, Mochamad Cholidi dalam perayaan tahun
baru PTPN X yang berlangsung Senin
(5/1) mengatakan tim juri mengalami
kesulitan dalam menentukan pemenang. ”Nilai masing-masing unit bedanya tipis. Semua unit juga menunjukkan perbaikan yang signifikan,”
ujar Cholidi.
Penilaian dilakukan untuk periode
kerja 2014. Tim juri dalam menentukan pemenang tidak melihat apakah
PG tersebut menggunakan alat baru
atau tidak. ”Yang terpenting adalah
pemeliharaan,” ujarnya, tegas. Ia menekankan, tidak jaminan PG yang menerima investasi berupa alat baru pasti
menang.
Diselenggarakan untuk kedua kali
nya, ada perbedaan dalam penentuan
pemenang antara kompetisi tahun
ini dengan sebelumnya. Jika di tahun
lalu ada enam kategori, tahun ini ada
tujuh kategori dengan masing-masing dua pemenang. Untuk juara pertama apresiasi yang diberikan sebesar

Rp 10.000.000 dan juara kedua Rp
7.000.000 sedangkan juara umum Rp
15.000.000.
Direktur Utama PTPN X, Subiyono
saat menyerahkan hadiah kepada
pemenang menyampaikan, IHK sudah menjadi citra perusahaan. ”IHK
tidak boleh dihentikan karena ini sudah menjadi image perusahaan,” kata
mantan Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini.
Menurutnya, Kementerian BUMN
sudah menganggap IHK PTPN X yang
Kategori
Lingkungan Kantor & Halaman Pabrik
Stasiun Ketel & Power House
Stasiun Gilingan
Stasiun Pemurnian & Penguapan
Stasiun Masakan & Puteran
Stasiun Pengemasan
Kantor Direksi
JUARA UMUM

terbaik. Bahkan dalam kunjungan
kerjanya akhir tahun 2014 ke pabrikpabrik gula di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap kondisi
pabrik PTPN X yang terbaik. ”Bahkan
wapres juga menyebut ada pabrik yang
seperti bengkel,” ujarnya.
Penilaian dilakukan selama September dan Oktober 2014. Di tahun ini
Juara Umum diraih PG Modjopanggoong yang merebut juara I di tiga kategori dan juara II di satu kategori.

Juara

Pabrik Gula/Divisi

Nilai

1

Modjopanggoong

389.2

2

Lestari

384.2

1

Meritjan

384.8

2

Pesantren Baru

381.5

1

Modjopanggong

385.5

2

Toelangan

382.0

1

Meritjan

383.3

2

Modjopanggoong

381.3

1

Meritjan

389.5

2

Gempolkrep

383.5

1

Modjopanggoong

396.5

2

Pesantren Baru

380.7

1

Divisi Pengadaan Barang & Jasa

373.5

2

Sekretaris Perusahaan

367.8

Modjopanggoong

1,552.5
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Abdul MuniB - GM PG Modjopanggoong

IHK Butuh Kesadaran SDM
Laporan: SAP Jayanti

Rp 400 juta. Sedangkan untuk 2014 lebih kecil, sebesar
Rp 500 juta. Sedangkan di bawah mesin-mesin diganti
menggunakan keramik agar mudah dibersihkan.
Menjadi juara umum kompetisi In House Keeping
”Yang paling penting memang perawatan. Bahkan
(IHK) di lingkungan perusahaan, bagi PG Modjopanguntuk kebersihan kami menggunakan pihak ketiga, jasa
goong adalah hasil kerja keras dari semua elemen yang
outsourcing,” jelasnya. Di semua area disediakan tiga
ada di pabrik. Sepakat dengan penuturan tim juri lomba,
macam tempat sampah yaitu sampah basah, kering, dan
perawatan menjadi elemen penting dalam IHK. Dan unplastik.
tuk itu tentunya dibutuhkan kesadaran SDM dalam meSebagai pimpinan PG, Munib memilih terjun langrawat alat-alat atau mesin yang digunakan.
sung untuk memantau IHK di
General Manager PG Modjo
PG yang dipimpinnya. Setiap pupanggong, Abdul Munib (penilai”Kita tidak bisa memaksa
kul 22.00 saat pekerja umumnya
an dilakukan tahun 2014 ketika
lebih santai, Munib berkeliling
Abdul Munib menjadi GM di PG
SDM untuk mematuhi IHK
Bersenjatakan pointer,
Modjopanggoong)
mengatakan
jika manajemen sendiri tidak pabrik.
Munib menunjukkan lokasi-lokasi
kesadaran SDM tidak bisa dilepasmemberikan fasilitasnya,”
yang masih kotor atau bahkan
kan dari IHK. ”Tapi kita tidak bisa
puntung rokok yang dibuang semmemaksa SDM untuk mematuhi
barangan.
IHK jika manajemen sendiri tidak
Tidak sekadar kebersihan, keindahan juga diperhamemberikan fasilitasnya,” kata Munib.
tikan. Ia menanami halaman rumah dengan bunga dan
Ia mencontohkan, sebelum IHK diberlakukan, kartanaman dan nantinya dibagikan ke tetangga di sekitar
yawan terbiasa meletakkan baju sembarangan. ”Ya cerumah dinasnya. Nantinya halaman masing-masing rumantel di sembarang tempat begitu,” ujarnya. Akhirnya
mah dinas dilombakan. 
manajemen menyediakan fasilitas berupa loker. Dengan
tersedianya fasilitas, akhirnya sedikit demi sedikit budaya karyawan pun berubah. Termasuk kebiasaan merokok
di sembarang tempat. Untuk mengubah kebiasaan agar
merokok di ruangan khusus juga tidak mudah. Namun
dengan konsistensi akhirnya perilaku pun bisa berubah.
Demi mengubah kebiasaan, tidak jarang sanksi
juga diberlakukan. Munib mencontohkan dalam kedisiplinan menggunakan alat pelindung diri, termasuk
disiplin menggunakan baju saat mengoperasikan mesin.
Dengan alasan panas, banyak operator yang memilih
tidak mengenakan baju. Melihat hal tersebut, Munib
biasanya mengumumkan pelanggaran tersebut melalui
HT sehingga didengar banyak karyawan lainnya. Dan
ia menantang karyawan tersebut
dengan membelikan baju kepada karyawan yang kedapatan
tidak menggunakan baju saat
bekerja.
Agar terlihat bersih, manajemen PG mengganti
lantai yang dulunya traso
menjadi epoksi. Epoksi dilakukan sejak tahun 2013
sebesar 60% dan kemudian
dilanjutkan di 2014. Untuk
2013 investasi yang dikeluarkan untuk penggantian
epoksi dan cat sebesar Rp1,2
miliar yang dicairkan dua kali
masing-masing Rp 800 juta dan

 Abdul Munib
General Manager PG Modjopanggong,

Foto: Dery Ardiansyah
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Perayaan Natal 2014 & Tahun Baru 2015 di PTPN X

Menghadirkan Allah
dalam Keluarga

Foto: Dery Ardiansyah

 Dirprod PTPN X, Tarsisius Sutaryanto menyalakan lilin sebagai tanda dimulainya perayaan natal
tahun 2014 di lingkungan PTPN X
Laporan: Sekar Arum
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Perayaan Natal PTPN X tahun ini
terasa istimewa. Dihadiri oleh hampir 1000 umat Kristiani di lingkungan
PTPN X, acara yang diselenggarakan
di Grha Djombang Baru tersebut terasa begitu khidmat.
Acara dibuka oleh pendeta Richard
Matulessy. Ia pun meminta seluruh
umat Kristiani untuk menyadari kehadiran Allah di dalam keluarga dan
bagaimana keluarga berperan penting
dalam sejarah keselamatan.
Selain itu, Romo Bonifacius Hudio
no, yang juga ikut serta membuka misa
tersebut dalam paparannya mengatakan, Natal merupakan sukacita bagi keluarga karena Sumber Sukacita memilih hadir di dunia melalui keluarga.
“Sang Putera Allah menerima dan
menjalani kehidupan seorang manusia
dalam suatu keluarga,” ungkapnya.
Melalui keluarga itu pula, tambahnya, Ia tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang taat pada Allah
sampai mati di kayu salib. Di situlah
Allah yang selalu beserta kita turut
merasakan kelemahan-kelemahan dan

kepahitan akibat dosa .
Ditambahkannya, Allah telah mempersatukan suami-istri dalam ikatan
perkawinan untuk membangun keluarga kudus. Mereka dipanggil untuk
menjadi tanda kehadiran Allah bagi
satu sama lain dalam ikatan setia dan
bagi anak-anaknya dalam hubungan
kasih. Keluarga mereka pun menjadi
tanda kehadiran Allah bagi sesama.
“Namun sayangnya perubahan cepat dan perkembangan dahsyat dalam
berbagai bidang bukan hanya memberi
manfaat, tetapi juga membawa akibat
buruk pada kehidupan keluarga,” kata
Hudiono mengingatkan.
Hudiono menekankan, banyak dijumpai masalah keluarga yang masih
perlu diselesaikan, seperti kemiskinan,
pendidikan anak, kesehatan, rumah
yang layak, kekerasan dalam rumah
tangga, ketergantungan pada minum
an dan obat-obatan terlarang, serta
penggunaan alat komunikasi yang tidak bijaksana.
Apalagi ada produk hukum dan
praktik bisnis yang tidak mendukung
kehidupan seperti pengguguran, pelacuran, dan perdagangan manusia.

Permasalahan-permasalahan tersebut
mudah menyebabkan konflik dalam
keluarga.
“Sementara itu, banyak orang cen
derung mencari selamat sendiri; makin
mudah menjadi egois dan individual
is,” papar Romo.
Dalam keadaan tersebut, imbuh
Romo, keluhuran dan kekudusan keluarga mendapat tantangan serius.
Nilai-nilai luhur yang mengekspresikan hubungan cinta kasih, kesetiaan,
dan tanggungjawab bisa luntur.
“Saat-saat kudus untuk beribadat
dan merenungkan Sabda Allah mungkin pudar,” katanya.
Kehadiran Allah bisa jadi sulit dirasakan. Waktu-waktu bersama untuk
makan, berbicara, dan berekreasi pun
menjadi langka. Pada saat itu, sukacita
keluarga yang menjadi dasar bagi perkembangan pribadi, kehidupan menggereja, dan bermasyarakat tak mudah
dialami lagi.
Direktur Produksi PTPN X, Ir. Tarsisius Sutaryanto, MM dalam kesempatan
yang sama mengutarakan, Natal adalah saat yang mengingatkan kita akan
kehadiran Allah melalui Yesus dalam
keluarga. Natal adalah kesempatan
untuk memahami betapa luhurnya keluarga dan bernilainya hidup sebagai
keluarga karena di situlah Tuhan yang
dicari dan dipuji hadir. Keluarga sepatutnya menjadi bait suci dimana kesalahan diampuni dan luka-luka disem
buhkan.
“Natal menyadarkan kita akan
kekudusan keluarga. Keluarga sepantasnya menjadi tempat di mana orang
saling menguduskan dengan cara
mendekatkan diri pada Tuhan dan saling mengasihi dengan cara peduli satu
sama lain,” katanya.
Sutaryanto mengingatkan, para
anggotanya hendaknya saling mengajar dengan cara berbagi pengetahuan
dan pengalaman yang menyelamatkan.
Mereka sepatutnya saling menggembalakan dengan memberi teladan yang
baik, benar, dan santun.
Tak hanya itu, menurut pria berkacamata ini, Natal mendorong untuk
meneruskan sukacita keluarga sebagai
rumah bagi setiap orang yang sehatisejiwa berjalan menuju Allah, saling
berbagi satu sama lain hingga mereka
pun mengalami kesejahteraan lahir
dan batin. Natal mengundang keluar-

varietas

ga kita untuk menjadi oase yang menyejukkan, di mana Sang Juru Selamat
lahir.
Di situlah sepantasnya para anggota
keluarga bertemu dengan Tuhan. Sutaryanto mengutip injil Matius 11:29
yang berbunyi: ”Datanglah kepadaKu, kamu yang letih lesu dan berbeban
berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.”
“Dalam keluarga, di mana Yesus
hadir, yang letih disegarkan, yang
lemah dikuatkan, yang sedih mendapat penghiburan, dan yang putus asa
diberi harapan,” katanya.
Karena itu ia berharap, para jemaat
Kristiani PTPN X juga meneladani hal
tersebut, termasuk dalam pekerjaan.
Sebab, tempat bekerja merupakan bentuk kecil dari keluarga. Semua pekerja
yang ada di sini menyayangi keluarga
sama halnya menyayangi pekerjaan.
“Dengan rasa cinta yang mendalam
maka apapun yang kita kerjakan akan
keluar dari hati dan hasil terbaik yang
bisa dilakukan,” tuturnya.
Ditambahkannya kembali, ia pun
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 suasana khidmat perayaan natal tahun 2014 di lingkungan PTPN X

bersyukur atas perjuangan banyak
orang untuk membangun keluarga
Kristiani sejati, di mana Allah dijum
pai. Ia pun berdoa bagi keluarga yang
mengalami kesulitan supaya diberi
kekuatan untuk membuka diri agar
Yesus pun lahir dan hadir dalam keluarga mereka.
”Marilah kita menghadirkan Allah

Foto: Dery Ardiansyah

dan menjadikan keluarga kita sebagai
tempat layak untuk kelahiran Sang
Juru Selamat. Di situlah keluarga kita
menjadi rahmat dan berkat bagi setiap
orang; kabar sukacita bagi dunia. Termasuk juga saat bekerja di PTPN X.
Kami segenap Direksi mengucapkan
Selamat Natal tahun 2014 dan Tahun
Baru 2015,” pungkasnya.
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peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di PTPN X

Meneladani
Sifat Nabi
dalam Bekerja

Foto: Dery Ardiansyah

 Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN X, Moch Sulton, memberikan sambutan
pembukaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Laporan: Sekar Arum
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Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bentuk rasa cinta kepada Rasulullah yang memberikan teladan kepada umatnya di dunia maupun
untuk bekal di akhir kelak. Kedatangan
Rasulullah ke muka bumi adalah untuk
memperbaiki akhlak umat manusia.
Seperti yang dilakukan PTPN X pa
da Jumat, 16 Januari yang lalu. Perusahan yang bergerak di bidang indusri
gula tersebut ingin mengingatkan
kembali para muslimin dan muslimah
untuk merefleksi kerja jujur, kerja cerdas, dan kerja tuntas sesuai apa yang
sudah disyariatkan Rasulullah.
Moch Sulton, Direktur Perencana
an dan Pengembangan PTPN X dalam sambutan pembukaannya mengingatkan, momentum ini diharapkan
mampu menjadi tonggak awal untuk
merefleksi diri dan memperbaiki diri
dari kinerja perusahaan satu tahun ke
belakang.
“Diharapkan akhlak yang dicontohkan nabi menjadi teladan bagi kita se-

mua baik secara mental maupun moral
dan tentu saja mendorong peningkatan
competency based human resources
management (CBHRM) bagi perusahaan”, ungkapnya.
Sementara itu dalam tausyiah-nya,
KH Abdurrahman Nafis menyampaikan 5 sifat mulia Rasulullah sebagai
suri tauladan dalam setiap sendi kehidupan. Namun prinsip moral yang
dicontohkan Rasulullah tersebut sebe
tulnya sangat bisa diterapkan dan memang dibutuhkan dalam kehidupan
sehari-hari contohnya, pekerjaan.
“Siapa pun Anda, bekerja dimana,
apakah Anda seorang pebisnis atau
pengusaha, pasti memiliki nilai-nilai
moral yang Anda yakini dalam bekerja. Lebih dari itu Anda bahkan harus
memastikan bahwa prinsip moral yang
Anda yakini itu “benar-benar bekerja”
atau mengejawantah dalam pekerjaan
Anda. Lalu apa relevansi sifat-sifat
Nabi di atas dengan pekerjaan Anda?,”
ungkapnya.
KH Abdurrahman Nafis memaparkan lima sifat nabi yang patut dicon-

toh dan diterapkan dalam lingkungan
PTPN X. Lima sifat nabi itu terdiri dari
al-Amin, shiddiq, amanah, tabligh,
dan fathonah.
Al-Amin atau terpercaya, urai KH
Abdurrahman Nafis, sebelum diangkat menjadi Nabi, Muhammad bin
Abdullah dikenal sebagai orang yang
jujur. Sehingga penduduk Mekkah
pun memberinya gelar dengan julukan
Al-Amin. Dalam bahasa Indonesia AlAmin berarti, dapat dipercaya.
“Inilah prinsip pertama dalam bekerja. Anda harus bisa dipercaya. Baik
itu kejujuran Anda maupun kemampuan Anda. Tentu kemampuan yang
saya maksud di sini adalah kemampuan minimal dalam menjalankan
tugas yang diberikan. Bukan kemampuan profesional,” ujarnya dengan
dibumbui rasa humor.
Shiddiq atau benar, bekerja dengan
benar, berarti bekerja secara efektif
dan efisien. Berapa lama menyelesaikan pekerjaan dan target apa yang harus dicapai itu harus benar, tak boleh
meleset dan tak boleh banyak alasan.
Amanah atau pemimpin terpercaya, seperti seorang CEO yang memegang puluhan bahkan ratusan perusahaan. Bagaimana ia mengendalikan
itu semua, sementara dalam satu perusahaan terdapat ribuan karyawan
beserta kompleksitas pekerjaan dan
masalah yang dihadapinya.
Inilah yang bisa dinamakan amanah, yakni membawa para karyawan
dengan tingkat kesejahteraan yang sudah ditargetkan.
Tabligh atau komunikator atau motivator, setelah Anda sukses menjadi
pemimpin di perusahaan, maka level
berikutnya adalah tabligh. Menyampaikan kebenaran, berkomunikasi dengan cara yang benar, memotivasi ke
dalam dan ke bawah serta berbicara ke
publik .
Fathonah atau cerdas, pada level
ini terangnya kembali, seseorang terlihat sangat ideal. Performanya cerdas,
bernas, dan berwawasan. Kaya ide dan
solusi. Mencerahkan dan visioner.
“Lima sifat inilah yang harus diteladani
oleh kita semua sebagai umatnya, termasuk bagi seluruh karyawan PTPN X
agar nantinya dapat memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan setelah menerapkan sifat-sifat tersebut,”
pungkasnya.
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 Seorang bapak menenangkan anaknya
yang mengikuti kegiatan khitanan massal
PKBL Kebun Ajong Jember
Foto: Dery Ardiansyah

PKBL Kebun Ajong Gayasan Jember

121 Anak Ikuti Khitanan Massal
Laporan: R Giryadi

Akhir minggu itu, tenda bertirai kain biru putih
berdiri di sisi kiri PT Nusantara Medika Utama
Unit Rawat Jalan Zona Timur, Ajong Gayasan,
Jember. Terdengar riuh rendah suara anakanak lelaki yang duduk rapi di kursi undang
an. Di bagian paling depan berdiri panggung
bernuansa kebiru-biruan.
Anak-anak ini berpakaian baju koko putih,
sarung, dan peci putih. Sebagian besar dari mereka berusia 10 tahun, didampingi oleh sanak
keluarga masing-masing. Mereka adalah warga
sekitar Kebun Tembakau Ajong Gayasan, Jember, yang mengikuti khitanan massal.
Ketika jam menunjukan pukul 08.00, bunyi
marawis mulai terdengar. Wajah anak-anak sudah tampak memerah. Ada juga yang sudah
mulai bergelayut ke orang tua atau saudara
tuanya yang mengantar. Mereka sudah merasakan waktu dikhitan sudah dekat.
Acara itu juga dihadiri tokoh ulama setempat, GM Kebun Ajong Gayasan, Sugiyanto, Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT Nusantara
Medika Utama, Tri Ratna Tjahjani.
Pada sambutannya, GM Kebun Ajong
Gayasan, Sugiyanto, memaparkan, khitanan
massal yang diselenggarakan Kebun Ajong
Gayasan ini merupakan acara rutin tahunan
yang merupakan bagian dari program bina lingkungan.
“Acara sunatan massal ini adalah sebagai

wujud rasa syukur dan kepedulian terhadap
masyarakat sekitar lingkungan wilayah kerja Kebun Ajong Gayasan,” katanya.
Selain itu, Sugiyanto mengungkapkan, kegiatan khitanan massal kali ini terselenggara
atas dukungan dan kerjasama dengan PT Nusantara Medika Utama Unit Rawat Jalan Zona
Timur. Selain dapat meningkatkan silaturahmi
dengan warga sekitar unit usaha, acara ini juga
bertujuan membantu kesehatan anak-anak usia
dini. Dengan kata lain, perusahaan juga membantu program pemerintah Menuju Indonesia
Sehat.
“Program Bina Lingkungan Kebun Ajong
Gayasan tahun ini kami prioritaskan untuk kesehatan dan pendidikan anak-anak,” kata mantan
Kepala Divisi Tembakau ini.
Ditambahkan Sugiyanto, sedianya panitia
membuka pendaftaran sejak dua bulan sebelumnya dan menetapkan kuota untuk 100
orang anak. Di luar dugaan, animo masyarakat
hampir dua kali dari kuota yang ditetapkan. Tak
kurang dari 170 anak yang mendaftar. Namun
mengingat keterbatasan waktu untuk menyediakan peralatan medis dan perlengkapan lain,
maka panitia memutuskan untuk menampung
21 anak lagi. “Sisanya, yakni sebanyak 50 anak
akan diikutkan pada penyelenggaraan khitanan
massal tahun depan,” kata Sugiyanto.
Sementara itu, Manager Unit Rawat Jalan
(URJ) Zona Timur PT NMU, dr. M. Agus Burhansyah, menegaskan bahwa NMU juga melayani

masyarakat umum. Menurutnya, masyarakat
sekitar belum tahu persis bahwa pendirian
klinik ditujukan selain untuk karyawan juga untuk masyarakat terutama masyarakat di lingkungan wilayah kerja Kebun Ajong Gayasan. URJ
tersebut buka setiap hari, pukul 07.00-12.00 dan
pukul 17.00-19.00.
Dalam kesempatan itu, Burhansyah juga
mengenalkan dokter, perawat, dan apoteker
yang sedianya bertugas di URJ Zona Timur.
“Januari ini akan tambah dokter gigi,” tukas
Burhansyah.
Dalam proses khitanan massal tersebut, delapan anak dikhitan secara bersamaan di ruang
dengan terdapat 8 tempat tidur. Masing-masing
anak ditangani oleh dua tukang khitan. Khitanan massal kali ini ditangani 18 orang tim medis
terdiri dari 5 dokter dan 13 perawat.
Tak berapa lama, ruangan 4x8 meter dan
tampak bersih itu mulai terasa riuh. Beberapa
anak yang sudah mulai dikhitan, menjerit kesakitan. Bahkan ada yang sampai menangis sejadinya. Mereka yang takut, menutup matanya
dengan peci putihnya. Beberapa anak ada yang
memeluk saudaranya sekuat tenaga untuk menahan sakit.
Di akhir acara, dokter yang bertugas hari itu
mengingatkan agar peserta khitanan massal
melakukan kontrol setiap hari selama tiga hari
berturut-turut. Selain itu ia juga menyarankan
agar lekas sembuh, anak-anak banyak makan
makanan yang mengandung protein. 
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Kucurkan Rp 100 Juta,
PG Lestari Peduli Lansia & Balita

Foto: Dery Ardiansyah

 GM PG Lestari, Soekamto menimbang balita peserta Program CSR PG Lestari, Pengobatan Gratis
dan Bantuan Gizi Balita serta Lansia.

Laporan: Siska Prestiwati
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Balai Desa Patianworo mulai didatangi para ibu yang membawa bayi
balitanya. Selain ibu-ibu dan balita,
tampak beberapa orang dewasa sedang
menggandeng seorang perempuan tua
yang berjalan pelan menuju ke dalam
pendopo.
Pagi itu, suasana Balai Desa Patianrowo yang berlokasi 500 meter dari PG
Lestari tersebut memang berbeda dari
biasanya. Tenda besar lengkap dengan
ratusan kursi plastik tertata rapi, suara
musik pun terdengar kencang.
Di penghujung tahun 2014, Pabrik
Gula (PG) Lestari menunaikan tanggungjawab sosial kepada warga sekitar. Pabrik gula milik PT Perkebunan
Nusantara X yang berada di Nganjuk,
Jawa Timur ini mengucurkan dana sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar khususnya para lansia
dan balita.
General Manager PG Lestari, Soekamto Partowijoyo mengungkapkan di
akhir tahun 2014 ini, pihaknya men-

jalankan Program Corporate Social
Responsibility (CSR) bidang kesehatan
yang bertajuk CSR PG Lestari, Pengobatan Gratis dan Bantuan Gizi Balita
serta Lansia.
“Pabrik gula sebagai perusahaan
yang berada di tengah-tengah masyarakat harus mampu menunjukkan
manfaat untuk lingkungan, salah satunya adalah peduli terhadap kesehat
an,” kata Soekamto ditemui di selasela acara yang berlangsung pada hari
Kamis (18/12/2014).
Soekamto mengungkapkan, penanganan limbah pabrik gula sudah dilakukan dengan baik. Namun, pabrik
gula harus tetap berkomitmen dan
bertindak nyata untuk menjaga lingkungan baik alam maupun kesehatan
masyarakat sekitarnya. Kegiatan CSR
kali ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian dan komitmen
pabrik gula dalam melaksanakan tanggung jawab sosial.
“Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 100 juta dan dilakukan di lima
desa terdekat pabrik gula,” ungkap-

nya.
Dalam kegiatan kali ini, sambung
Soekamto, ada tiga kegiatan yang dilakukan yaitu pengobatan gratis, pemberian bantuan gizi untuk balita dan
juga untuk lansia. Untuk pelayanan
pengobatan gratis, ungkap Soekamto,
pihaknya bekerjasama dengan PT
Nusantara Medika Utama, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara
X yang bergerak di bidang layanan kesehatan.
Sedikitnya ada 1500 masyarakat
sekitar yang bisa menikmati layanan
pengobatan gratis di balai desa masing-masing.
Apalagi,
memasuki
musim penghujan seperti saat ini,
jumlah orang sakit bertambah karena
rentan terhadap udara dingin.
“Kami mengadakan pengobatan
gratis untuk 1.500 orang, khususnya warga di Desa Patianrowo, Desa
Ngrombot, Desa Lestari, Desa Pakuncen, dan Desa Pecuk,” kata Soekamto.
“Sejumlah masyarakat dari kelima
desa tersebut bisa menikmati layanan
pengobatan gratis di balai desa mereka
masing-masing. Kami akan mendatangi balai desa agar masyarakat tidak
terlalu jauh harus pergi ke balai desa
tetangga,” tambah dia.
Setiap desa memiliki jadwal sendi
ri-sendiri. Hal ini sengaja dilakukan
agar mempermudah akses masyarakat
untuk menikmati layanan pengobatan
gratis di dekat rumah mereka.
Dalam program CSR berupa layanan
kesehatan gratis ini, tambah Soekam
to, setiap peserta bisa mendapatkan
layanan kesehatan dan konsultasi kesehatan oleh dokter serta mendapatkan obat secara cuma-cuma.
Sedang untuk kegiatan untuk lansia, sambung Soekamto dilakukan
untuk menghargai jasa para lansia.
Sebab, tidak dapat dipungkiri, pembangunan bangsa saat ini tidak terlepas
dari perjuangan dan kerja keras para
pendahulu kita. Untuk itu, pihaknya
sangat menghormati para lansia yang
telah banyak berjasa.
“Kegiatan untuk lansia merupakan
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bagi para balita.
yandu tersebut,” ungkapnya.
Soekamto mengungkapkan, kegiat
Masih menurut Soekamto, kader
an menimbang badan balita setiap buposyandu merupakan kader-kader
lan merupakan kegiatan yang sangat
yang mengabdikan diri untuk kesehat
dibutuhkan dalam rangka memantau
an balita tanpa mendapatkan imbalan.
tumbuh kembang dan kesehatan baliSehingga, bagi para kader untuk bisa
ta. Sayangnya, selama ini desain timmembeli seragam akan cukup membangan gantung yang ada di Posyandu
beratkan mereka.
kurang begitu disukai sehingga banyak
Selain memberikan bantuan, PG Lebalita yang menangis saat proses timstari juga membantu pelayanan kesebang.
hatan balita dengan layanan posyandu
“Untuk itu, kami memberikan
di lima desa yang mendapatkan
bantuan pada 15 Posyandu
bantuan tersebut. Dengan
berupa timbangan ganjumlah balita sebanyak
tung dengan desain
242 balita yang ter“Untuk itu, kami
menarik, yaitu ber
bagi atas 67 balita
memberikan bantuan
bentuk angsa. De
dari Desa Ngromngan
harapan,
bot, 69 balita dari
pada 15 Posyandu berupa
setiap anak yang
Desa Patianrowo,
timbangan gantung
akan
menim
13 balita dari
dengan desain menarik,
bang badan suka
Desa Pakuncen,
yaitu berbentuk angsa.
dan tidak mena69 balita dari
ngis,” kata dia .
Desa Pecuk dan
Dengan harapan, setiap
Kelima belas
24 balita dari
anak yang akan menimbang
Posyandu terseDesa Lestari. Sebadan suka dan tidak
but terdiri atas 3
telah mendapatkan
menangis,”
Posyandu di Desa
pemeriksaan kesehat
Ngrombot, 4 Posyandu
an, para balita juga akan
di Desa Patianrowo, 1 Pomendapatkan paket Pembesyandu di Desa Pakuncen, 5 Porian Makanan Tambahan (PMT)
syandu di Des Pecuk dan 2 Posyandu
berupa kacang hijau, roti dan susu.
di Desa Lestari. Selain bantuan berupa
Ditempat yang sama, Camat Desa
timbangan, sambung Soekamto, PG
Patianrowo, Sugeng Harianto mengLestari juga memberi bantuan berupa
ungkapkan, selama ini, PG Lestari
papan nama Posyandu. Sebab, masih
sudah banyak melakukan kegiatanbanyak Posyandu di lima desa tersebut
kegiatan nyata yang membantu masyayang belum memiliki papan nama.
karat sekitar pabrik gula khususnya
“Dalam kesempatan ini, kami juga
warga Desa Patianrowo. Salah satunya
memberikan bantuan berupa seragam
kegiatan CSR PG Lestari, pengobatan
bagi 74 kader posyandu dari 15 Pos
gratis dan bantuan gizi balita serta lansia.
“Kami sangat bersyukur karena PG
Lestari terus peduli terhadap masyakarat sekitarnya,” kata Sugeng
Sugeng mengharapkan agar seluruh masyakarat Patianrowo selalu
diberikan kesehatan dan kesadaran
masyarakat akan pentingnya menjaga
kesehatan harus terus ditingkatkan.
“Sebab sehat itu mahal, maka kita
harus bersyukur diberi kesehatan dan
harus menjaga pola hidup kita agar selalu sehat,” paparnya.
Kegiatan ini, sambung Sugeng,
merupakan bentuk nyata kepedulian
PG Lestari. Untuk itu, masyarakat
khususnya Desa Patianrowo akan terus mendukung dan mendorong agar
PG Lestari terus berkembang dan seFoto: Dery Ardiansyah
 Check-up kesehatan Klinik PG Lestari untuk warga lansia.
makin maju.

bentuk apresiasi dan penghargaan
kami kepada para lansia yang telah
berjuang untuk melanjutkan pembangunan demi bangsa ini,” ungkapnya.
Soekamto menambahkan, di usia
yang sudah tidak lagi muda, para lansia
membutuhkan perhatian lebih. Agar
di sisa usianya, mereka tetap mendapatkan kebahagiaan. Terlebih untuk
kesehatan, karena kekuatan fisik tidak
lagi sebagus dan seprima saat masih
muda.
“Dalam program ini kami memban
tu pemeriksaan kesehatan untuk 236
orang lansia yang datanya dari kelurah
an masing-masing,” kata Soekamto.
Ke-236 orang lansia tersebut, sambung Soekamto, 80 orang lansia dari
Desa Ngrombot, 75 orang lansia, dari
Desa Patianrowo, 5 orang lansia, dari
Desa Pakuncen, 40 orang dari Desa
Pecuk, dan 39 orang lansia dari Desa
Lestari.
“Selain mendapatkan pemeriksaan
gratis, para lansia tersebut juga mendapatkan bingkisan berupa roti, susu
kalsium, dan telur,” sebutnya.
Perkembangan para balita pun tidak
luput dari perhatian PG Lestari, dalam
kesempatan tersebut, PG Lestari juga
menggelar acara untuk para balita dan
para kader posyandu. Umunya, pada
proses penimbangan di Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu) tidak sedikit bali
ta yang menangis karena ketakutan.
Hal tersebut menarik perhatian Pabrik
Gula (PG) Lestari dengan mendesain
timbangan gantung menjadi lebih menarik agar kegiatan timbang badan
menjadi kegiatan yang menyenangkan
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Sosialisasi pencegahan Demam Berdarah di PTPN X

Nyamuk pun Punya
’Jam Praktik’ Pagi & Sore

Foto: net

Laporan: R Giryadi
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Jawa Timur dinyatakan mengalami
Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam
Berdarah Dengue (DBD) saat sejumlah kabupatennya berstatus KLB Demam Berdarah. Setelah sebelumnya
menjangkiti 15 kabupaten/kota, pada
Jumat 30 Januari 2015, Gubernur Jatim Soekarwo mengumumkan sebanyak 21 kabupaten/kota berstatus KLB
Demam Berdarah.
Sebanyak 15 kabupaten/kota, sebe
lumnya yaitu kabupaten/kota Jombang, Banyuwangi, Probolinggo, Ke
diri, Sumenep, Pamekasan, Nganjuk,
Trenggalek, Mojokerto, Madiun, Ma
getan, Ponorogo, dan Lamongan. Ke
mudian bertambah enam kabupaten/
kota yaitu, Tulungagung, Kota Kediri,
Pasuruan, Ngawi, Pacitan, dan Bangkalan. Dinas Kesehatan Pemprov Jatim mencatat sedikitnya 2.557 kasus
sejak 1 Januari 2015.
Seperti dipaparkan Kepala Dinas
Kesehatan, Harsono, DBD di Jatim
meningkat 155,3% dibandingkan bulan yang sama di tahun 2014. Pada
bulan Januari 2014, jumlah penderita
DBD terhitung 980 orang.
Jumlah penderita terbanyak ada di

Sumenep (289), Jember (239), Pacitan (150), Jombang (136), dan Tulung
agung (134). Selama Januari, 49 orang
di Jatim meninggal dunia akibat penyakit ini.
Seiring dengan meningkatnya daerah dan jumlah yang terserang DBD,
PTPN X melakukan sosialisasi tentang
demam berdarah di Kantor Direksi Jl.
Jembatan Merah, Surabaya. Sosialisasi DBD ini bekerjasama dengan PT
Medika Nusantara Utama, salah satu
anak perusahaan PTPN X, berlangsung
di Aula PTPN X, dan diikuti puluhan
pegawai dari berbagai divisi.
Dalam paparan, dr.Meivy Isnoviana
mengatakan DBD merupakan penyakit

Pencegahan DBD
 Memberikan abate terhadap genangan
genangan air, dosis 1gram di dalam 10 liter air
 Rajin membersihkan, menguras dan
menutup tempat-tempat kesenangan
nyamuk.
 Memasang kelambu dan menyemprot obat
nyamuk secara teratur pada jam jam tertentu
pagi dan sore hari.

yang disebabkan oleh gigitan nyamuk
Aedes Aegypti betina dimana di dalam
tubuh nyamuk tersebut telah terdapat
virus dengue. Tak mengenal usia, DBD
dapat menyerang dewasa, remaja dan
anak-anak.
Menurut Meivy, demam berdarah
disebabkan oleh dua nyamuk. Yaitu
nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes albopictus yang keduanya berciri hampir
sama, belang hitam putih. Di Indonesia
sendiri, lebih banyak disebabkan oleh
Aedes Aegypti. “Nyamuk ini biasanya
hidup di kebun-kebun, dan bukan di
genangan air,” kata Meivy.
Lebih lanjut, Meivy memaparkan,
nyamuk demam berdarah lebih suka

Pertolongan Pertama
Penderita DBD

 Memberikan minum			
sebanyak mungkin.
 Kompres agar panasnya turun.
 Memberikan obat penurun panas.
 Jika dalam waktu 3 hari demam tidak turun atau
malah naik segera bawa ke rumah sakit atau
puskesmas.
 Jika tidak bisa minum atau muntah terus
menerus, kondiai bertambah parah, kesadaran
menurun atau hilang maka harus dirawat di
rumah sakit.
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hidup di dalam rumah, bukan di air
yang bersentuhan dengan tanah. Ia menyontohkan tempat-tempat yang disukai nyamuk demam berdarah, seperti
pada baju-baju yang bergelantungan di
tempat sejuk, lembab, dan gelap.
Nyamuk demam berdarah ternyata juga punya ‘jam praktik’. Menurut
Meivy, nyamuk menyerang penderita
biasanya berkisar jam 06.00-09.00
pagi dan 15.00-17.00 sore. Di luar ‘jam
praktik’ nyamuk ini bertelur di air yang
tertampung. “Karena itu hindari tidur
pada jam-jam praktik nyamuk demam
berdarah,” kata Meivy.
Bila seseorang sudah terkenena
serangan nyamuk demam berdarah,
terang Meivy, penderita akan mengalami masa inkubasi 3-14 hari. Pada
masa inkubasi tersebut biasanya penderita mengalami demam dan menggigil akut.
Meity menekankan agar penderita
atau keluarga penderita sebaiknya
waspadai gejala dari awal. Masa kritis
demam berdarah adalah hari ke-7 di-

mana sudah tidak ada demam tetapi
cenderung menjadi dingin bahkan
shock sampai meninggal dunia.
“Virus ini bertahan dalam tubuh
manusia 12 hari setelah itu mati sendiri,” kata Meivy. Nyamuk Aedes Aegypti yang tidak membawa virus tidak
berpengaruh apa apa bila menggigit
manusia. Umur nyamuk ini 10 hari,
paling lama 2-3 minggu. Cenderung
berada di air tergenang yang tidak terusik.
“Biasanya nyamuk tinggal di air genangan dalam wadah bekas air hujan
di pekarangan, di dalam kaleng bekas,
ban, ceruk pohon, gentong, vas bunga,
tempat air di bawah kulkas,” terang
Meivy.
Ditambahkan Meivy, nyamuk ini
daya terbangnya 100 meter sehingga
fogging dilakukan 100 meter dari penderita demam berdarah. Demam berdarah hanya ditularkan melalui nyamuk
Aedes Aegypti dan tidak melalui binatang yang lain, serta berkembang pesat
saat musim hujan.

Gejala Demam Berdarah
Dengue (DBD)
1. Mendadak panas tinggi selama 2 - 7 hari,
tampak lemah lesu suhu badan antara
38ºC sampai 40ºC atau lebih.
2. Tampak binti-bintik merah pada kulit dan
jika kulit direnggangkan bintik merah itu
tidak hilang.
3. Kadang-kadang perdarahan di hidung
(mimisan).
4. Mungkin terjadi muntah darah atau berak
darah
5. Tes Torniquet positif
6. Adanya perdarahan yang petekia,
akimosis atau purpura
7. Kadang-kadang nyeri ulu hati, karena
terjadi perdarahan di lumbung
8. Bila sudah parah, penderita
gelisah, ujung tangan dan kaki
dingin berkeringat. Perdarahan
selaput lendir mukosa, alat
cerna gastrointestinal,
tempat suntikan atau
ditempat lainnya.
9. Trombositopenia (
=100.000 per mm3)

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

”Selamat & Sukses”
Peringatan HUT ke-19
PT. Perkebunan Nusantara X
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RSP-Jember Klinik

Membangun
Kebersamaan Lewat Seni
Laporan: R Giryadi
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Hari Minggu (21/12 itu, aula Polter (Poliklinik Terpadu) Rumah Sakit
Perkebunan Jember tampak berbeda
dari biasanya. Ruang yang berada di
lantai tiga tersebut begitu banyak dihadiri pegawai RSP yang ingin berpartisipasi sekaligus menyaksikan lomba
tari dan lomba tari cuci tangan.
Lomba-lomba ini diadakan dalam
rangka menyambut ulang tahun RSP
Jember Klinik ke-105 tahun. Para peserta tampak antusias. Ini terbukti mereka tampil tidak sembarangan, alias
asal jadi. Dilihat dari kostum yang mereka pakai, mereka tampak mempersiapkan diri jauh hari.
“Rata-rata mereka sudah mempersiapkan diri sejak satu-dua bulan sebelum lomba,” ujar Kepala RSP Jember,
dr. Suratini, MARS.
Acara dimulai tepat pukul 09.00
wib oleh penampilan tari cuci tangan
yang dikreasi oleh para karyawan RSP
Jember. Tarian yang menggambarkan
kegiatan mencuci tangan ini diperagakan dengan gerakan dan ekspresi yang
tampak begitu pas.
Menurut Suratini, lomba tari tradisi diikuti oleh 7 kelompok peserta
dan lomba tari cuci tangan diikuti oleh
13 kelompok peserta. Masing-masing
kelompok mewakili satu divisi yang
sama. Mereka menyiapkan semua
secara mandiri. Mulai dari mendesain kostum, latihan, dan memanggil
pelatih, semua dikerjakan sendiri.
Dan hasilnya memang menarik.
Seperti tarian Samper Sarong, tarian menceritakan tentang kebiasaan
masyarakat Jember yang memakai
sarung. Meski tergolong bukan penari
profesional, gerakan mereka cukup luwes.
Tak kalah menarik tarian kreasi
baru, Tanduk Majeng. Diringi lagu
Tanduk Majeng, para penari berjumlah tujuh perempuan ini tampak begitu

 Karyawan RSP mengreasikan gerakan cuci tangan dengan tari-tarian tradisional

menghayati setiap gerakannya. Selain
itu, kostum khas Madura menjadi daya
tarik sendiri.
Ada juga yang menari tunggal. Seperti yang ditunjukkan Yoanita Wulandari dari Poli Gigi yang menampilkan tari Jaranan. Gerakannya begitu
lincah. Kostumnya juga dirancang dengan kombinasi warna yang menarik.
Kegiatan ini, menurut Suratini, bisa
memotivasi karyawan untuk berupaya
meningkatkan mutu layanannya salah
satu diantaranya dengan meningkatkan team work yang solid diantara
karyawan dan karyawati.
“Dengan berkegiatan seperti ini mereka membiasakan diri bekerja secara
team work. Karena kepanitiaan semua
kegiatan di RSP selalu berasal dari
berbagai divisi,” kata mantan dokter
Puskesmas Bondowoso ini.
Selain bertujuan untuk mening-

Foto: Dery Ardiansyah

katkan team work, Suratini berharap
lomba apresiasi seni dan budaya ini
mampu meningkatkan inovasi dan
kreatifitas kerja, sehingga tercapai
layanan profesional sepenuh hati.
Menurut perempuan lulusan kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM)
Yogjakarta tahun 1990 ini, seni lebih
mudah diakses oleh siapa saja dan dengan seni banyak digali potensi yang
tersembunyi pada karyawan.
Seperti hari itu, meski hari Minggu, para karyawan antusias mengikuti acara sampai tuntas. Bahkan para
suporter dari masing-masing divisi,
tak henti-hentinya bertepuk tangan
setiap melihat penampilan kawankawannya.
“Selain tari, kita punya Jember Klinik
Band yang sudah berdiri sejak setahun
lalu. Ini juga hasil penggalian potensi
karyawan,” pungkas Suratini. 
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kerjasama PTPN X - ITS

Uji Coba Mobil
Berbahan Bakar Bioetanol
Laporan: Sekar arum

Pasca mengekspor bioetanol ke Singa
pura dan Filipina, PT Energi Agro Nusantara (Enero) melalui induk perusaha
annya PT Perkebunan Nusantara X
kembali membuat inovasi terbaru. Yakni
dengan melakukan uji coba bioetanol
E-5, E-10, dan E-15.
Bekerjasama dengan Jurusan Teknik
Mesin, Institut Teknologi Sepuluh No
pember Surabaya (ITS) ujicoba yang di
laksanakan belum lama ini diharap dapat
meciptakan suatu rumusan yang nantinya dapat berguna bagi PTPN X khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN X, Moch Sulton, saat ditemui
di sela kesibukannya mengutarakan, uji
coba ini sebenarnya merupakan upaya
PTPN X untuk membuktikan bahwa bioetanol yang dimiliki tak kalah kualitasnya
dengan bahan bakar minyak lainnya.
“Justru ini merupakan jawaban yang
tepat dikala makin mengikisnya bahan
bakar fosil atau bahan bakar mineral
yang ada,” tegas Sulton.
Seperti diketahui, bioetanol merupakan salah satu biofuel yang hadir sebagai
bahan bakal alternatif yang lebih ramah
lingkungan dan sifatnya yang terbarukan. Merupakan bahan bakar alternatif
yang diolah dari tumbuhan seperti tebu
yang memiliki keunggulan karena mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18 %.
Uji coba sendiri dilakukan dengan 3
sample kendaraan atau mobil dengan
brand dan tipe yang sama. Kendaraan
akan mengambil jarak tempuh sebesar
5000 km dengan estimasi pemakaian
perharinya yakni menempuh jarak 150
km/hari. Ini berarti waktu yang diperlukan untuk melakukan uji coba ini adalah
1,5 bulan. Dan blending bioetanol yang
dikonversikan dengan premium yakni 5
%, 10%, dan 15%.
“Kita lihat ke depan bagaimana hasil uji coba ini. Berapa persen blending
bioetanol yang tepat. Saya sih berharap

Foto: Dery Ardiansyah

 Direktur Renbang PTPN X, Moch Sulton menandai Uji Coba Ethanol ke mobil operasional PTPN X

dengan adanya uji coba ini, munculah
satu gagasan atau inovasi baru yang akan
dikeluarkan oleh ITS terkait bioetanol
yang diproduksi oleh PT Energi Agro Nusantara (Enero). Agar nantinya dapat dimanfaatkan, setidaknya untuk kebutuh
an PTPN X sendiri baru kemudian untuk
dikomersilkan,” terangnya.
Bisa dibayangkan, jelas Sulton kembali, jika hasil uji coba ini menorehkan hasil
yang memuaskan maka berapa efisiensi
yang bisa diperoleh PTPN X jika menggunakan bahan bakar hasil blending ini
sendiri. Dan berapa potensi jika pihaknya
mengkomersilkan hasil uji coba tersebut.
Dia mencontohkan, di luar negeri,
pewajiban pemanfaatan bioetanol untuk
bahan bakar kendaraan sudah sangat besar. Brazil, misalnya, sudah menggunakan pencampuran 85% (E-85) bioetanol
ke dalam bahan bakar kendaraan untuk
mengurangi ketergantungan pada minyak. Sementara Thailand sudah mulai
mengarah dari pewajiban pencampuran
bioetanol sebesar 10% menjadi 20%. Fili
pina juga gencar mencanangkan mandatory blending bioetanol sebesar 10%.
“Ke depan jika memang hasil uji coba
ini menunjukkan performa positif, kami
akan membangun pom–pom bioetanol
yang nantinya dapat didistribusikan ke

unit. Begitu pula untuk yang di komersilkan. Soal perizinanpun juga akan kami
lengkapi. Semoga saja hasilnya memuaskan,” lanjut Sulton.
Sementara itu, salah seorang driver PTPN X, Setyo Yunianto yang juga
melakukan ujicoba ini mengutarakan
bahwa hasil blending tersebut rupanya
tidak berpengaruh pada mobil yang dikendarainya. Baik dari mesin, tarikan,
hingga irit tidaknya masih sama seperti
sebelumnya.
“Tidak ada perbedaan yang signifikan
antara bahan bakar yang di blending
bioetanol atau tidak. Tarikan pun masih
sama seperti sebelum di blending, mesin
pun tidak panas, dan tingkat keiritan
pun masih sama seperti sebelumnya,”
terangnya.
Seperti diketahui, PTPN X akan
kembali membangun satu lagi pabrik
bioetanol di kompleks Pabrik Gula Ngadiredjo, Kediri, dengan kapasitas yang
sama dengan pabrik bioetanol di Mojokerto. Pabrik bioetanol di PG Ngadiredjo,
Kediri, tersebut diharapkan bisa menghasilkan pendapatan Rp 294 miliar per
tahun. Adapun selama ini tetes tebu dari
pabrik gula milik PTPN X dijual mentah
ke perusahaan lain seperti perusahaan
pembuat bumbu makanan.
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Kunjungan komisi VI DPR RI

PTPN X Serius
Garap Industri Hilir
Sejumlah anggota dewan meninjau pengembangan industri hilir
PTPN X terkait pemberian dana PMN. Dengan hibah sejumlah
Rp 975 Miliar, PTPN X akan fokus kembangkan produk hilir
Laporan: Sekar Arum

PT Perkebunan Nusantara X menjadi
salah satu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) gula yang memperoleh dana
tambahan dari penyertaan modal negara (PMN). Tak tanggung-tanggung
besaran dana PMN yang disetujui DPR
dan pemerintah yakni senilai Rp 975
miliar.
Pada Senin, 16 Februari yang la
lu, anggota DPR RI dari komisi VI
melakukan kunjungan kerja ke PTPN
X dalam rangka melakukan pengawas
an dan melihat langsung industri hilir
yang ada di PTPN X.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam
Azman Natawijana, kepada PTPN X
Magz mengatakan, kunjungan kali ini
dimaksudkan untuk melihat apakah

18

yang disampaikan PTPN X tentang industri hilir benar adanya. Menurutnya,
sejauh ini industri hilir yang disampaikan memang ada, berproduksi bagus,
efisiensi jelas. “Kita ingin mengetahui
apakah dana yang diberikan kepada
PTPN X betul-betul digunakan sesuai
fungsinya,” ujarnya.
Setelah masa reses, lanjut Azam,
DPR akan mengundang jajaran Direksi
PTPN untuk memaparkan rincian programnya sebagai bentuk pengawasan
DPR terhadap dana PMN ini.
“Nanti kita akan meminta Direksi
memaparkan rinciannya karena ini
merupakan fungsi pengawasan kita
melalui pembentukan Panja Pengawas
an PMN,”ujarnya.
Dia mengatakan, PMN di sektor
gula dari dulu memang sangat terlupa-

 Dirut PTPN X, Subiyono (dua dari kiri) bersama rombongan Komisi VI DPR-RI
mengunjungi PG Gempolkrep Mojokerto. Foto kanan: Kunjungan ke Pabrik Bioethanol

kan dan diharapkan dana digunakan
untuk memperbaharui peralatannya.
“PTPN X akan melakukan perbaikan jadi tidak hanya industri gula tetapi
ada bioetanol, co-generation, dan juga
ada hal lain yang bisa ditingkatkan selain gula,” terangnya.
Sebelum pengucuran PMN, Komisi
VI DPR, lanjut Azam, memiliki tanggung jawab untuk melakukan assesment terkait PMN, sehingga kucuran
dana tidak diberikan begitu saja tanpa
adanya tanggung jawab dari perseroan.
“Kita telah melakukan assesment,
penelitian, dan menanyakan langsung
pada direksi terhadap penggunaan
dana PMN itu,” kata Azam.
Azam menekankan, PMN untuk
BUMN selama ini tidak pernah mendapat kucuran dana baru. Saat ini
mendapat dana dari penghematan
BBM tahun lalu yang difokuskan untuk mendorong program Nawacita,
pemerintahan Jokowi-JK.
Sementara itu Direktur Utama
PTPN X, Subiyono, mengatakan jika
besaran dana PMN senilai Rp 975 mili
ar yang diterima akan difokuskan untuk pengembangan produk hilir tebu
atau lebih tepatnya memproduksi bioetanol dan listrik.
Pada tahun 2015 ini, kata Subiyono,
perseroan menanamkan dana investasi
sebesar Rp 1,125 triliun dengan Rp 975

Foto: Dery Ardiansyah
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miliar diantaranya berasal dari PMN,
sedangkan sisanya dari kas internal
dan pinjaman perbankan.
Dana investasi perseroan itu tidak hanya untuk membangun pabrik
bioetanol saja, namun juga termasuk
mewujudkan co-generation untuk
produksi listrik dan peningkatan kapasitas pabrik gula. Selain itu perseroan juga ingin membangun satu lagi
pabrik bioetanol di kompleks pabrik
gula (PG) Ngadiredjo, Kediri dengan
kapasitas yang sama dengan pabrik
bioetanol di Mojokerto yaitu 30.000
kiloliter per tahun.
“Produksi tetes tebu PTPN X bisa
digunakan untuk dua pabrik bioetanol.
Kami sudah punya satu di Mojokerto,”
terang Subiyono.
Lebih lanjut Subiyono menerangkan, daripada tetes tebu dijual mentahan ke pabrik pengolahnya seperti
perusahaan bumbu makanan, akan
jauh lebih menguntungkan jika diolah
sendiri.
“Karena itu, kami ingin mempunyai
satu lagi pabrik bioetanol di Kediri,”
kata Subiyono.
Subiyono menekankan, bahwa dana
PMN, kas internal, dan pinjaman perbankan untuk memacu kinerja, terutama menyukseskan swasembada gula
dan mendukung kedaulatan energi
dengan pemanfaatan bioetanol guna
mengurangi impor BBM. 

PTPN X Magz

volume: 015 | Edisi Liputan: Januari - Maret 2015

 Foto bersama Direksi PTPN X dan anggota Komisi VI DPR-RI

Foto: Dery Ardiansyah

Desak Pertamina Beli Bioetanol PTPN X
Selain berkunjung ke Kantor Direksi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga melihat
langsung industri hilir yang dikembangkan PTPN
X. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, anggota DPR RI juga mendorong agar pabrik gula
tidak hanya menghasilkan gula, tapi terintegrasi
dengan memproduksi produk samping lain seperti bioetanol.
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid saat
meninjau pabrik bioetanol milik PT Energi Agro
Nusantara (Enero) di Mojokerto mengatakan
DPR akan mendesak pemerintah untuk menerapkan secara konsiten Peraturan Menteri ESDM
25/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 tentang
Penyediaan Pemanfaatan dan Tata Niaga BBM
untuk tiga sektor, yaitu transportasi PSO (public
service obligation), transportasi non-PSO, dan industri-komersial. Peraturan menteri itu mewajibkan pencampuran (blending) 2 persen bioetanol
ke bahan bakar minyak (BBM).
“Kami sudah berkoordinasi dengan Komisi
VII yang membidangi persoalan energi untuk
meminta Kementerian ESDM agar menerapkan
mandatory biofuel secara konsisten. Kami juga
menyurati Pertamina untuk membeli bioetanol
lokal produksi BUMN sendiri,” tegasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Wachid memberikan gambaran industri gula di
Brasil. Menurutnya, di Brasil, pabrik gula sudah
terintegerasi. Integrasi juga untuk meningkatkan pendapatan petani karena petani bisa mendapatkan nilai tambah dari penjualan tetes tebu
dengan harga baik ketika akan diolah menjadi
bioetanol.
Dia juga menambahkan, pengembangan
energi terbarukan khususnya bioetanol menjadi
wilayah lintas Kementerian, yaitu Kementerian
ESDM dan Kementerian BUMN. BUMN yang terlibat adalah Pertamina sebagai pembeli yang
akan mencampur bioetanol ke BBM. Selain itu,
ada BUMN penjual seperti PT Perkebunan Nusantara yang merupakan induk usaha Enero.
Enero memproduksi bioetanol dari limbah cair
tebu alias tetes tebu (molasses).
Abdul Wachid menjelaskan, ada aturan subsidi Rp
3000 per liter untuk bioetanol yang sudah disetujui DPR. Namun, kebijakan itu tidak akan efektif jika Pertamina tidak membeli bioetanol lokal.
“Saya menyesalkan bioetanol lokal tidak laku,
malah diekspor ke Filipina dan Singapura. Dengan
penerapan mandatory yang konsisten, Pertamina
mesti membeli bioetanol lokal,” kata dia.

Pengembangan Industri Hilir PTPN X
Investasi sebesar Rp 1,125 triliun. Sumber Anggaran: Dana PMN sebesar Rp 975 miliar
Sisanya dari kas internal dan pinjaman perbankan

Pembangunan pabrik bioetanol

Proyek co-generation

Lokasi: PG Ngadiredjo Kediri
Investasi: Rp 525 miliar

Co-generation adalah program pembangkit
listrik berbasis bahan baku ampas tebu

Sumber anggaran
Dana PMN
: Rp 450 miliar
Kas PTPN X
: Rp 75 miliar

Investasi
Tiga unit cogeneration: Rp 246 miliar.

Estimasi Pendapatan
Pendapatan: Rp 294 miliar/tahun
Penjualan bioetanol: Rp 276 miliar
Penjualan karbondioksida (CO2): Rp 18 miliar
Asumsi Harga
Harga Bioetanol : Rp 9.200/ liter
: Rp 1.500 per liter
Harga CO2

Lokasi
PG Ngadiredjo (Kediri)
PG Tjoekir (Jombang)
PG Gempolkrep (Mojokerto).
Kapasitas
PG Ngadiredjo : 20 MW (Megawatt)
PG Tjoekir
: 10 MW
PG Gempolkrep : 20 MW

Peningkatan kapasitas Pabrik Gula
PG Tjoekir (Jombang): Dari 4000 ton tebu per hari (TTH), menjadi 4800 TTH
PG Gempolkrep (Mojokerto): dari 6500 TTH menjadi 7200 TTH
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Kunjungan komisi VI DPR RI

Mencari Solusi
Permasalahan Gula

Foto: Dery Ardiansyah

 Dirut PTPN X, Ir. Subiyono (kiri) mendampingi 2 anggota DPR RI Komisi VI di kantor Direksi
Laporan: Sekar Arum

Dalam rangkaian kunjungan kerja,
ke Provinsi Jawa Timur, Komisi VI
DPR-RI mengadakan pertemuan dengan sejumlah BUMN untuk memba
has berbagai permasalahan untuk
mencari jalan keluar terkait peran,
tanggung jawab, dan peningkatan ki
nerja BUMN. PTPN X termasuk salah
satu BUMN yang mendapat kunjungan
tersebut.
Diwakili oleh dua orang anggota
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dewan, Suryo Alam dan M.Sarmuji,
sejumlah pertanyaan tertulis telah disampaikan, diantaranya kinerja teknis
selama 3 tahun terakhir, road map
swasembada gula, pengaruh MEA
dan ancaman penurunan jumlah lahan tebu dalam jangka panjang karena
keengganan petani menanam tebu dalam harga jual yang lemah.
Direktur Utama PTPN X, Subiyono,
yang turut menyambut rombongan
dari Komisi VI DPR-RI menjabarkan
bahwasanya kondisi pergulaan yang

ada di Indonesia saat ini memang
sedang mengalami guncangan yang
cukup berat. Berbagai permasalahan
muncul terkait hal tersebut.
“Antaranya dikarenakan terhambatnya penurunan harga gula yang sangat
drastis. Bahkan, hingga ke kisaran Rp
8.500 per kilogram. Angka ini jauh di
bawah tahun-tahun sebelumnya yang
sebesar Rp 9.500 per kilogram. Harga
gula merosot lantaran penawaran yang
berlebih karena rembesan gula rafinasi
ke pasar konsumsi,” ujarnya.
Menurutnya, gula rafinasi yang berbahan gula mentah impor semestinya
untuk pasar industri makanan-minuman, namun kenyataannya masuk ke
pasar gula konsumsi sehingga menekan
penjualan gula berbahan tebu petani.
Untuk menyiasati penurunan harga
gula, lanjut Subiyono, PTPN X terus
berupaya melakukan efisiensi untuk
menekan biaya pokok produksi. Biaya
pokok produksi gula di PTPN X berhasil ditekan menjadi Rp 5.758 per kilogram pada 2014, menurun dibanding
2013 sebesar Rp 6.376 per kilogram.
”Biaya produksi gula kami termasuk
yang terendah di Indonesia. Karena efi
siensi dan optimalisasi kinerja pabrik,
biaya produksi bisa ditekan. Hasilnya,
di tengah penurunan harga yang sangat tajam, kami masih bisa membukukan laba,” tandas Subiyono.
Tak hanya itu saja, dampak lanjutan
anomali iklim, kinerja produksi perusahaan relatif tetap stabil. Produksi
gula tercatat hanya turun sekitar 3
persen dari tahun 2013. Musim giling
sepanjang 2014 dihantui oleh dampak
anomali iklim yang terjadi pada 2013
di mana terjadi hujan berkepanjangan
yang berdampak pada terhambatnya
pembentukan gula pada batang tebu.
”Tebu yang tidak bisa ditebang tepat
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waktu dan sulit dirawat selama hujan
pada tahun 2013 berdampak pada kinerja 2014. Meski demikian, kami banyak melakukan antisipasi, antara lain
dengan perbaikan di sektor budidaya
dan revitalisasi mesin-mesin pabrik,”
jelas Subiyono.
Beberapa indikator kinerja menunjukkan perbaikan. Kadar gula dalam
tebu (rendemen) mencapai 7,64 persen pada 2014, meningkat cukup sig
nifikan dibanding 2013 saat terjadi
anomali iklim sebesar 7,19 persen.
Produktivitas lahan rata-rata mencapai 85 ton per hektar, termasuk yang
tertinggi di antara perusahaan pergulaan yang lain. Luas areal tebu yang dikelola PTPN X bersama petani binaannya pada 2014 adalah sebesar 72.233
hektar dengan total 6,11 juta tebu digiling. Perusahaan mempunyai kapasitas
giling pabrik sebesar 37.234 ton tebu
per hari.
Strategi untuk mengatasi permasa
lahan tersebut, menurut Subiyono
bisa dilakukan dengan diversifikasi,
efisiensi, dan optimalisasi sebagai pendorongnya. Ketiganya tidak bisa diletakkan dalam ruang berbeda-beda, mengingat ketiganya harus terintegrasi.
“Jika efisiensi dan optimalisasi gi
ling tidak bisa dilakukan, tentu jangan
pernah mencoba hilirisasi produk tebu
non-gula,” tegas Subiyono.
Selama ini, efisiensi dan optimalisasi giling memang menjadi tantangan
utama industri gula dalam negeri. Permasalahan inefisiensi membentang
dari sisi budi daya (on farm) hingga
pengolahan di pabrik gula (off farm).
Dari sisi budi daya misalnya,
produktivitas tebu rata-rata negara
produsen gula dunia sekitar 90 ton per
hektar, sementara di Indonesia hanya
62 ton per hektar. Sementara rende-
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men dunia rata-rata 12-14 persen, Indonesia masih di bawah 10 persen.
Kemudian dari sisi optimalisasi,
kapasitas giling dari 62 pabrik gula dalam negeri sebesar 205.000 ton tebu
per hari. Dengan asumsi 170 hari giling
dan rendemen rata-rata 9 persen, produksi gula yang dihasilkan seharusnya
bisa mencapai 3,1 juta ton.
Produksi sebanyak itu bisa memenuhi kebutuhan gula kristal putih
atau gula konsumsi dalam negeri. Namun, faktanya produksi saat ini hanya
sekitar 2,5 juta ton, yang berarti optimalisasi kapasitas giling masih menjadi pekerjaan rumah.
Memang diperlukan investasi yang
tidak sedikit untuk mengoptimalkan
mesin-mesin pabrik gula (terutama
milik BUMN), yang sebagian besar
usianya sudah sangat uzur, bekas peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Apabila langkah efisiensi dan optimalisasi sudah relatif bisa diayunkan
dengan baik, industri tebu Indonesia
bisa segera berlari kencang dengan
melakukan diversifikasi.
Subiyono menekankan, diversifi
kasi bermanfaat mengurangi risiko
produksi dalam rangka pengusahaan
tebu secara menyeluruh, seperti biaya
operasional yang terus naik, baik ongkos buruh maupun tebang angkut, dan
harga jual gula yang fluktuatif.
Swasembada Pangan Masih Sulit
Tercapai
Sementara itu, dijumpai selesai acara M. Sarmuji anggota DPR -RI Komisi
VI mengutarakan, dengan mengetahui
berbagai permasalahan gula yang sudah
disampaikan tersebut, Sarmuji berjanji
akan menyampaikan berbagai keluh
kesah produsen dan konsumen yang
menjadi permasalahan gula saat ini.

”Sebagai mitra pemerintah kami
akan mengemukakan berbagai permasalahan yang sudah kami dengar, untuk dicari solusinya. Sebelumnya kami
juga telah berbincang dengan beberapa
petani tebu di Kabupaten Kediri dan
bertanya tentang permasalahan yang
sedang dihadapi. Semoga pemerintah
segera bertindak terkait permasalahan
tersebut,” kata Sarmuji.
Sementara itu, Sarmuji juga menyoroti masalah ketahanan pangan.
Menurutnya, di dalam RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) spirit-nya tidak menuju kedaulatan pangan, tapi masih pada
ketahanan pangan.
Hal ini, kata dia, terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah
untuk menyediakan bahan kebutuhan
pokok yang murah meskipun harus
memenuhinya dengan cara impor.
Dengan pola seperti itu, pemerintah
terdahulu memang bisa menyediakan
bahan kebutuhan pokok dengan harga
murah. Namun petani lokal justru terlupakan. Akibatnya, banyak petani yang
beralih profesi. “Kalau spirit ketahanan
pangan, yang penting harga murah saja,
kita tidak akan pernah mencapai yang
namanya kedaulatan pangan, sama seperti sebelumnya,” tegasnya.
Ia berharap, Menteri terkait bisa
benar-benar mengubah persepsi arah
pembangunan sektor pertanian, yakni
dengan benar-benar memperhatikan
berbagai permasalahan yang selama
ini mengganjal sektor pertanian.
“Kalau bicara soal swasembada pangan, yang menjadi kendala adalah lahan. Kemudian irigasi, ini harus benar
dikoordinasikan agar benar-benar tersambung. Permasalahan-permasalah
an ini yang harus diselesaikan,” pung
kasnya.
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forum humas ptpn x

 Peserta workshop mengikuti permainan teamwork yang diadakan oleh pemateri.

Foto: Dery Ardiansyah

Membangun Citra Perusahaan
lewat Kehumasan
Laporan: Siska Prestiwati
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Tidak seperti biasanya, suara tawa
riang terdengar dari Hall Kantor
Direksi PT Perkebunan Nusantara X
di Jalan Jembatan Merah Surabaya.
Terang saja, suara tersebut berasal
dari 58 orang insan humas dari PTPN
X, unit usaha dan anak perusahaan
yang tengah mengikuti Workshop Kehumasan dan Pembentukan Forum
Humas PTPN X “Menjadi Humas yang
Andal” oleh Didik Madani PIES POWER Training & Development, Selasa
(20/01/2015). Dalam menyampaikan
materinya, Didik sering kali memberikannya dalam bentuk permainanpermainan yang melibatkan setiap
peserta.
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN X, Djoko Santoso mengungkapkan persaingan dunia bisnis ke
depan akan semakin ketat dan berat.
Agar sebuah perusahaan bisa terus

mengembangkan bisnisnya, peranan
public speaker sangat dibutuhkan. Sebab, keberhasilan sebuah perusahaan
tidak akan ada artinya bila tidak diketahui masyarakat.
“Untuk itu, setiap insan humas ha
rus bisa menguasai dan memiliki kemampuan dalam public speaking,”
tegas Djoko dalam sambutannya.
Mantan Sekretaris Perusahaan ini
menjelaskan, saat ini, peranan humas
sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. Untuk itu, setiap insan humas harus memiliki keberanian dan
kemampuan seni berbicara. Sehingga
mereka bisa memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas. Bahkan,
seorang humas bisa dan harus tahu
bagaimana caranya menetralisir bila
terjadi sesuatu terhadap perusahaan
kepada publik.
Masih menurut Djoko, agar setiap
insan humas di lingkungan PTPN X
serta anak perusahaan bisa menjadi

public speaker yang andal maka keberanian dan kemampuan dalam seni
berbicara harus terus diasah dan dilatih. Sehingga bisa berkomunikasi
dengan baik sehingga membantu divisi pemasaran dalam memperkenalkan perusahaan dan produk kepada
masyarakat umum.
Di tempat yang sama, pembicara
dari PIES POWER Training & Development, Didik Madani menjelaskan,
yang pertama dan utama adalah kredibilitas. Dimana, kredibilitas personal
seorang humas dapat mempengaruhi
kredibilitas perusahaannya.
“Kredibilitas seorang humas akan
mempengaruhi kredibilitas corporate,
even kredibilitas corporate dalam tanda petik kurang bagus,” ungkap Didik
disela-sela acara.
Didik memaparkan, ketika kredibilitas dimiliki seorang humas yang
memiliki hubungan sangat luas baik
di lingkungan eksternal maupun in-
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ternal, maka hal ini akan mampu
mereduksi image yang sesungguhnya
yang ada di korporasi dan akhirnya
terjadi pemakluman.
“Kredibilitas tersebut akan membuat image itu akan wajar dan seimbang dan akhirnya akan menjadi indah. Keindahan keadaan karena segala
sesuatu itu ada kekurangan dan ada
kelebihannya. Sama seperti gading.
Gading itu akan menjadi baik bila ada
yang retak. Sebaliknya, bila gading itu
utuh tanpa retak sedikitpun akan menjadi kurang baik karena kalau tidak retak itu akrilik,” ungkapnya.
Masih menurut Didik, hal lain yang
harus dimiliki seorang humas adalah
kemampuan berkomunikasi. Komuni
kasi seorang humas baik internal maupun eksternal menentukan pesan yang
akan diterima oleh komunikatornya
atau lawan bicara. Bagaimana kredibilitas bisa ketahuan kalau kalau tidak
ada dan tidak terjalin komunikasi.
“Seorang humas harus mengetahui
fungsi media karena media ini akan
menentukan adanya tidaknya ganggu
an dari pesan yang disampaikan. Setiap
bumas juga harus punya prinsip bahwa
‘musuh adalah sahabat yang belum jadi’
dan itu hanya bisa diubah oleh humas
yang punya kredibilitas,” tegasnya.
Didik menambahkan sebuah hal
yang sangat tidak mungkin dan pasti
akan gagal bila mengharapkan semua
orang itu akan baik kepada perusahaan atau diri seseorang. Namun, itu
menjadi tugas seorang humas untuk
berharap dan terus berjuang agar semuanya baik melalui komunikasi.
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Bagaimana caranya agar menjadi
humas yang andal? Didik mengungkapkan untuk menjadi seorang humas
yang andal, maka seorang insan humas
harus menguasahi ilmu power speaking dan ilmu public speaking.
“Ilmu public speaking bisa dikuasai dengan banyak berbicara di depan
umum. Banyak tampil serta merasakan apa yang di sekiling anda. Kunci
nya adalah day by day harus tampil di
depan,” jelasnya.
Berbeda dengan ilmu public speaking, sambung Didik, ilmu power
speaking ini lebih dalam dan harus
ada unsur transfer sehingga kata-kata
yang diucapkan bisa mempengaruhi
orang lain. Maka power speaking tidak hanya sekedar pandai berbicara di
depan umum dan mendapatkan tepuk
tangan yang banyak.
“Power speaking adalah kemampuan seorang humas untuk berbicara
dari hati dan akan bertemu dengan
para pemilik hati,” tuturnya.
Selama ini, ungkap Didik, banyak
image terbangun, bahwa seorang humas itu kerjaannya ‘memoles’ sesuatu
yang kurang bagus menjadi bagus.
Padahal hal itu tidak perlu dilakukan,
namun bagaimana seorang humas bisa
menceritakan sesuatu yang kurang bagus tersebut dari sisi lainnya. Misalkan, sebuah perusahaan membuang
limbah, dimana limbah itu adalah sesuatu yang kurang bagus dan dinilai
merugikan masyarakat.
“Ya jangan cerita tentang limbah,
kan perusahaan ada kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), maka

Foto: Dery Ardiansyah

 Direktur SDM dan Umum, Djoko Santoso (dua dari kiri) memberikan sambutan dalam
kegiatan workshop kehumasan di Hall Kantor Direksi PTPN X

seorang humas tonjolkan tentang CSRnya. Sehingga akan terbentuk kesan
bahwa limbah dari hasil produksi jalan
tetapi dibarengi dan berjalan beriring
an dengan kegiatan CSR, sehingga
masyarakat akan melihat itu sebagai
sebuah kewajaran,” ulasnya.
Masih menurut Didik, setiap orang
bisa menjadi humas, apapun jenis
karakter orang tersebut. Sebab, humas sendiri memiliki empat tipe yang
sesuai dengan karakter manusia. Yang
terpenting seorang humas harus bisa
melakukan tiga hal antara lain create
the moment, find the moment dan fill
the moment.
“Pada prinsipnya tugas utama humas itu adalah menemukan pecahan
kaca namun seluruh Indonesia bila
perlu seluruh dunia itu mengetahui
nya,” imbuhnya.
Maka, ungkap Didik, prinsip crea
te the moment, find the moment dan
fill the moment harus terus dilakukan
oleh seorang humas. Kalau tidak ada
ya ciptakan peristiwa, kalau tidak ada
ya temukan peristiwa dan kalau sudah
ada maka isi peristiwa tersebut menjadi lebih berarti.
Dalam acara yang sama, seluruh insan humas PTPN X dan anak
perusahaan membentuk Forum Humas PTPN X. Kordinator Forum Humas PTPN X, Victoriuanus L Maitimo
mengungkapkan, selama ini, forum
humas di lingkungan PTPN X dan
anak perusahananya belum terbentuk.
Sehingga, terkesan humas yang ada
ini berjalan sendiri-sendiri dan belum
ada keterkaitan dan belum ada sinergi
yang baik antar humas baik humas di
kantor direksi, humas di unit usaha
termasuk humas di anak perusahaan.
“Untuk itu, forum humas ini dibentuk dengan tujuan, kami sebagai insan
humas bisa melakukan repositioning
fungsi strategis humas. Sebab, humas
memiliki posisi yang penting guna
mendukung pencapaian tujuan perusahaan,” papar pria yang menjabat sebagai Kepala Urusan Corporate Communication PTPN X ini.
Masih menurut Victorianus, dengan
adanya forum humas ini maka peningkatan kompetensi dan kapasitas praktisi humas PTPN X bisa dilakukan
tentunya melalui pelatihan, workshop
dan knowledge sharing serta upaya
lainnya. 
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Kerjasama PTPN X - BNI

Mekanisasi untuk
Tingkatkan Produktivitas
PTPN X dan BNI gelar pelatihan dan kunjungan ke PG Bunga Mayang dan
Thailand untuk mempercepat terwujudnya mekanisasi di kebun tebu rakyat.
Laporan: Siska Prestiwati

PT Perkebunan Nusantara X telah
mencanangkan tahun 2014 sebagai
tahun mekanisasi. Perusahaan yang
bergerak di bidang perkebunan tersebut terus mendorong petani tebu untuk segera melakukan mekanisasi di
kebun mereka guna meningkatkan
produktivitas lahan.
Tekad PTPN X untuk menerapkan
mekanisasi di kebun tebu rakyat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiat
an, mulai dari pelatihan hingga studi
banding.
Direktur Sumber Daya Manusia dan
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Umum PTPN X, Djoko Santoso mengungkapkan, kondisi industri gula dua
tahun terakhir sangat lesu. Bahkan,
cukup berat tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi petani. Untuk itu,
PTPN X berusaha keras agar petani
tetap bisa mendapatkan keuntungan
dan kesejahteraan dengan menanam tebu dengan cara meningkatkan
produktivitas kebun dan menekan
biaya di kebun.
“Bagaimana agar tebu rakyat bisa
semakin baik? Satu-satunya cara yang
sudah tidak mungkin lagi bisa dihindari adalah mekanisasi,” kata Djoko.
Selama ini, sambung Djoko, tinggi

nya biaya kebun adalah salah satu
faktor selain semakin sulitnya tenaga
kerja. Menjawab semakin sulit dan
mahalnya tenaga kerja di on farm, mekanisasi adalah solusi. Tanpa mekanisasi maka masalah yang akan timbul
akan semakin besar dan industri gula
di tanah air akan semakin sulit bersaing dengan industri gula asing yang
bisa masuk ke Indonesia.
“Tulang punggung kita adalah
petani. Sebab 95 persen bahan baku
tebu merupakan tebu rakyat,” ungkap
Djoko usai membuka acara ‘Pelatihan
Petani Tebu Rakyat PTPN X Beker
jasama dengan BNI dalam rangka Me-

 Ratusan petani tebu serius mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PTPN X yang disponsori oleh BNI

Foto: Dery Ardiansyah
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“Tujuan pelatihan ini tidak lain karena PTPN X telah
mencanangkan tahun mekanisasi pada 2014 lalu guna
meningkatkan produktivitas kebun dan menekan harga
pokok produksi (HPP) khususnya dari biaya kebun,”
ningkatkan Produktivitas dan Daya
Saing melalui Penerapan Mekanisasi
di Lahan Tebu Rakyat’, di Hotel Harris, Malang (28/01/2015).
Djoko menambahkan, seperti yang
sudah terjadi beberapa tahun terakhir,
selain tenaga kerja di on farm yang semakin sulit dan mahal, rendemen yang
ada juga sangat sulit meningkat karena tebu yang ditebang belum cukup
umur atau petani menebang tebu saat
masih usia 8 hingga 9 bulan. Dengan
usia yang masih belum mencapai tingkat kemasakan optimal tersebut, maka
akan sangat sulit untuk mendapatkan
rendemen tinggi seperti yang diharapkan.
“Pada prinsipnya pabrik gula sudah
siap untuk bekerja dengan optimal
tapi bagaimana dengan on farm-nya?
Bagaimana petani bisa menikmati
hasilnya kalau rendemen dan kualitas tebunya kurang bagus?,” paparnya
dengan nada tanya.
Sebab itulah, sambung Djoko, PTPN
X sudah selesai melakukan revitalisasi
pabrik gula dengan nilai investasi sebesar Rp 2,3 trilliun. Itu artinya, semua
pabrik gula milik PTPN X sudah siap
untuk beroperasi dengan maksimal.
Untuk itu, PTPN X terus mendorong
agar kebun rakyat bisa segera melakukan mekanisasi baik semi mekanisasi
atau pun full mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas kebun.
“Kami menggandeng BNI untuk
mengadakan pelatihan mengingat mekanisasi membutuhkan investasi yang
cukup besar,” katanya.
Mantan Sekretaris Perusahaan ini
menambahkan PTPN X menginginkan
adanya satu sistem yang bisa menciptakan sistem mekanisasi ini dengan
baik. Untuk itu, diperlukan adanya
dukungan dari pemerintah baik itu
dukungan kebijakan atau regulasi
sehingga petani semakin yakin dan
mantap untuk menerapkan sistem mekanisasi ini. Selain dukungan dari pemerintah, yang tidak kalah pentingnya

adalah dukungan dari provider meng
ingat mekanisasi ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit.
“PTPN X selalu menyiapkan dana
untuk melakukan berbagai pelatihan,
sebab PTPN X sebagai agent of develop
ment bertanggung jawab terhadap kesejahteraan petani,” pungkasnya.
Ditemui di tempat yang sama, Pimpinan Sentra Kredit BNI Malang Raya,
Heru Darmawan, mengungkapkan,
sejak tahun 2000, BNI sudah bekerja
sama dengan PTPN X untuk program
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKPE), sedang untuk kerjasama dengan Divisi Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL) PTPN X baru
dilakukan tahun 2013 lalu.
“Program pelatihan ini adalah sa
lah satu realisasi dari PKBL sebagai
concern BNI sekaligus menjalankan
amanat undang-undang,” kata Heru.
Heru merinci, untuk Tahun 2014
– 2015, BNI telah menyediakan anggaran sebesar Rp 100 milliar untuk
PTPN X khususnya. ”Kami berharap
petani tidak perlu sungkan mengajukan kredit, baik itu untuk pembelian
traktor atau pun alat mekanisasi lainnya. Sebab, kami memiliki banyak pilihan program kredit,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi PKBL
PTPN X, Heru Sinarjanto menjelaskan, awal tahun 2015 ini, PKBL PTPN
X bekerjasama dengan BNI mengadakan pelatihan tentang mekanisasi
untuk 200 orang petani tebu binaan
PTPN X.
“Tujuan pelatihan ini tidak lain karena PTPN X telah mencanangkan tahun mekanisasi pada 2014 lalu guna
meningkatkan produktivitas kebun
dan menekan harga pokok produksi
(HPP) khususnya dari biaya kebun,”
ungkap Heru.
Selain
memberikan
pelatihan,
PTPN X bekerjasama dengan BNI juga
mengajak 50 orang petani tebu untuk
melakukan studi banding.
“Tidak hanya berhenti dengan pela-

tihan saja, tetapi kami juga mengajak
petani untuk melakukan studi banding
di PG Bunga Mayang dan di Mith Pol
Sugar Mill,” sebut Mantan Manager
Tanaman PG Gempolkrep ini.
Untuk studi banding ke PG Bunga
Mayang milik PTPN 7, Heru menjelaskan, sebanyak 50 orang petani melihat
langsung bagaimana petani tebu atau
kebun rakyat binaan PTPN 7 sudah
melakukan mekanisasi dan full mekanisasi.
“Efektifnya selama dua hari, tanggal 11 dan 12 Februari 2015 lalu, para
petani ini bisa melihat langsung penerapan mekanisasi dan semi mekanisasi yang dilakukan di lahan tebu rakyat
PTPN 7 dengan sistem hamparan,”
kata Heru.
Selain melihat langsung penerapan
mekanisasi dan semi mekanisasi, ungkap Heru, ke-50 orang petani tebu ini
juga diajak ke provider mekanisasi.
Sehingga, petani bisa melihat alat-alat
mekanisasi yang dibutuhkan untuk
penerapan mekanisasi maupun semi
mekanisasi.
Untuk lebih memantapkan mekanisasi di kebun rakyat, Heru mengungkapkan selama 4 hari, sejak tanggal 23
hingga 26 Februari 2015 ke Thailand.
Selain mengajak 50 orang petani, dalam studi banding ke negeri Gajah
Putih tersebut, juga diikutsertakan 13
orang manager tanaman dari 11 PG, 2
orang dari Quality Control (QC) PTPN
X, 1 orang dari Pengembangan Lahan
Madura, 1 orang dari Pengembangan
lahan Tuban-Bojonegoro, dan 1 orang
dari Pusat Penelitian Tebu Djengkol.
“Di Thailand, kami mengunjugi dan
melihat langsung penerapan mekanisasi di Mitr Phol Sugar Mill di Kota
Choenburi,” sebutnya.
Selain itu, ungkap Heru, mereka juga
mengunjungi Kamol Sugar Mill dan
areal mekanisasi petani di daerah Su
phanburi untuk melihat demo meka
nisasi serta workshop alat-alat me
kanisasi.
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Penerapan ERP PTPN X

 Karyawan PTPN X mengikuti pelatihan
Implemantasi ERP di Hall PG Pesantren Baru

Siap Go Live Maret Ini!
Penerapan ERP memerlukan perubahan-perubahan budaya
organisasi terutama dikaitkan dengan cara bekerja.
Laporan: Sekar Arum

26

Setelah 16 bulan disiapkan dan
disosialisasikan, akhirnya sistem Enterprise Resource Planning (ERP)
bisa diterapkan. Pada bulan Maret
ini program ERP tersebut go live atau
diaplikasikan di beberapa unit dan divisi terkait keuangan, pengadaan dan
produksi di tubuh PTPN X.
Seperti diketahui ERP telah diren
canakan, diproses, dan disebarluaskan selama lebih dari satu tahun. Program ini disiapkan guna mendukung
pengembangan bisnis perusahaan,
PT Perkebunan Nusantara X di masa

mendatang. ERP sendiri adalah sistem
informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan yang berperan mengintegra
sikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek
operasi, produksi, maupun distribusi.
Kepala Urusan IT PTPN X, Wellem
Stefanus Ndoen mengutarakan, sistem
ERP ini memang penunjang berlangsungnya perusahaan, tetapi bukan
proses utama untuk menghasilkan laba
atau keuntungan perusahaan. Namun
dengan diterapkannya sistem data
terintegrasi di seluruh lini PTPN X,
manajemen dapat menekan kerugian
dalam proses produksi dan tentu dapat

Foto: Dery Ardiansyah

meningkatkan daya saing perusahaan
dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 atau pasar bebas, baik
dari segi kualitas dan kuantitas.
Lebih lanjut Wellem menjelaskan,
ERP sebagai sebuah sistem informasi
baru tentu tidak terlepas dari trial
and error, namun justru dari situlah
sistem ini dapat berkembang dan memenuhi apa saja yang dibutuhkan oleh
perusahaan. Dampak penerapan ERP
ini akan terasa dalam jangka menengah
hingga jangka panjang dan semuanya
juga akan kembali pada karyawan.
“Adalah tugas kita bersama untuk
mengenalkan lebih jauh dan mengawal
ERP perusahaan sebagaimana budaya
kerja perusahaan. Kita lihat saja bersama bagaimana penerapan sistem ini,
pada pilot project yang sudah diten-
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si kemampuan teknis atau fungsiatau memodifikasi aplikasi, mengitukan yakni Kantor Direksi, PG Toefungsinya. Selain itu, pertimbangkan
kuti aplikasi yang ada, dan merubah
langan, PG Kremboong, PG Tjoekir,
adanya beberapa penyesuaian dan paprosedur atau hidup dalam perbedaan.
PG Pesantren Baru, dan Kebon Ajong
hami akan membutuhkan biaya berapa
Idealnya memang mengikuti aplikasi
Gayasan,” terangnya lebih lanjut.
seberapa besar, sehingga hal ini sudah
yang ada karena sesuai dengan best
Menurut Wellem, sistem implemenjelas di awal. Baru kemudian mengampractice (desain yang terbaik dalam
tasi ERP ini, memang membutuhkan
bil keputusan yang tepat. Vendor yang
industri) dan mengubah prosedur
dan mempertimbangkan tiga komdipilih adalah yang memiliki track reyang ada dalam perusahaan.
ponen penting dalam sistem informasi
cord yang baik dan expert di bidang“Hal ini akan lebih praktis dan muyaitu business process, people, dan IT.
nya.
dah untuk diimplementasikan,” tanDalam ERP juga memerlukan keter“Yang paling penting adalibatan (engagement) top
lah bagaimana implemenmanajemen, project leader
“Tugas kita bersama mengenalkan lebih jauh
tasi ERP diterima oleh user
yang sangat berpengalaman,
dan user merasa nyaman
pihak ketiga untuk membe
dan mengawal ERP perusahaan sebagaimana
hal baru ini, sehingga
rikan pengetahuan dan
budaya kerja perusahaan. Kita lihat saja bersama atas
dibutuhkan training secukeahlian, change manage
bagaimana penerapan sistem ini, pada pilot
kupnya kepada mereka, dan
ment yang dipersiapkan
dapat diaplikasikan dengan
secara matang yang selaras
project yang sudah ditentukan yakni Kantor
baik. Dan ini sudah kita
dengan project planning,
Direksi, PG Toelangan, PG Kremboong, PG
lakukan 1 tahun terakhir
dan bagaimana manajemen
Tjoekir, PG Pesantren Baru, dan Kebon Ajong
di lingkungan unit usaha
mampu menciptakan pola
PTPN X,” ungkapnya.
pikir tentang kepuasan yang
Gayasan,”
Tak hanya itu, lanjut pria
disesuaikan dengan progberkacamata ini, peranan
ress dari project tersebut.
Wellem Stefanus Ndoen
SDM disini menjadi salah
“Implementasi ERP pun
Kepala Urusan IT - sekretaris perusahaan PTPN X
satu faktor kritis, karena
perlu dilihat sebagai sesuatu
berbicara tentang ERP adahal yang memiliki implikasi
lah tentang sebuah sistem yang terintedasnya kembali.
strategis yang dapat membawa perugrasi sehingga jika terjadi kesalahan di
Sementara itu, Achmad Cholil,
sahaan menjadi lebih baik dan mampu
berbagai titik akan berdampak signifiKonsultan TI PTPN X mengungkapbersaing,” tegas Wellem.
kan bagi proses bisnis perusahaan. Sekan, evaluasi vendor sangat dibutuhKetika akan mengadopsi sebuah
hingga, fasilitas TI ini tidak hanya berkan mulai dari review vendor, proses
aplikasi, lanjut Wellem, pasti terjadi
fungsi sebagai alat bantu semata, tapi
demo, adanya referensi, dan ada tim
discrepancy sehingga ada tiga alterjuga bisa sebagai business enabler.
yang berfungsi untuk mengevaluanatif pilihan solusi yaitu mengubah

 Direktur Utama PTPN X, Subiyono menekan tombol sebagai simbol dimulainya aplikasi program ERP di seluruh lingkungan kerja PTPN X

Foto: Dery Ardiansyah
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Dengan
diberlakukan
ERP maka
membawa PTPN
X pada babak
baru dunia bisnis
yang jauh lebih
baik ke depan.
 Subiyono

Direktur Utama PTPN X

 Karyawan PTPN X mengikuti pelatihan Implemantasi ERP di Hall PG Pesantren Baru

Implementasi ERP ini memerlukan
perubahan-perubahan budaya organisasi terutama dikaitkan dengan cara
bekerja, misalnya karyawan dituntut
terus menerus untuk meng-update
data karena informasinya diberikan
oleh sistem ini harus bersifat real
time. Untuk itu, ada beberapa faktor
kunci kesuksesan implementasi ERP

Foto: Dery Ardiansyah

yang dapat diakomodir antara lain bisnis proses yang matang, manajemen
perubahan yang baik, komitmen mulai
dari level manajemen sampai ke user,
dan perubahan budaya organisasi.
Hal serupa juga diamini oleh
Grandys Frieska, Pengawas dari PT
Andromedia ketika dijumpai PTPN X
Magz mengutarakan, pihaknya seba-

Jl. Merak No. 8, Surabaya
Tlp. (031) 3536978
Fax. (031) 3536997
e-mail: srikayamas@sby.centrin.net.id
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Hari Tjahjono, President Director PT Abyor International

ERP, Menjawab
Tantangan Dunia Bisnis
Laporan: Sekar Arum

gai pengawas akan terus mengawasi
jalannya penerapan ERP di ruang lingkup PTPN X pasca realisasinya pada
4 Maret dan meminimalisir berbagai
kendala.
“Menjelang go live ini banyak hal
yang memang harus dipersiapkan, tapi
sejauh ini kami lebih mempersiapkan hal-hal yang perlu diwaspadai.
Contohnya seperti kapasitas modul
sesuai parameter cut over, workshop,
sistem, SDM, lingkungan, hingga
mengukur bagaimana kontribusi penerapan ERP secara periodik. Semoga
semua berjalan lancar, sehingga hasil
yang memuaskan akan diperoleh pasca penerapan ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama
PTPN X, Subiyono mengutarakan bahwa dengan diberlakukan ERP maka
membawa PTPN X pada babak baru
dunia bisnis yang jauh lebih baik kedepan. Ia berharap agar nantinya para
karyawan dilini tubuh perusahaan plat
merah ini bersatu padu merapatkan
barisan untuk menghasilkan kinerja
yang jauh lebih baik.
“Ini merupakan basic awal untuk
menyambut era globalisasi. Seperti
diketahui bersama PTPN X sedang
mengalami transformasi bisnis untuk
itu dibutuhkan sebuah teknologi yang
mampu mengakomodir hal tersebut.
Dan ERP ini merupakan salah satu sarananya,” terangnya.
Ia berharap, dengan penerapan ERP
go live ini akan mampu menjawab tantangan bisnis ke depan. Namun perlu
diingat hal tersebut tidak akan pernah
terwujud apabila tidak ada kesadaran
dan tanggung jawab penuh dari para
karyawan PTPN X.

ERP (Enterprise Resource Planning) diyakini
banyak pihak sebagai jawaban terhadap
tantangan dalam persaingan di dunia bisnis masa depan. Ketika perusahaan menjadi lebih efisien maka daya saing perusahaan pun menjadi semakin meningkat.
ERP mewujudkan kesuksesan sebuah
perusahaan dengan cara mengintegrasikan sistem informasi, peningkatan efisiensi
dari sistem informasi untuk menghasilkan
manajemen yang lebih efisien dalam business processnya.
Hal ini seperti diuraikan Hari Tjahjono,
President Director PT. Abyor International. Menurutnya ERP merupakan suatu
proses perencanaan yang terintegrasi
dalam suatu organisasi, yang bersifat lintas fungsional, terdiri atas berbagai fitur
dengan tujuan agar dapat merencanakan
dan mengelola sumber daya organisasi
dengan lebih efisien dan dapat merespon
kebutuhan pelanggan dengan lebih baik.
Penerapan sistem informasi pada dunia bisnis oleh banyak pelaku diyakini dapat meningkatkan daya saing melalui nilai
tambah pada produk dan layanan yang
dihasilkannya. Hal ini menjadi semakin
terasa penting manakala sistem perdagangan menjadi semakin mengglobal
dan cenderung bebas, sehingga setiap
perusahaan harus dapat menghasilkan
produk dan layanan yang lebih baik dan
lebih murah.
Peran ERP adalah mensinergikan se
mua bagian sehingga sumber daya per
usahaan lebih terencana, dengan meng
integrasikan seluruh data yang dimiliki
divisi-divisi perushaan agar dapat dengan
mudah diorganisir dan dikontrol alurnya.
“ERP menstandarkan bentuk informasi
melalui keseragaman laporan serta menstandarkan seluruh proses operasi peru
sahaan sehingga terjadi peningkatan
produktivitas dan efisiensi perusahaan,”
terangnya.
Ditambahkannya, syarat terpenting
dari sistem ERP adalah integrasi, integrasi

disini dimaksud adalah menggabungkan
berbagai kebutuhan pada satu software
dalam satu logical database, sehingga memudahkan semua divisi berbagi informasi
dan berkomunikasi. Database yang ada
dapat mengijinkan setiap departemen
dalam perusahaan untuk menyimpan dan
mengambil informasi secara real-time.
Informasi tersebut pun harus dapat
dipercaya, dapat diakses dan mudah
disebarluaskan. Rancangan perangkat lunak modular harus berarti bahwa sebuah
bisnis dapat memilih modul-modul yang
diperlukan, dikombinasikan dan disesuaikan dari vendor yang berbeda, dan dapat
menambahkan modul baru untuk meningkatkan unjuk kerja bisnis.
Tak hanya itu keuntungan dengan adanya ERP, menurut Hari, ada beberapa poin
antara lain, pertama kualitas dan efisiensi.
ERP akan menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan
proses bisnis internal perusahaan yang
menghasilkan peningkatan signifikan da
lam kualitas serta efisiensi layanan pelang
an, produksi dan distribusi.
Kedua adalah penurunan biaya, yakni
menurunkan biaya pemrosesan transaksi
dan hardware, software serta karyawan
pendukung TI. Ketiga adalah pendukung
keputusan, ERP menyediakan informasi
mengenai kinerja bisnis lintas fungsi yang
sangat penting secara cepat untuk para
manajer agar dapat meningkatkat kemampuan mereka dalam mengambil keputusan secara tepat waktu di lintas bisnis
keseluruhan perusahaan.
Keempat adalah kelincahan perusahaan. Pemberlakuan sistem ERP akan
membantu memudahkan fungsi berbagai
proses bisnis, sistem informasi dan sumber daya informasi. Sehingga menghasilkan struktur organisasi, tanggung jawab
managerial dan peran kerja yang lebih
fleksibel. Dan kelima adalah integrasi
data keuangan, untuk mengintegrasikan
data keuangan sehingga top management
bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik.
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SPS Award 2015

PTPN X-Magz
Raih Bronze Winner
Laporan: DeryArdiansyah

Penjurian kompetisi tahunan
sampul muka (cover) media internal
korporasi dan lembaga (Indonesia Inhouse Magazine Awards/InMA) dan
sampul pers mahasiswa (Indonesia
Student Print Media Awards/ISPRIMA) 2015 yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat telah
usai.
Puncak acara penyerahan penghargaan SPS Awarding Night Award 2015
yang memasuki tahun ke enam ini, diselenggarakan di Harris Hotel Batam,
Kepulauan Riau, Sabtu (7/2).
Seperti dikutip dari website resmi
nya, ajang InMA, dari 228 entri yang
diterima, Dewan Juri dan Panitia memutuskan 30 pemenang yang berhak
menerima trophy gold, silver, dan
bronze. Para pemenang ini tersebar
dalam enam kategori, yakni (1) The
Best of E-Magazine, (2) The Best of
University Inhouse Magazine, (3) The
Best of Multinational Company In-
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house Magazine, (4) The Best of Private Company Inhouse Magazine, (5)
The Best of State-Owned Enterprise
Inhouse Magazine, dan (6) The Best of
Government Inhouse Magazine.
Sementara pada ajang ISPRIMA,
dewan juri memutuskan 14 pemenang
dari total 51 entri yang masuk ke meja
panitia. Para pemenang ISPRIMA
tahun ini juga memperebutkan trophy gold, silver, dan bronze. Mereka
terbagi dalam empat kategori yaitu (1)
The Best of Java Non Magazine, (2)
The Best of Sulawesi Non Magazine,
(3) The Best of Sumatera Magazine,
dan (4) The Best of Java Magazine.
Kompetisi bergengsi yang digelar
setiap tahun ini menghadirkan para
dewan juri yang kompeten di bidangnya. Mereka yang menilai IPMA, IYRA,
InMA, dan ISPRIMA 2015 adalah Gunawan Alif (Aspek Komunikasi Massa),
Endang Sutisna (Aspek Ide dan Originalitas), Oscar Motulloh (Aspek Foto
Jurnalistik), Harinny Yulianty (Aspek
Pengiklan), Agus Susanto (Aspek Foto

 Pengurus SPS, Thoriq Hadad menyerahkan piagam kepada
Kepala Urusan Komunikasi Perusahaan PTPN X, Victorianus

Jurnalistik), Dian Anggareni U (Aspek
Kepiaran), Janoe Arijanto (Aspek Pemasaran), dan  Asmono Wikan (Aspek
Jurnalisme).
Sementara itu, untuk pendaftar
kategori InMA tahun ini mengalami
kenaikan dibanding tahun lalu. Dari
data yang dihimpun panitia, total entri
InMA tahun ini berjumlah 226 buah
dari 69 lembaga. Dalam ajang ini, untuk kali kedua, majalah PT Perkebun
an Nusantara (PTPN) X yang biasa
dikenal dengan PTPN X-Magz mendapat penghargaan Bronze Winner.
Ketua Panitia SPS Award 2015, L.
Hadi Pranoto menyampaikan, majalah
PTPN X, yang dikenal dengan nama
PTPN X-Magz mendapat penghargaan
dari katagori ‘The Best of State-Owned
Enterpise Inhouse Magazine InMA
2015’ berupa medali Bronze Winner.
“Selamat kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mengikuti ajang
ini, terutama kepada para pemenang,”
ungkapnya saat menyampaikan penghargaan di Malam Penghargaan SPS
Award 2015.
Pranoto, dalam kata sambutannya
menguraikan, ada beberapa kriteria dalam penilaian majalah tersebut
antara lain seperti aspek desain grafis,
aspek gagasan/ide kreatif, aspek komunikasi, aspek komersial/pemasar
an, dan aspek foto jurnalistik.
Hadi menambahkan bahwa istilah
don’t jugde the book by its cover saat

Foto: Dery Ardiansyah
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 Foto bersama pemenang InMa 2015
Foto: Dery Ardiansyah

ini sudah tidak relevan, mengingat
bahwa cover atau sampul muka adalah
salah satu penentu media cetak menjajakan produknya di etalase-etalase
toko, atau di lapak-lapak pinggir jalan.
“Walaupun isi tetap sebagai produk
utama, namun sampul muka itulah
yang menjadi daya tarik bagi para pembaca ketika pertama melihat sebuah
produk media cetak,” lanjutnya.
Janoe Arijanto, salah satu juri
penghargaan ini, menyatakan, peserta
tahun ini lebih kompetitif, semua media memiliki karakter yang berbedabeda sehingga susah menemukan
pemenang yang sesuai kriteria. Yang
menarik adalah hampir semua media
masih dipengaruhi oleh sebuah peristiwa besar, sehingga mudah sekali
membuat visual yang berkualitas dan
yang lebih menjual.
“Peristiwa besar, selalu menjadi
topik utama dalam pemilihan foto
sampul muka sebuah media,” ujar
CEO Dentsu Strat, Janoe Arijanto.
Fotografer senior Kompas, Agus
Susanto juga menyampaikan hal yang
sama, bahwa sekarang setiap media
menggarap pemilihan foto yang dipasang untuk menjadi sampul/cover
koran atau majalahnya dengan profesional.
“Paduan foto untuk sampul/cover
sebuah media tampak sangat profe-

sional, terlihat sangat sesuai dengan
karakter sebuah medianya masingmasing,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Galeri Foto
Antara, Oscar Matuloh menyatakan
hal yang berbeda. Demokrasi mengalami puncaknya di tahun 2014, setiap
perusahaan media menangkap hal ter
sebut sebagai moment dan karakter
media itu sendiri. Sekarang, setiap media memilih foto yang lebih memanjakan mata pembacanya. “Media meng
apresiasi moment tersebut dengan

pemilihan foto yang memanjakan mata
pembacanya,” tegasnya.
Direktur Eksekutif SPS, Asmono Wikan juga berkomentar bahwa ide yang
ditawarkan oleh setiap media sangat
kuat untuk divisualisasikan menjadi
cover/sampul media cetak. Kekuatan
ide tersebut yang membuat setiap media memiliki karakter yang kuat.
“Ide adalah hal yang paling penting
dalam pemilihan foto yang digunakan
untuk cover/sampul muka sebuah Koran atau majalah,” tutupnya.

Foto: Dery Ardiansyah

 Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan (tengah) berfoto bersama Dewan Redaksi PTPN X-Magz
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Lomba Karya Tulis Internal 2015

Menuju Revolusi SDM
yang Berdaya Saing
Dibutuhkan karyawan yang punya knowledge dan memiliki kemampuan
memecahkan masalah, kreatif dan inovatif.

 Direksi PTPN X berfoto bersama pemenang Lomba Karya Tulis Internal
Laporan: SAP Jayanti
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Di tahun ketiga penyelenggaraannya,
Lomba Karya Tulis Internal (LKTI) PT
Perkebunan Nusantara X terus mengalami perkembangan. Selain dari sisi
jumlah peserta, kualitas karya yang
dikirimkan juga dinilai lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam acara peringatan Ulang Tahun PTPN X ke-19 di Pakuwon Imperial Ballroom, Surabaya, Jumat (20/03)
lalu, Muhammad Danavia dari Divisi
Laboratory and QC PT Energi Agro
Nusantara (Enero) bisa jadi yang paling berbahagia. Baru berulang tahun
dua hari sebelumnya, hari itu Danav
mendapat kebanggaan menjadi pemenang pertama Lomba Karya Tulis
Internal (LKTI)PTPN X sekaligus menerima hadiah uang tunai sebesar Rp
8 juta.
Untuk LKTI tahun ini Ia mengirim
tiga karya untuk masing-masing tema.
Namun tulisannya yang berhasil menjadi pemenang memang disiapkan

dengan lebih matang. Jika dua tulisan
lain hanya diselesaikan dalam waktu
satu minggu, khusus untuk karyanya
yang berjudul ‘Revolusi SDM, Inspirasi Terbarukan Mengenali Potensi’ Ia
membutuhkan waktu hingga 1,5 bulan.
Menilik dari judulnya, pemuda
kelahiran 18 Maret 1991 ini mengaku
ingin membuat teori baru tentang revolusi SDM. ”Kalau revolusi mental kan
sudah dikeluarkan Jokowi. Ini saya
bikin revolusi SDM,” ujarnya sambil
tersenyum.
Dalam Revolusi SDM yang ditulisnya, Ia memaksudkan agar ada pembaruan pikiran karyawan. PTPN X,
menurutnya memiliki SDM berkualitas tinggi namun masih belum banyak
yang bisa memunculkan potensi yang
dimilikinya. ”Saya menuliskan gagasan
agar bisa memaksimalkan potensi karyawan,” ujar pria asli Mojokerto ini.
Ditanya mengenai inspirasi yang
mendasari karyanya, penyuka Chairil
Anwar ini mengaku terinspirasi dari

Foto: Dery Ardiansyah

buku ‘Passion Ini Possible’ karya Direktur Utama PT Enero, Misbahul
Huda. Buku yang berbicara mengenai
keyakinan, motivasi dan profesionalisme kerja ini memberinya banyak input dalam proses penulisan.
Sementara Juara II LKTI Aris Handoyo, Kepala Urusan Produksi Divisi
Tembakau Kantor Direksi menyatakan
bahwa SDM merupakan energi utama
dalam perusahaan. Karya tulisnya berjudul ‘HCM (Human Capital Management) dalam Peningkatan Daya Saing
dan Akselerasi Kinerja Perusahaan’
intinya adalah mengenai transformasi
pengelolaan manusia.
”Dibutuhkan karyawan yang punya
knowledge dan memiliki kemampuan
memecahkan masalah, kreatif dan
inovatif,” ujarnya. Agar apa yang dituliskannya terealisasi perlu dilakukan
sinergi antar konsep HCM dengan manajemen perusahaan.
Sebelum mengikuti lomba ini Ia
melakukan persiapan lebih dari satu
bulan. Dua minggu untuk memperbai-

varietas

ki isi pesan dan satu minggu lagi untuk finishing. Sudah dua kali mengikuti lomba, baru kali ini Aris meraih
juara.
Karya tulis berjudul ‘Integrated Precision Farming (IPF) for Performance
Excellent PTPN X’ karya Suhadi dari
Divisi QC dan PL Pengembangan Tuban-Bojonegoro yang memenangkan
juara ketiga berisi tentang penggunaan
teknologi IPF untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan kemudian dianalisa untuk pengambilan keputusan
manajemen. Menurut pria asal Tuban
ini sudah waktunya IPF diaplikasikan
di Indonesia karena di pabrik-parik
gula di luar negeri umumnya sudah
menerapkan sistem tersebut.
”Modal di awal memang lebih besar tetapi nantinya akan lebih efisien
karena menggunakan teknologi. Contohnya penggunaan drone untuk
mengetahui kondisi kebun. Dengan
pengolahan data menggunakan sistem
IPF dari sisi SDM akan lebih efisien
dan tepat sasaran.
Dari sisi jumlah peserta terjadi kenaikan hingga 250%. Dari hanya 54
naskah saja di 2014, tahun ini meningkat menjadi 137 naskah. ”Sebenarnya
ada 142 naskah yang masuk namun
lima diantaranya didiskualifikasi,” ujar
Sekretaris Perusahaan PTPN X, Adi
Santoso. Sebagai bentuk efisiensi, panitia juga memberlakukan konsep paperless di mana peserta hanya perlu mengirimkan karya dalam bentuk email.
Dalam sekaligus diumumkan namanama pemenang yaitu Muhammad
Danavia dari PT Enero sebagai juara
I. Sedangkan Aris Handoyo dari Divisi
Tembakau Kantor Direksi dan Suhadi
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dari QC dan PL Pengembangan Tuban-Bojonegoro masing-masing sebagai juara kedua dan ketiga. Selain itu,
Harapan I diraih oleh Febry Hestama
W dari Divisi SDM & HI Kantor Direksi, Harapan II diraih Faundri Gaung R
dari PG Watoetoelis, dan Harapan III
direbut Anggresti Firlianita keluarga
karyawan PG Kremboong.
Panitia juga memberikan apresiasi
kepada pemenang favorit untuk masing-masing kategori yaitu M. Kafi
Rois dari PG Gempolkrep sebagai favorit tema 1, Febry Hestama dari SDM
dan HI Kantor Direksi sebagai pemenang favorit tema 2 dan Ariel Hidayat
dari Divisi Renbang sebagai pemenang
favorit tema 3. Dipilih juga PG Me
ritjan dan PG Djombang Baru sebagai
unit yang paling partisipatif. Sementara peserta paling partisipatif tahun
2013-2015 adalah Ady Susanto dari PG
Watoetoelis.
Sebelum memberikan hadiah kepada para pemenang, Direktur Utama
PTPN X, Subiyono mengatakan dirinya bangga dengan kemampuan karyawannya. ”Terus asah kemampuan untuk mengekspresikan pikiran. PTPN X
membutuhkan orang-orang seperti
Anda dalam rangka menyosialisasikan
apa yang sudah dan akan dikerjakan
perusahaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai direktur
utama dirinya membuka kesempatan
selebar-lebarnya kepada karyawan
yang ingin berdiskusi lebih lanjut.
”Demi kepentingan perusahaan yang
lebih lanjut, saya siap dijadikan narasumber untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran Anda semua,” kata
Subiyono berjanji.

”Terus asah
kemampuan untuk
mengekspresikan
pikiran. PTPN X
membutuhkan
orang-orang seperti
Anda dalam rangka
menyosialisasikan
apa yang sudah
dan akan dikerjakan
perusahaan,”
 Subiyono
Direktur Utama PTPN X
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penjurian LKT PTPN X 2015

 Suasana Ruang Penjurian Lomba Karya Tulis Internal PTPN X di Ruang Rapat Sekretaris Perusahaan yang berada di Kantor Direksi PTPN X

Foto: Dery Ardiansyah

Masih Memaparkan
Fakta-fakta dan Teori
Laporan: R Giryadi
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PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
X menggelar lomba karya tulis (LKT)
internal perusahaan untuk kali ketiga.
Lomba ini dimaksudkan untuk menggali ide-ide baru seluruh karyawan
guna mengembangkan perusahaan.
LKT tahun 2015 ini dititik beratkan
pada tema Sumber Daya Manusia.
Titik berat ini dipilih dengan dasar
pemikiran bahwa SDM merupakan
salah satu aset perusahaan yang tak
ternilai. Maju mundurnya perusahaan
tergantung kapasitas dan kapabilitas
SDM dalam mengejawantahkan blue
print aksi korporasi.
Hal ini seperti disampaikan, Sekretaris Perusahaan (Sekper) PTPN X, Adi
Santoso, ketika memberi keterangan di
ruang kerjanya, mengenai maksud dan
tujuan LKT ini diselenggarakan. Adi

mengatakan, dalam konteks ini PTPN
X memiliki tata nilai yang melandasi
upaya meng-upgrade kompetensi karyawan, yaitu Pro-VISI.
“Pro-VISI itu, profesional, visioner, sinergi, integritas. Kemudian juga
didukung oleh budaya kerja perusahaan yaitu, 3P, profesional, produktif,
dan pembelajaran,” eja Adi.
Ditambahkan Adi, lomba ini juga
ditujukan untuk menyongsong era
Masyarakat Ekonomi Asian (MEA)
tahun 2015. Dalam rangka itu, persaingan akan semakin ketat. Termasuk di
dalamnya adalah persoalan SDM.
Pelaksanaan LKT dilakukan selama
enam bulan (Oktober 2014- Maret
2015), dimulai dari tahap persiapan,
sosialisasi program, penjaringan, penilaian, hingga pengumuman pemenang.
LKT tahun 2015 menerima 141

naskah, dengan rincian 137 dinyatakan
lolos seleksi, dan 4 naskah didiskualifikasi karena menyimpang dari tema
dan jumlah karakter kurang dari yang
telah ditentukan panitia.
Sejumlah 137 naskah yang diterima panita, terbanyak adalah dari
PG Meritjan yang mengirimkan 28
naskah, dan dari PG Djombang Baru
20 naskah.
Naskah yang diterima kemudian diserahkan pada dewan juri yang terdiri
dari, Cipto Budiono (Staf Ahli Direksi PTPN X), Ahmad Munir (Kepala
LKBN Antara Biro Jatim), dan Sherly
Tanoto (Dosen Psikologi Universitas
Airlangga). Sidang dewan juri dilaksanakan pada 5 Maret 2015 bertempat
di Kantor Direksi PTPN X dipimpin
oleh Cipto Budiono.
Dalam kesempatan tersebut Cipto
Budiono memberikan pandangan
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umumnya terkait makalah yang
dikirim peserta LKT. Cipto menerangkan, tahun lalu paparan peserta lebih
kepada hal-hal manajerial dan yang
bersifat teknis, sedangkan tahun ini
lebih menekankan pada SDM.
Dari usulan yang dipaparkan peserta, banyak memunculkan usulan tentang pengelolaan SDM. Namun Cipto
menilai, dari karya yang ada menurutnya cukup bagus jika dibandingkan tahun sebelumnya.
“Sayangnya penekanan profesionalisme SDM belum banyak digali oleh
peserta,” kata Cipto.
Yang dimaksud profesionalisme,
tambah Cipto, adalah bagaimana seorang pekerja bersikap profesional
layaknya orang yang mempunyai
keahlian di bidangnya. Penempatan
pekerja pada posisi yang pas dan digaji
dengan pas akan memunculkan profesionalisme.
“Seorang yang profesional juga
diharapkan punya sertifikasi kompetensi. Tidak sekadar menonjolkan
feeling. Karena membuat gula itu sunnatullah,” kata Cipto.
Sementara itu meninjau dari aspek
sistematika penulisan, Ahmad Munir
memberikan catatan soal kurangnya
penggalian data-data faktual dan lebih
menekankan pada studi literatur.
“Mestinya akan lebih efektif dan
maksimal jika para peserta mengekplor data empiris, dan dikaji secara
ilmiah,” kata Munir.
Namun Munir mengakui ada juga
penulis yang mampu meramu datadata empiris, studi literatur, untuk
menggali ide-ide dalam tulisannya.
Kelemahan ini juga seperti yang

dinyatakan Sherly Tanoto. Menurutnya kelemahan umumnya masih belum menguasai standar penulisan ilmiah. Terutama dalam hal kutipan atau
pengambilan pernyataan seseorang,
belum diberi sumber atau angka tahun yang menandakan pernyataan itu
berada.
Kata Sherly, secara umum peserta
masih memaparkan apa yang terjadi
di lingkungan kerjanya. Padahal menurut Sherly yang diharapkan adalah
penerapan kajian teoritis pada gejalagejala yang terjadi di lingkungan kerjanya, dan memunculkan teori baru
yang mungkin bisa diterapkan di perusahaan.

“70 persen peserta menggunakan
data ilmiah entah itu dari referensi
jurnal atau sumber lain. Rata-rata juga
berusaha meninjau secara teoritis dan
bagaimana penerapannya di PTPN,”
kata Sherly.
Selain itu, menurut Sherly, kelemahan umumnya adalah peserta kurang
mampu menemukan gagasan baru
untuk bisa diterapkan ke PTPN. Meski
demikian secara umum sistematika
penyampaian gagasannya sudah runtut.
Usai bersidang, ketiga dewan juri
menetapkan 9 juara yang terdiri dari
juara 1 sampai 3, harapan 1 sampai 3,
dan favorit tema 1 sampai 3. 

Foto: Dery Ardiansyah

 Tim juri berfoto bersama Staf KOmunikasi Perusahaan PTPN X sesaat setelah mengumumkan hasil
pemenang Lomba Karya Tulis Internal tahun 2015

Nama Pemenang LKT PTPN X 2015
No

Nama

1

Muh. Danavia

Revolusi SDM, Inspirasi Terbarukan Menggali Potensi

Judul
PT. ENERO

Unit/Divisi
I

Juara

2.

Aris Handoyo

Human Capital Management (HCM) dalam Peningkatan Daya Saing dan
Akselerasi Kinerja Perusahaan

Tembakau (KD)

II

3.

Suhadi

Integrated Precision Farming (IPF) for Performance Excellent PTPN X

QC & PL (Tuban-Bojonegoro)

III

4.

Febry Hestamma

Gas Pol, Rem Pol! Itu Tidak Sama dengan Akselerasi

SDM & HI (KD)

Harapan 1

5.

Faundri Gaung R.

Investasi SDM: SDM Sebagai Aset yang Paling Berharga

PG Watoetoelis

Harapan 2

6.

Anggresti Firlianita

Jurus Jitu Gali Potensi Karyawan

Keluarga Karyawan PG
Kremboong

Harapan 3

7.

M. Kafi Rois

Inovasi Harga Mati

PG Gempolkrep

Favorit Tema 1

8.

Febry Hestamma

Mengendarai Kendaraan Bernama ‘Individual Differences’ & ‘Generation Gap’

SDM & HI (KD)

Favorit Tema 2

9.

Ariel Hidayat

Membangun Karakter, Fokus dan Ketangkasan Menghadapi MEA 2015

PT ENERO

Favorit Tema 3
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Sertijab Pejabat Puncak PTPN X

Rotasi GM untuk
Meningkatkan Kinerja

Foto: Dery Ardiansyah

 Dirut PTPN X, Subiyono menandatangani Sertijab GM Pabrik Gula di Hall Kantor Direksi PTPN X
Laporan: SAP Jayanti

Memasuki tahun baru 2015 PT
Perkebunan Nusantara X kembali mengadakan serah terima pejabat puncak dengan merotasi beberapa General Manager Pabrik Gula, Kepala Divisi, serta
memberikan promosi. Direksi berharap
pejabat baru bisa melaksanakan tugas
sebaik-baiknya.
Direktur Utama PTPN X, Ir Subiyono,
MMA dalam sambutannya mengatakan,
keputusan mutasi ini telah melalui perNo.
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timbangan-pertimbangan yang matang
dari jajaran Direksi. Dengan alih tugas,
diharapkan kinerja perusahaan dapat
berkembang lebih baik lagi.
”Saya percaya bapak-bapak yang baru
dilantik akan mengemban tugas sebaikbaiknya. Pesan saya ada tiga hal penting
yang harus selalu dipegang yaitu komitmen, Loyalitas, dan Integritas. Komitmen berupa kesanggupan hati untuk
melaksanakan tanggung jawab, Integritas berupa tanggung jawab itu sendiri,
dan Loyalitas berupa niat untuk meng-

abdikan diri kepada tanggung jawab
tersebut,” tutur Subiyono dalam sambutannya pada Rabu (31/12).
Acara ini diawali dengan pembacaan
Surat Keputusan Direksi yang dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah
Jabatan oleh Moch. Arief Effendi, ST,
MM yang sebelumnya menjabat sebagai Manager Instalasi PG Gempolkrep
dan sekarang dipercaya menjadi GM PG
Djombang Baru. Dilanjutkan dengan
Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan oleh sejumlah
pejabat di jajaran PT Perkebunan Nusantara X.
Adapun para pejabat puncak yang
menerima tugas baru yaitu Ir. Abdul
Munib, MM sebagai GM PG Tjoekir,
Ir. DD Poerwantono, MM sebagai GM
PG Pesantren Baru, Ir. Alan Purwandiarto, M.Si sebagai GM PG Meritjan dan
Adi Baskoro, SP sebagai GM PG Modjopanggoong. Sementara Drs. Arifin,
MM dipercaya menjadi Kuasa Direksi di
Makassar.
Dirut mengatakan, General Manager di pabrik gula merupakan tangan
kanan Direksi untuk menghasilkan kualitas produksi terbaik. Mereka ditunjuk
untuk menangani masing-masing pabrik
gula yang memiliki spesifikasi masalah
berbeda-beda.
Contohnya PG Modjopanggoong yang
jam hentinya dinilai sudah minimal dan
kinerja bagus ini harus dipertahankan.
PG Tjoekir yang baru direvitalisasi dengan mesin baru diharapkan bisa mengurangi jam berhenti. Pejabat yang
baru diharapkan bisa mengenal PG yang
dipimpinnya sehingga kinerja PG lebih
bagus dan investasi yang ditanamkan

Tentang

1

Perpanjangan masa kerja dan pemindahan Drs. Dwi Djoto Poerwantono, MM - General Manager PG Meritjan menjadi General Manager PG Pesantren Baru

2

Pemindahan Ir. H. Alan Purwandiarto, M.Si - General Manager PG Djombang Baru menjadi General Manager PG Meritjan

3

Pemindahan dan Pengangkatan Jabatan H. Mochamad Arief Effendi ST.MM - Manajer Instalasi PG Gempolkrep menjadi Pjs. General Manager Djombang Baru

4

Pemindahan Ir. Abdul Munib, MM - Pjs. General Manager PG Modjopanggoong menjadi General Manager PG Tjoekir

5

Pemindahan Adi Baskoro, SP- Pjs. General Manager PG Tjoekir menjadi General Manager PG Modjopanggoong

6

Pengangkatan Drs. H. Arifin, MM sebagai Kuasa Direksi PT Perkebunan Nusantara X di Makassar

7

Pengangkatan Zainal Arifien, SP dari Manager Tanaman PG Mojopanggoong menjadi Pjs. General Manager PG Watoetoelis

8

Pengangkatan Ir Gatot Subiyakto MMA dari Manager Tanaman PG Meritjan menjadi General Manager PG Kremboong.

9

Pengangkatan Sugiharto Bisri, ST dari Kepala Urusan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi Pjs Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa

10

Pengangkatan Ir.H Adi Santoso , Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa menjadi Sekretaris Perusahaan

11

Pemindahan Ir.Hubertus Koes Darmawanto ,MM ,General Manager PG Kremboong & Toelangan menjadi General Manager PG Gempolkrep

12

Pemindahan H.Miftakhul Munir, SH, MM, General Manager PG Watoetoelis menjadi kepala Divisi QC & Pengembangan Lahan

13

Pemindahan dan Pengangkatan Jabatan Benny Basuki Suryo, ST - Manajer Pengolahan PG Watoetoelis menjadi Pjs. General Manager PG Toelangan
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perusahaan tidak sia-sia.
Tak hanya pada jajaran General Manager Pabrik Gula, perombakan pada posisi Pejabat Puncak juga terjadi dalam
rangka percepatan transformasi dan
upaya focusing pada bisnis hilir perusahaan dan untuk mengisi kekosongan di
beberapa bagian struktural.
Perubahan struktural pejabat puncak tersebut ditetapkan pada hari Rabu,
(18/2) di Kantor Direksi PTPN X, Surabaya. Selain penetapan pejabat pada
posisi struktur organisasi baru juga
sekaligus penandatanganan kontrak
manajemen masing-masing pejabat di
hadapan Direksi.
Seperti diungkapkan Direktur Utama
PTPN X, Ir Subiyono MMA perubahan
itu juga terkait adanya beberapa sumber daya manusia (SDM) PTPN X yang
dipercaya dan mendapatkan amanah
dari Kementerian BUMN untuk memperbaiki dan membesarkan perusahaan
lainnya.
“Menghadapi kondisi saat ini kita tidak bisa business as usual. Kemampuan
SDM mesti dan harus ditingkatkan. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengurangi biaya SDM tanpa mengurangi
kualitas,” kata Subiyono. Apalagi selama
ini biaya produksi terbesar merupakan
biaya SDM.
Dirut juga mengingatkan, MEA yang
sudah di depan mata dan tidak bisa dihindari lagi. Persaingan akan semakin
ketat. Industri yang tidak bisa optimal
tidak akan bisa memenangkan persaingan. Ditambah lagi dengan keinginan kuat pemerintah untuk melakukan
swasembada gula. Karena itu dibutuhkan kerja keras semua pihak agar industri gula bisa tetap bertahan.
Tak berselang lama, pada hari Kamis
(12/3) bertempat di Aula PG Toelangan,
diadakan juga sertijab General Manager
PG Toelangan. General Manager PG
Toelangan yang sebelumnya dijabat secara rangkap sebagai General Manager
PG Kremboong oleh Ir. Hb. Koes Darmawanto, MM, digantikan oleh Benny
Basuki Suryo, ST yang sebelumnya menjabat sebagai Manager Pengolahan PG
Watoetoelis.
Benny dianggap berani menyabet
tantangan yang diajukan dewan direksi
untuk mengubah PG Toelangan yang
hampir mati, menjadi PG penghasil nira
mentah yang bisa mencetak laba.
“Selamat bertugas kepada para pejabat baru yang telah dilantik pada hari
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 Dirut PTPN
X , Subiyono
memberikan
ucapan selamat
kepada para GM
Pabrik Gula

Foto: Dery Ardiansyah

ini dan diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri
untuk menghadapi tantangan industri
gula yang semakin berat di masa yang
akan datang,” harap Subiyono.
Selama ini, lanjut Subiyono, sudah
terbukti bahwa PTPN X bisa mengikuti
perkembangan zaman khususnya di industri gula dengan berbagai diversifikasi
yang dimiliki.
“Agar PTPN X bisa terus berkembang
maka dibutuhkan SDM-SDM yang andal, terus meningkatkan kompetensinya
dan tak lelah berinovasi,” tandasnya.
Sejauh ini menurut Subiyono, berbagai peralatan canggih sudah berusaha
diterapkan di tubuh PTPN X, ini meru-

pakan wadah dimana para SDM untuk
menggali ilmu dan mempraktikkannya
di lingkungan kerja.
Terlebih dengan berbagai diversifikasi yang sudah di buat oleh PTPN X,
maka dibutuhkan keahlian SDM yang
mumpuni untuk memanage hal tersebut. Di sisi lain, Ia juga meminta para
karyawan untuk menumbuhkan sense of
belonging atau rasa memiliki karyawan
terhadap perusahaan.
“Kemajuan dan perkembang perusahaan serta karyawan senantiasa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dalam
arti kata luas, ini juga merupakan sumbangsih perusahaan bagi bangsa dan negara,” tutupnya.
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Pelepasan Direktur Keuangan & Pejabat Puncak PTPN X

Terharu Karena Merasa
Telah Menjadi Keluarga

Foto: Dery Ardiansyah

 Dari kiri: General Manager PG Gempolkrep, Budi Adi Prabowo, Sekretaris Perusahaan PTPN X, M.
Cholidi, dan Direktur Keuangan PTPN X, Dolly P Pulungan
Laporan: Sekar Arum
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Suasana penuh haru meliputi Dyandra Ballroom, Gramedia Expo Surabaya
pada Rabu 18 Februari yang lalu. Tangis kebahagian serta kesedihan mewarnai jalannya acara pelepasan Direktur Keuangan dan Pejabat Puncak PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) X, yang
dimulai pada pukul 19.00 WIB tersebut.
Acara tersebut memang sengaja
dibuat khusus sebagai perpisahan Direktur Keuangan PTPN X, Dolly P Pulungan, dan beberapa Pejabat Puncak
PTPN X yakni M. Cholidi (Sekretaris Perusahaan PTPN X) dan Budi Adi Prabowo (General Manager PG Gempolkrep)
yang harus dipindah tugaskan ke PTPN
lainnya. Momen ini menjadi penting karena juga dihadiri oleh jajaran Direksi,
Komisaris, dan Pejabat Puncak lainnya
di tubuh perusahaan pelat merah ini.
Dalam moment penting itu Direktur Utama PTPN X, Ir. Subiyono MMA,
menyampaikan kesedihan sekaligus kebanggaannya karena harus rela melepas
SDM di PTPN X yang dianggapnya sudah seperti keluarga untuk berkontribusi di PTPN lain.
“Kita tidak hanya akan kehilangan re

kan atau teman kerja, tapi bagian dari
keluarga kita, keluarga besar PTPN X,”
kata Subiyono.
Tak bisa dipungkiri pula keberhasilan PTPN X selama ini juga merupakan
kontribusi dari tiga orang tersebut. Untuk itu secara pribadi atau perusahaan,
Subiyono, mengucapkan rasa terima
kasih yang sebesar-besarnya dan mohon
dimaafkan sedalam-dalamnya jika dalam tempo bekerjasama ada kesalahan
yang pernah diperbuat.
Subiyono menegaskan, ia merasa
bangga karena ketiga orang tersebut telah membuktikan kapabilitas dan dedikasinya sebagai seorang profesional di
bidang perkebunan. Bahkan mereka berani keluar dari zona aman yang selama
ini ada di tubuh PTPN X dan menjajal
kemampuan diri demi tantangan baru
yang cukup sulit.
“Baik Pak Pulungan, Pak Cholidi,
ataupun Pak Budi telah membuktikan
kepada kita semua, mereka adalah orangorang hebat yang mampu membuktikan
kemampuan dirinya,” puji Subiyono.
Menurut Subiyono, kemampuan mereka tak hanya ditunjukan pada perseroan tapi juga kepada pemegang saham.
Itulah sebabnya mereka yang dipilih

untuk mengemban tugas baru di PTPN
lain. “Meski sangat sedih, saya sangat
bangga dengan saudara-saudara saya
ini. Meskipun raga kan jarang bertemu
namun hati kita akan tetap satu sebagai
saudara,” ungkapnya dengan haru.
Diungkapkan Subiyono, kepindahan
tiga SDM potensial ini membuktikan,
PTPN X mempunyai banyak SDM berkualitas yang mampu memberikan kontribusi di bidang perkebunan terutama
di industri gula.
“Bahkan hal tersebut juga diakui oleh
pemegang saham dan para pelaku di industri gula,” tegasnya.
Sementara itu, Komisaris Utama
PTPN X, Rudi Wibowo mengutarakan
kebanggaannya yang luar biasa kepada
tiga orang tersebut. Ia berharap dengan
jabatan yang baru dan di tempat yang
baru pula, ke depan sinergi kerjasama
dapat diupayakan dengan sebaik-baik
nya.
“Semoga ke depan kita bisa bekerjasama dengan baik. Karena seperti kita
tahu dua perusahaan yang kita naungi
ini mempunyai bidang yang sama yakni
pada industri gula. Sukses untuk Pak
Pulungan, Pak Cholidi, dan Pak Budi semoga makin amanah dalam mengemban
tugas yang baru. Ingatlah Pak kita semua
saudara, semoga akan tetap menjadi keluarga selama-lamanya. Meski sudah tidak dalam satu perusahaan,” tandasnya.
Suasana haru makin terasa ketika
Dolly P Pulungan didaulat menyampaikan sambutan. Menurut pria yang dulu
bekerja di dunia Perbankan tersebut,
setelah bergabung tahun 2008 di PTPN
X, banyak perubahan yang terjadi dalam
kehidupannya.
“PTPN X merupakan ladang saya
mencari ilmu. Disini saya mendapatkan
banyak ilmu terutama di bidang perkebunan. Pada kesempatan ini pula saya
mengucapkan terima kasih sebanyakbanyaknya pada jajaran Direksi, Komisa
ris, Pejabat Puncak, dan seluruh karyawan PTPN X karena tanpa kerjasama
dari Anda, saya tidak akan seperti ini,”
jelasnya seraya menyeka airmata.
Menurut Dolly, momen ini menjadi
momen yang sangat mengharukan. Bahkan ia tidak bisa berujar apapun lagi,
selain ucapan terima kasih banyak atas
kerjasama selama ini
“Rasa kekeluargaan yang luar biasa.
Semoga PTPN X makin jaya dan tetap
menjadi leader industri gula di Indonesia,” pungkasnya.
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Teknologi Informasi

PTPN X Berbagi
Pengalaman IT
pada PTPN XI
IT mengintegrasikan sistem manajemen
menjadi lebih efisien dan komprehensif.

Laporan: SAP Jayanti

Kebutuhan Information Technology atau Teknologi Informasi kerap
dipandang sebelah mata dalam sebuah
perusahaan. Padahal dengan pemanfaatan IT yang tepat, performa perusahaan justru bisa meningkat.
Begitu juga di perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan. Dengan
sistem informasi yang tepat, masalah
mulai dari di lahan hingga pengolahan
di pabrik bisa dikurangi. Sayangnya
belum semua PT Perkebunan Nusantara memiliki sistem informasi yang
mumpuni. Karena itu, beberapa waktu
lalu diadakan sharing knowledge oleh
tim IT PTPN X yang diminta berbagi
pengalamannya di PTPN XI.
Tim IT PTPN XI memaparkan, ma
salah yang sering muncul dalam sistem
informasi manajemen produksi di perusahaannya adalah ketidaksinkronan
mulai rencana tebang, tanaman, timbangan hingga pengolahan.
”Inilah saatnya teknologi dibutuhkan. Selama ini di perusahaan umum-

nya IT dianggap tidak terlalu penting,
penggarapan IT juga masih parsial dan
belum terkoneksi antar PG. Sementara di PTPN X teknologinya sudah
terintegrasi mulai dari pendaftaran
lahan hingga pengolahan,” ujar Direktur SDM dan Umum PTPN XI, M.
Cholidi.
Ia mencontohkan salah satu ma
salah yang biasa dihadapi, misalnya,
SPTA (Surat Perintah Tebang Angkut) palsu yang dibawa sopir truk
tebu saat akan masuk ke Pabrik Gula
(PG). Masalah ini bisa diatasi dengan
teknologi seperti sistem barcode terintegrasi. SPTA yang tidak bisa di-scan
bisa langsung ditolak.
Jika nantinya sistem IT sudah terin
tegrasi, maka organisasi, manajemen
dan pengambilan keputusan akan lebih efektif karena informasi yang diterima komprehensif.
”Saat kondisi perusahaan sedang
terpuruk, IT justru harus dipercepat
karena bisa menghemat aktivitas bisnis. Dengan sistem yang terintegrasi
secara on line tidak perlu tenaga ma-

nual lagi. Sekaranglah saat yang tepat
membangun sistem dengan benar,”
kata mantan Sekretaris Perusahaan
PTPN X ini.
Sementara itu, Kepala Urusan IT
PTPN X, Wellem Stefanus Ndoen mengatakan PTPN X sudah mengintegrasikan sistem informasi produksi ke
dalam ERP dengan sistem SAP. Saat ini
perusahaan induk sedang mengamati
dua sistem ERP yang digunakan PTPN
X dengan SAP dan PTPN VII yang
menggunakan Microsoft Dynamic.
”Holding masih mengamati antara
kedua sistem itu mana yang akan digunakan dan nanti akan di-share ke
PTPN yang lain,” ujar Wellem.
Dikatakannya, ada beberapa pro
blem sehingga SIPG (Sistem Informasi
Pengolahan Gula) diperlukan. Pertama yaitu sulitnya memantau on farm.
Kemudian petugas lapangan justru sering tidak mengetahui kondisi terkini
di kebun. Pekerjaan on farm sering
tidak terencana dengan baik, ada potential lost saat proses TMA (Tebang
Muat Angkut) dan kualitas tebu yang
masuk ke pabrik tidak sesuai dengan
yang dikirim.
Selain itu juga ada masalah pemal
suan SPTA, berkurangnya keperca
yaan petani terhadap proses off farm
serta potensi penyalahgunaan tanggung jawab petugas saat tebu masuk
timbangan dan giling. Dengan adanya
masalah-masalah tersebut, dibutuhkan sistem yang berkesinambungan
mulai dari on farm hingga off farm.
Di PTPN X, SIPG mulai digunakan
sejak 2013 dan dikembangkan hingga
2014 dengan cakupan tidak hanya 11
PG tetapi juga di wilayah pengembang
an seperti Madura, Tuban, dan Bojone
goro.
Dalam implementasinya, SIPG men
cakup tiga hal. Mulai dari pemantauan
sejak pendaftaran lahan hingga persiapan tebang atau semua proses pekerjaan sampai persiapan tebang. Kemudian dilanjutkan dengan monitoring
NARADA yang mengawal sistem TMA
sampai pintu masuk serta di off farm
yang memantau dari pintu masuk
hingga bagi hasil petani.
Acara sharing knowledge yang
berlangsung di salah satu ruang rapat
PTPN XI ini diikuti manajer AKU, PIC
IT dan operator IT dari 16 PG, 1 PK
(Pabrik Karung) dan 1 Pasa (Pabrik alcohol) di wilayah kerja PTPN XI. 
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Ulang Tahun PTPN X ke 19

Menggugah Optimisme dengan
”Building on Our Strength”

 Direksi dan Komisaris PTPN X meniup lilin bersama sebagai simbol perayaan ulang tahun ke-19 PTPN X

Mengukuhkan diri selama 19 tahun sebagai BUMN gula
terkemuka di Indonesia tentu bukan perjalanan yang
mudah. Berbagai jalan berliku dan terjal mewarnai kiprah
PTPN X dalam membangun eksistensinya di industri gula.
laporan: Sekar Arum
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Peringatan ulang tahun ke 19,
PTPN X yang diselenggarakan di
Pakuwon Imperial Ballroom, Jumat,
20 Maret yang lalu, Direktur Utama
PTPN X, Subiyono, mengajak semua
elemen yang ada di perusahaan plat

merah tersebut untuk merenung dan
introspeksi diri, atas berbagai hal yang
sudah terjadi dan langkah apa ke depan yang akan ditempuh mengingat
persaingan industri gula semakin
kompetitif terlebih memasuki MEA di
tahun 2015 ini.
Mengambil tema “Building on Our

Foto: Dery Ardiansyah

Strength”, menurut pria berkacamata
tersebut tentu bukan tanpa sebab, sudah saatnya PTPN X membangun kekuatan industri gula kembali. Seperti
diketahui PTPN X adalah salah satu
PTPN yang tidak memiliki HGU, dan
hanya memiliki pabrik gula yang sudah lima tahun ini melakukan inves
tasi baik untuk revitalisasi ataupun
pengembangan lainnya.
“ Sudah lima tahun terakhir ini kita
sudah banyak melakukan perbaikan
serta peremajaan di pabrik gula yang
dimiliki, hampir Rp 2,5 Triliun kita

varietas

gelontorkan untuk hal tersebut. Untuk
saat ini dengan kondisi rupiah yang terus melemah kita harus berpikir ulang
bahwa untuk melakukan investasi pasti merupakan hal yang cukup sulit.Ini
yang patut kita renungkan bersama,”
tutur pria yang juga menjabat sebagai
ketua IKAGI tersebut.
Untuk itu lanjutnya, guna memecahkan berbagai permasalahan yang cukup
menghimpit tersebut berbagai upa
ya harus segera dilakukan. Sejauh ini
PTPN X telah mempunyai modal yang
kuat untuk memecahkan persoalan
tersebut antara lain berbagai peralatan
bagus yang sudah dimiliki hasil dari
revitalisasi besar-besaran yang sudah
dilakukan, best people yang unggul dan
diakui oleh banyak pihak termasuk Kementrian BUMN yang mana beberapa
SDM unggul yang dipunyai PTPN X
ditugaskan untuk mengembangkan
PTPN lainnya.
Kekompokan para karyawan dengan tetap mengusung visi dan misi
perusahaan, serta kiprah unggul anak
perusahaan PTPN X yang sejauh ini telah menunjukkan prestasi yang mem
banggakan pada bidang masing-masing.
“Dengan kekuatan kita ini, pasti
berbagai masalah yang dihadapi akan
dapat teratasi. Bahkan dengan diberla
kukan MEA di penghujung tahun
2015 ini, dan diharapkan kita mampu
berinovasi lagi baik dalam peningkat
an produksi atau pun kualitas produk
yang mampu bersaing dengan produk
luar. Untuk itu kita harus menggugah keoptimisan kita agar mampu
memberikan kinerja yang baik bagi
perusahan, negara, dan juga keluarga,”
tegasnya.
Tak hanya itu, Subiyono juga menegaskan kepada para karyawan untuk setia pada penerapan konsep EDO
( efisiensi, diversifikasi, dan optimalisasi) yang sudah dilakukan oleh PTPN
X selama ini. Hal ini lantaran jika dibanding dengan negara lain, Indonesia masih jauh tertinggal dalam proses
produksi gula.
“Bandingkan saja dengan negara
lainnya seperti India, Thailand, Brazil, dan lainnya yang sudah jauh lebih
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Foto: Dery Ardiansyah

 Karyawan Rumah Sakit Perkebunan Jember membawakan tarian khas Jember, Lahbako.

maju dari pada kita. Yang tidak hanya
memroduksi gula semata tapi juga sudah diversifikasi sehuingga melahirkan
co product lainnya seperti bioethanol dan lainnya. Inilah yang akan kita
kembangkan lagi ke depan. Semoga
Tuhan selalu menyertai kita bersama
agar kita selalu diberi kesehatan dan
kemudahan untuk mencapai cita-cita
kita bersama itu,” tuturnya kembali.
Sementara itu, masih dalam kesempatan yang sama Komisaris Utama
PTPN X, Rudi Wibowo dalam sambutannya mengutarakan bahwa momentum ulang tahun ke 19 ini PTPN X sudah menunjukkan kiprahnya sebagai
BUMN gula nomor wahid yang ada di
Indonesia.

“Ini tentu pencapaian yang sangat
bagus, terlebih dengan penerapan
EDO ini ,PTPN X masih tetap bersinar
diantara PTPN lainnya, namun saya
ingin menambahkan satu point lagi
yang bisa termaktub di dalam EDO
yakni sinergitas.
Sinergitas disini dimaksudkan agar
anak perusahaan ataupun unit usaha
lainnya dapat bersatu dan bersinergi
terutama untuk SDM sebagai ujung
tombak perusahaan. Dengan menerap
kan sinergitas ini, niscaya kesuksesan
akan bersama kita semua. Terakhir sa
ya ingin mengucapkan Selamat Ulang
Tahun ke 19 kepada PTPN X. Semoga
tetap Jaya, jaya, dan jaya,” pung
kasnya.

Foto: Dery Ardiansyah

 Direksi dan Komisaris PTPN X bergandeng tangan bersama menandai kekompakan seiring
pertambahan usia PTPN X
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Ngobras MHTV

Produksi Gula
Sesuai Selera Pasar

Foto: Dery Ardiansyah

 Direktur Produksi PTPN X, Tarsisius Sutaryanto (tengah) bersama Saiful Jasan, Kabid Industri
Agro dan Kimia Disperindag Jawa Timur (kanan) dalam talkshow di MHTV Surabaya
Laporan: SAP Jayanti
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Masalah pergulaan di tanah air
masih menjadi topik yang menarik
dibicarakan. Perlu ada langkah-langkah agar tidak semakin terpuruk dan
bahkan tersingkir akibat kalah bersaing dengan gula impor.
Demikian juga, permasalahan yang
dialami industri gula di Jatim akan
berpengaruh pada gula nasional. Jatim
memberikan kontribusi besar terhadap
persediaan gula nasional. Setidaknya
50 persen gula nasional disumbang
ketersediaannya dari Jatim.
Tetapi sejak lima tahun terakhir
industri gula di Jatim kurang baik.
Hal ini disebabkan industri gula Jatim terdampak continous effect oleh
ketersediaan gula nasional yang terus
menumpuk sejak lima tahun terakhir,
akibat merembesnya gula rafinasi.
Kondisi gula Jatim ini dibicarakan
secara serius dalam acara Ngobras
yang disiarkan di MHTV, 13 Maret lalu,
bersama Direktur Produksi PT Perkebunan X, Tarsisius Sutaryanto, Kepala
Bidang Industri Agro dan Kimia Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Dis-

perindag) Provinsi Jawa Timur, Syaiful
Jasan.
Dalam pemaparannya, Syaiful Jasan
mengatakan, permasalahan yang dialami industri gula di Jatim akan berpengaruh pada gula nasional karena
Jatim memberikan kontribusi cukup
besar terhadap persediaan gula nasional.
”Kontribusi gula Jatim mencapai 50
persen terhadap nasional. Karena itu
tidak salah jika Jatim disebut sebagai
lumbung gula nasional,” jelasnya.
Namun tidak bisa dipungkiri, kondisi saat ini kurang menggembirakan
bagi industri gula. Ini merupakan continous effect sejak lima tahun terakhir.
Hal ini terlihat dari stok awal gula
nasional tahun 2014 yang mencapai
1,24 juta ton dan 1,1 juta ton di tahun
2015. Padahal, stok awal kondisi normal setiap tahunnya harusnya berkisar
antara 700-800 ribu ton.
Sedangkan kebutuhan konsumsi
nasional cenderung tetap yaitu berada dikisaran 2,7 juta ton per tahun.
Di tambah lagi total produksi nasional
tahun 2014 sebesar 2,59 juta ton di
mana kondisi ini membawa dampak

pada meningkatnya supply.
Hingga akhir Februari 2015 jumlah
stok gula di Jawa Timur masih 500
ribu ton lebih dengan konsumsi sekitar 600 ribu ton per tahun. ”Artinya
masih ada stok yang cukup untuk sekitar 10 bulan. Padahal Mei mendatang
Pabrik gula sudah akan mulai giling,
dan tentu akan terjadi penambahan
stok,” ujar Sutaryanto. Sementara permintaan dari luar daerah seperti Indonesia timur dan Jawa Tengah justru
menurun.
Menurut Syaiful, turunnya permintaan gula dari Jatim yang menyebabkan stok terus menumpuk diantaranya
karena semakin banyaknya dibangun
pabrik gula di daerah-daerah tersebut.
Apalagi di luar Jawa yang banyak dibangun pabrik gula rafinasi.
Menanggapi pertanyaan dari masyarakat mengapa gula dari PG tidak
bisa putih, Sutaryanto menyatakan
gula dari PG di Indonesia memang belum rafinasi. ”Rafinasi itu maksudnya
diolah lagi di tingkat yang lebih tinggi.
Tapi gula yang ada sekarang tetap sudah bisa dikonsumsi,” jelasnya. Hanya
saja, dengan adanya pemrosesan lanjutan tadi, gula yang dihasilkan akan
lebih baik dari sisi warna, ukuran butir
dan kandungan air. Icumsa rafinasi
dikatakan Sutaryanto berkisar 0-40
iu. Sedangkan rata-rata PG di PTPN X
masih 100-150 iu.
Namun bukan berarti tidak bisa.
Bahkan menurutnya, PG harus sudah
mulai mengarahkan produksinya ke
arah sana. ”Jangan hanya konsentrasi di
produksi, tapi sudah harus mendengar
maunya konsumen. Sekarang eranya
sudah tidak seperti dulu lagi, bagaimana pun yang kita produksi akan diserap
konsumen. Sekarang justru PG yang
mengikuti selera konsumen. Karena itu
kami melakukan perbaikan-perbaikan
di PG,” tutur Sutaryanto. Bahkan PTPN
X menginvestasikan dana yang tidak
sedikit untuk perbaikan PG. Tahun lalu
saja dianggarkan sebesar Rp 2,5 triliun
untuk perbaikan pabrik.
Ia menuturkan, disparitas antara produksi dan konsumsi seharusnya bisa
ditangkap sebagai peluang dengan
menghasilkan gula sesuai dengan keinginan konsumen. Diantaranya dengan produksi gula premium. PTPN
X saat ini sedang menyiapkan tiga PG
untuk memproduksi gula premium.
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Seminar nasional

Mengurai Carut Marut
Tata Niaga Gula Lokal
Selain rembesan gula rafinasi, usia PG dan menyusutnya
lahan tebu, jadi penyebab tata niaga carut marut.
Laporan: Sekar Arum

Merembesnya gula rafinasi di
pasaran, disinyalir menjadi penyebab
terhambatnya proses tata niaga gula
lokal menjadi terseok. Tidak hanya itu,
usia pabrik gula yang sudah tua, juga
menyusutnya lahan tebu.
Begitu juga, masalah komitmen pemerintah dalam mengatur tata niaga
gula perlu ditata ulang. Terutama peraturan menteri perdagangan yang membolehkan para distributor dan subdistributor menyalurkan gula rafinasi.
Hal ini terungkap dalam Seminar
Nasional ‘Mengurai Karut Marut Tata
Niaga Gula Lokal di Tengah Serbuan
Rafinasi’, di gedung DPRD Jatim,
Kamis (12/2015).
Seminar yang dihelat oleh Pokja
Wartawan DPRD itu dihadiri Wakil
Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, instansi terkait, anggota DPRD Jatim,
praktisi perkebunan, pelaku usaha,
dan para petani tebu.
Wakil Gubernur Jatim, Saifullah
Yusuf mengutarakan, seminar ini sangat bagus, pasalnya semua elemen
yang langsung berkaitan dengan industri gula dapat duduk berdampingan dan menyatukan pemikiran untuk
menyelesaikan permasalahan gula ini.
“Serbuan gula rafinasi benar-benar
mencekik para petani tebu di Jatim ini
karena harga tebu mereka jatuh. Nah,
yang paling terkena dampak buruk akibat tata niaga gula adalah Jatim. Sebab
Jatim adalah penyumbang terbesar
produksi gula nasional,” katanya.
Gus Ipul menjelaskan, sumbangsih
Jatim terhadap produksi gula nasional
mencapai 42% atau 1.260 juta ton per
tahun. Melibatkan 537.000 kepala keluarga atau setara 2,5 juta penduduk
dengan luas areal tanam 219.110 hektar dan 31 unit pabrik gula.

 Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jatim

Ditambahkannya, ada banyak problem terkait kondisi sulit para petani
tebu di Jatim ini. Selain serbuan gula
rafinasi, mayoritas kondisi pabrik gula
di Jatim sendiri kurang bagus karena
usianya di atas 100 tahun. Itu sebabnya, Gus Ipul berharap ada revitalisasi
pabrik gula secepatnya. Ini penting,
agar efisiensi dan kualitas tebu petani
meningkat begitu juga dengan rendemennya. Selain itu, pihaknya juga
berharap pemerintah juga memberi
jaminan bahwa HPP gula yang sudah
ditetapkan dilaksanakan dengan baik.
Hal ini penting agar petani mendapat kepastian dan tidak merugi. persoalan lainnya, kata Gus Ipul, gula petani
yang sudah digiling di pabrik, menumpuk di gudang karena tidak bisa terserap pasar. Ini lantaran banyak gula rafinasi impor yang merembet ke pasar
konsumsi.
“Ini memang aneh, pasalnya kebutuhan gula rafinasi untuk memenuhi kebutuhan industri mamin sekitar 2,7 juta
ton per tahun. Tetapi izin impor yang
dikeluarkan pemerintah mencapai 3,7
juta ton per tahun,” kata mantan Men-

teri Percepatan Daerah Tertinggal ini.
Di sesi berikutnya, Deputi Impor
Kementerian Perdagangan, Thamrin
Latuconsina mengakui, ada hal tidak
beres dalam tata niaga gula di Indonesia. Namun, secara bertahap hal ini
mulai diperbaiki oleh pemerintahan
Jokowi, di antaranya mencabut surat
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu No 111 yang mewajibkan gula rafinasi didistribusikan lewat distributor
dan subdistributor.
“Sekarang sudah ada surat No
3300/2014 yang mencabut surat itu.
Dalam surat tersebut diatur bahwa
penyaluran gula impor tidak lagi melalui distributor maupun subdistributor. Tetapi langsung dari importir ke
pabrik,” katanya.
Tidak hanya itu, pada 2015 ini, juga
ada aturan baru tentang kuota impor
gula rafinasi. Bahwa gula yang diimpor tidak boleh melebihi kebutuhan.
Selain itu, Kemendag, lanjut Tamrin,
juga menugaskan surveyor independen
untuk meneliti PG rafinasi, apakah kapasitas terpasang sudah sesuai dengan
kapasitas produksi serta kebutuhan
riil industri mamin supaya tak terjadi
kelebihan kapasitas.
“Alokasi untuk Indonesia Timur
juga sudah dilarang diberikan. Kemudian kapasitas idle juga dicabut karena
berbau rafinasi,” katanya.
Ditemui pada acara yang sama
Kepala Subdirektorat Tanaman Semusim Kementerian Pertanian, Ir Gede
Wirasuta menyatakan, harga gula sejak
tahun 2014 terpuruk akibat lahan tanam
tebu gula nasional menurun 10% dan
semakin banyak pendirian pabrik gula
rafinasi. “Perlu dilakukan hitung ulang,
berapa kebutuhan industri mamin akan
gula rafinasi dan kapasitas terpasang
industri gula rafinasi agar gula rafinasi
tak merembes ke pasar,” kata Gede.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al-Fauzi mengatakan, APBN telah
memutuskan dana revitalisasi ke PTPN
sebesar Rp 3,5 triliun dengan syarat
tak ada rafinasi masuk ke pasar.
“Merembesnya gula rafinasi ke pasar
jelas akan mempengaruhi suplai. Karena itu, kami juga akan minta Permendag memperbaiki lagi kebijakan
terkait impor rafinasi supaya rembesan bisa dari pabrik rafinasi maupun
pabrik mamin bisa dihentikan,” kata
politikus asal Partai Hanura ini. 
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PTPN X Peduli Kali Surabaya
LAporan: SAP Jayanti
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Kali Surabaya menjadi bagian penting kehidupan masyarakat yang tinggal di ibu kota Provinsi Jawa Timur
ini. Sayangnya kebersihan sungai ini
kurang dijaga oleh warga kotanya sendiri.
Padahal dari air sungai ini juga Peru
sahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota
Surabaya mengambil bahan baku untuk
diolah kemudian disalurkan ke rumahrumah warga. Namun kenyataannya
justru banyak sekali sampah terutama
sampah rumah tangga yang memenuhi
aliran sungai.
Tidak ingin tinggal diam, beberapa
pihak menggelar kegiatan bersih-bersih kali Surabaya dan menebar benih
ikan. Acara ini diinisiasi Forum Komunikasi Hotel dan Media (FKHM) Jawa
Timur dengan menggandeng beberapa pihak termasuk Pemerintah Kota
Surabaya dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X.
Staf Divisi PKBL PTPN X, Didik
Subandi mengatakan peran serta
PTPN X di kegiatan ini merupakan
salah satu bentuk tanggung jawab lingkungan PTPN X. Kepedulian terhadap
lingkungan tidak hanya di sekitar unit
kerja tetapi juga kepada stakeholder
lainnya.
FKHM Jatim sendiri adalah wadah
komunikasi antara insan perhotelan
dan media di Surabaya. Dalam forum
ini tergabung 40 hotel di Surabaya dan
Sidoarjo serta 37 media di kota-kota
tersebut.
Kegiatan bersih sungai dan tebar
bibit ikan dilaksanakan Minggu, 15
Maret 2015 ini mengambil rute mulai
depan Hotel Novotel Surabaya dan
berakhir di depan Monkasel.
Ketua Panitia Resik-resik Kali Su
roboyo, Indra Kurniawan mengatakan
acara yang ber-tagline ‘SUMPAH Gak
Mbuwak SAMPAH Nang Kali Maneh’
ini bertujuan memberikan edukasi dan
himbauan kepada masyarakat untuk
menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat
khususnya kali di Surabaya.
”Kegiatan ini sekaligus untuk memperingati Hari Air 22 Maret. Seperti

Foto: Dery Ardiansyah

 dalam kegiatan bersama bertajuk “Resik-Resik Kali Suroboyo” ini, turut pula hadir Walikota
Surabaya, Tri Rismaharini.

kita ketahui hampir 90% air di kali
Surabaya menjadi bahan baku air bersih yang didistribusikan untuk warga
kota Surabaya,” kata Indra.
Sebagai bahan baku air PDAM,
lanjut Indra, kita berkewajiban untuk
menjaga kebersihan sungai. Selain
itu di akhir acara kami akan menebar
benih ikan di kali Surabaya. “Salah
satu isu utama di Kali Surabaya adalah
banyaknya popok sekali pakai, yang
dibuang ke sungai,”ungkap Indra.
Berdasarkan penelitian Ecoton
(Lembaga Kajian Ekologis dan Konservasi Lahan Basah) popok akan
mengendap di dasar sungai, sebagian
yang lain akan tersangkut di batangbatang pohon dan lainnya akan terbawa hingga ke muara. Disaat kemarau,
fenomena tertutupnya dasar sungai
oleh popok sekali pakai terlihat jelas.
Akibat hal ini, ikan kehilangan
tempat bertelur dan mencari makan,
feses bayi membawa bakteri E.coli
dan menambah banyak populasi E.coli
yang sudah ada di sungai. E.coli adalah bakteri patogen penyebab diare.
Namun pada balita, orang lanjut usia
dan pasien dengan sistem imun yang
lemah, bila terinfeksi oleh E.coli dapat
berkembang menjadi HUS (hemolytic

uremic syndrome) atau sejenis gagal
ginjal.
Selain itu pencemaran dari sampah
juga mengakibatkan terjadinya dominasi jenis ikan betina di Kali Surabaya.
Adanya dominasi jenis kelamin betina
di Kali Surabaya ini menunjukkan bahwa telah terjadi kontaminasi senyawa
estrogenik dalam air di Kali Surabaya
yang bersumber dari limbah domestik,
serta limbah pestisida.
Kegiatan yang melibatkan berbagai
stakeholder termasuk semua stakeholder di Pemkot Surabaya, Kecamatan, dan kelurahan yang ada di sepanjang bantaran sungai, Satpol PP,
Bakesbang Linmas, Dinas perhubung
an serta Polri, dan TNI ini juga mena
bur 11 ribu benih ikan bader. Jenis ikan
ini dipilih karena dinilai paling sesuai
dengan kebutuhan ekosistem sungai
dan tidak memakan biota air lainnya.
Tidak ketinggalan, orang nomor
satu di Kota Surabaya, Tri Rismaharini
juga hadir dan turun tangan langsung.
Tanpa banyak bicara, ia langsung memegang peralatan dan membersihkan
sampah di bantaran sungai. Ia bahkan
mengikuti acara hingga penebaran
benih ikan di Monumen Kapal Selam
(Monkasel).
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Panen Sorgum
di Lahan Sinergi
 Masih ada lahan 199 hektar untuk pengembangan
Laporan: SAP Jayanti

Setelah tanam perdana pada bulan Desember 2014 lalu, sorgum yang
ditanam di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Bangkalan, sudah mulai
dipanen. Meskipun baru kali pertama,
penanaman sorgum yang bekerjasama
dengan Super Sorghum Corp. Jepang
ini dinilai berhasil.
Kepala Pengembangan Madura PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) X, Muhammad Faisol mengatakan, selama
masa budidaya hampir tidak ada kendala. Hanya ada sedikit masalah pada
drainase yang menyebabkan sebagian
kecil area tergenang air. Seandainya
bisa dibuatkan gorong-gorong, ia yakin hasilnya akan lebih maksimal.
Seperti diterangkan Faisal, Dalam
kerjasama ini, biaya sewa lahan, kompos dan tenaga kerja ditanggung oleh
Super Sorgum. Penanaman dilakukan

di lahan seluas 1,2 hektar dengan lahan disediakan PTPN X.
Menurut Faisal, Madura masih banyak lahan kosong yang tidak produktif. Termasuk lahan seluas 199 hektar
lahan non produktif milik Semen Indonesia di Madura, bisa dimanfaatkan
PTPN X untuk pengembangan.
Kerjasama ini sudah dijalin sejak
Juni 2013. ”Masih banyak tanah kosong di Madura, sayang kalau tidak
diisi tanaman produktif. Dan sorgum
ini potensial karena pengolahannya tidak sulit dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk banyak produk mulai dari
etanol, sirup, gula, pellet dan pakan
ternak,” ujar Faisal.
Sementara itu, Manajer Penanam
an Super Sorgum Indonesia, Rinaldi
menambahkan, dari penanaman di
lahan seluas 1,2 hektar hanya diambil
sebanyak dua truk dengan berat seta
ra 12-14 ton. ”Itu nanti akan diguna-

kan untuk stake proof di pabrik kami
di Rembang,” ujarnya. Nantinya akan
diambil tetes atau molasesnya yang
selanjutnya dimanfaatkan untuk bahan high fructose syrup atau gula cair.
Ampas batangnya yang dicacah bisa
digunakan untuk biomassa, sedangkan
untuk bunganya belum dimanfaatkan.
Melihat hasil tanaman sorgum di
Madura yang termasuk lahan plasma,
dikatakan Rinaldi cukup baik. Dari
ukuran tinggi sorgum yang normalnya
6 meter, di Madura bisa mencapai 5
sampai 5,5 meter. Padahal di daerah
lain yang juga dilakukan penanaman
sorgum seperti Pasuruan, Tuban, dan
Rembang hanya sekitar 4 meter. Hanya saja dari sisi keliling batang belum
mencapai ideal. Dari angka ideal 8-9
cm hanya tercapai sekitar 5 cm.
Sebelum penanaman, pengolahan
lahan sudah dilakukan secara intensif.
Lagi pula, lahan yang digunakan sebelumnya merupakan lahan marjinal
yang tidak digunakan. ”Sehingga deposit unsur haranya lebih tinggi,” ujar
Rinaldi.
Setelah sorgum dipanen nantinya
akan digunakan kembali untuk penanaman tebu. ”Kondisi tanahnya bagus
sehingga cocok jika digunakan untuk
tanam tebu. Hanya drainase saja yang
perlu pembenahan,” kata Rinaldi.

Foto: SAP jayanti

 Kepala Pengembangan Madura PTPN X, Muhammad Faisol (kiri) dan Manajer Penanaman Super Sorgum
Indonesia, Rinaldi menilai penanaman sorgum di madura cukup baik dibandingkan dengan lahan di Pasuruan, Tuban,
dan Rembang
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PTPN di Jatim Minta
Bantuan Hukum ke Kejati

Foto: Dery Ardiansyah

 Dirut PTPN X, Subiyono, memberikan cinderamata kepada Kajati Elvis Johnny SH, MH saat
penandatangan MoU PTPN X, XI, XII dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
laporan: SAP Jayanti
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PT Perkebunan Nusantara (PTPN X),
PTPN XI dan PTPN XII melakukan
perjanjian kerjasama di bidang hukum
perdata dan tata usaha negara untuk
memenuhi prinsip-prinsip ketaatan
hukum dalam kegiatan usaha di perusahaan. Kerjasama ini merupakan
perpanjangan dari kerjasama yang
sejak beberapa tahun lalu selalu rutin
dilakukan setiap tahunnya.
Dalam kegiatan usaha, selain harus
mematuhi tata kelola perusahaan yang
baik atau Good Corporate Governance yang berprinsip pada transpa
rency, accountability, responsibility,
independency dan fairness, perusahaan juga harus taat hukum agar dapat meraih keuntungan namun tetap
aman dari sisi hukum.

Bertempat di Gedung Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur, MoU ini ditanda
tangani oleh Direktur Utama dari
PTPN X yaitu Subiyono, Direktur
Utama PTPN XI, Dolly P. Pulungan
dan Direktur PTPN XII Irwan Basri
dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur, Elvis Johny.
Direktur Utama PTPN X, Subiyono
dalam sambutannya mengatakan, kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur ini pada intinya selain penyuluhan hukum juga kerjasama dalam hal
permintaan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum,
penegakan hukum, konsultasi hukum,
maupun permintaan legal opinion.
”Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kegiatan operasional di lapangan sangat perlu diback up dari sisi
legalnya,” ujar Subiyono.

Dalam mencapai target yang telah ditentukan, kata Subiyono, tidak
dipungkiri, walau pun sedikit tentunya
ada perorangan maupun organisasi
yang kurang memahami akan tugas
dan beban yang dipikulnya guna mencapai sasaran kerja. Sehingga ada halhal yang kurang pas yang selanjutnya
dapat disampaikan sebagai informasi
yang belum tentu kebenarannya ke
kantor Kajati atau penegak hukum
lain.
”Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kerjasama ini sebagai media untuk lebih mengenal posisi kami
sebagai insan BUMN. Kepada direksi
maupun karyawan yang ditunjuk diharapkan keaktifannya terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang
biasa dihadapi dalam tugas sehari-hari
untuk selalu berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” tuturnya.
Ke depannya, lanjut Subiyono, diharapkan kerjasama ini dapat terus
berlangsung agar kepatuhan hukum
bagi perusahaan dan karyawan baik
di pusat kantor direksi maupun petugas di lapangan dapat terjaga dengan
baik.
Dalam kesempatan tersebut Subiyono juga menyampaikan, tahun ini
PTPN akan mendapatkan dana PMN
dalam jumlah yang cukup besar. Misalnya saja PTPN X akan mendapatkan
kucuran dana sebesar Rp 975 miliar,
PTPN XI Rp 650 miliar, dan PTPN XII
sebesar Rp 700 miliar. Dikatakannya,
menerima bantuan sebesar itu sebenarnya justru menimbulkan kekhawatiran karena tidak biasa mengelola
bantuan dari pemerintah.
”Kami takut ada persoalan dalam
masalah pengelolaan. Kalau memungkinkan, Kami meminta Kajati memback up agar pengelolaan dana tersebut bisa terlaksana dengan baik,” kata
pria yang juga menjabat sebagai Ketua
Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) ini.
Kekhawatiran dan keragu-raguan
dalam mengelola dana tersebut tentu

varietas

disayangkan karena BUMN harus berkembang, apalagi menghadapi MEA
(Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang
tingkat persaingannya sangat ketat.
Jika direksi tidak berani mengelola dana karena takut bermasalah dan
pabrik gula milik negara tidak berkembang, dikhawatirkan aset negara
tersebut akan tutup karena tidak bisa
bersaing dengan negara lain.
Menanggapi permintaan dari PTPN
tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi
Jawa Timur, Elvis Johny menambahkan, kerjasama ini merupakan bagian
dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan
wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
Mengenai bantuan back up dalam
pengelolaan PMN, dikatakan Elvis,
direksi tidak perlu khawatir. ”Tantangan justru banyak berada di dalam. Kata kuncinya, berani atau tidak
melakukan perubahan mindset dan
culture set. Berdasarkan pengalaman
korupsi yang kami tangani terjadi
karena lepas dari pengawasan,” kata
Elvis.
Selama ini pengawasan terlalu dianggap sepele. Saat staf menyampaikan kegiatan selesai, direksi diminta
tidak langsung tanda tangan. ”Sebagai pengambil kebijakan tidak boleh
langsung percaya. Tidak ada salahnya
melakukan penelitian, pendalaman
lagi. Begitu bapak menandatangani, tanggung jawab beralih ke tangan
bapak. Tindak pidana korupsi tidak
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mesti pelakunya menerima sesuatu,”
ujarnya.
Elvis meminta pihak PTPN aktif
berdialog dan berdiskusi dengan Kejati untuk meminta pertimbangan hukum. Dipaparkan Elvis, sebagaimana
diamanatkan dalam UU no 16/2004
tentang kejaksaan Republik Indonesia
khususnya pasal 30 ayat 2 yang menyatakan di bidang perdata dan tata
usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak, baik di dalam
maupun di luar pengadilan, untuk dan
atas nama negara atau pemerintah.
Selanjutnya dalam pasal 24 ayat 2
peraturan presiden RI no. 38/2010
tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan RI dinyatakan lingkup bidang
perdata dan tata usaha negara dimaksud adalah meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan
hukum, dan tindakan hukum lainnya
kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/badan negara, lembaga /
instansi pemerintah pusat dan daerah,
BUMN/BUMD, untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara,
menegakkan kewibawaan negara dan
pemerintah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat
yang dimaksud dengan cara: pertama
memberikan bantuan hukum, kedua
memberikan pertimbangan hukum,
ketiga melakukan penegakan hukum
serta keempat dan kelima adalah tindakan hukum lainnya serta pelayanan
hukum. 

 Pejabat Kejaksaan Negeri Jawa Timur bersama Direksi PTPN X, PTPN XI, dan PTPN XII

”Sebagai pengambil
kebijakan tidak boleh
langsung percaya.
Tidak ada salahnya
melakukan penelitian,
pendalaman lagi. Begitu
menandatangani,
tanggung jawab
beralih ke tangan Anda.
Tindak pidana korupsi
tidak mesti pelakunya
menerima sesuatu.”
 Elvis Johny

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Foto: Dery Ardiansyah
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[ potensi badan usaha ]

PT Dasaplast Nusantara

Memperkuat Pasar,
Tahun 2015 Buka Pabrik Baru
PT Dasaplast Nusantara terus berinovasi. Agar bisa
menggarap pasar lebih besar, perusahaan bergerak di
industri plastik ini akan membuka pabrik baru di Jawa Timur.
Laporan: SAP Jayanti
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Memasuki usianya yang ke 10 tahun, PT Dasaplast terus tumbuh dan
berkembang. Salah satu anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara X
(PTPN X) ini, selain sudah mampu
menyelesaikan rugi kumulatifnya di
tahun 2014, perusahaan ini juga berencana menambah kapasitas produksinya dengan membuka pabrik baru
khusus untuk memenuhi kebutuhan
pasar dalam negeri.
”Permintaan untuk ekspor sebenarnya sangat tinggi namun sekarang
belum bisa terpenuhi seluruhnya karena masih terkendala kapasitas,” ujar
Direktur Utama PT Dasaplast Nusantara, Madya Budi Prastyawan.
Menurut Madya, sulitnya memenuhi
permintaan ekspor, karena selalu berbarengan dengan kebutuhan pasar
captive dalam negeri yaitu dari PTPN
X yang biasanya mencapai puncak di
kisaran bulan Mei hingga Oktober
Karena itu, tambah Madya, perusahaan pun berencana merelokasi produksi untuk pasar captive di daerah
Purwoasri, Kertosono, Jawa Timur.
”Rencana kami ini juga sudah disetujui
dalam RUPS. Harapannya agar produksi untuk pasar captive dan ekspor
sama-sama bisa terpenuhi,” ujarnya.
Dengan dipindahkannya pabrik untuk pasar captive, Dasaplast sekaligus
bisa memberikan kontribusi ke perusahaan induk dengan mereduksi harga karena ongkos transportasi dapat ditekan.
Untuk diketahui, pabrik tempat produksi Dasaplast berada di Pecangaan,
Jepara yang lokasinya sekitar 1,5 jam
dari ibu kota Jawa Tengah, Semarang.

Meskipun jika dilihat dari peta jarak
Jepara-Surabaya lebih dekat namun
ongkos angkutnya justru lebih mahal
jika dibandingkan dengan Semarang –
Surabaya.
Sesuai dengan RUPS, persiapan
akan dilakukan mulai semester pertama tahun 2015 namun baru akan mulai
produksi pada akhir tahun yaitu Oktober atau November 2015. Di pabrik
baru tersebut, kapasitas produksi yang
disiapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk yaitu PTPN X sebesar
12 juta lembar karung per tahun. Penjualan untuk PTPN X mencapai sekitar
20% dari keseluruhan produksi. Selain

karung, PT Dasaplast Nusantara juga
menyuplai kebutuhan waring untuk
tanaman tembakau milik PTPN X.
Untuk investasi pabrik baru di
Purwoasri, dikatakan Madya, hanya
berkisar Rp 11 miliar, karena gedung
sudah ada. Investasi hanya akan digunakan untuk penyediaan mesin,
rehabilitasi, dan belanja bahan baku.
Selain untuk PTPN X, produksi karung
juga dialokasikan untuk pembeli lain
seperti pabrik pupuk.
Khusus ekspor, perusahaan plastik
dengan kapasitas produksi hingga 50
juta bag per tahun ini sudah melayani
pengiriman ke 19 negara dengan pa
sar tetap yaitu Amerika Serikat dan
Jepang. Ke Amerika Serikat, pengirim
an per bulan rata-rata mencapai 5-6
kontainer. Sementara untuk ke Jepang,
Dasaplast baru bisa memenuhi sekitar

tebu

4 kontainer atau sekitar 105 ton ka
rung per bulan dari permintaan sebanyak delapan container per bulan. Sementara ke negara-negara lain seperti
Amerika Latin hingga Afrika umumnya hanya dalam volume kecil, sekitar
1-2 kontainer saja.
Konsumen dari Jepang memesan
karung dari Dasaplast dengan kan
dungan UV agar lebih tahan terhadap
sinar matahari untuk sandbag atau
karung pasir. Di sana pemerintahnya memberlakukan aturan bahwa
masing-masing daerah hingga ke
lingkungan terkecil harus memiliki
persediaan sandbag. Dan karung buat
an Dasaplast ini diminati karena daya
tahannya lebih kuat. Bahkan jika dibandingkan dengan karung produksi
Jepang sendiri.
Selain core business-nya, Dasaplast
sebenarnya memiliki beberapa rencana inovasi lain yaitu produksi alat
kesehatan seperti alat suntik sekali
pakai dan perlengkapan untuk operasi lainnya. Khusus untuk alat suntik,
dikatakan pria kelahiran Surabaya ini
sudah sampai tahap Feasibility Study.
Ia yakin pasarnya sangat besar karena saat sakit, masyarakat umumnya
memiliki sugesti akan sembuh jika sudah disuntik. Apalagi, dari total kebutuhan alat suntik di Indonesia, hanya
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sekitar 40 persennya saja yang mampu
dipenuhi produsen dalam negeri.
Untuk produksi produk baru, selain
pemasaran, Madya mengungkapkan,
SDM yang ada di wilayah kerjanya juga
menjadi hambatan. ”SDM di sini unik.
Tidak ada keinginan untuk mencapai
target yang tinggi. Kurang kompetitif
karena saingannya adalah industri rumahan seperti mebel yang tidak ada
target produksi. Kalau mereka sudah
bilang ‘sampun cekap’ (sudah cukup)
pak, lalu kita bisa apa? Susah untuk
dipacu,” tutur pria yang juga menjadi
dosen luar biasa di salah satu universitas swasta di Surabaya ini.
Pihaknya saat ini juga sedang me
ngembangkan Rotro atau flexible
packaging yang banyak digunakan untuk kemasan makanan. Apalagi dengan
rencana PTPN X memproduksi gula
premium yang langsung menjangkau
konsumen ritel, kemasan tentu akan
dibutuhkan. Kemasan ini juga bisa
digunakan untuk anak perusahaan
PTPN X yang lain yaitu PT Mitratani
Dua Tujuh yang komoditas utamanya
adalah frozen food.
Berhasil Tutup Kerugian
Selain ekspansif, PT Dasaplast Nusantara juga mampu menunjukkan
performa positifnya dengan berhasil

mencatatkan kinerja keuangan yang
positif. Bahkan di tahun ini Dasaplast
sudah mencetak keuntungan dan menyetorkan dividen ke pemegang saham.
Direktur Keuangan, SD dan Umum
PT Dasaplast Nusantara, Murdwijanto
Setijorahardjo memaparkan, di tahun 2014 lalu PT Dasaplast Nusantara
berhasil menutup kerugian akibat minusnya laba yang ditahan pada tahun
2007 sebesar Rp 21.869.868.984. ”Tapi
di 2014 sudah bisa positif sebesar Rp
137.884.075 miliar. Dengan positifnya
keuangan, kami wajib membayar divi
den ke pemegang saham,” ujarnya.
Sementara itu, untuk tahun 2015 berdasarkan RKAP perusahaan menarget
kan bisa mencapai pendapatan sebesar
Rp 109.493.972 miliar yang meningkat dari realisasi tahun lalu sebesar Rp
90.298.833 miliar. Ia optimistis target
tersebut akan tercapai karena sudah
ada mekanisasi pemesanan yang baru
sehingga perusahaan tidak akan mengalami kerugian jika terjadi fluktuasi
nilai tukar dollar terhadap rupiah dan
naik turunnya harga bahan baku.
Murdwijanto menjelaskan, di 2014
lalu pihaknya menerima pukulan dari
naiknya harga bahan baku dan kurs
rupiah terhadap dollar. Dalam RKAP
2014 tercatat nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar Rp 10.500 per dollar AS. Sedangkan rata-rata realisasinya sebesar Rp 11.723 per dollar AS.
Begitu juga untuk bahan baku jenis PP
(Poly Prophylene) yang dalam RKAP
dicantumkan Rp 1.550 per kg kenyataannya justru mencapai Rp 1.677
per kg. Begitu juga untuk LLDPE (Low
Linear Density Poly Ethylene) yang
dicantumkan Rp 1.540 per kg justru
melambung menjadi Rp 1.691 per kg.
”Total kerugian untuk dalam negeri
saja sudah Rp 5,26 miliar. Kami tidak
bisa minta kenaikan harga karena sudah ada perjanjian pembelian di awal.
Tapi untungnya kerugian tersebut bisa
tertutupi dari ekspor dan penjualan
lain,” jelasnya.
Karena itu, sejak 2015 pihaknya
meminta pemesan memberikan uang
muka terlebih dahulu saat melakukan
pemesanan. Uang muka tersebut akan
digunakan untuk membeli bahan baku
saat itu juga sehingga ketika terjadi
peningkatan harga bahan baku perusahaan tidak lagi menanggung rugi. 
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PT Mitratani Dua Tujuh

Agresif Ekspansi,
Targetkan Profit Rp 17 Miliar

 Demi mencapai target profit sebesar Rp 17,109 miliar, PT Mitratani Dua Tujuh membutuhkan 1.422 hektare untuk menanam tiga varian utamanya yaitu edamame, okra, dan buncis

Butuh perluasan lahan
1.422 ha dan diversifikasi
tanaman kualitas ekspor.
Laporan: SAP Jayanti
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Anak perusahaan PT Perkebunan
Nusantara X yang bergerak bidang
sayuran beku, PT Mitratani Dua Tujuh, kian ekspansif di tahun 2015. Ini
merupakan salah satu langkah perusahaan yang berpusat di Jember ini untuk mencapai target keuntungan sebesar Rp 17,109 miliar.
Selain gencar melakukan ekspansi
dengan menggandeng mitra, PT Mitratani Dua Tujuh juga melakukan optimalisasi, diversifikasi, dan efisiensi.
Dari sisi optimalisasi, lahan yang
ada akan dipacu agar menghasilkan

produk dengan kuantitas dan kualitas
yang sesuai dengan harapan.
Direktur Utama PT Mitratani Dua
Tujuh, Guntaryo Tri Indarto mengatakan, untuk mencapai target profit
sebesar Rp 17,109 miliar dibutuhkan
luasan tanam untuk tiga varian utamanya yaitu edamame, okra, dan buncis
seluas 1.422 hektare (ha).
”Target total produk beku yang
akan kami jual sebanyak 9336 ton.
Inilah yang nanti akan menghasilkan
pendapatan sebesar Rp 191,1 miliar
dengan profit Rp 17,109 miliar,” jelas
Guntaryo.
Guna mencapai produksi yang di
tetapkan, salah satu langkah yang di
lakukan adalah dengan ekspansi lahan. Dalam program jangka pendek
perusahaan, di samping lahan inti juga
akan mengusahaan lahan plasma yang
dikerjasamakan baik dengan petani

maupun lembaga.
Dalam kemitraan dengan petani,
Mitratani menyediakan benih dan sa
prodi. Lahan dan biaya teknis, kata
Guntaryo, dari petani. Sedangkan hasil
akan diserahkan ke Mitratani. Untuk
edamame kualitas ekspor dihargai Rp
6.500 per kg sedangkan lokal sebesar
Rp 3.000 per kg. Hingga saat ini sudah terdaftar lahan seluas 15 ha milik
petani di Jember yang dikerjasamakan
dari target seluas 30 ha.
Kerjasama dengan petani sebetulnya bukan baru pertama kali dilakukan, karena di tahun sebelumnya sudah pernah dilakukan uji coba dengan
luasan 5-6 ha. Dari lahan milik petani
ini diperoleh produktivitas 10-12 ton
per ha yang menghasilkan edamame
kualitas ekspor sebanyak 4-6 ton per
ha.
Dikatakan Guntaryo, sebenarnya
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banyak petani yang berminat dengan
program kemitraan ini namun pihaknya memilih untuk selektif. Menurutnya, budidaya edamame sangat spesifik karena produk makanan sehingga
penanganannya tidak bisa sembarang
an. Petani yang bekerjasama dengan
Mitratani mendapatkan pelatihan dari
Arum Sabil Farm yang menyediakan
lahan seluas 5 ha di daerah Tanggul,
Jember.
Petani-petani ini dididik tak hanya
menjadi petani budidaya namun sekaligus sebagai pembimbing teknis. Pelatihan yang berlangsung selama satu
musim tanam mulai Januari hingga
Maret 2015 tersebut diikuti oleh 15
petani. Enam diantaranya sama sekali baru dan sembilan lainnya sudah
mengenal budidaya edamame namun
masih perlu peningkatan kompetensi.
Sedangkan program kemitraan
dengan lembaga saat ini dilakukan
dengan PTPN XII. ”PTPN XII menyediakan lahan seluas 30-50 ha dan
baru tanam secara luas pada Januari
lalu dengan produktivitas 12 ton per
ha. Edamame kualitas ekspor yang dihasilkan sebesar 5,3 ton per ha. Cukup
tinggi juga karena kualitas tanahnya
cukup bagus,” tutur mantan Kepala
Divisi Tembakau PTPN X ini. Lahan
yang dijadikan lokasi diantaranya di
Glantangan, Kebunrenteng dan Mumbulsari.
Tanah di lokasi tersebut disebut
Guntaryo cocok untuk edamame karena struktur dan tekstur tanahnya
remah dan humusnya cukup tinggi sehingga tidak perlu perlakuan khusus.
Meskipun demikian, perusahaan juga
sudah menyiapkan teknologi penggunaan irigasi curah, menggunakan
sprinkler sehingga masih bisa digunakan untuk menanam edamame di luar
musim hujan.
Ia menyebutkan, di tahun 2015
Mitratani akan banyak menggunakan lahan-lahan baru. Jika biasanya
penanaman edamame lebih banyak
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 Tahun 2015 Mitratani akan banyak menggunakan lahan-lahan baru.

berpusat di sekitar Jember kota, nanti
nya akan menyasar Jember selatan
serta Jember Timur dan Utara hingga
Bondowoso. Di Bondowoso sudah dilakukan ujicoba yang menghasilkan 14
ton raw material dengan kualitas eks
por sebesar 6 ton per ha.
Di sisi off farm, peningkatan pro
duktivitas tidak bisa lepas dari peningkatan kapasitas pabrik. Tahun 2015,
Mitratani baru menyelesaikan uji coba
dua gudang room chiller, yaitu ruang
transit yang bisa diatur suhunya sehingga raw material yang dipanen
tidak mudah rusak. Dengan adanya
room chiller kapasitas produksi mampu meningkat dari sebelumnya 40 ton
per hari menjadi 60 ton per hari.
Tidak ingin stagnan dengan produkproduk andalannya, Mitratani juga
melakukan diversifikasi dengan membuat sari edamame. Saat ini masih dalam proses uji tanggal kadaluarsa dan
organolabtic, ditargetkan akan bisa
dirilis ke pasar pada Agustus tahun ini
juga. ”Mudah-mudahan ini juga bisa
diekspor,” jelasnya.
Sedangkan untuk buncis yang juga
termasuk produk utama, di tahun ini
akan coba diekspor dengan volume
Luas Lahan
:
Jenis Tanaman
:
Penggunaan Lahan
:
Target produksi
:
		
Target penjualan
:
		
Pendapatan
:
profit
:

400 ton.
”Tahun-tahun sebelumnya masih
trial. Namun untuk tanam Maret-September 2015 dengan area 140 ha, kami
targetkan bisa ekspor 400 ton buncis
jenis Blue Lake dengan tujuan utama
Jepang,” kata Guntaryo.
Pihaknya, lanjut Guntaryo, juga sedang melakukan uji multilokasi dan
pengenalan sample ke buyer untuk
tiga varian lainnya yaitu daikon atau
lobak, satoimo atau talas dan beniazu
ma atau ketela rambat. Untuk ketiga
produk ini, Mitratani sebenarnya sudah menerima banyak pesanan namun
belum mampu menyediakan karena
terkendala rasa yang belum sesuai.
Sementara untuk efisiensi, Mitratani Dua Tujuh tidak bisa lepas dari
mekanisasi di antaranya dengan menggunakan mesin perontok kedelai. Saat
ini Mitratani memiliki satu mesin perontok kedelai dan akan segera ditam
bah 9 mesin lagi.
Di sisi budidaya juga diupayakan
minimum tillage atau pengolahan tanah secara minimal. ”Untuk penanam
an buncis akan kami gunakan mulsa
dengan harapan bisa mengurangi bia
ya olah tanah dan air,” tuturnya. 

1.422 ha
Edamame, okra, dan buncis
Edamame sebesar 1.238 ha, okra 114 ha dan buncis 60 ha.
Sayuran beku edamame 7.559 ton, okra 1.448 ton,
buncis 297 ton, dan aneka sayur 253 ton.
Edamame sebesar 6.016 ton, okra 1.386 ton, buncis 176 ton,
edamame lokal 1.518 ton, aneka sayur 240 ton.
Rp 191,1 miliar
Rp 17,109 miliar
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Menyongsong
SNI Wajib Gula
Bulan Juni 2015 diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib untuk Gula
Kristal Putih (GKP). Bagaimana kesiapan pabrik gula di bawah naungan PT Perkebunan
Nusantara X menyongsong standarisasi untuk GKP?
Laporan: Tim PTPNX-Magz

P
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emerintah
akan
memberlakukan Standar
Nasional Indonesia (SNI)
Wajib untuk produk gula
kristal putih (GKP) mulai
Juni 2015. Pemberlakuan tersebut dilakukan guna melindungi konsumen,
sehingga diharapkan semua pabrik
gula memproduksi GKP sesuai dengan
standar yang telah ditentukan.
Pemberlakuan SNI Wajib untuk
produk GKP merupakan tuntutan
globalisasi perdagangan dan kebutuhan konsumen. Produk yang beredar
khususnya GKP, baik produksi dalam
negeri atau impor harus memenuhi
standar produk SNI mulai Juni

2015. Bagi produsen yang tidak memenuhi standar SNI dan tetap menjual produknya maka akan dikenakan
sanksi seperti yang telah diatur di perundang-undangan.
Standarisasi GKP itu sudah diamanatkan dalam regulasi antara lain
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian, pasal 49 sampai dengan Pasal 61, Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Undang-undang Nomor 18
tahun 2012 tentang Pangan.
Hal ini seperti ditegaskan Rochmi
Widjajanti, Staf Balai Besar Industri
Agro (BBIA) Kementerian Perindustrian. Ia mengungkapkan SNI berlaku

di seluruh wilayah Republik Indonesia,
dimana pengaturan penggunaan SNI
dikuasakan kepada Komite Akreditasi
Nasional (KAN).
“Pemerintah telah mewajibkan SNI
bagi produk makanan dan minuman,”
kata Rochmi.
Seperti diketahui, pada dasarnya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk
yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan tak dilarang. Meskipun
begitu, kita juga tahu agar produk dalam negeri bisa bersaing secara sehat
di dunia internasional maka sangatlah
diperlukan penerapan SNI.
Pemberlakuan SNI terhadap semua
bentuk kegiatan dan produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan
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umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Andaikata
SNI ini diterapkan pada semua bentuk
kegiatan dan produk maka sangatlah
mendukung percepatan kemajuan di
negeri ini. Seperti halnya di negaranegara Eropa yang produk-produknya
memenuhi standar nasional bahkan
internasional.
Dengan adanya standarisasi nasional maka akan ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau
jasa di dalam perdagangan, yaitu SNI,
sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku
usaha, tenaga kerja, dan masyarakat
lainnya baik untuk keselamatan,
keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Sesuai tujuannya, SNI 3140.3: 2010
ini ditujukan untuk meningkatkan perlindungan dan acuan bagi pelaku usaha, konsumen dan masyarakat secara
luas untuk menghasilkan produk yang
bermutu dan aman dikonsumsi. ”Ini tentunya penting
untuk perlindungan bagi
konsumen. Selain tentunya
ada manfaat yang lain juga,”
kata Anggota Pengurus Harian YLKI Bidang Pengaduan
dan Hukum, Sularsi.
Menurut Sularsi, dengan
adanya pemberlakuan SNI
Wajib Gula Kristal Putih, sangat menguntungkan bagi konsumen karena ada
batas minimal mutu atau standar yang
berlaku secara nasional dan harus
dipenuhi produsen yang produk gulanya beredar di Indonesia.
“Konsumen berhak mendapatkan
informasi yang jelas, benar, jujur, dan
utuh dalam setiap produk yang mereka
konsumsi,” tegasnya.
Bagi PT Perkebunan Nusantara X
yang membawahi 11 Pabrik Gula, menyatakan tidak keberatan atas pemberlakuan itu. Menurut Kepala Divisi
Pemasaran PTPN X, Sutjahjo Widjaja,
pihaknya sangat senang dengan penerapan SNI Wajib bagi produk GKP di
musim giling tahun 2015 ini. Ia berharap dengan pemberlakuan SNI Wajib tersebut, produk gula yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar
layak jual. Selama ini, menurut Sutjahjo, belum cukup konsisten, sehingga masih muncul beberapa masukan

dan saran untuk peningkatan kualitas
gula dari pembeli.
Sutjahjo
mencontohkan,
pada
musim giling tahun 2013, GKP produksi PG Watoetoelis kurang diminati
pembeli sebab produk gula butiran
kristalnya relatif kecil dan dengan kadar air yg cukup tinggi. Namun pada
musim giling tahun 2014 lalu, GKP PG
Watoetoelis banyak diminati oleh pembeli karena kualitasnya yang cukup
bagus. “Sayangnya, kualitas gula yang
dihasilkan tidak konsisten sehingga
memasuki periode keenam, kualitas
gula menurun,” ungkap Sutjahjo saat
ditemui di ruang kerjanya di Kantor
Direksi PTPN X Jalan Jembatan Merah Surabaya, pertengahan Februari
2015.
Menjawab tantangan ini, Direktur
Produksi PTPN X, Tarsisius Sutaryanto, mengaku pada dasarnya 11 Pabrik
Gula (PG) milik PTPN X, bisa dikatakan sudah seluruhnya siap memproduksi gula sesuai SNI. Pentingnya

sebenarnya pemberlakuan SNI wajib
untuk gula ini juga tidak mendadak.
Bahkan jika tidak segera dilaksanakan, industri gula tanah air tidak akan
segera siap.
Dijelaskan Tarsisius, untuk mempersiapkan produk berkualitas SNI,
PTPN X sedang melakukan revitalisasi
mesin-mesin PG. Revitalisasi itu tidak dilakukan sekaligus tetapi secara
bertahap. Investasi awal dilakukan di
pabrik besar dan kemudian alat yang
lama milik pabrik berkapasitas besar
digeser ke pabrik kecil. Misalnya untuk sugar dryer, investasi awal dilakukan di PG Ngadiredjo yang termasuk
berkapasitas besar. Ketika itu investasi
yang dikucurkan sebesar Rp 6-9 Miliar.
Selain proses di dalam pabrik, diakui Tarsisius, untuk memproduksi
gula berkualitas idealnya dimulai dari
bahan baku yang bagus pula. ”Kualitas nira terbangun dari kebun juga.
Memang bisa diselesaikan di pabrik.
Tapi ketika nira jelek diselesaikan di pabrik efisiensinya
jadi rendah alias biaya jadi
tinggi,” tuturnya.
Saat ini sedang dilakukan
pengamatan pada setiap
nira yang akan masuk dalam
proses produksi, berapa potensi ICUMSA yang bisa dihasilkan. Dengan demikian
bisa diketahui, dengan kondisi bahan
baku seperti itu berapa pemutih yang
perlu ditambahkan.
Sesuai dengan kondisi saat ini, di
2015 PTPN X akan lebih mengutamakan untuk mengejar kualitas karena jumlah tebu tidak banyak. ”Kalau
jumlah tebu tidak banyak, lebih baik
bicara kualitas. Termasuk agar sesuai
SNI. Logikanya, kalau gulanya berkualitas, tentu akan mudah terserap
pasar,” kata Tarsisius optimistis.
Sementara itu sebagai langkah persiapan menyongsong pemberlakuan
SNI Wajib GKP, akhir Januari 2015
lalu, Divisi Pengolahan menggelar In
House Training dengan tema ‘Perawatan dan Operasional Alat dengan
Benar Menjadikan Keberhasilan SNI
GKP’ yang diperuntukkan bagi mandor hingga asisten manajer.
Kepala Divisi Pengolahan, Eko Budhi Djuniarto, ST mengatakan, untuk
mendapatkan kualitas produksi, maka

SNI 3140.3: 2010 ini ditujukan untuk
meningkatkan perlindungan dan acuan bagi
pelaku usaha, konsumen dan masyarakat
secara luas untuk menghasilkan produk
yang bermutu dan aman dikonsumsi
standarisasi kualitas GKP sudah dirasakan sejak sekitar empat tahun lalu.
”PTPN X sudah siap karena memandang standar memang perlu ada.
Terutama ini produk makanan dan
minuman (mamin). Dari 11 PG milik
PTPN X hanya Toelangan yang belum
siap karena nantinya akan diarahkan
menjadi bentuk yang lain,” kata Tarsisius.
Kata Tarsisius, persiapan menuju
produksi GKP berstandar SNI dimulai
dari PG Gempolkrep kemudian diikuti
PG-PG lainnya seperti Pesantren Baru,
Modjopanggoong, Meritjan dan lainlain.
Namun demikian, Tarsisius menilai, industri gula di Indonesia belum
sepenuhnya siap. Jika diberlakukan
sejak pertengahan tahun ini, kemungkinan masih ada beberapa PG di luar
PTPN X masih belum siap. Jumlahnya
bahkan mencapai 20% dari seluruh
PG yang ada di Indonesia. Padahal
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perlu adanya perawatan alat operasional yang maksimal. Karena itu harus
dilakukan persiapan lebih awal.
“Terutama mandor yang harus me
lakukan persiapan alat-alat, termasuk
pembentukan tim,” ujarnya.
Eko memaparkan, kunci keberhasilan operasional produksi ditentukan
oleh empat faktor yang dirangkum
menjadi 4M yaitu Man yang dipengaruhi dari kompetensi dan kepedulian
SDM, Materi yaitu mengenai bahan
baku yang berkualitas, Metode yang
tepat, dan Modal yang cukup.
Menurutnya, semua elemen produksi di PTPN X sudah siap mem-

produksi gula yang memenuhi standar
SNI. Namun harus diakui, segi Sumber Daya Manusia (SDM) masih perlu
perhatian khusus.
”Ketaatan SDM terhadap SOP
(Standard Operational Procedure)
masih perlu ditingkatkan,” kata Eko.
Direktur Utama PTPN X, Subiyono,
dalam acara ‘Gathering Sistem Manajemen Mutu dan SNI Gula Kristal Putih’
di Hall Kantor Direksi PTPN X Jalan
Jembatan Merah Surabaya, 22 Januari
2015 lalu, mengungkapkan atas kesiapan PTPN X dalam menyongsong SNI
Wajib GKP.
Subiyono menegaskan, untuk meng-

Syarat Mutu Gula Kristal Putih
No

Parameter

Satuan

Persyaratan
GPK 1

GPK 2

CT
IU

4,0 – 7,5
81 – 200

7,6 – 10,0
201 - 300

mm

0,8 – 1,2

0,8 – 1,2

Susut pengeringan (b/b)

%

maks 0,1

maks 0,1

1.

Warna
 Warna kristal
 Warna larutan (ICUMSA) 9

2.

Besar jenis butiran

3.
4.

Polarisasi (Z,20 C)

“Z”

min 99,6

min 99,5

5.

Abu konduktiviti (b/b)

%

maks 0,10

maks 0,15

6.

Bahan tambahan
6.1 Belerang dioksidan (SO2)

mg/kg

maks 30

maks 30

7.

Cemaran logam
 Timbal (Pb)
 Tembaga (Cu)
 Arsen (As)

mg/kg
mg/kg
mg/kg

maks 2
maks 2
maks 1

maks 2
maks 2
maks 1

0

Sumber : Standar Nasional Indonesia (SNI) 3140.3:2010

hasilkan gula berkualitas SNI tidaklah
sulit. Sebab, PTPN X sudah melakukan
revitalisasi. Bahkan pada 2016 nanti,
PTPN X juga sudah memiliki roadmap
dimana Kementerian BUMN meminta
keseluruh PTPN Gula untuk membuat
dan PTPN X sudah mempunyai roadmap tersebut.
Masih menurut Subiyono, untuk
mewujudkan mimpi tersebut, tentunya
seluruh sumber daya manusia (SDM)
yang ada harus terus meningkatkan
kompetensi diri dan terus menghasilkan terobosan-terobosan yang bisa
mewujudkan impian tersebut.
Apalagi 2015 ini, Indonesia sudah
memasuki era Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA). Sementara itu negara
produsen gula seperti Thailand, kualitas gulanya sudah diatas SNI dan
harganya jauh lebih murah bila dibandingkan dengan gula kristal lokal.
“Kita masih berdoa dan berharap
agar pemerintah masih memproteksi
kita dengan masih menerapkan bea
masuk untuk gula impor,” ujarnya.
Namun, sambung Subiyono, PTPN
X tidak bisa terus berharap hal tersebut. Maka mau tidak mau, PTPN X
harus cepat melakukan perubahan-perubahan agar bisa tetap bersaing dan
berkembang di masa yang akan datang. Sebab, PTPN X sudah mempersiapkannya sejak lima tahun terakhir
dan sudah memiliki roadmap untuk
pengembangan bisnis di masa yang
akan datang. 

”Kalau jumlah
tebu tidak banyak,
lebih baik bicara
kualitas. Termasuk
agar sesuai
SNI. Logikanya,
kalau gulanya
berkualitas,
tentu akan mudah
terserap pasar,”
 Tarsisius Sutaryanto,
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Rumusan Standar
Nasional Indonesia
SNI adalah satu-satunya standar yang
berlaku secara nasional di Indonesia.
SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan
ditetapkan oleh Badan Standardisasi
Nasional.
Agar SNI memperoleh keberterimaan
yang luas antara para stakeholder, maka
SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO
Code of good practice, yaitu:

OpenNess
(keterbukaan)
Terbuka bagi agar semua stakeholder
yang berkepentingan dapat
berpartisipasi dalam pengembangan SNI;

Transparency
(transparansi)
Transparan agar semua stakeholder
yang berkepentingan dapat mengikuti
perkembangan SNI mulai dari tahap
pemrograman dan perumusan sampai ke
tahap penetapannya.
Dan dapat dengan mudah memperoleh
semua informsi yang berkaitan dengan
pengembangan SNI;

Consensus and impartiality
(konsensus dan tidak memihak)

Tidak memihak dan konsensus agar
semua stakeholder dapat menyalurkan
kepentingannya dan diperlakukan secara
adil;

Effectiveness & relevance
Efektif dan relevan agar dapat
memfasilitasi perdagangan karena
memperhatikan kebutuhan pasar dan
tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Coherence
Koheren dengan pengembangan
standar internasional agar
perkembangan pasar negara kita tidak
terisolasi dari perkembangan pasar
global dan memperlancar perdagangan
internasional; dan

Development dimension
(berdimensi pembangunan)
Berdimensi pembangunan agar
memperhatikan kepentingan publik
dan kepentingan nasional dalam
meningkatkan daya saing perekonomian
nasional.

Divisi Pengolahan

SDM Harus Taat SOP
Pengolahan untuk Capai
SNI Wajib Gula
Laporan: SAP Jayanti

(SDM) harus digenjot, seperti kepedulian terhadap
kondisi pabrik terutama
Di musim giling tahun
saat di Luar Masa Gil2015 ini, Divisi Pengoing (LMG) dan kerjasama
lahan menargetkan agar
masing-masing SDM unkualitas SNI Gula Kristal
tuk meningkatkan kualiPutih (GKP) bisa tercatas produksi gula belum
pai. Divisi Pengolahan PT
maksimal. ”Ketaatan SDM
Perkebunan Nusantara X
terhadap SOP (Standard
melakukan sejumlah perOperational Procedure)
siapan agar target tersebut
masih perlu ditingkatkan,”
bisa terpenuhi.
kata Eko.
Agar sesuai SNI, sejumEko memaparkan, kunci
lah syarat harus dipenuhi
 Eko Budhi Djuniarto
keberhasilan operasional
seperti dari sisi warna, beKepala Divisi Pengolahan
produksi ditentukan oleh
sar jenis butir, susut penempat faktor yang diranggeringan, polarisasi, abu
kum menjadi 4M yaitu Man yang dipenkonduktiviti, bahan tambahan pangan
garuhi dari kompetensi dan kepedulian
dan cemaran logam.
SDM, Materi yaitu mengenai bahan
Dari sisi warna, ICUMSA yang diperbaku yang berkualitas, Metode yang tesyaratkan adalah 150 IU sedangkan
pat, dan Modal yang cukup.
angka realisasi produksi GKP PTPN X
Eko juga menyampaikan materi tensekarang rata-rata masih 241 IU. Setang pengambilan keputusan untuk medangkan untuk besar jenis butir dari
nentukan jalan keluar secara bersamastandar 0,8-1,2 mm sekarang sudah bisa
sama sehingga bisa ditemukan solusi
teralisasi 0,85 mm. Artinya masih ada
suatu masalah. Dalam mengambil kepustandar yang belum tercapai dan harus
tusan ada beberapa metode yang bisa didipersiapkan.
lakukan seperti trial and error atau coba
Sebagai langkah persiapan, akhir
dan salah yang tidak dianjurkan. KemuJanuari 2015 lalu, Divisi Pengolahan
dian ada juga mengambil keputusan demenggelar In House Training dengan
ngan mengandalkan intuisi atau naluri.
tema ‘Perawatan dan Operasional Alat
Metode ini sebenarnya kurang dianjurdengan Benar Menjadikan Keberhasilkan karena tidak memiliki dasar ilmiah.
an SNI GKP’ yang diperuntukkan bagi
”Yang terbaik adalah melalui penelitian
mandor hingga asisten manajer. Kepala
sehingga menghasilkan SOP,” kata Budi.
Divisi Pengolahan, Eko Budhi Djuniarto,
Dalam IHT yang berlangsung bertahap
ST mengatakan, ”SNI sudah menjadi ketersebut dipaparkan juga tindak lanjut
wajiban. Kalau kita tidak bisa memenuhi
pekerjaan bagian pengolahan di luar
SNI ya kita akan tertinggal. Karena itu
masa giling di masing-masing Pabrik
harus dilakukan persiapan lebih awal.
Gula (PG). Mandor hingga Asisten
Terutama mandor yang harus melakuManajer yang mengikuti IHT memiliki
kan persiapan alat-alat, termasuk pemkesempatan untuk berdiskusi mengenai
bentukan tim.”
permasalahan yang dihadapi di PG-nya.
Menurutnya semua elemen produksi
Selain dengan kepala divisi pengolahan,
di PTPN X sudah siap memproduksi gula
mandor atau asmen dari PG lain juga
yang memenuhi standar SNI. Namun
bisa memberikan masukan. 
harus diakui, segi Sumber Daya Manusia
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Subiyono - Direktur Utama PTPN X

PTPN X Siap Terapkan
SNI Wajib Gula 2015
Selama lima tahun
terakhir PTPN X sudah
melakukan revitalisasi untuk
mempersiapkan produksi gula
kristal putih berstandar SNI. Kini
saatnya untuk melaksanakan
kewajiban tersebut.
Laporan Siska Prestiwati

K
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eputusan pemerintah
untuk menerapkan Standar
Nasional Indonesia (SNI)
Wajib bagi produk Gula
Kristal Putih (GKP) pada Juni 2015
ini disambut dengan gembira oleh PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) X. Bahkan, perusahaan yang bergerak di bidang
perkebunan ini telah menandatangi kesanggupannya untuk memproduksi Gula
Kristal Putih sesuai dengan standar yang
sudah ditentukan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Rini Soemarno, seperti disampaikan Direktur Utama PTPN X, Subiyono mengatakan, bahwa benchmarking BUMN Gula adalah PTPN X karena
PTPN X dinilai berhasil membangun
industri gula.
“Hal tersebut berat. Karenanya kita
harus memperbaiki diri mulai dari mutu
gula, on farm dan off farm,” kata Subiyono ketika memberikan sambutan pada
acara Menyongsong Pemberlakuan SNI
Wajib 2015 ‘Gathering Sistem Manajemen
Mutu dan SNI Gula Kristal Putih’ di Hall
Kantor Direksi PTPN X Jalan Jembatan
Merah Surabaya, 22 Januari 2015 lalu.
Mantan Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Timur ini memaparkan,
dua tahun terakhir, harga gula terus
terpuruk dan hanya berada di harga Rp
7.800 hingga Rp 7.900/kg. Diprediksi
harga lelang belum bisa naik untuk
musim giling tahun 2015 ini.
Menurut Subiyono, jika melihat permintaan pasar, memang sudah ada

 Subiyono
Direktur Utama PTPN X

pergeseran selera pasar, dimana gula
kristal yang berwarna coklat dengan butiran halus sudah tidak lagi diminati. “Selera pasar sudah beralih ke gula kristal
dengan warna putih bersih, dengan butiran yang lebih dan kering,” katanya.
Tahun ini, lanjut Subiyono, tepatnya
musim giling tahun ini, Pemerintah akan
menerapkan SNI Wajib Gula Kristal Putih.
Bagi yang tidak melaksanakannya akan
dikenakan sanksi yang cukup berat. “Jadi,
mau tidak mau kita harus melaksanakannya,” tegas Subiyono di depan undangan
dari seluruh general manager pabrik gula,
jajaran manager di pabrik gula, serta pejabat puncak di lingkungan PTPN X.
Masih menurut Subiyono, sudah lima
tahun terakhir ini, PTPN X terus berbenah dan melakukan revitalisasi dengan
investasi yang tidak sedikit. Maka di
Tahun 2015 ini, seluruh pabrik gula harus memproduksi gula dengan standar
SNI yang sudah ditentukan. Sebab, kalau produksi gula dibawah standar SNI
maka gula tersebut tidak boleh dijual.
Untuk itu, sambung Subiyono, revitalisasi yang sudah dilakukan tidak akan
ada gunanya kalau gula yang dihasilkan
tidak bisa memenuhi standar SNI yang
telah ditentukan pemerintah. Untuk itu,
kontrol menjadi penting agar semua

pabrik gula bisa menghasilkan produk sesuai dengan SNI yang berlaku. Apa yang
sudah dilakukan dan dialami oleh PTPN
X selama lima tahun terakhir, begitu juga
dengan segala kesulitan-kesulitan yang
dihadapi harus segera dibicarakan agar
segera bisa ditemukan penyelesaikannya.
“Paling lambat satu bulan sebelum
masuk masa giling semua sudah harus
selesai. Saya tidak ingin dan sudah tidak boleh lagi ada general manager yang
berdiplomasi dengan melakukan penalaran-penalaran. Semua harus sudah bisa
memenuhi standar SNI,” tegas pria asal
Banyuwangi ini.
Masih menurut Subiyono, maka semua General Manager harus secepatnya
berkordinasi dengan seluruh jajarannya agar pada musim giling nanti seluruh peralatannya sudah bagus dan siap
memproduksi Gula Kristal Putih berstandar SNI. Mengingat, semua peralatan di pabrik gula milik PTPN X sudah
bagus dan memenuhi standar karena
PTPN X sudah selesai melakukan revitalisasi yang dilakukan selama lima tahun terakhir dengan nilai investasi yang
mencapai Rp 2,3 trilliun.
“Dengan selesainya revitalisasi, kita
bukan hanya bisa menghasilkan produk
gula ber-SNI, tetapi kita sudah melangkah ke diversifikasi produk,” ungkap pria
yang juga menjabat sebagai Ketua Umum
Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI) ini.
Dalam kesempatan tersebut, Subiyono juga mengungkapkan, PTPN X
harus bermimpi untuk bisa mewujudkan
lima mimpi-mimpinya. Yang pertama
adalah bagaimana meningkatkan overall recovery dari 11 pabrik gula yang ada
dari angka 75 persen hingga 76 persen
saat ini menjadi 85 persen di musim giling Tahun 2015 ini.
“Kedua, mimpi kita punya saving
bagasse 20 persen. Dimana 12 persen
dipakai dan 8 persen untuk cadangan.
Ketiga, bagaimana menekan jam berhenti dan maksimal hanya 2 persen
saja,” sebutnya.
Keempat, kata Subiyono, PTPN X
mulai memproduksi co-generation sebab PTPN X memiliki potensi hingga 100
megawatt. Impian yang kelima adalah
produksi tetes PTPN X diangka 240 ribu
ton sehingga PTPN X bisa membangun
dua pabrik bioethanol baru.
“Semua mimpi itu baru bisa kita raih,
setelah kualitas produksi gula kita benarbenar memenuhi standar SNI,” tegasnya.

sukrosa

Subiyono menegaskan, untuk menghasilkan gula berkualitas SNI tidaklah
sulit. Sebab, PTPN X sudah melakukan
revitalisasi. Bahkan di Tahun 2016 nanti,
PTPN X juga sudah memiliki roadmap
dimana kementerian BUMN meminta
keseluruh PTPN gula untuk membuat
dan PTPN X sudah mempunyai roadmap
tersebut. “Maka untuk mewujudkan kelima mimpi tersebut bukanlah hal yang sulit karena kita sudah mempersiapkannya
sejak lima tahun yang lalu,” imbuhnya.
Masih menurut Subiyono, untuk
mewujudkan kelima mimpi tersebut,
tentunya seluruh sumber daya manusia
(SDM) yang ada harus terus meningkatkan kompetensi diri dan terus menghasilkan terobosan-terobosan yang bisa
mewujudkan impian tersebut. Kelima
impian tersebut adalah tantangan yang
harus dijawab dan diwujudkan oleh
PTPN X dalam menghadapi ketatnya
persaingan industri gula ke depan.
“Kalau hanya mengandalkan gula,
maka kita tidak akan bisa meningkatkan
pendapatan kita. Sebab harga gula akan
terus merosot bahkan diprediksi harga
gula di pasaran pada tahun 2025 hanya
Rp 4.500/kg. Hal itu karena akan banyak
gula yang diproduksi dari bahan baku
lainnya, misalnya dari jagung, sorgum,
ketela, dan lain-lain. Hal ini sudah dilakukan di negara-negara maju seperti
di Amerika Serikat dan negera lainnya,”
ulasnya panjang lebar.
Subiyono memastikan, PTPN X tidak
bisa selamanya hanya mengharapkan
dan mengantungkan pendapatannya hanya dari gula semata. Apalagi 2015 ini,
Indonesia sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sementara itu negara produsen gula seperti
Thailand, kwalitas gulanya sudah diatas
SNI dan harganya jauh lebih murah bila
dibandingkan dengan gula Kristal lokal.
“Kita masih berdoa dan berharap agar
pemerintah masih memproteksi kita
dengan masih menerapkan bea masuk
untuk gula impor,” ujarnya.
Namun, sambung Subiyono, PTPN
X tidak bisa terus berharap pada hal
tersebut. Maka mau tidak mau, PTPN
X harus cepat melakukan perubahanperubahan agar bisa tetap bersaing dan
berkembang di masa depan. Sebab,
PTPN X sudah mempersiapkannya sejak
lima tahun terakhir dan sudah memiliki
roadmap untuk pengembangan bisnis di
masa yang akan datang. 
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Divisi Pemasaran

Kontrak Produksi
Gula Kualitas SNI
Laporan: SiskaPrestiwati

Penerapan Standar Nasional Indonesia
(SNI) wajib untuk produk Gula Kristal Putih
(GKP) disambut positif oleh Divisi Pemasaran PT Perkebunan Nusantara X. Hal ini
disebabkan, selama ini permintaan pasar
adalah GKP yang berstandar SNI. Dengan
diberlakukannya SNI Wajib Produk GKP
pada tahun 2015 ini, diharapkan seluruh
pabrik gula PTPN X memproduksi gula yang
sesuai standar.
Kepala Divisi Pemasaran PTPN X, Sutjahjo
Widjaja mengungkapkan, pihaknya sangat
senang dengan penerapan SNI Wajib bagi
produk GKP di musim giling tahun 2015 ini.
Diharapkan dengan diberlakukannya SNI
Wajib tersebut, produk gula yang dihasilkan
benar-benar memenuhi standar layak jual
sekaligus memenuhi harapan pelanggan
tentang kualitas gula.
“Selama ini kualitas GKP belum cukup
konsisten, sehingga masih muncul beberapa masukan & saran untuk peningkatan
kualitas gula dari pembeli,” kata Sutjahjo
ditemui di ruang kerjanya di Kantor Direksi
PTPN X Jalan Jembatan Merah Surabaya.
Sutjahjo mencontohkan, pada musim giling Tahun 2013, GKP produksi PG Watoetoelis kurang diminati pembeli sebab produk
gula butiran kristalnya relatif kecil dan dengan kadar air yg cukup tinggi. Namun pada
musim giling Tahun 2014 lalu, GKP PG Watoetoelis banyak diminati oleh pembeli karena
kualitasnya yang cukup bagus. Sayangnya,
kualitas gula yang dihasilkan tidak konsisten
sehingga ketika memasuki periode keenam,
kualitas gula cenderung menurun.
“Untuk tahun 2015 ini yang ditekankan
selain kuantitas juga kualitas gula,” ungkap
pria berkacamata ini.
Masih menurut Sutjahjo, setiap periode
produksi akan ada berita acara dan alur
proses yang harus dilakukan sebelum gula
tersebut siap dijual. Untuk standar GKP
yang diminati pasar sama dengan standar
gula SNI, yaitu dengan ICUMSA kurang dari
150, besar jenis butiran (BJB) sudah berada
di angka 0,8-1,2 mm dan kekeringan/kadar
air di angka 0,1 sehingga sesuai dengan SNI,
SNI Gula Kristal Putih (GKP) 1 Wajib.
Dalam rangka menyambut masyarakat
ekonomi ASEAN (MEA) dan juga serbuan
gula rafinasi, jelas Sutjahjo, mau tidak mau
semua pabrik gula harus bisa melakukan

efisiensi sehingga harga pokok produksi
(HPP)-nya rendah. Sebab, semakin rendah
HPP maka diharapkan dapat meningkatkan
daya saing sehingga margin keuntungan
yang diperoleh semakin besar.
Bentukan harga, ungkap Sutjahjo, terbentuk dari mekanisme pasar murni yang
dipengaruhi oleh supply/persediaan dan
permintaan. Untuk dua tahun terakhir, stok
gula nasional memang masih cukup tinggi
bila dibandingkan dengan stok nasional
tahun-tahun sebelumnya. Stok awal gula
nasional pada tahun 2013 kurang lebih
sebesar 900 ribu ton dan stok awal gula nasional pada tahun 2014 kurang lebih sebesar 1,2 juta ton. Dengan tingginya stok gula
nasional ditambah dengan membanjirnya
gula rafinasi di pasar konsumsi maka bentukan harga GKP pada Tahun 2014 di kisaran
harga 7.900/kg.
“Untuk musim giling tahun ini pun bentukan harga tidaklah jauh dengan harga
lelang tahun 2014, sebab stok awal gula nasional tahun 2015 ini masih sekitar 1,18 juta
ton,” sebutnya.
Berdasarkan data yang ada di Divisi Pema
saran PTPN X, Sutjahjo menyebutkan jumlah
fisik gula milik pedagang pada Tahun 2013
atau periode 31 Desember 2013 masih ada
50.136,588 ton sedang pada tahun 2014
atau periode 31 Desember 2014 sebanyak
244.952,517 ton. Sementara gula milik PTPN X
per tanggal 31 Desember 2014, untuk produk
si tahun 2013 sebanyak 12.666,477 ton dan
produksi tahun 2014 sebanyak 8.713,119 ton.
“Dengan data di atas, kemungkinan besar akan berdampak pada berkurangnya
minat pelanggan untuk membeli gula produksi tahun 2015 sebelum gula yang ada di
gudangnya habis terjual, terutama untuk
gula produksi PG yang dianggap kualitasnya
dibawah standar, mengingat mereka juga
harus menanggung biaya sewa gudang dan
tingginya bunga bank,” paparnya.
Sutjahjo mengharapkan, dengan diberlakukan SNI wajib untuk GKP ini, setiap pabrik
gula bisa saling berkompetisi untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai SNI
dan harapan pelanggan. Sementara untuk
pemerintah, Sutjahjo berharap agar undangundang yang berlaku terhadap gula rafinasi
betul-betul diterapkan. Sehingga, tidak ada
lagi kecurangan para importer yang dengan
sengaja menjual gula rafinasi untuk konsumen konsumsi. 
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Rochmi Widjajanti- Staff Balai Besar Industri Agro (BBIA) Kementerian Perindustrian

SNI Wajib Tuntutan Globalisasi
SNI untuk melindungi konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil
laporan: Siska Prestiwati
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PPTPN X akan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib produk Gula Kristal Putih (GKP)
pada musim giling tahun 2015, tepatnya bulan
Juni. Hal ini guna melindungi konsumen dan menjamin bahwa mutu GKP yang dikonsumsi sesuai
standarisasi dan tidak berbahaya. Selain itu, penerapan SNI Wajib 2015 ini bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang fair.
Hal tersebut diungkapkan staff Balai Besar
Industri Agro (BBIA) Kementerian Perindustrian,
Rochmi Widjajanti pada acara Menyongsong
Pemberlakuan SNI Wajib 2015, ‘Gathering Sistem
Manajemen Mutu dan SNI Gula Kristal Putih’ di Hall
Kantor Direksi PTPN X Jalan Jembatan Merah Surabaya, 22 Januari 2015.
Dalam kesempatan tersebut Rochmi memaparkan pentingnya SNI bagi sebuah produk. Menurutnya, penerapan SNI terdiri dari dua yaitu bersifat
sukarela/voluntary dan bersifat wajib/mandatory.
Rochmi menjelaskan, SNI bersifat sukarela atau
voluntary jika kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI tidak dilarang sedang yang
bersifat wajib atau mandatory adalah kegiatan dan
produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.
Masih menurut Rochmi, SNI Wajib makanan dan
minuman antara lain Garam Konsumsi Beryodium
(SNI 01-3556-2010), Air Minum dalam Kemasan
((SNI 01-3553-2006), Tepung Terigu sebagai Bahan
Makanan (SNI 01-3751-2009), Gula Kristal Rafinasi
(SNI 01-3140.2-2006), Kakao Bubuk ( SNI 3747-2009
), Air Mineral Alami (SNI 01-6242-2000), Minyak
Goreng Sawit ( SNI 7709-2012) dan Gula Kristal Putih
(SNI 3140:3-2010). “Kenapa harus diberlakukan SNI
Wajib? Tidak lain karena tuntutan globalisasi perdagangan dan kebutuhan konsumen,” tegasnya.
Tetapi menurut Rochmi, tidak semua perusahaan produsen gula mendaftarkan SNI. Berdasarkan data yang dimiliki, baru 30 pabrik gula di Indonesia yang sudah mengantongi sertifikat SNI.
Ditegaskan Rochmi, SNI Wajib untuk produk
makanan dan minuman, sudah diamanatkan dalam regulasi, antara lain UU No 3/2014 : Perindustrian, pasal 49 s/d Pasal 61, UU No 8/1999 : Perlindungan Konsumen, UU No 18/2004 : Perkebunan
dan UU No 18/2012 : Pangan. Hal ini berlaku untuk
semua produk yang beredar, baik produksi dalam
negeri untuk ekspor maupun produk impor harus
dilengkapi dengan sertifikasi industri di negara asal
atau sertifikasi per shipment (sampling & uji).
Rochmi menjelaskan menurut UU No. 3 Tahun

 Rochmi Widjajanti
Staff Balai Besar Industri Agro (BBIA)
Kementerian Perindustrian

2014 tentang Perindustrian, SNI adalah standar
yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang
standarisasi.
Pembubuhan SNI Marking pun tak sembarang
an. Rochmi menjelaskan, SNI Marking merupakan
copy-right Badan Sertifikasi Nasional (BSN) dan
berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Dimana, pengaturan penggunaan SNI Marking
dikuasakan kepada Komite Akreditasi Nasional
(KAN). Sedang Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
yang memperoleh akreditasi dari KAN dan diberikan hak oleh KAN untuk membubuhkan SNI Marking bagi produk yang telah disertifikasi olehnya.
“Agar pembubuhan SNI Marking dapat dilaksanakan dalam proses produksi, LSPro berhak memberikan lisensi kepada produsen untuk melaksanakan
pembubuhan SNI Marking,” terangnya.
Rochmi menambahkan kebijakan standarisasi
nasional itu terbuka dan tidak memihak perusaha
an manapun karena mengutamakan kepentingan
umum, berbasis konsensus, harmonis dengan
standar Internasional dan ditetapkan oleh Badan
Sertifikasi Nasional (BSN).
Untuk bisa mendapatkan sertifikat SNI, jelas
Rochmi, perusahaan harus mengisi Formulir
Permohonan sertifikasi produk dan Formulir Data
Perusahaan, menyiapkan Akte Perusahaan dan
perubahannya bila ada, Izin Usaha Industri yang
sesuai lokasi, ruang lingkup dan masih berlaku,
NPWP (bagi pemohon dalam negeri dan importer,
dan sertifikat Merek/Surat Pendaftaran Merek dari
Ditjen HAKI. “Untuk hak pemegang merek yang ti-

dak dimiliki oleh perusahaan pemohon SPPT SNI
tetapi dimiliki oleh perusahaan/perorangan lain,
harus menyertakan surat pelimpahan merek atau
surat perjanjian kerjasama dari pemilik merek ke
perusahaan pemohon SPPT SNI,” terangnya.
Rochmi menambahkan produsen yang menerapkan SNI secara sukarela ataupun wajib dan
terbukti hasil produksinya yang bertanda SNI tidak
memenuhi persyaratan SNI, atau melakukan pemalsuan tanda SNI akan dikenakan sanksi berupa
peringatan, penghentian produksi dan pemasaran,
penarikan barang dari pasar, pembekuan SPPT SNI,
pencabutan SPPT SNI, pencabutan IUI dan pidana.
“Berdasarkan UU nomor 3 Tahun 2014 tentang
perindustrian, bab XV ketentuan pidana pasal 120
ayat 1 tertulis yang melanggar akan dipidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak
Rp 3 miliar,” sebutnya.
Untuk produk GKP, tambah Rochmi, ada penerapan sistem manajemen mutu di industri HKP (ISO
9001:2008) yang dibutuhkan komitmen top manajemen dan implementasi corporate culture. Sedang
untuk pabrik gula yang beroperasi sejak jaman
dulu maka diperlukan perbaikan infrastruktur dan
sumber daya sehingga memerlukan waktu untuk
perubahan kebiasaan, biaya untuk investasi infrastuktur. Untuk kondisi saat ini diperlukan Fasilitas
Laboratorium (ICUMSA, Kadar Air), Fasilitas Bagging Room (Packing Room), Peralatan Alat Ukur Uji
dan proses yang dikalibrasi, Penandaan dan Identifikasi GKP1 dan GKP 2 dan Sistem Penggudangan.
Setiap pabrik gula harus menyiapkan sistem
manajemen mutu yang meliputi Standar ISO
9000 untuk jaminan mutu produk, Sistem HACCP
untuk jaminan keamanan pangan dan ISO 22000
untuk jaminan mutu sekaligus keamanan pangan.
“Dengan penerapan SNI ini diharapkan produk
yang dihasilkan memperoleh pengakuan bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Adanya sistem
manajemen yang diterapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, adanya
peningkatan citra dan kredibilitas perusahaan. Peningkatan promosi dan marketing perusahaan dan
meningkatkan rasa kebanggaan personil terhadap
organisasi,” sebutnya.
Masih menurut Rochmi, adapun kendala penerapan SNI di industri GKP antara lain terbatasnya
sumberdaya manusia yang kompeten, terbatasnya
fasilitas untuk penerapan GMP (Good Manufacturing Practices), kurangnya pemahaman terhadap
standar, tingginya biaya proses SPPT SNI sehingga
proses sertifikasi dianggap/diperlakukan sebagai
kegiatan ekstra.
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Tatik Latifa - Konsultan SNI

Perusahaan Perlu
Sertifikasi SDM
Sebelas pabrik gula milik PTPN X di Jawa Timur sudah
mengantongi sertifikat SNI dan sertifikat ISO.
laporan:Siska Prestiwati

Pabrik gula milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X dinilai siap menyongsong di
berlakukannya Standar Nasional Indonesia
(SNI) Wajib Gula Kristal Putih (GKP) pada
Juni 2015 mendatang. Hal ini seperti diungkapkan Direktur CV Cipta Citra Consulting,
Tatik Latifa, selaku konsultan PTPN X untuk
SNI.
Menurut Latifah, secara keseluruhan
pabrik gula milik PTPN X sudah siap untuk
menerapkan standar SNI pada GKP yang
akan diproduksi pada musim giling Tahun
2015 ini. “Dari 11 pabrik gula milik PTPN X
yang ada di Jatim, tujuh PG saya yang mendampingi sehingga saya paham betul. Untuk empat PG sisanya, saya yakin sudah mengantongi SNI,” ungkap Latifah saat ditemui
di kediamannya, Ketintang, Surabaya, 5
Februari 2015.
Latifah memaparkan, ada lima upaya
yang harus dilakukan perusahaan dalam
memastikan produknya memenuhi syarat
SNI/standar teknis yang diberlakukan wajib oleh pemerintah secara efektif, efisien,
dan konsisten. Pertama adalah sertifikasi
kompetensi atau lebih dikenal dengan istilah The right man on the right place. “SDM
memegang peran yang sangat besar dan
sangat penting bagi perusahaan,” tuturnya.
Untuk itu, sambung Latifah, perusahaan
harus meninjau struktur organisasi dan kebutuhan pegawai sesuai jabatan atau posisi
yang dibutuhkan, jangan sampai over. Perusahaan juga harus menetapkan persyaratan
jabatan/posisi, tanggung jawab dan wewenang serta kontrak kinerja yang terukur
untuk setiap pegawai.
Perusahaan juga harus melaksanakan
sertifikasi kompetensi untuk setiap pegawai/
calon pegawai sesuai dengan persyaratan
jabatan/ posisi yang telah ditetapkan serta
melakukan seleksi pegawai berdasarkan hasil sertifikasi kompetensi.
Yang tidak kalah penting adalah peru-

 Tatik Latifa
Konsultan SNI

sahaan harus memantau kinerja pegawai
secara intensif dan melakukan penilaian kinerja pegawai sesuai kontrak kinerja yang
telah ditandatangani setiap triwulan untuk
pembinaan pegawai dan tindak lanjut.
“Kedua adalah Learn Management –
Learn Manufacturing,” sebutnya.
Latifah menjelaskan, learn management
dan learn manufacturing harus dipahami oleh
semua pegawai. Semua pengawai juga harus
melakukan standarisasi pekerjaan, termasuk
kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan me
sin/peralatan dan menghilangkan aktivitas
kerja yang tidak memberikan nilai tambah.
Perusahaan juga harus membangun atti
tude pegawai untuk menerapkan program
efisiensi melalui project “Six Sigma”/“Learn
Project”/“Quality Control Circle” serta memantau hasil tindak lanjut dari setiap program
efisiensi setiap triwulan dan memberikan
apresiasi untuk keberhasilan “Cost Saving”.
Ketiga adalah standarisasi peralatan
laboratorium. Hal ini penting untuk meng
identifikasi peralatan yang dibutuhkan oleh
laboratorium guna memantau dan meng
ukur kinerja proses produksi. Perusaha
an juga bisa mengusulkan standarisasi
peralatan laboratorium yang berpengaruh
terhadap hasil pengujian, melakukan pela-

tihan bagi pegawai sesuai kompetensi yang
dibutuhkan, termasuk pelatihan operasional alat ukur dan kalibrasi dan memantau
hasil analisa dari laboratorium perusahaan
dengan membandingkan hasil pengujian di
laboratorium berstandar ISO 17025:2008.
“Keempat adalah Pengendalian Kemas
an,” sebutnya.
Latifah menjelaskan, pengemasan ini sangat penting sehingga harus ada penetap
an pengendalian kemasan/karung produk
setelah penjualan untuk menghindari potensi penyalahgunaan kemasan karung bekas. Bahkan, diperlukan koordinasi dengan
pelanggan dan pembuat kemasan untuk
penarikan kemasan/karung bekas.
Kelima, sambung Latifah adalah pemantauan Produk dan Barang. Caranya melakukan identifikasi dengan jelas semua produk
dan barang/bahan pembantu untuk proses
pengolahan serta membangun sistem informasi untuk melakukan pemantauan stok
produk, barang / bahan baku / bahan pembantu secara on-line dan real time. Perusahaan harus terus melakukan sosialisasi dan
pemahaman semua pegawai terkait dengan
aplikasi system informasi yang digunakan.
Selain itu Latifah juga menilai kesiapan
PTPN X dalam menghadapi SNI Wajib 2015
ini. Menurutnya, direksi PTPN X sangat pe
duli dan menaruh perhatian yang lebih terhadap masalah ini. Hal ini sangat diperlukan
sehingga perusahaan akan bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.
“Yang bagus lagi di PTPN X ini adalah komunikasinya sangat lancar sehingga kebijakan direksi akan cepat dan tersampaikan
hingga ke tingkat terbawah,” katanya.
Dengan lancarnya komunikasi dalam perusahaan, sambung Latifah, semua lapisan
karyawan mengetahui dan memahami kebijakan dan target-target yang harus diraih oleh
perusahaan. Sehingga, karyawan juga akan
berupaya untuk beradaptasi agar bisa sejalan
dengan visi misi dan tujuan perusahaan.
Latifah menambahkan di PTPN X sudah
mulai terbangun semangat untuk terus ma
ju dan adanya perubahan mindset karya
wannya. Hal itu terlihat dari semangat para
karyawannya di tujuh pabrik gula yang ditanganinya untuk terus melakukan perbaik
an-perbaikan.
“Kalau saya amati di tujuh pabrik gula
yang saya dampingi, sudah ada perubahan
mindset dan budaya kerja. Dulu yang mungkin belum tahu, sekarang menjadi lebih
paham. Sehingga mereka dengan suka rela
menginginkan adanya perubahan ke arah
yang lebih baik lagi,” pungkasnya.
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SNI Gula Wujud
Perlindungan pada
Konsumen
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Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk
Gula Kristal Putih (GKP) yang mulai diterapkan Juni tahun ini mendapat respon positif
dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketentuan ini dinilai bisa memiliki
beragam manfaat.
Sesuai tujuannya, SNI 3140.3: 2010 ini
ditujukan untuk meningkatkan perlindung
an dan acuan bagi pelaku usaha, konsumen
dan masyarakat secara luas untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman
dikonsumsi. ”Ini tentunya penting untuk
perlindungan bagi konsumen. Selain tentu
nya ada manfaat yang lain juga,” kata Anggota Pengurus Harian YLKI Bidang Pengaduan dan Hukum, Sularsi.
SNI gula sangat menguntungkan bagi
konsumen karena ada batas minimal mutu
atau standar yang berlaku secara nasional
dan harus dipenuhi produsen yang produk
gulanya beredar di Indonesia. Ia menegaskan, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur, dan utuh dalam setiap produk yang mereka konsumsi.
Manfaat lain yang bisa didapat dari
pemberlakuan SNI ini menurut Sularsi, juga
untuk melindungi perusahaan-perusahaan
gula dalam negeri dari gula impor yang
membanjiri pasar Indonesia. Selain itu ju
ga sebagai filter agar jangan sampai ada
poduk yang tidak sesuai standar masuk ke
Indonesia dan bisa menciptakan persaing
an usaha yang sehat.
Dikatakan Sularsi, hingga saat ini memang belum ada pengecekan atau peneliti
an mengenai mutu atau kandungan yang
ada di dalam gula yang beredar di Indonesia. Lagipula selama ini belum ada standar untuk melakukan penelitian tersebut.
Pengawasan oleh pihak terkait biasanya
dilakukan setelah produk beredar. Sedangkan ketika masih dalam proses produksi,
pengawasan tetap di tangan produsen.
Setiap perusahaan tentu memiliki standar

minimum kualitas meskipun berbeda-beda
antara satu perusahaan dengan lainnya.
Ia memaparkan, selain SNI wajib seperti
yang sekarang diberlakukan untuk produk
Gula Kristal Putih (GKP) juga ada SNI sukare
la. SNI sukarela dilakukan produsen meskipun tanpa ada kewajiban dari pemerintah.
”Kalau sukarela, mereka declare bahwa
produk mereka sudah sesuai SNI. Tapi kalau sudah SNI wajib, mereka declare atau
tidak, tetap wajib mengikuti batas minimal
mutu yang ditetapkan. Mereka harus bisa
menunjukkan bahwa apa yang tercantum
di kemasannya sesuai dengan isinya,” tuturnya ketika dihubungi PTPN X Magz.
Untuk menetapkan suatu produk menjadi SNI wajib perlu ada notifikasi ke organisasi perdagangan dunia, WTO (World Trade
Organization) sehingga semua produk, ba
ik produksi dalam negeri maupun impor
harus mengikuti standar tersebut. Pemberlakuan aturan seperti ini menurutnya sudah
biasa untuk melindungi industri dalam negeri suatu negara. Tidak sedikit pula produk
ekspor dari Indonesia ditolak masuk suatu
negara karena tidak memenuhi standar
yang diterapkan di negara tersebut.
Ia berharap nantinya pemerintah akan
tegas memberlakukan SNI ini. Jangan sampai produsen kita wajib SNI tapi gula impor
yang sekarang banyak masuk justru tidak
sesuai standar. “Jika memang tidak sesuai
dengan standar minimal kita, pemerintah harus berani menolak dengan tegas,”
ujarnya.
Sularsi mengakui, pengawasan barang
beredar masih menjadi masalah di Indonesia. Karena itu ia berharap, pemerintah juga
mesti memiliki perhitungan yang tepat
antara jumlah konsumsi, produksi dan kekurangan konsumsi gula di dalam negeri.
“Jangan sampai ada pernyataan kekurang
an gula sehingga harus impor namun kenyataannya justru stok gula produksi dalam negeri menumpuk dan tidak terserap
pasar,” pungkasnya. 

Pelanggar SNI Wajib bisa
dihukum denda 5 miliar dan
penjara lima tahun.
Laoran: Sekar Arum

Kementerian Perdagangan (Ke
mendag) menyatakan, pihaknya siap
untuk melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan Gula Kristal Putih
(GKP) untuk menerapkan Standar Na
sional Indonesia (SNI) Wajib gula.
Hal tersebut wajib dilakukan agar
konsumen di Indonesia dapat memperoleh atau menggunakan barang tersebut, dapat terlindungi baik dari aspek
kesehatan, keamanan dan keselamat
an serta lingkungan, atau yang dikenal dengan aspek K3L. Disamping itu
konsumen dapat memperoleh jaminan
kualitas barang dan jasa yang baik.
Hal ini dilatarbelakangi oleh aturan
penerapan SNI yakni Peraturan Pemerintah No. 102 tentang Standardisasi
Nasional, Dalam PP tersebut penerap
an SNI dilakukan dengan cara, SNI diterapkan secara sukarela oleh Pelaku
Usaha, yang biasanya disebut SNI Sukarela dan SNI yang diterapkan secara
wajib atau yang disebut dengan SNI
Wajib.
Yang memberlakukan SNI secara
wajib adalah instansi teknis pembina,
seperti contoh Gula Kristal Rafinasi
SNI SNI 3140.2-2011, diberlakukan
SNI Wajib melalui peraturan Menteri Perindustrian No.No. 83/M-IND/
PER/11/2008 atau Gula Kristal Putih,
SNI 3140.3:2010 Amd.1.2011, dan untuk
diberlakukan SNI Wajib melalui peraturan Menteri Pertanian Permentan:68/
Permentan/OT.140/6/2013 - 17 Juni
2013, yang mulai berlaku pada tanggal
19 Juni 2015.
Hal tersebut di atas seperti ditegaskan oleh Dirjen Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag, Widodo. Saat di hubungi
tim PTPN X-Magz ia mengutarakan,
Kemendag sendiri telah menerbitkan
Peraturan Menteri Perdagangan No.
14 Tahun 2007 tentang Standardisasi
Jasa Bidang Perdagangan serta Penga
wasan SNI Wajib yang diperdagangkan. Secara ringkas peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka
pengawasan barang yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib dilaku-
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Pelanggar SNI Wajib
Bisa Kena Sanksi Hukum
kan pengawasan pra pasar dan pengawasan di Pasar.
“Pengawasan pra pasar disini meliputi penerbitan NRP terhadap barang produksi dalam negeri dan telah
memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dan
Penerbitan NPB/SPB terhadap barang
impor dan telah memiliki Sertifikat
Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT
SNI), Penerbitan NPB/SPB terhadap
barang impor dan telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI
(SPPT SNI),” jelasnya.
Ditambahkannya kembali, disam
ping untuk keperluan domestik, pe
nerapan SNI juga dilakukan untuk pe
ningkatan daya saing ekspor Indonesia.
Sampai saat ini pula beberapa jenis
komoditi yang telah diberlakukan SNI
secara wajib meliputi peralatan listrik
dan elektronika, produk baja, produk
bahan bangunan, produk kimia, pro
duk aneka industri seperti mainan dan
pakaian bayi, dan produk makanan
minuman. Terdapat 108 produk yang
meliputi 115 SNI yang telah diberlakukan SNI Wajib yang berarti, ke 108
produk tersebut (baik produksi dalam
negeri maupun produk impor) harus
diproduksi dan diperdagangkan memenuhi SNI produk tersebut.
Ditanya bagaimana penerapan SNI
pada industri gula lainnya, Widodo
menjelaskan, berdasarkan sebaran da
ta industri gula di Indonesia total jumlah industri gula adalah sebayak 75
industri terdiri dari 64 industri Gula
Kristal Putih (GKP) dan 11 industri
yang memproduksi Gula Kristal Rafinasi. Dari 11 Industri Gula Kristal Rafinasi seluruhnya sudah ber-SNI karena
SNI Gula Kristal Rafinasi sudah diberlakukan secara wajib.
“Kita harapkan untuk Industri Gu
la Kristal Putih, mulai 19 Juni 2015
seluruhnya sudah ber-SNI karena pe
nerapan SNI Wajib mulai berlaku,”
terangnya kembali.

 Widodo

Dirjen Standarisasi & Perlindungan Konsumen
(SPK) Kemendag

Untuk pengawasan sendiri, Widodo
menerangkan, sesuai dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen khususnya
dalam Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa
Pelaku Usaha dilarang memproduksi
dan atau memperdagangkan barang
dan atau jasa yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan, sehingga
dengan telah diberlakukan SNI secara
wajib oleh instansi teknis, barang yang
diperdagangkan wajib memenuhi persyaratan tersebut.
“Jika ditemukan produk di pasar
yang tidak memiliki atau tidak meme
nuhi SNI, Kemendag akan melakukan
tindakan yang tegas, dari peringatan
tertulis, penarikan barang dari peredaran, re-ekspor, sampai ke penin
dakan hukum pada pelaku usaha yang
melanggar,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Widodo, pengawasan di pasar terhadap produk yang
diberlakukan secara wajib dilakukan
melalui penelusuran NRP pada produk
Dalam Negeri dan NPB pada produk
import. NRP atau NPB merupakan

alat untuk melakukan ketertelusuran
produk dan dengan mudah dapat diketahui produsen atau importir dari
produk yang diberlakukan SNI secara
wajib.
“Jika produk tidak memenuhi ketentuan, dapat dilakukan penarikan
barang dari peredaran, juga Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),” tambah pria ramah ini.
Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan bahwa Pelaku Usaha
yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI
yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah
diberlakukan secara wajib dipidana
dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan atau pidana denda
paling banyak Rp 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
“Pada pokoknya kita berharap agar
konsumen di Indonesia terlindungi
dari Aspek K3L. Dan dengan adanya
sanksi tegas ini para pelaku usaha
makin sadar akan pemberlakuan SNI,”
harapnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan,
target bahwa produsen atau importir
memenuhi ketentuan yang berlaku di
tahun 2015 ini. Harapan yang diimpikan konsumen terlindungi dan merasa
bahwa produk yang mereka beli dan
gunakan aman, sehat dan dapat memberikan keselamatannya.
“Karena itu kami selalu berpesan
kepada seluruh konsumen agar konsumen kita menjadi cerdas, mandiri
dan cinta produk dalam negeri, seperti produk yang dihasilkan oleh PTPN X
ini,” pungkasnya.
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Kewajiban bagi Gula Kristal Putih
(GKP) agar sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) segera direspon PT
Perkebunan Nusantara X. Bahkan Persiapan sudah dilakukan sejak bebera
pa tahun sebelumnya.
Saat ini, dari 11 Pabrik Gula (PG)
milik PTPN X, bisa dikatakan seluruh
nya sudah siap memproduksi gula
sesuai SNI. Pentingnya standarisasi
kualitas GKP sudah dirasakan sejak
sekitar empat tahun lalu.
”PTPN X sudah siap karena
memandang standar memang
perlu ada. Terutama ini produk
makanan dan minuman (mamin). Dari 11 PG milik PTPN X
hanya Toelangan yang belum
siap karena nantinya akan diarahkan menjadi bentuk yang
lain,” kata Direktur Produksi
PTPN X, Tarsisius Sutaryanto.
Kata Tarsisius, persiapan
menuju produksi GKP berstandar SNI dimulai dari PG
Gempolkrep kemudian diikuti
PG-PG lainnya seperti Pesantren Baru, Modjopanggoong,
Mritjan dan lain-lain.
Harus diakui, industri gula
di Indonesia belum sepenuhnya siap. Jika diberlakukan
sejak pertengahan tahun ini,
kemungkinan masih ada beberapa PG di luar PTPN X masih
belum sanggup. Jumlahnya
bahkan hanya mencapai 20% dari seluruh PG yang ada di Indonesia. Padahal sebenarnya pemberlakuan SNI
wajib untuk gula ini juga tidak mendadak. Bahkan jika tidak segera dilaksanakan, industri gula tanah air tidak
akan segera siap.
Agar bisa disebut berstandar SNI,
GKP musti memenuhi beberapa kriteria. Seperti misalnya icumsa minimal
80 IU, besar jenis butir 0,8-1,2 mm

serta kabar air 0,1%. Di tahap awal,
kesulitan masih dialami karena ada
alat-alat yang masih kurang. Misalnya
untuk memenuhi besar ukuran butir
seperti yang disyaratkan harus menyiapkan saringan. Begitu juga untuk
menghasilkan kadar air minimum,
PG-PG masih belum bisa memenuhi
karena belum memiliki sugar dryer
atau alat pengering gula. Namun perlahan, saat ini semua PG sudah memiliki alat-alat tersebut.
Dijelaskan Tarsisius, kelengkapan
alat tidak dilakukan sekaligus tetapi

secara bertahap. Investasi awal dilakukan di pabrik besar dan kemudian alat
yang lama milik pabrik berkapasitas
besar digeser ke pabrik kecil. Misalnya untuk sugar dryer, investasi awal
dilakukan di PG Ngadiredjo yang termasuk berkapasitas besar. Ketika itu
investasi yang dikucurkan sebesar Rp
6-9 Miliar.
Karena ada penambahan kapasitas
dan memiliki dua sugar dryer, maka

kemudian alat pengering gula yang ada
kemudian digeserkan ke PG dengan
kapasitas sedang seperti Kremboong
dan lain-lain. Begitu juga dengan PGPG yang lain. Tidak semua mendapat
mesin yang baru. Namun secara bertahap saat ini semua PG sudah memiliki sugar dryer. Begitu juga dengan
saringan agar menghasilkan ukuran
butir yang sesuai. Penambahan saring
an hanya dilakukan di beberapa PG saja
seperti PG Lestari dan Kremboong.
Selain proses di dalam pabrik, diakui
Tarsisius, untuk memproduksi gula
berkualitas idealnya dimulai
dari bahan baku yang bagus
pula. ”Kualitas nira terbangun
dari kebun juga. Memang bisa
diselesaikan di pabrik. Tapi
ketika nira jelek diselesaikan
di pabrik efisiensinya jadi rendah alias biaya jadi tinggi,”
tuturnya. Saat ini sedang dilakukan pengamatan pada
setiap nira yang akan masuk
dalam proses produksi, berapa
potensi ICUMSA yang bisa
dihasilkan. Dengan demikian
bisa diketahui, dengan kondisi
bahan baku seperti itu berapa
bahan kimia yang perlu ditambahkan.
Untuk menghasilkan tebu
dengan potensi nira yang bagus,
harus mengikuti masa tunggu
tebangan. Semakin pendek
masa tunggu akan mendapatkan nira yang semakin baik.
”Kalau masa tunggu tebangnya lama,
tebunya juga tidak bisa menghasilkan
gula dengan warna yang bagus,” sambungnya.
Sesuai dengan kondisi saat ini, di
2015 PTPN X akan lebih mengutamakan untuk mengejar kualitas karena
jumlah tebu tidak banyak. ”Kalau jumlah tebu tidak banyak, lebih baik bicara
kualitas. Termasuk agar sesuai SNI karena logikanya kalau gulanya berkuali-
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tas, tentu akan mudah terserap pasar,”
kata Tarsisius optimistis.
Sementara dari sisi SDM, terus dilakukan pelatihan atau kursus untuk
melakukan cara memasak yang benar.
Dikatakan Tarsisius, peran SDM sangat
menentukan dalam menghasilkan gula
sesuai standar karena mesin-mesin di
PG belum seluruhnya otomatis.
Selain mempersiapkan gula sesuai
SNI, khusus PG Pesantren Baru akan
memproduksi gula premium dengan
ICUMSA lebih rendah lagi yaitu seki-
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tar 80 IU dan bisa diturunkan lagi. Keunggulannya, PG Pesantren Baru bisa
mengolah gula dari pabrik lain yang
masih kurang baik.
Dengan standar ICUMSA di angka
sekitar 80 IU, sebenarnya gula produksi Pesantren baru sudah bisa bersaing untuk ekspor. Namun untuk saat
ini masih diarahkan ke industri mamin dalam negeri. Langkah ini diambil
untuk membuka pasar baru agar tidak
tergantung pada gula yang langsung
dikonsumsi.

Saat ini juga masih dilakukan peng
hitungan keuntungan menggiling tebu
dari PG lain agar bisa ditingkatkan
menjadi gula premium di luar musim
giling.
”Misalnya saja gula punya PG Watoetoelis diolah lagi menjadi gula premium. Secara teknis memang tidak
ada masalah, tapi menguntungkan
atau tidak?,” kata Tarsisius. Secara
umum, produksi gula premium akan
lebih menguntungkan karena harga lebih tinggi dan pasar lebih terbuka. 

Tata Cara Permohonan
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI
1. Mengisi Formulir Permohonan SPPT SNI

Daftar isian permohonan SPPT SNI dilampiri:
a. Fotokopi Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI 19-90012001 (ISO 9001:2000) yang dilegalisir. Sertifikasi tersebut
diterbitkan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang
diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
b. Jika berupa produk impor perlu dilengkapi sertifikat dari
LSSM negara asal dan yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA) dengan KAN.
Proses pada tahap pertama ini biasanya
berlangsung selama satu hari.

2. Verifikasi Permohonan

LSPro-Pustan melakukan verifikasi meliputi:
Semua persyaratan untuk SPPT SNI, jangkauan lokasi audit, kemampuan memahami
bahasa setempat (jika ada kesulitan, perlu
penerjemah bahasa setempat untuk audit
kesesuaian). Selanjutnya akan terbit biaya
(invoice) yang harus dibayar produsen. Proses verifikasi perlu
waktu satu hari.

3. Audit Sistem Manajemen Mutu Produsen

a. Audit Kecukupan (tinjauan dokumen): Memeriksa
kelengkapan dan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu produsen terhadap persyaratan SPPT SNI. Bila
hasilnya ditemukan ketidaksesuaian kategori mayor maka
permohonan harus melakukan koreksi dalam jangka waktu
dua bulan. Jika koreksi produsen tidak efektif, permohonan
SPPT SNI akan ditolak.
b. Audit Kesesuaian : Memeriksa kesesuaian dan keefektifan
penerapan Sistem Manajemen Mutu di lokasi produsen. Bila
hasilnya ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus melakukan koreksi dalam jangka waktu dua bulan. Jika tindakan
koreksinya tidak efektif, maka LSPro-Pustan Deperin akan
melakukan audit ulang. Bila hasil audit ulang tidak memenuhi
persyaratan SNI, pemohonan SPPT SNI produsen ditolak.

Proses audit biasanya perlu waktu minimal 5 hari.

4. Pengujian Sampel Produk

Jika diperlukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium,
pemohon menjamin akses Tim Asesor dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk memperoleh catatan dan dokumen
yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu. Sebaliknya,
LSPro-Pustan Deperin menjamin para petugasnya ahli di
bidang tersebut. Pengujian dilakukan di laboratorium
penguji atau lembaga inspeksi yang sudah diakreditasi. Jika dilakukan di laboratorium milik produsen.,
diperlukan saksi saat pengujian. Sampel produk
diberi Label Contoh Uji (LCU) dan disagel. Proses
ini butuh waktu minimal 20 hari kerja.

5. Penilaian Sampel Produk

Laboratorium penguji menerbitkan Sertifikasi Hasil
Uji. Bila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI,
pemohon diminta segera melakukan pengujian ulang. Jika
hasil uji ulang tak sesuai persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI
ditolak.

6. Keputusan Sertifikasi

Seluruh dokumen audit dan hasil uji menjadi bahan rapat panel
Tinjauan SPPT SNI LSPro-Pustan Deperin. Proses penyiapan
bahan biasanya perlu waktu 7 hari kerja, sementara rapat panel
sehari.

7. Pemberian SPPT-SNI

LSPro-Pustan melakukan klarifikasi terhadap perusahaan atau
produsen yang bersangkutan. Proses klarifikasi ini perlu waktu
4 hari kerja. Keputusan pemberian sertifikat oleh Panel Tinjauan
SPPT SNI didasarkan pada hasil evaluasi produk yang memenuhi: kelengkapan administrasi (aspek legalitas), ketentuan
SNI, dan proses produksi serta sistem manajeman mutu yang
diterapkan dapat menjamin konsistensi mutu produk. Jika
semua syarat terpenuhi, esoknya LSPro-Pustan Deperin menerbitkan SPPT SNI untuk produk pemohon. 
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PG Kremboong

Automatisasi Kunci Utama
Produksi Gula Berkualitas
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X telah
merevitalisasi pabrik gula Kremboong. Pada musim
giling Tahun 2014 lalu sudah bisa memproduksi gula
kristal sesuai dengan standar SNI GKP 1.
Laporan: Siska Prestiwati
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Pada musim giling tahun 2015 ini, pemerintah menerapkan SNI Wajib bagi produk
gula kristal. Sejak jauh hari, PTPN X sudah
melakukan revitalisasi untuk mempersiapkan produksi gula standar SNI. Salah satu
yang sudah disiagakan adalah PG Kremboong.
Ditemui di Kantor Direksi PTPN X pada
tanggal 13 Februari 2014, Hubertus Koes
Darmawanto, yang ketika itu masih menjabat sebagai General Manager PG Kremboong
dan PG Toelangan menjelaskan, atas dasar
untuk melindungi konsumen serta menjaga kualitas produk gula agar bisa bersaing
dengan gula impor mengingat saat ini Indonesia sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka kualitas produksi
Gula Kristal Putih (GKP) harus berstandar nasional. Untuk itu, pada musim giling tahun
2015 ini, pemerintah telah menerapkan SNI
Wajib Gula Kristal Putih.
“Untuk bisa menghasilkan Gula Kristal
Putih dengan standar SNI, yang utama adalah pada proses pemurniannya,” kata Hubertus Koes Darmawanto yang biasa dipanggilTotok.
Totok menjelaskan proses pemurnian
atau clarification process merupakan tahapan
atau unit operation penting dalam pengolah
an tebu menjadi GKP. Dimana, proses pemurnian adalah proses pemisahan kotoran
bukan gula atau non sucrose dalam nira
mentah atau mixed juice, sebanyak-banyak
nya secara fisika dan kimia tanpa merusak
kandungan gula yang ada.
Abdul Aziz Purmali, Manager Pengolahan
PG Kremboong yang ikut mendampingi saat
wawancara menjelaskan, beberapa faktor
yang mempengaruhi keberhasilan proses
pemurnian antara lain flow rate dan mutu

nira mentah, penambahan bahan pemban
tu proses yaitu susu kapur dan belerang,
kondisi operasi proses yang terdiri atas pH,
suhu dan waktu serta desain peralatan dan
teknologi.
Aziz menambahkan, untuk menjaga sa
saran proses pemurnian optimal dengan nira
encer berkualitas dengan indikator kadar
CaO, turbidity dan warna, dapat dilakukan dengan automatisasi proses pemurnian selain
memperhatikan kualitas nira mentahnya.
“PG Kremboong sudah mulai melakukan
automatisasi proses dengan memasang
Juice Flow Stabilization System (JFSS) dan
Film Type Sulphur Burner (FSB) pada tahun
2012,” sela Totok.
Aziz melanjutkan, fluktuasi flow rate nira
mentah sering terjadi di sebagian besar pa
brik gula yang berdampak tidak dapat dilakukan pengaturan pH baik dan membuat
kualitas nira jernih tidak stabil. Saat ini, sebagian besar pabrik gula masih menggunakan timbangan nira system batch. Pengguna
an system batch tersebut menyebabkan flow
rate nira mentah tidak stabil sehingga peng
aturan kondisi proses pH dan temperature
tidak optimal, sehingga menganggu proses
pemurnian itu sendiri.
Masih menurut Aziz, kelemahan desain
dapur belerang yang ada saat ini antara lain,
penambahan gas SO2 tidak konstan atau irregular, sering terjadi sublimasi dan opera
sional secara manual sehingga proses pemurnian tidak kontinyu dan optimal.
“Hal ini terjadi karena proses di dapur
belerang dilakukan secara manual dan sangat tergantung dengan operator atau potensi terjadinya human error cukup besar sehingga mempengaruhi kualitas pemurnian,”
jelasnya.
Aziz menjelaskan dengan menggunakan
JFSS dan FSB yang merupakan teknologi

terapan yang memiliki kemampuan untuk
mengubah pembakaran belerang melalui
automatisasi, tanpa mengubah konsentrasi
atau konsentrasi sesuai dengan persyataran proses maka keunggulan FSB adalah
aliran gas SO2 stabil, tidak terjadi sublimasi,
kepasitas pembakaran belerang meningkat,
tidak terjadi polusi, data dikendalikan secara
automatis dan proses sulphitasi menjadi lebih baik.
“Kunci kualitas gula ada di pemurnian ya
itu sebesar 70 persen dan harus konsisten
atau stabil. Bila hal ini dilakukan secara manu
al maka jaminan konsistensi akan sangat sulit
dilakukan. Berbeda bila dilakukan dengan automatisasi, maka hasilnya akan stabil karena
sudah ditentukan,” papar Totok.
Totok menambahkan perubahan peralat
an dari manual ke automatisasi membutuh
kan waktu, sebab sumber daya manusia
(SDM) yang ada masih belum familiar pada
tahun 2012. Pada musim giling Tahun 2013
SDM sudah bisa mengoperasionalkan per
alatan namun ada gangguan di boiler. Se
hingga pada musim giling Tahun 2013
kurang maksimal. “Pada musim giling tahun
2014 sudah running well,” kata pria berkacamata tersebut.
Berdasarkan data yang ada di PG Krembo
ong untuk jumlah tebu yang digiling tahun
2013 sebanyak 308.945,5 ton naik menjadi
374.413,0 ton pada tahun 2014. Dengan kapasitas giling pada 2013 adalah 1.670,5 TCD
dan pada 2014 kapasitas giling 2.293.2 tcd.
Rata-rata kualitas GKP tahun 2014 dengan
ICUMSA 192, BJB 0.90 dan kadar air 0.03.
Pria yang pertanggal 18 Februari 2015
lalu dipindah tugaskan menjadi GM PG
Gempolkrep ini menambahkan gula standar
SNI, selain ICUMSA, BJB juga tingkat keke
ringan atau kadar air. untuk kadar air, di PG
Kremboong sudah mempunyai High Grade
Centrifugal (HGF) baru yang beroperasi
single curing. Dimana, HGF single curing ini
dapat menekan kadar air Gula Kristal Putih
sampai 0,01 % hingga 0,03 % yang sangat
penting untuk menjaga kestabilan kualitas
gula produksi pada saat penyimpanan di gudang gula.
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Revolusi SDM, Inspirasi
Terbarukan Menggali Potensi

S

eiring dengan cuaca global
isasi 2014 lalu yang begitu ek
strim, tentunya hal ini sangat
memengaruhi sendi kehidup
an, terutama dalam perkembangan dunia
bisnis. Fenomena itulah yang menjadi
salah satu faktor bahwa setiap perusahaan
akan mengembangkan ilmu pengetahuan
dan berinovasi untuk menghadapi wajah
baru industrialisasi bisnis era 2015, di
mana kuatnya daya persaingan dan kom
petisi yang begitu absurd. Maka dari itu
daya saing sebuah perusahaan tidak ha
nya terletak pada keunggulan mekanisme
teknologi atau daya komoditas korporasi
yang di proteksi. Namun peranan sumber
daya manusia (SDM) juga menjadi aspek
penting dalam sebuah daya saing antar
perusahaan.
Perjalanan kinerja perusahaan ti
dak selamanya mulus. Rintangan atau
hambatan selalu timbul baik dari faktor
intern maupun faktor eksternal perusa
haan. Faktor eksternal disebabkan oleh
serangan peradaban budaya globalisasi
dan faktor intern mungkin lebih di do
minasi oleh sumber daya manusia. Sum
ber daya manusia di suatu perusahaan
merupakan aset atau modal yang sangat
berharga. Jadi perlu dilakukan ekstensifikasi, atau lebih dikenal dengan konsep
revolusi, yang bertujuan untuk mengem
bangkan dan menggali potensi tersem
bunyi dalam diri pegawai.
Spiritualitas Kerja
Merupakan pencarian dan perenung
an akan keberadaan kekuatan di luar
kemampuan diri. Hal ini memerlukan
sumber daya manusia yang memiliki
kemauan dan kemampuan intelektual. Di
era modern jaman sekarang telah terjadi
suatu transformasi yang   cukup signifi
kan di mana berbagai organisasi perusa
haan atau pembisnis menunjukkan mi
nat yang sangat besar terhadap dimensi
spiritualitas. Seperti yang dilakukan oleh
PT Pertamina (Persero), dalam inova

Oleh:
Muhammad Dhanavia
PT Energi Agro Nusantara
sinya mereka berencana melakukan Up
grade kilang-kilang yang berusia senja
melalui kerja sama dengan perusahaan
yang memiliki kapasitas pembangunan
refinery, untuk melakukan produksi ba
han bakar minyak dengan kadar oktana
lebih tinggi, yakni RON 92 dari sebelum
nya Ron 88. Inovasi merupakan bagian
dari spiritualitas.
Pendekatan spiritualitas dirasa sa
ngat penting sebagai media infrastruktur
revolusi sumber daya manusia. Mindset
merupakan tujuan utama dalam konsep
ini. Karena itulah yang menjadi power
untuk perubahan face of business.
Revolusi SDM
Revolusi SDM merupakan suatu pe
rubahan yang dilakukan untuk merubah
cara pandang dan berfikir seseorang
agar dia mampu untuk melakukan suatu
pekerjaan yang lebih baik. Dalam diri se
tiap pegawai pada dasarnya memiliki po
tensi yang sangat besar. Potensi ini harus
terus digali dan dikembangkan agar bisa
memberikan kontribusi yang maksimal
untuk kemajuan kinerja perusahaan.
Memang tidak mudah menggali po

tensi terpendam dalam diri seorang pe
gawai. Dibutuhkan teknik khusus untuk
membangkitkan potensi yang tersim
pan di alam bawah sadar (subconscious
mind).
Setiap diri pegawai adalah generasi
pejuang, yang merupakan ujung tombak
penyokong kekuatan perusahaan. Da
lam revolusi ini yang berperan penting
adalah seorang pemimpin. Karena ialah
yang menjadi roda penggerak fungsifungsi manajemen. Seorang pemimpin
harus bisa menginspirasi hal positif
terhadap semua elemen atau user yang
bekerja di bawahnya dan ia harus bisa
menerapkan mantra era 1949 yakni Ing
ngarso sung tulodo. Yang berarti di de
pan harus bisa memberi contoh. Misal,
kisah inspirasi Konosuke Matsushita,
pendiri perusahaan Panasonic.
Ia mengalami depresi pada tahun 1930an karena melihat penjualan produk di pe
rusahaannya turun drastis. Ditambah lagi
efek dari Perang Dunia II sungguh mem
bawa kehancuran untuk perusahaanya
karena sekutu melarang perusahaannya
untuk beroprasi. Namun berkat sema
ngat, tekad, dan kerjasama para pegawai
akhirnya perusahaannya bisa berjalan
kembali melalui petisi yang dibuatnya.
Dari kisah inspiratif tersebut dapat dijadi
kan pembelajaran dalam pengembangan
corporate motivator PTPN X.
Dalam membangun peradaban peru
sahaan yang maju, sejahtera, mandiri,
dan kuat diperlukan sumber daya manu
sia yang berkualitas, unggul, dan berda
ya saing. Hal ini dapat dilakukan dengan
membina SDM, yakni hati (iman dan
takwa), otak (ilmu pengetahuan), dan
otot (teknologi). Kualitas sumber daya
manusia dalam sebuah organisasi sa
ngatlah menentukan sukses atau gagal
nya pencapaian tujuan perusahaan. Ka
rena potensi pegawai merupakan sebuah
key penggerak misi dan visi perusahaan.
Berikut upaya yang harus diaplikasi
kan untuk menggali dan memaksimal
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kan potensi yang ada dalam diri pegawai,
saya cetuskan dalam sebuah gagasan
“Seven Concept of Revolution”.
First, motivation leaders (motivasi
pemimpin). Motivasi merupakan sebuah
dorongan (encouragement). Motivasi
sangat penting untuk membangkit
kan semangat pada diri setiap pegawai.
Teknik memberi semangat merupa
kan salah satu konsep yang baik untuk
merevolusi mental pegawai. Pembeka
lan encouragement seorang pemimpin
hasilnya memang sangat luar biasa un
tuk menggali potensi tersembu
nyi. Motivation leaders dapat
diaplikasikan dengan kegiatan
pemberian motivasi secara regular terhadap semua user dan
elemen perusahaan. Motivasi
merupakan ruh atas semua
mimpi perusahaan. Misal,
ketika direktur pertama PT.
Energi Agro Nusantara yang
pertama yakni Agus Budi
Hartono, dalam sebuah mo
tivasinya beliau mengatakan,
“Bila ingin sukses, jadilah
pegawai yang punya karya”.
Kalimat itu memang terlihat
sederhana, namun memiliki arti
yang sangat luar biasa. Berkat
motivasi yang beliau berikan, saya
bisa menemukan passion untuk men
jadi seorang penulis.
Second, inspirational leaders (pe
mimpin inspiratif). Pemimpin inspiratif
merupakan unsur penting dalam konsep
revolusi SDM. Seorang pemimpin harus
bisa membuat gagasan menginspirasi
perubahan. Pemimpin adalah perintis,
panutan, pemberdaya dan penyelaras di
lingkungan perusahaan.
Masih ingat dalam sebuah acara pisah
kenal di PT. Energi Agro Nusantara anak
perusahaan PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero), dimana Misbahul Huda mem
bagikan sebuah karyanya dalam bentuk
sebuah buku yang berjudul “Mission
Ini Possible”. Buku tersebut berisikan
tentang sebuah spiritualitas kerja dan
motivasi. Bahwasanya keyakinan adalah
sumber kekuatan spiritual yang sangat
luar biasa. Pada dasarnya kemampuan
sumber daya alam yang dimiliki manu
sia itu sangat besar apabila difokuskan
dalam satu produk pikiran. Manusia me
rupakan makhluk Tuhan yang sempurna
dengan potensi tanpa batas (unlimited).
Kemampuan/kekayaan otak itu tidak
ada manfaatnya kalau sang otak sendiri

tidak mau dan mampu membuat progam
perilaku sukses. Dasar kerja otak adalah
menunggu sang pemiliknya untuk mem
buatkan sebuah progam yang ekologis.
Maka dari itu inspirasi keyakinan dan
corporate motivator diharapkan mam
pu untuk membangun performance
para pegawai.
Third, spiritual leaders (spiritual
pemimpin). Mendengar istilah spiritual
mungkin sudah tak asing lagi untuk kita
pahami
atau kita

artikan.
Spiritual
merupakan hal-hal yang berhubungan
dengan jiwa atau batin. Biasanya seorang
pemimpin yang berlandaskan spiritual
akan memimipin dengan empati, rasa
peduli dan penuh kasih sayang. Sikap
inilah yang akan mempengaruhi tingkat
emosional para pegawai dan secara tidak
langsung akan merubah tata cara beker
ja para pegawai. Spiritual lebih berfokus
pada kinerja hati.
Dalam beberapa teori, mengungkap
kan bahwa hati adalah sumber kekuatan
terbesar yang dimiliki manusia. Potensi
manusia itu ibarat sebuah fenomena
gunung es. Sampai saat ini kebanyakan
orang masih menggunakan potensi dari
kekuatan pikirannya hanya sebesar 12%
untuk melakukan berbagai hal, sisanya
88% adalah pikiran bawah sadar (Unconscious) yang masih dapat dimaksi
malkan untuk memperoleh sesuatu yang
lebih baik.
Spiritualitas seorang pemimpin da
pat diwujudkan dengan memberikan

dukungan mental melalui :
 Menjaga kestabilan tingkat emo
sional, memberi motivasi, semangat
dan keyakinan kepada para pegawai
untuk menghadapi dan memecahkan
suatu permasalahan.
 Komunikasi, menjalin komunikasi
dengan baik, dengan selalu memberi
informasi tentang adanya suatu pem
baharuan. Sehingga para pegawai
tidak merasa kesulitan untuk mema
hami dan mengartikan informasi ter
baru.
 Loyality, seorang pemimpin harus
mampu
membangkitkan
loyalitas rekan kerjanya
agar semua pegawai da
pat berdisiplin terhadap
kode etik perusahaan.
 Positive thinking, men
dorong pemikiran yang lebih
masuk akal dan rasional.
 Reorientasi, Mendorong pe
rubahan internal dalam tujuan
dan nilai.
 Nasihat, memberi masukan
atau ide-ide yang jenius dan
positif, sehingga suatu peker
jaan mempunyai skema roadmap dan struktur yang proportional.
 Educate, seorang pemimpin harus
mampu untuk mengedukasi rekanrekanya mewarisi tacit knowledge.
Dengan dukungan tersebut diharap
kan para pegawai dapat memaksimalkan
88% Unconscious untuk spiritualitas ki
nerja perusahaan.
Fourth, science (ilmu pengetahuan).
Pencerahan pendidikan dengan mem
buat progam beasiswa untuk karyawan
yang berprestasi. Merupakan jurus re
volusi yang handal. Dengan pendidikan
yang tinggi, kemampuan (skill) pegawai
dapat ter-upgrade dengan sendirinya.
Latar belakang pendidikan yang ber
kelas, memungkinkan pegawai dapat
berfikir lebih rasional. Sehingga ide-ide
jenius dapat terciptakan guna mengakse
lerasi kinerja diperusahaan.Konsep ini
lah yang disebut dengan konsep revolusi
zero to hero. Merevolusi mental dari
pemikiran yang kuper menjadi pribadi
yang super.
Fifth, training capabilities (pelatih
an kemampuan), Sebuah proses pem
baharuan pada para pegawai dengan
mengajarkan pengetahuan (knowledge )
dan keahlian (skill) tertentu serta sikap
(ability) agar pegawai semakin terampil
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dan mampu dalam melaksanakan tang
gung jawabnya dengan semakin baik
sesuai standar kinerja. Progam pelatih
an pegawai sangat penting dalam suatu
perusahaan karena perkembangan glo
balisasi yang begitu pesat, memungkink
an perusahaan akan dihadapkan pada
suatu persaingan mutlak pada korporasi
dunia bisnis. Pelatihan kerja dapat me
ningkatkan mutu sumber daya manu
sia dalam suatu perusahaan. Dari hasil
pertimbangan yang matang, menurut
saya training capabilities dapat menca
pai hasil yang maksimal bila dilakukan
dengan 4 pelatihan:
1. Pelatihan Meditasi. Tujuan dilaku
kan pelatihan meditasi adalah untuk
mengembangkan kekuatan Samadhi
(joriki), untuk pencerahan pengalam
an (kensho-godo) dan untuk aktu
alisasi dharma ke dalam hidup kita
sehari-hari (mujodo no taigen). Pe
latihan meditasi dapat diaplikasikan
dengan mengadakan kegiatan rutin
olahraga Yoga di perusahaan. Tentu
nya disertai instruktur yoga yang ber
pengalaman.
2. Pelatihan Teknologi Informasi. Bertu
juan untuk belajar bagaimana cara
nya menangkap (generating), me
nyimpan (storage), mencari kembali
(retrieval), dan melakukan transmisi
(transmission) terhadap segala in
formasi yang berhubungan dengan
dunia bisnis. Sehingga para pegawai
mempunyai sebuah jaringan infor
masi yang luas untuk kemajuan peru
sahaan. Pelatihan teknologi informasi
dapat diaplikasikan dengan kegiatan
pengenalan sekaligus cara pengem
bangan perangkat alat teknologi. Se
perti pengenalan aplikasi terbaru an
droid, sistem perkembangan website
untuk jaringan bisnis, pembagian bu
ku-buku yang berhubungan dengan
teknologi informasi dan lain-lain.
3. Pelatihan Ilmu Bisnis. Bertujuan un
tuk memperluas wawasan tentang
dunia bisnis. Dapat diaplikasikan de
ngan kegiatan buka forum dengan se
orang pengusaha-pengusaha sukses.
4. Pelatihan religious. Bertujuan un
tuk memperbaiki kualitas keimanan
dan ketaqwaan terhadap Tuhan.
Karena semua apa yang terjadi atas

Catatan

kaki

kehendaknya (takdir). Iman dan
taqwa adalah roadmap untuk berko
munikasi dengan Tuhan. Pelatihan
religius dapat di aplikasikan dengan
kegiatan istighosah, pembacaan AlQuran, menjalin komunikasi dengan
silaturrahmi dengan anak yatim dan
pemberian dakwah keagamaan mela
lui nasihat seorang pemimpin.
Sixth, personal tasks (tugas perso
nal). Memberi tugas pribadi melalui
memberi target-target baru yang sesuai
dengan kapasitas dan kompetensinya.
Secara tidak langsung dapat menggali
potensi yang tersembunyi. Karena se
tiap pegawai mau nggak mau akan ber
fikir bagaimana caranya untuk berino
vasi menyelsaikan tugas tersebut. Disaat
itulah kemampuan pegawai akan akan
terpacu keluar. Dalam pemberian tugas
personal tersebut tentunya dilengkapi
dengan fasilitas-fasilitas yang memada
hi. Sehingga para pegawai tidak merasa
kesulitan sehingga dapat bekerja dan
berfikir secara maksimal. Misal, Di PT
Energi Agro Nusantara, perusahaan bio
ethanol. Pegawai diberi tugas untuk me
ngembangkan teknik baru bagaimana
caranya agar bakteri yeast dapat bekerja
dengan baik pada proses fermentasi un
tuk menghasilkan bioethanol fuel grade
99,5%. Mereka di bekali dengan perleng
kapan complete laboratory .
Seventh, internal communication
(komunikasi internal). Untuk men
dongkrak eksistensi kemampuan para
pegawai seorang pemimpin harus men
ciptakan sebuah forum internal di suatu
perusahaan. Tujuan pertama penciptaan
forum komunikasi internal tidak lain ha
nya untuk menjalin komunikasi seluruh
komponen user di perusahaan agar tetap
baik. Komunikasi internal dapat diapli
kasikan dalam bentuk dialog perusaha
an dimana seorang atasan dapat mende
ngar dan menanggapi secara langsung
aspirasi dari bawahan. Sehingga para
pegawai merasa dirinya benar-benar
menjadi bagian penting komponen da
lam perusahaan.
Forum internal untuk ke depanya da
pat dikembangkan ke dalam forum eks
ternal antar perusahaan. Dengan cara
mengadakan kerja sama dengan meng
adakan pertukaran tenaga kerja dengan

perusahaan asing. Misal, PTPN X dapat
mengadakan pertukaran tenaga kerja de
ngan United Sugar Company perusahaan
gula terbesar di Jeddah, Saudi Arabia.
”Pergilah melihat dunia, kunjungi lembah-lembah luas,
lereng-lereng gunung.
Datangilah padang-padang
rumput, padang-padang
pasir.
Lihatlah kota-kota gemerlap,
desa-desa damai tenteram.
Bukan karena dengan begitu,
kita akan mengerti banyak
hal. Bukan pula kita akan jadi
lebih tahu banyak hal. Apalagi jadi punya koleksi foto-foto
keren di tanah orang. Di atas
segalanya, saat kita kembali
sungguh kita akan menjadi
orang yang sangat berbeda.
Jangan habiskan waktu di
jendela rumah/kantor/kendaraan yang sama setiap hari.
Apalagi jangan habiskan
waktu di jendela handphone,
laptop saja. Perjalanan
menunggu di luar sana”.
dikutip dari tokoh motivator:
Darwis Tere Liye
Dari kalimat motivator tersebut, da
pat diambil sebuah makna, bahwasanya
dengan perjalanan panjang, maka kita
akan menjadi pribadi yang lebih berwa
wasan. Dan apa bila kita hanya berdiam
diri, maka kita akan menjadi pribadi
kuper. Inilah yang harus menjadi topik
development untuk industri gula di In
donesia teruma PTPN X untuk mengada
kan expansion terhadap ketenagaker
jaan guna menggali lebih jauh potensi
para pegawai.
Segala potensi yang dimiliki oleh pe
gawai pada dasarnya memiliki kemam
puan yang sangat besar. Tergantung
bagaimana cara pengolahan dan cara me
nerapkannya. Seven Concept Of Revolution diharapkan menjadi sebuah konsep
tumpuan untuk menjadi teknik menggali
dan memaksimalkan potensi yang ada
pada setiap pegawai untuk mengaksele
rasi kinerja di perusahaan. Khususnya
untuk perusahaan PTPN X. -satukan
tekad, harumkan nama ptpn x .

 https://inspirasiusahasukses.wordpress.com/2012/02/16/kisah-sukses-konosuke-matsushita/  ptpn X MAG volume 013/th IV, edisi Juli-Oktober 2014  http://
kisahsukses818.blogspot.com/2013/01/pengusaha-di-dunia-online.html  Huda, Misbahul (2015). Mission Ini Possible. Sidoarjo: Lini Penerbi JP Books  https://
www.facebook.com/darwistereliye  https://rakhmawan.wordpress.com/2008/05/02/semboyan-ki-hajar-dewantara-dalam-dunia-pendidikan/  https://
bisniskeuangan.kompas.com/read/2014
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HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
DALAM PENINGKATAN DAYA SAING DAN
AKSELERASI KINERJA PERUSAHAAN
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Perusahaan yang ingin menjadi pemenang dalam persaingan bisnis harus
mampu melakukan perubahan dan inovasi
organisasional. Kemampuan perusahaan
dalam memenangkan persaingan gobal
sangat ditentukan oleh kesiapan sumber
dayanya (SDM). Berbagai perusahaan terkemuka di dunia telah membuktikan bahwa
SDM adalah kunci keberhasilan mereka
dalam memenangkan pasar global. Hal ini
dapat dipahami karena sistem manajemen
dan strategi bisnis apapun yang diterapkan
tanpa dukungan SDM yang memadai akan
sulit diharapkan efektivitasnya.
MSDM Strategik mengintegrasikan sis
tem-sistem SDM dengan strategi perusa
haan sebagai perwujudan keselarasan. Model strategic business partner merupakan
model yang menekankan integrasi yang tepat dari praktik ke-SDM-an dengan strategi
bisnis organisasi dalam rangka meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja
perusahaan. Oleh sebab itu pengembangan SDM harus dilakukan secara integral
dengan strategi perusahaan dengan mempertimbangkan pengaruh perkembangan
global sebagai pemacunya. Jajaran manajemen PTPN X perlu menyatukan pandangan terhadap Human Resources Strategy.
Menyambut era Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA), BUMN dituntut lebih efisien
dalam bekerja agar makin kompetitif di ranah global. Kendala yang dialami seringkali
berawal dari ketidaksiapan SDM. Kesalahan
seperti rekrutmen, pengembangan SDM,
dan penempatan harus dibenahi secara
bertahap. Aktivitas dalam mengoreksi distorsi pengelolaan SDM itu, telah coba dibenahi dengan banyak dilakukan pelatihan.
Sayangnya, belum dirancang dan dievaluasi secara cermat.
Persoalan dan tantangan yang dihadapi
dalam pengelolaan karyawan saat ini kian
beragam. Tantangan tersebut tidak hanya
datang dari sisi manusianya saja tetapi juga
dari sisi bisnis dan lingkungan, seperti:
1. Globalisasi
Menyebabkan kompetisi yang dihadapi

Oleh:
Aris Handoyo
divisi tembakau kantor direksi ptpn x

oleh perusahaan juga meningkat
2. Perkembangan Teknologi
Membuat perusahaan harus adaptif
agar tidak kehilangan keunggulan kompetitifnya.
3. 	Relokasi Industri
Kualitas tenaga kerja di negara berkembang belum sebaik negara maju maka
akibatnya akan terjadi arus migrasi
pekerja ahli dari tenaga asing.
4. Sifat Pekerjaan
Perkembangan teknologi menyebabkan
sifat dari beberapa pekerjaan berubah
secara drastic dengan penerapan otomatisasi dan mekanisasi. Perusahaan
harus berinvestasi pada human capital
sehingga terwujud knowledge workers
yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang cepat.
5. Demografi Tenaga Kerja
Meningkatnya jumlah karyawan perempuan dan semakin heterogennya dunia
kerja meningkatkan kompleksitas perusahaan. Kebijakan MSDM harus mampu
menjamin persamaan dan fairness dunia
kerja.

Aktivitas Manajemen Sumber Daya
Manusia
Manajemen sumber daya manusia menurut Werther dan Davis (1996) adalah bagaimana sebuah perusahaan merancang
sistem formal yang mampu menjamin
pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien guna mendukung
pencapaian tujuan dan rencana strategis
perusahaan.
Hal tersebut sudah mencakup manjemen personalia sedangkan manajemen
personalia belum mencakup manajemen
sumber daya manusia. Manajemen personalia tidak mengikutsertakan proses
perencanaan strategis karyawan dan lebih
berkutat pada proses teknis pengelolaan
karyawan, sementara manajemen sumber
daya manusia memiliki aktivitas:
1. Preparation and selection ( a. Job Analysis and Design, b. Human Resource Planning, c. Recruitment, d. Selection)
2. Development and Evaluation (a. Orientation, Placement and Separation, b.
Training and Development,c. Career
Planning, d. Performance Appraisal)
3. Compensation and Protection (a. Wages
and Salaries, b. Incentives and Gainsharing
Benefits and Services, c. Security, Safety
and Health, d. Employee Relation)
Analisis jabatan sangat berguna dalam
hal :
1. 	Rekrutmen dan seleksi. Analisis jabatan menyediakan informasi mengenai
jenis pekerjaan yang harus dilakukan
dan spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut.
2. Kompensasi. Analisis jabatan sangat
penting dalam menentukan nilai dari
setiap pekerjaan dan menyediakan
informasi dalam penentuan besaran
kompensasi yang layak sesuai dengan
beban kerja, kondisi kerja, kewajiban
dan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan
dalam posisi tertentu.
3. Penilaian kinerja. Salah satu output
proses analisis jabatan adalah job per-
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formance standard yaitu kriteria-kriteria
yang harus dipenuhi untuk menyatakan
bahwa sebuah pekerjaan berhasil dikerjakan dengan baik.
4. Pelatihan. Analisis jabatan memungkinkan manajemen mengetahui jenis
pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan agar dapat menyelesaikan tugas
dengan baik.
Deskripsi jabatan adalah pernyataan ter
tulis yang menjelaskan tugas, aktivitas, tang
gung jawab, kondisi kerja dan aspek-aspek
lain dari suatu jabatan tertentu. Deskripsi
jabatan sekurang-kurangnya harus memuat
informasi tentang job identification, job summary dan tanggung jawab serta tugas.
Job specification menjelaskan syaratsyarat minimum yang harus dipenuhi oleh
karyawan untuk melaksanakan pekerjaanpekerjaan dalam jabatan tertentu atau
menjelaskan profil sebuah jabatan.
Job performance standar berfungsi sebagai target akan usaha yang harus dilakukan
oleh karyawan serta berbagai kriteria untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan
pekerjaan serta dicantumkan informasi
mengenai target yang harus dicapai dan
ukuran keberhasilan kerja.
Job design menjelaskan rancangan yang
dibuat untuk suatu jabatan tertentu, seperti spesialisasinya, work flownya, aktivitasnya, otonomi kerjanya, varietynya, feedback yang diberikan oleh atasan kepada
bawahannya.
Selain berusaha memperoleh keuntungan, perusahaan juga perlu memikirkan
cara agar bisnisnya berkelanjutan. Agar
konsep strategi perusahaan dapat dilaksanakan dan menjadi acuan seluruh karyawan PTPN X, maka :
1. Setiap karyawan dalam perusahaan
harus mengerti konsep strategi dan
penjabarannya sehingga dapat menyesuaikan pelaksanaan aktivitas dan
perilakunya kearah tercapainya strategi
perusahaan.
2. Proses pengambilan keputusan harus
searah dengan pelaksanaan strategi.
3. Diperlukan adanya suatu metode pengukuran performa yang terstruktur, me-

Internal drivers
Business
strategi

Hubungan MSDM Strategik
dengan Perencanaan Strategik
Perusahaan
Perubahan fundamental dalam bisnis
telah mengakibatkan perubahan dramatis
pada sifat-sifat penting sistem SDM dan
menunjukkan makin pentingnya SDM bagi
suatu bisnis. Strategi bisnis sebagai guidance dalam perusahaan bukanlah satusatunya penentu keberhasilan organisasi.
Keberhasilan suatu strategi harus dipahami
sebagai keberhasilan implementasinya.
Dalam perspektif manajemen strategic,
strategi SDM merupakan bagian dari proses

implementasi strategi bisnis. Artinya jika
strategi SDM terisolasi dari strategi bisnis
yang menjadi pilihan strategi perusahaan,
maka praktik pengelolaan SDM dalam perusahaan tidak akan menghasilkan SDM
yang berkualitas seperti harapan PTPN X.
Strategi bisnis di masa yang akan datang
menuntut perusahaan untuk mengembangkan program yang mampu menerjemahkan current issues dan mendukung
rencana bisnis masa depan. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas
bisnis dan perencanaan SDM, seperti: globalisasi, kemajuan teknologi, pertumbuhan
ekonomi dan perubahan komposisi angkatan kerja. Perubahan lingkungan bisnis
akan membawa perubahan pada strategi
bisnis yang akan memperjelas ke arah
mana visi dan misi bidang SDM. SDM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perusahaan, karena perubahan menyangkut banyak aspek dan tuntutan yang harus
dicapai maka pengembangan kualitas SDM
adalah hal yang mutlak bagi perusahaan.
Usaha-usaha untuk mengintegrasikan
fungsi-fungsi SDM dalam strategi bisnis
perusahaan dapat dilakukan dengan tiga
model pendekatan:
1. Menyesuaikan gaya manajerial dan aktivitas karyawan.
2. Meramalkan kebutuhan karyawan
dengan memberikan sasaran-sasaran
strategis atau kondisi lingkungan yang
pasti.
3. Menyediakan sarana-sarana integrasi
SDM dalam usaha secara menyeluruh
untuk menyesuaikan strategi dan struktur perusahaan.
Integrasi fungsi SDM dan strategi bisnis
perusahaan sangat penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan.
Melalui integrasi tersebut diharapkan tercapai efektivitas fungsi SDM dalam melakukan fungsinya, memberikan nilai tambah
bagi perusahaan, memperbaiki kinerja perusahaan dan meningkatkan fleksibilitas
perusahaan agar adaptif dengan perubahan dan perkembangan bisnis global. Hubungan antara bisnis dan strategi sumber
daya manusia: (grafis. 0.1)

(grafis 0.1) Hubungan antara bisnis dan strategi sumber daya manusia:

HR - strategi
External drivers

nyediakan informasi untuk menentukan
target, pengalokasian sumber daya,
menentukan atau mengubah kebijakan
untuk mencapai target dan pelaporan.
4. Hasil pengukuran yang diperoleh dijadikan sebagai peringatan awal atau titik
tolak untuk mengidentifikasi hal-hal
pada masa mendatang.
Dalam kondisi yang dinamis, perusahaan
dihadapkan pada permasalahan mendasar
yaitu bagaimana memilih arah yang benar
untuk pertumbuhan dari beberapa alternatif yang tersedia dan bagaimana mengalokasikan sumber daya dari arah yang dipilih. PTPN X perlu membuat formula strategi
dan implementasinya. Kemampuan dalam
menciptakan keselarasan antara kepentingan stakeholders akan menghasilkan
strategi sebagai alat manajerial yang harmonis bagi perusahaan.
Perusahaan yang mempunyai strategi
yang jelas atau formal, lebih unggul (outperformed) kinerjanya dibanding dengan
perusahaan yang tanpa atau tidak terformulasikan dengan jelas strateginya. Agar
strategi efektif, maka MSDM strategis harus
dirumuskan setelah mempertimbangkan
lingkungan organisasi, misi dan tujuan,
strategi, serta kekuatan dan kelemahan
internal termasuk budaya organisasinya
dengan tahapan sebagai berikut: environmental analysis, organizational, analysis and
organizational strength and culture, analysis
of organizational strategies, choice and implementation of humas resource management.

Business plans

Implementation

Monitor
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Keberhasilan perusahaan dalam persaingan pasar ditentukan oleh sejauh mana
manajemen mampu mengidentifikasi
berbagai bentuk tantangan dalam persaingan. Persoalan ancaman persaingan global, tuntutan kualitas prima, downsizing,
restrukturisasi, penciptaan budaya perusahaan yang inovatif dan flexibel merupakan hal-hal yang harus dihadapi oleh
PTPN X saat ini. Persoalan utamanya justru
terletak pada kesiapan PTPN X dalam memanfaatkan peluang dan memenangkan
persaingan, khususnya kesiapan sumber
daya manusianya.Kunci keberhasilannya
terletak pada daya saing dan kinerja perusahaan.Perusahaan yang ingin menjadi
pemenang dalam persaingan bisnis harus
mampu melakukan berbagai perubahan
dan inovasi organisasional.
Kemampuan perusahaan dalam memenangkan persaingan global sangat ditentukan oleh kesiapan SDMnya.Memiliki SDM
yang kompeten, berbasis pengetahuan
(Knowledge based worker) yang menguasai lebih dari satu ketrampilan (multiskill
worker) menjadi syarat pokok perusahaan
dalam meraih daya saing pasar.
Dalam konteks PTPN X, pengelolaan
sumber daya manusia perlu diarahkan
pada model yang dapat menggali seluruh
potensi SDM bagi kepentingan perusahaan, membangun kepercayaan dan mempertahankan reputasi PTPN X sehingga
mampu melakukan penyesuaian dengan
perubahan kebutuhan pasar dan tujuan
strategi perusahaan.
Pada saat ini PTPN X harus bertransformasi terhadap Human Capital Management
(HCM), dimana manusia telah dianggap
sebagai engine dalam proses transformasi
karyawan, bukan lagi sebagai cost namun
sebagai human capital yang memberikan
nilai tambah pada perusahaan. Hasil dari
transformasi manusia yang dipandang
sebagai biaya dan indikator keberhasilannya adalah efisiensi, berubah sebagai asset
perusahaan dan indikator keberhasilannya
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adalah inovasi dan valuecreation, sebab pengembangan SDM bagi perusahaan pada
hakikatnya adalah investasi. Dengan manajemen SDM yang baik, perusahaan akan
memiliki kekuatan kompetitif dan menjadi
sulit untuk ditiru.
Konsep Human Capital Management
menjawab pemikiran bagaimana seorang
karyawan mempunyai kompetensi sesuai
dengan posisi kerjanya dengan menempatkan insan perusahaan yang bertalenta
tinggi untuk menempati posisi yang sesuai dengan talenta mereka. Pendekatan
ini dirancang sebagai suatu sistem untuk
menciptakan keunggulan kompetitif yang
berkesinambungan melalui pengembangan karyawan dalam perusahaan.
Peran Human Capital Management menurut Ulrich (1997) adalah :
1. Management of Firm Infrastructure
Berada pada kuadran proses dan operasional dengan hasilnya adalah infrastruktur yang efisien, sehat dan
produktif. Kegiatan pokoknya adalah
melakukan rekayasa ulang menuju perbaikan perusahaan.
2. Management of Employee Contribution
Usaha untuk meningkatkan loyalitas
kemampuan karyawan. Loyalitas berhubungan dengan motivasi dan etos, bukan sekadar uang. Kemampuan ini yang
berhubungan dengan keahlian, kecakapan, dan kecepatan dalam merespon
permasalahan.
3. Management of Strategic Human Resources
Membahas mengenai keselarasan
strategi manajemen human capital dan
strategi bisnis secara keseluruhan atau
penyesuaian antara visi human capital
dengan visi perusahaan.
4. Management of Transformation and
Change
Peran ini tergolong sulit karena berhubungan langsung dengan orang,
strategi dan masa depan. Transformasi
manajemen merupakan suatu metod-

ologi yang komprehensif dari program
percepatan pembaharuan perusahaan.
Desain utamanya adalah membawa perusahaan ke arah yang lebih produktif
dengan tingkat keuntungan yang tumbuh secara berkesinambungan.
Peran MSDM Dalam Peningkatan
Daya Saing dan Kinerja
Perusahaan.
Suatu perusahaan dikatakan memiliki
daya saing atau keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan
sesuatu lebih baik dari perusahaan lain
atau mampu melakukan sesuatu yang tidak
mampu dilakukan oleh perusahaan lain.
Terdapat dua tipe keunggulan kompetitif, yaitu: cost advantage dan differentiationadvantage.Cost advantage dan differentiation advantage ini dikenal dengan
positional advantage karena dapat memposisikan perusahaan sebagai pemimpin
industri dalam hal biaya (cost) ataupun dalam keunikannya (differentiation).
Kombinasi dari pengelolaan yang baik
atas resources dan capabilities, serta pemilihan untuk menjalankan cost atau differentiation advantage akan menghasilkan
keunggulan kompetitif bagi perusahaan
dalam menghadapi para pesaingnya.
Daya saing berakar pada pengalaman,
percobaan dan analisis kontekstual. Ketiganya berada dalam satu pemahaman yakni
insight, sebagai modal dalam membentuk
pengetahuan melalui pengelolaan informasi dan interaksi kolaboratif. Dalam menciptakan inovasi, pengetahuan yang ada
ditranslasikan ke dalam tindakan (action)
dengan dukungan teknologi, proses dan
sumber daya manusia. Faktor kesuksesan
yang juga menentukan dalam pembentukan daya saing perusahaan (selain faktor
modal dan keuangan) adalah sumber daya
manusia, budaya perusahaan dan sistem
Knowledge Management. Penerapan KM
dalam perusahaan berdampak besar dalam
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menciptakan prosedur penciptaan hingga
penyebaran pengetahuan. Penciptaan
inovasi sebagai daya saing harus ditopang
oleh sistem KM yang kuat dan berorientasi
jangka panjang.
Ukuran kualitas karyawan perusahaan
yang diharapkan dapat digambarkan
melalui karakteristik SDM strategik berikut ini (Reilly:2011) : terintegrasi, komprehensif, memberi nilai tambah yang tinggi,
membangun modal sosial, dan antisipatif
terhadap perubahan.
Kualitas SDM strategik terletak pada
kemampuan perusahaan dalam memberikan perhatian terhadap SDM melalui
pengembangan sistem dan praktik pengelolaan SDM dengan baik. Dimensi daya
saing dalam SDM semakin menjadi faktor
penting sehingga upaya memacu kualitas
SDM melalui pendidikan merupakan hal
yang harus dikedepankan. Kualitas SDM
juga menyangkut dimensi yang seringkali
sulit diukur, seperti etos kerja serta dorongan untuk beraktualisasi dalam mencapai kinerja superior. Untuk itu dibutuhkan
komitmen yang tinggi dari manajemen
untuk meningkatkan kualitas SDM melalui
strategi, kebijakan praktik perusahaan yang
terintegrasi menuju keunggulan bersaing
dengan membangun basis-basis keunggulan bersaing perusahaan. Pengintegrasian
SDM dalam strategi bisnis ini dimaksudkan
untuk memberdayakan SDM yang dimiliki
dalam penegelolaan berbagai unit kerja
dalam PTPN X agar proses pengelolaan
sumber-sumber daya tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Pelatihan dan Pengembangan
Karyawan yang bagus dan kompeten
tidak menjamin bahwa dia bekerja dengan
baik, oleh karena itu dibutuhkan adanya
pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan dua
terminologi yang berbeda tetapi sering
kali dianggap sebagai hal yang sama. Pelatihan (training) adalah pendidikan yang
membantu karyawan untuk melaksanakan
pekerjaannya saat ini, sedangkan pengembangan (development) adalah pendidikan
yang membantu karyawan untuk bisa melaksanakan pekerjaan yang akan diembannya kelak. Dari pengertian ini dapat terlihat
perbedaan pelatihan dan pengembangan
terletak pada rentang waktu (time horizon).
Pelatihan fokus pada pekerjaan yang dilaksanakan saat ini (now) sedangkan pengembangan fokus pada pekerjaan yang akan diembannya kelak (future). Langkah-langkah
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dalam penyusunan program pelatihan dan
pelatihan :
1. Analisis Kebutuhan (Need Analysis): proses diagnosis permasalahan yang ada
saat ini dan kemungkinan tantangan
yang yang harus dihadapi kelak.
2. Penyusunan Tujuan Pelatihan dan Pengembangan (Setting Training and Development): dilakukan untuk memastikan bahwa program pelatihan dan
pengembangan sesuai dengan sasaran dan bisa segera dikoreksi apabila
ditemukan penyimpangan.
3. Program Content: daftar dari materi yang
akan disampaikan selama proses pelatihan dan pengembangan dan menjelaskan metode yang dipakai serta
learningprinciples sehingga materi dapat dicerna dengan baik oleh peserta.
4. Evaluasi Pelatihan dan Pengembangan
(Evaluation of Training and Development): dilakukan untuk memastikan
tingkat pencapaian dan mengukur efektifitas program.
Metode Pelatihan dan Pengembangan
Metode pelatihan dan pengembangan
yang dapat diterapkan untuk karyawan
PTPN X adalah : (grafis. 0.2)
Perencanaan Karier (Career Planning)
Perencanaan karier merupakan hal yang
harus diperhatikan oleh PTPN X, karena hal
ini ikut menentukan keberlangsungan perusahaan. Manfaat yang bisa dipetik apabila perencanaan karir karyawannya dapat
dikelola dengan baik adalah:
1. Membantu menyelaraskan strategi perusahaan dan kebutuhan SDM.
2. Membantu proses pengembangan kar-

yawan.
3. Menurunkan turnover karyawan karena
meningkatnya loyalitas karyawan.
4. Memotivasi karyawan untuk mengembangkan diri guna mencapai career
goal.
5. Memenuhi ekspektasi karyawan akan
prestasi kerja (achievement)
Salah satu tools yang sering digunakan
oleh PTPN X dalam proses manajemen
karier karyawannya adalah promosi. Ketika
promosi diberikan oleh perusahaan maka
kebijakan tersebut harus ditetapkan dengan jelas agar terjamin fairness bagi seluruh karyawan di perusahaan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dalam
mendapatkan promosi karier. Kebutuhan
karyawan dalam proses perencanaan karier
harus diketahui oleh perusahaan. Apabila
perusahaan mampu memenuhi harapan
karyawan maka dapat dipastikan loyalitasnya akan semakin meningkat.
Elemen Penilaian Kinerja
Proses penilaian kinerja di PTPN X harus
mampu mengidentifikasi standard kinerja,
mampu mengukur kriteria yang digunakan
untuk melakukan penilaian dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai hasil penilaiannya. Elemen-elemen
tersebut adalah: Performance Appraisal Element, Performance Standard Setting, Performance Measurement, dan Feedback.
Ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi ketika proses penilaian kinerja
berlangsung, kesalahan ini harus dihindari
oleh manajemen:
 Hallo Effect, yaitu penilaian kinerja yang
hanya didasarkan pada satu kriteria saja
dan mengabaikan kriteria-kriteria yang

(grafis 0.2) Metode pelatihan dan pengembangan
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lain sehingga hasil penilaianpun menjadi tidak berimbang.
Central Tendency, yaitu penilaian kinerja yang tidak mau memberi nilai
ekstrem. Penilai hanya memberi nilai
rata-rata atau angka tengah saja sehingga hasil penilaian tidak bisa memperlihatkan siapa yang menonjol dan siapa
yang tidak.
Leniency, yaitu penilai terlalu murah
hati dalam memberikan penilaian sehingga cenderung memberikan nilai
yang bagus dan kurang objektif.
Strictness, yaitu penilaian yang terlalu
buruk sehingga cenderung memberikan nilai yang jelek dan tidak objektif.
Personal Prejudice/strereotyping, yaitu
penilaian yang tidak didasarkan pada
atas kinerja individu tetapi didasarkan
pada kelompok tempat individu berasal.
Recency Effect, yaitu penilaian yang
memfokuskan diri pada perilaku kerja
individu pada saat akhir dengan tidak
melihat perilaku individu secara keseluruhan selama bekerja.

Gaji (Salary)
Secara umum ada dua hal yang harus
dipenuhi oleh PTPN X dalam menyusun
sistem penggajian, yang pertama adalah Internal Equity yaitu jaminan bahwa
pekerjaan dengan beban kerja dan tanggung yang lebih besar akan dibayar lebih
besar dibanding dengan pekerjaan yang
memiliki beban kerja dan tanggung jawab
yang lebih rendah. Kedua, External Equity
yaitu besaran gaji yang diberikan oleh perusahaan untuk suatu posisi pekerjaan
cukup kompetitif dibandingkan dengan
posisi atau pekerjaan yang serupa di pasar
atau di perusahaan lain.

Insentif ,Gainsharing dan Benefit.
Insentif artinya bentuk kompensasi perusahaan kepada karyawannya berdasarkan kinerja yang ditunjukkannya. Semakin
baik kinerjanya semakin banyak insentif
yang diperolehnya.Sementara gainsharing
adalah penyelarasan peningkatan kinerja
perusahaan (gain) dengan distribusi (sharing) benefit kepada karyawan. Umumnya
gainsharing diberikan kepada tim bukan kepada individu. Insentif dan gainsharing merupakan suplemen pendapatan dari sitem
kompensasi gaji. Insentif dan gainsharing
sering disebut sebagai performance based
compensation karena menjadikan kinerja
sebagai basis pemberian kompensasi.
Beberapa jenis insentif yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu :
 Piecework, diberikan berdasarkan output
yang dihasilkan karyawan.
 Production Bonus, diberikan apabila karyawan berhasil melebihi output produksi yang telah ditetapkan dalam RKAP.
 Komisi, sering digunakan untuk tenaga
marketing.
 Merit, diberikan kepada kepada karyawan yang berkinerja baik dengan cara
memberikan kenaikan gaji.
 Pay for Knowledge and Pay for Skill, diberikan kepada karyawan yang memiliki
pengetahuan dan keahlian yang tinggi.
Insentif ini diberikan bukan berdasarkan
pekerjaan yang seharusnya dilakukan
karyawan tetapi didasarkan pada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh karyawan.
 Nonmonetary Incentives, insentif yang diberikan tidak dalam bentuk uang tetapi
bentuk lain yang bisa meningkatkan
semangat karyawan untuk berkinerja
secara optimal seperti hadiah liburan,

piagam, umroh/haji.
Gainsharing yang dapat dijadikan pemikiran di PTPN X adalah berikut ini :
 Employee Ownership, karyawan mendapat kesempatan untuk membeli saham
perusahaan sehingga karyawan otomatis juga menjadi pemilik perusahaan.
 Production Sharing Plan, karyawan akan
mendapatkan bonus apabila berhasil
melebihi target RKAP produksi yang telah ditetapkan.
 Profit Sharing Plan, perusahaan membagikan keuntungan yang diperoleh kepada karyawannya. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan
maka bonus yang diterima karyawan
semakin besar.
 Cost Reduction Plan, memacu karyawan
untuk menekan biaya produksi semaksimal mungkin, sisa biaya produksi hasil
penghematan tersebut diatur sedemikian rupa untuk dibagikan kepada karyawan. Hal ini bertujuan untuk memacu
karyawan agar bisa bekerja seefektif
dan sefisien mungkin.
Benefit adalah komponen balas jasa
yang wajib dipenuhi oleh perusahaan kepada karyawannya karena dipersyaratkan
oleh hukum dan perundang-undangan.
Secara garis besar benefit terbagi menjadi
empat, yaitu: asuransi, keamanan, rehat
kerja, dan pengaturan jam kerja. Benefit
lain yang dapat dilakukan oleh PTPN X
adalah :
 Bantuan biaya pendidikan, diberikan
apabila karyawan ingin melanjutkan
pendidikannya, perusahaan memberikan bantuan berupa reimbursement.
 Day Care, perusahaan menyediakan program perawatan anak selama orang tua
bekerja, menyusul fakta meningkatnya
jumlah karyawati.
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 Bantuan relokasi, diberikan oleh perusahaan apabila karyawan mengalami mutasi dari satu unit ke unit kerja lainnya.
Security, Safety and Health
Keamanan, keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) telah menjadi hal penting yang
harus diperhatikan oleh PTPN X. K3 harus
dikelola dengan baik dan benar untuk
mencegah timbulnya masalah di kemudian hari. Masalah yang berpotensi timbul
mulai dari ketidakpuasan karyawan hingga
tuntutan hukum karena mengabaikan
faktor-faktor K3. Selain itu biaya yang akan
dikeluarkan perusahaan akan sangat besar
apabila sampai terjadi kecelakaan di tempat kerja.
Dalam lingkungan kerja, terdapat beberapa hal yang cukup membahayakan bagi
karyawan seperti yang telah diklasifikasikan oleh Kit Sadgrove, yaitu : Dangerous
Machine, Pressure Systems, Noise and Vibration, Electrical Safety, Hazardous Subtances,
Confined Spaces, Lifting and Handling, repetitive Strain Injury and Working with Computer, Slips, Trips and Fall, Injury caused by
Vehicles, Driving Risk for service Business and
Human Factor.
Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh PTPN X untuk meminimalisir terjadinya resiko K3 adalah:
1. Mengontrol staf dan besaran resiko
melalui pelatihan karyawan serta isolasi
peralatan atau area kerja tertentu.
2. Mengontrol bahaya melalui pemeriksaan berjangka dan modifikasi proses
produksi.
3. Menghilangkan bahaya merupakan tindakan yang paling efisien dengan proses produksi yang menjadi lebih aman
dan mulai meninggalkan proses produksi yang berbahaya.
4. Perlu adanya pengembangan database
secara electronic data interchange, sehingga pelaporan dapat dilakukan dengan cepat dan didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten
dan andal.
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Kesimpulan
Hampir seabad silam Bertie Charles
Forbes, pendiri majalah Forbes, mengumpulkan daftar 100 perusahaan terbesar di
Amerika Serikat. Tujuh puluh tahun kemudian, 61 diantaranya telah gulung tikar.
Sementara dari 39 yang tersisa, hanya 18
yang masih mampu bertahan dalam daftar
itu. Berarti 60% perusahaan terbesar telah
bangkrut hanya dalam waktu 70 tahun.
Bagaimana dengan kondisi aktual pada
saat ini? Kondisinya terkini dapat lebih ‘berdarah-darah’. Menghadapi situasi ini, peran
manajemen sumber daya manusia strategis
semakin penting. PTPN X semakin dituntut
untuk memiliki visi, misi, strategi, struktur,
kepemimpinan dan budaya yang jelas. Dan
PTPN X telah menyadarinya serta telah
berusaha mewujudkannya. Namun hal ini
tidaklah cukup, perusahaan harus menghadapi kenyataan bahwa batas-batas negara
menjadi semakin tidak jelas, siklus hidup
teknologi semakin pendek, konsumen semakin beragam dan tinggi tuntutannya,
peluang-peluang bisnis baru bermunculan
seiring semakin maraknya liberalisasi perekonomian dunia (contoh: MEA).
Pada persaingan global, perusahaan
yang ingin memenangkan persaingan bisnis harus memiliki keunggulan bersaing dibanding kompetitornya. SDM merupakan
salah satu sumber keunggulan kompetitif
yang penting bagi perusahaan karena SDM
adalah pelaksana setiap kegiatan dalam perusahaan. Pengelolaan SDM menjadi salah
satu kunci keberhasilan dalam menjalankan
strategi bisnis perusahaan. Keterampilan,
kompetensi dan pengetahuan dari sumber
daya manusia menjadi penentu daya saing
perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan aktivitas bisnis.
Strategi pengelolaan sumber daya manusia yang sejalan dengan strategi perusahaan akan mendorong pencapaian tingkat
efektivitas dan efisiensi yang tinggi, percepatan proses bisnis perusahaan dan peningkatan kualitas organisasi perusahaan. Untuk
itu perlu adanya integrasi fungsi-fungsi SDM

dalam strategi bisnis perusahaan. Melalui integrasi tersebut diharapkan tercapai efektivitas fungsi SDM dalam melakukan fungsinya,
memberikan nilai tambah bagi perusahaan,
meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan fleksibilitas perusahaan untuk
mampu beradaptasi dengan perubahan
dan perkembangan lingkungan bisnis sehingga perusahaan mampu memenangkan
persaingan bisnis dalam lingkungan bisnis
yang makin kompetitif.
Untuk menghasilkan perencanaan SDM
yang berorientasi jangka panjang dan
terintegrasi penuh dengan perencanaan
strategik, dibutuhkan analisis terhadap
lingkungan eksternal dan strategi keseluruhan yang didukung oleh sistem informasi
SDM yang andal dan memadai.
Agar mampu bertahan dan bersaing,
PTPN X harus lebih kreatif dan inovatif.
Cara-cara lama sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Perusahaan juga tidak boleh
lelah belajar, senantiasa mengedepankan
etika dalam setiap aktivitas dan kebijakan,
peduli terhadap pemangku kepentingan,
serta harus menjadi tempat yang sehat dan
nyaman bagi karyawan untuk mengembangkan kehidupan profesionalnya.
Perlu juga ditumbuhkan budaya perusahaan pembelajaran, dimana di dalamnya
ditumbuhkembangkan kolaborasi antar
karyawan yang bekerja demi mencapai tujuan bersama dalam sebuah sistem yang
disempurnakan secara terus menerus.
Setiap masalah yang muncul dipandang
sebagai peluang bagi pembelajaran demi
peningkatan kompetensi dan kinerja perusahaan. Bahkan karyawan akan merasa tertantang untuk mengungkapkan masalah
untuk kemudian dicari dan diterapkan
solusinya. Dengan menyadari bahwa setiap
solusi merupakan tantangan yang harus dihadapi, karyawan didorong untuk secara
cepat mengidentifikasi permasalahan dan
mengimplementasikan solusi. Hal ini akan
dapat memberdayakan karyawan, menyempurnakan proses serta mempertahankan perusahaan agar tetap kompetitif.
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Laporan: 		
Okta Prima

Pernahkan Anda
mendengar istilah hamil anggur?
Ya, istilah hamil
anggur pasti sudah cukup dikenal
terutama bagi kaum
perempuan atau ibu-ibu.
Bahkan, pada masyarakat
awam, ada mitos-mitos tentang hamil anggur. Namun mitosmitos itu seringnya tidak sesuai fakta
sehingga sering menghambat penanganan.
Lalu apa sih hamil anggur itu? Hamil anggur atau mola hidatidosa atau hydatidiforme
mole, merupakan bentuk abnormal dari kehamilan di mana jaringan pembentuk plasenta berubah menjadi gelembung-gelembung kecil.
“Hamil anggur merupakan salah satu
bentuk dari kegagalan kehamilan dimana
terjadi kegagalan pembentukan plasenta
sehingga plasenta berubah menjadi gelembung seperti buah anggur,” kata Yonas Ha
disubroto, Sp.OG
Ada dua macam kehamilan anggur, yaitu
kehamilan anggur komplet dan kehamilan
anggur sebagian. Kehamilan anggur komplet adalah tidak adanya jaringan embrionik
atau jaringan kehamilan normal maupun
bakal janin yang bertumbuh, yang berkembang hanyalah jaringan kehamilan anggur
yang semakin lama semakin besar.
Sedangkan kehamilan anggur parsial, arti
nya adalah ditemukan jaringan kehamilan
anggur, bersamaan dengan adanya jaringan
plasenta normal dan perkembangan janin
yang abnormal. Janin yang tumbuh adalah
abnormal karena memiliki kelainan genetik
dan tidak bertahan hingga kehamilan besar.
“Penyebabnya yang pasti belum diketahui. Namun teori yang paling baru karena
adanya kegagalan genetik dari bakal bayi,
sel telur atau sel sperma yang tidak normal,
ketika terjadi pembuahan jadinya tidak normal,” lanjut pria asli Jember itu.
Hamil anggur terjadi pada 1-3 kasus dari
1000 kehamilan. Insidensi tersebut dipenga
ruhi faktor ras. Belum diketahui penyebab
pasti kehamilan anggur, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko

untuk terjadinya kehamilan anggur.
Faktor-faktor tersebut antara lain umur.
Usia bumil 36-40 tahun mengalami peningkatan risiko hingga 2 kali lipat, sedangkan di
atas 40 tahun, risiko meningkat hingga 10
kali. Usia kehamilan terlalu muda juga meningkatkan risiko hamil anggur. Usia ayah
juga dikatakan dapat meningkatkan risiko
hamil anggur.
“Faktor resiko, lebih cenderung pada ibu
hamil di atas usia 40 tahun atau di bawah
dari 16 tahun. Bisa juga berkaitan dengan
sosial ekonomi, karena hal tersebut juga
bersinggungan dengan faktor nutrisi. Risiko
yang ketiga. Jika memang sebelumnya pernah mengalami, ada kemungkinan terjadi
lagi,” terangnya.
Riwayat hamil anggur sebelumnya, akan
meningkatkan risiko. Riwayat hamil anggur
1 kali, membuat seorang calon bumil memiliki risiko 1,2%-2,7% untuk hamil anggur
berulang. Namun pada calon bumil dengan
riwayat hamil anggur 2 kali berturut-turut,
akan ada risiko 23% untuk mengalami hamil
anggur yang ketiga.

Gejala
Hamil anggur dapat tidak bergejala. Seorang ibu dapat saja merasakan kehamilannya normal, bahkan kadang-kadang merasakan pergerakan bayi. Namun padahal
tidak ada bayi yang berkembang di dalam
rahimnya.
Namun pada hamil anggur, ada beberapa tanda-tanda yang bisa ditemukan,
yaitu: Mual dan muntah berlebihan, kepala
pusing, tekanan darah meningkat, batukbatuk hingga batuk darah, jantung berdebar, perut cepat membesar, denyut jantung
bayi sukar didapatkan pada saat kontrol kehamilan, pergerakan bayi tidak dirasakan,
keringat dingin, perdarahan dari jalan lahir,
dan lain-lain.
“Untuk memastikan suatu kehamilan
adalah kehamilan anggur atau bukan, tentunya hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan USG,” ujar dia.
Pemeriksaan lain yang diperlukan adalah
pemeriksaan kadar hormon β-HCG untuk
menilai tingkat keparahan hamil anggur.
Dokter mungkin memerlukan pemeriksaan
laboratorium atau radiologis tambahan untuk menilai penyebaran atau dampak dari
hamil anggur pada tubuh anda.
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“Calon ibu harus rajin melakukan
pemeriksaan darah dan foto
rontgen, serta pemeriksaan kadar
HCG. Yang pernah mengalami
hamil anggur bisa langsung
hamil normal,”
Yonas Hadisubroto, Sp.OG

Penanggulangan & Bahaya

Ketika Anda menemukan gejalagejala tadi, jangan ragu untuk segera
melakukan USG dan tes kadar hormon
HCG, karena hamil anggur sangat ber
bahaya bagi calon ibu. Jika tidak dike
luarkan, sel anggur itu akan berkem
bang dan membahayakan kesehatan,
bahkan nyawa ibu.
Ibu yang pernah mengalami hamil
anggur perlu melakukan Pemeriksaan
darah dilakukan secara berkala setiap
minggu, dan foto rontgen setiap 4-6
minggu. Pemeriksaan darah untuk
memantau tiga bulan pertama. Kemu
dian, sebulan sekali untuk 6 bulan be
rikutnya. Tiga tahun berikutnya, pe
meriksaan ini dilakukan setiap 6 bulan
sekali. Masalahnya, wanita yang per
nah hamil anggur, berisiko sebanyak

4-5 kali mengalaminya lagi.
“Itu sebabnya, dokter biasanya me
nyarankan pasien untuk ‘menstabil
kan’ dulu kondisi tubuhnya, agar be
nar-benar bersih dari sel-sel trofoblas,
baru boleh hamil lagi,” kata alumnus
Fakultas Kedokteran Udayana itu.
Pada beberapa kasus, hamil anggur
menyebabkan krisis hormon tiroid
yang juga dapat menyebabkan kema
tian. Jika calon ibu terdiagnosa meng
alami hamil anggur, maka kehamilan
harus segera dihentikan oleh dokter.
Hamil anggur tidak selalu menye
babkan keguguran spontan, sehing
ga harus dikeluarkan dengan cara
kuretase. Plus, diperlukan perawatan
yang intensif pasca-kuretase, karena
sel-sel trofoblas bisa menyebar tidak
terkendali sehingga merusak sel-sel

Penanganan
Pasca Hamil Anggur
 Follow up pemantauan.

Karena berpotensi kanker perlu follow up.
Kalau sudah memiliki anak, follow up bisa
dilakukan per 2 tahun, kalau belum punya
anak paling tidak 1 tahun.

 Bisa kb

Jika sudah tidak ingin punya anak. Tapi kalau
masih ingin punya anak, perlu kuret.

 Diharapkan sampai dengan dua tahun tidak

hamil dulu, disarankan mengikuti program KB
dengan alat kontrasepsi kondom, seandainya
menginginkan anak lagi. Kondom aman
karena tidak berisiko terjadi perdarahan,
jika menggunakan kontrasepsi lainnya
dikhawatirkan terjadi pendarahan abnormal.
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 Jarak hamil 1-2 tahun.

lain di sekitarnya.
“Calon ibu harus rajin melakukan
pemeriksaan darah, foto rontgen,
serta pemeriksaan kadar HCG. Yang
pernah mengalami hamil anggur bisa
langsung hamil normal,” tukas Yonas.
Masalah jumlah penderita, menurut
dr. Yonas lagi, hamil anggur sekarang
jarang ditemui. Berkurangnya pen
derita hamil anggur disebabkan ke
sadaran masyarakat bahwa kehamil
an di bawah 15 atau di atas 40 sangat
berisiko. Selain itu, pengaruh pening
katan kondisi ekonomi yang berpenga
ruh pada kesadaran masyarakat yang
mau memeriksakan kehamilannya.
“Tidak ada data statistik. Karena
angka yang cenderung kecil. Dalam
lima tahun saja belum tentu ada,”
pungkasnya.

Beberapa tanda
hamil anggur
 Kadar HCG tinggi
 Kandungan tampak
lebih besar dari usia
yang sebenarnya
 Ibu mengalami mual
dan muntah luar biasa
di trimester pertama
 Perdarahan berulang.
 Jika dibiarkan, besar
perut lebih besar dari
pada umur hamil.
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Serahkan Buku Bacaan
untuk TK Binaan
2014 sudah akan berakhir bulan Sep
tember,” terangnya.
PTPN X sangat ingin memberikan
kesejahteraan pengajar yang ada di
sekolah binaannya. Menurutnya kese
jahteraan pengajar menjadi tanggung
jawab bersama perusahaan. “Saya su
dah pernah menyampaikan kepada
Pak Dirut mengenai hal ini, beliau pun
sudah mengapresiasi apa yang saya
sampaikan. Hanya saja, untuk masalah
tersebut tergantung dari kondisi PTPN
X pada umumnya,” paparnya.
Nastiti pun mengajak pengajar ber
doa bersama agar PTPN X menjadi pe
rusahaan yang lebih maju lagi, supaya
keinginan untuk mensejahterakan
pengajar terwujud.
Sebagai TK Binaan PTPN X khusus
nya untuk unit usaha tembakau, ke
beradaan TK Arni menjadi hal yang
penting. Sekolah yang berdiri sejak
tahun 1974 ini, memiliki jumlah murid
foto:dery ardiansyah
sebanyak 100 siswa serta 7 orang pen
 Ibu-Ibu Pejabat IIKB PTPN X, menyapa siswa-siswi TK Arni Jember.
gajar. Selain itu, juga memiliki kegia
tan ekstrakurikuler seperti Aritmatika,
Laporan: Dery Ardiansyah
ada disini,” ungkapnya saat memberi
TPQ, dan Bahasa Inggris. Hal tersebut
kan sambutan di TK Arni Jember, Se
tidak lepas dari peran Kepala Sekolah
lasa (20/12).
Sebanyak 500 buku diserahkan
TK Arni Jember, Nanik Mulyani, yang
Nastiti menambahkan, buku-buku
kepada TK binaan PTPN X yang terse
pada bulan Desember 2014, memasuki
tersebut merupakan bantuan dari
bar di unit kerja PTPN X se-Jawa
masa pensiun.
Divisi PKBL PTPN X sebagai bentuk
Timur. Kali ini, wilayah yang diberi
“Saya menyampaikan terima kasih
kepedulian perusahaan kepada ling
kan meliputi wilayah Kediri, Jember,
atas pengabdian yang luar biasa kepa
kungan sekitar.
dan Jombang. Program bantuan buku
da Bu Ani (sapaan akrab Nani Mulyani
ini merupakan program
- red) yang sudah mem
kerja IIKB (Ikatan Istri
bawa TK Arni menjadi
“Untuk menghemat waktu, kami segera menyerahkan
Keluarga Besar) PTPN X
TK yang semakin baik,”
untuk turut mendukung
buku tersebut agar bisa dipakai pada semester
ucap Nastiti.
mencerdaskan
siswaDalam
kesempatan
selanjutnya, mengingat semester kedua di tahun 2014
siswi karyawan PTPN X.
yang sama, Nanik Mul
sudah akan berakhir bulan September,”
Ditemui saat membe
yani juga menyampai
rikan buku, Ketua IIKB
kan terima kasih atas
Dalam kesempatan tersebut Nastiti
PTPN X Trusiana Nastiti Subiyono
pemberian buku-buku bacaan terse
juga menyampaikan, buku-buku terse
menyampaikan bahwa pemberian
but. Menurutnya, buku tersebut akan
but segera diberikan untuk persiapan
bantuan buku bacaan kepada sekolah
sangat berguna untuk kelangsungan
pada semester selanjutnya. “Untuk
an binaan PTPN X ini adalah program
proses belajar mengajar. “Kami akan
menghemat waktu, kami segera me
Divisi Pendidikan IIKB PTPN X.
masukkan buku-buku tersebut di
nyerahkan buku tersebut agar bisa
“Kami membawa sejumlah buku ba
perpustakaan sekolah, sebagai ref
dipakai pada semester selanjutnya,
caan berbahasa Inggris dan Indonesia
erensi tambahan bacaan anak-anak,”
mengingat semester kedua di tahun
yang berguna untuk siswa-siswi yang
katanya.
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Sehat dan Bugar
Berkat Line Dance
Line Dance tidak sekedar menari bersama. Dari
gerakan-gerakannya, tarian yang juga bisa disebut
tari berderet ini memiliki sejumlah manfaat.
Laporan: SAP Jayanti

Suasana semarak mewarnai audi
torium Kantor Direksi PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) X Kamis, 26 Febru
ari lalu. Ibu-ibu anggota Ikatan Istri Ke
luarga Besar (IIKB) PTPN tampil total
dalam busana beragam warna dan gaya.
Di selasar, beberapa kelompok melatih
kembali gerakan mereka. Meskipun
rata-rata belum lama berlatih, namun
gerakannya sudah tampak luwes.
Semangat dan tidak sabar untuk
segera tampil bercampur dengan pe
rasaan deg-degan mulai terasa men
jelang dimulainya acara. Tidak heran
jika banyak yang tegang karena line
dance baru pertama kali ini dilomba
kan sebagai bagian dalam rangkaian

pertandingan olahraga bersama yang
dilaksanakan setiap dua tahun sekali.
”Selain line dance, nantinya juga
akan dilangsungkan pertandingan vol
ley dan tennis lapangan,” ujar Ketua
IIKB PTPN X, Trusiana Nastiti Subi
yono.
Line dance dipilih untuk masuk da
lam rangkaian pertandingan olahraga
tahunan IIKB PTPN X karena memi
liki banyak keuntungan. Diantaranya
memilihara hubungan otak dan tubuh,
mencegah osteoporosis, melatih daya
ingat, mencegah pikun, memperkuat
konsentrasi serta menjaga kesehatan
dan kesegaran badan.
Berbeda dengan olahraga lain, line
dance multidimensional karena me
libatkan banyak hal. Mulai dari fisik

dengan gerakan yang dilakukan, emosi
yaitu turut merasakan, mental karena
harus berkonsentrasi dengan gerakan
yang akan dilakukan dan spiritual ka
rena anggota tim musti mampu men
jaga kekompakan dengan anggota tim
lainnya.
Lomba kali ini diikuti 13 kelompok
peserta dari 11 Pabrik Gula (PG) yaitu
PG Watoetoelis, PG Kremboong dan
PG Toelangan yang bergabung dalam
satu kelompok, PG Djombang Baru, PG
Mritjan, PG Lestari, PG Gempolkrep,
PG Pesantren Baru, PG Tjoekir, PG
Ngadiredjo, dan PG Modjopanggoong.
Selain itu juga dari tiga kebun tem
bakau yaitu Kertosari, Ajong Gayasan
serta Kebon Arum, Gayamprit dan
Wedibirit. Masing-masing kelompok
wajib membawakan dua materi lomba
yaitu Surabaya Surabaya dan Mojo
Mambo. Masing-masing kelompok be
ranggotakan 5-7 orang penari.
Kriteria penilaian terdiri dari teknik
gerak, kreativitas, kekompakan dan
penampilan. Tiga dewan juri terdiri
dari Wiwid Yusron dari Senioret Glo
bal d’ULD Surabaya serta Peggy dan
Sai Moki dari Senioret Global d’ULD
Jawa Timur.
Wiwid mengatakan, line dance me
mang sedang menjadi trend di seluruh
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 Foto bersama Ibu-Ibu Direksi PTPN X dengan seluruh anggota IIKB PTPN X

Indonesia. Peminatnya juga berasal
dari beragam kalangan dan jangkauan
usia. Bahkan yang umurnya 72 tahun
pun ada yang masih ber-line dance.
Ia menyatakan tidak menyangka
dengan antusiasme anggota IIKB
PTPN X dalam lomba kali ini. ”Satu
kali technical meeting sekaligus so
sialisasi responnya bisa sebagus ini.
Apalagi ibu-ibu ini kebanyakan baru
pertama kali ini mengenal line dance.
Hasilnya sudah cukup baik untuk pe
mula. Sebaiknya ada kelanjutannya
sehingga tidak hilang begitu saja,” ujar

foto:dery ardiansyah

perempuan berambut pendek ini.
Mengenai materi lomba, dikatakan
Peggy, lagu Surabaya-Surabaya dan
Mojo Mambo ada 32 acccount atau 32
hitungan dan termasuk mudah atau
kategori beginner. Dalam line dance
ada ada gerakan pakem atau step yang
mesti diperhatikan. ”Sayangnya bebe
rapa ada yang kebanyakan formasi dan
justru step-nya tidak dijaga. Setelah
gerakan peralihan harusna sudah step
tapi masih jalan membentuk formasi,”
tambah Peggy. Selain itu yang juga
masih butuh perbaikan adalah ke

foto:dery ardiansyah

mampuan mengikuti irama.
Setelah dilakukan penilaian ber
dasarkan kriteria yang sudah ditetap
kan, pemenang pun berhasil didapat
kan. Juara pertama berhasil diraih
PG Gempolkrep yang juga merupa
kan penampil pertama. Juara kedua
didapatkan PG Mritjan dan di posisi
berikutnya diperoleh PG Modjopang
goong. Kemudian pemenang Harapan
I dari PG Djombang Baru, Harapan II
dari PG Kremboong dan Toelangan
serta Harapan III dari PG Ngadiredjo.
Masing-masing pemenang selain men
dapatkan trophy juga berhak memper
oleh uang pembinaan sebesar Rp 5 juta
untuk juara pertama, Rp 4 juta untuk
pemenang kedua dan Rp 3 juta untuk
pemenang ketiga. Sedangkan untuk
juara harapan diberikan masing-ma
sing Rp 2,5 juta.
Utami Budi Adi Prabowo dari PG
Gempolkrep mengatakan persiapan
yang dilakukan memang tidak lama.
”Tidak lama, hanya 1,5 bulan saja.
Ibu-ibu baru pertama kali berlatih line
dance. Sebelumnya kami mengadakan
audisi hingga akhirya terpilih lima
orang ini,” ujarnya. Menurutnya, mes
kipun baru pertama kali sebenarnya
tidak banyak kesulitan yang dihadapi
hanya proses belajar mengenal gera
kan-gerakan line dance saja yang bu
tuh waktu.
Dalam satu minggu, latihan di
lakukan dua kali dalam satu minggu.
Namun menjelang lomba, frekuensi
latihan ditambah menjadi tiga kali se
minggu. Melihat peserta-peserta lain
yang juga tidak kalah bagus, tim dari
IIKB PG Gempolkrep menyatakan sa
ngat bergembira. 
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Hari Purnomo - Penerima Satyalencana Kebaktian Sosial

Donor Darah
Karena Panggilan Jiwa
Berawal dari rasa takutnya akan jarum suntik, sejak tahun
1992 hingga saat ini Hari Purnomo sudah berdonor 100 kali.
Laporan: Siska Prestiwati

W
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ajah sumringah se
lalu menghiasi wajah
Hari Purnomo, Asisten
Muda Divisi Pemasar
an PT Perkebunan Nusantara X. Pria
yang baru berusia 43 tahun ini baru saja
mendapatkan Penghargaan Satyalen
cana Kebaktian Sosial dari Wakil Presi
den Republik Indonesia di JCC (Jakarta
Convention Center) Senayan, Jakarta
pada 16 Desember 2014 silam.
Karyawan perusahaan perkebunan
ini adalah satu dari 864 pendonor darah
sukarela (DSS) 100 kali yang menerima
penghargaan dari Pemerintah Republik
Indonesia dan Palang Merah Indonesia
(PMI) karena ketulusan dan kerajinan
mereka menyumbangkan darah mereka
hingga mencapai 100 kali.
Saat ditemui PTPN X Magz, Hari
Purnomo mengungkapkan, kebahagian
nya bisa mendapat penghargaan Satya
lencana Kebaktian Sosial pada usia yang
masih muda, sebab tidak sedikit para
pendonor yang baru menerima peng
hargaan tersebut berusia 60 tahunan.
Baginya, mendonorkan darah setiap tiga
bulan sekali merupakan panggilan jiwa
sejak dirinya berusia 20 tahun.
“Mendonorkan darah bagi saya ada
lah bentuk kewajiban dan panggilan jiwa.
Sebab, di hari akhir nanti, setiap organ
tubuh kita akan bersaksi atas apa yang
telah kita perbuat selama di kehidup
an ini. Begitu juga dengan darah kita,”
ungkapnya ditemui di ruang kerjanya di
lantai dua Kantor Direksi PTPN X Jalan
Jembatan Merah Surabaya.
Hari menambahkan, rutin mendo
norkan darah, selain sebagai bentuk per

tanggungjawaban diri sebagai hamba Al
lah yang harus bisa mensyukuri nikmat
dan bisa mempergunakan segala organ
tubuh yang diberikan dengan sebaikbaiknya juga bisa membantu sesama
yang membutuhkan darah. Selain itu,
dengan rajin mendonorkan darah, maka
pendonor darah akan mendapatkan
manfaatnya yaitu kesehatan.
“Dengan rutin donor darah, kita tidak
perlu melakukan general check up ka
rena pengawai PMI akan memberitahu
kita kalau kita terindikasi menderita
sebuah penyakit dari darah yang kita do
norkan,” tutur pria asli Surabaya ini.
Selain itu, sambung Hari, dengan
rutin mendonorkan darah, dirinya juga
bisa menjaga diri dari perbuatan-per
buatan yang dilarang oleh agama.“Kalau
kita macam-macam kan kelihatan dari
darah kita. Dengan rutin donor darah,
Insya allah kita akan bisa menjaga pe
rilaku kita agar selalu taat menjalankan
perintah Allah,” imbuh bapak lima orang
anak ini.
Saat ditanya apakah dirinya akan
berhenti donor setelah menda
patkan
penghargaan
Satyalancana Ke
baktian Sosial?
Dengan
tegas
Hari
menjawab
dirinya tidak akan
berhenti dari kebia
saannya mendonor
kan darahnya. Sebab,
baginya mendonorkan
darah adalah penggilan
jiwa dan penghargaan
yang telah diterima di peng
hujung tahun 2014 lalu hanya
sebagai bentuk apreasasi PMI

dan hal tersebut tidak akan mengurangi
dan mempengaruhi semangatnya untuk
terus berdonor.
“Alhamdulillah dengan rutin donor,
saya tidak pernah sakit yang parah. Ka
lau pun sakitya paling batuk pilek aja. Insyaallah saya tidak akan pernah berhenti
donor sampai batas usia yang ditentukan
oleh PMI yaitu 65 tahun,” papar pria
kelahiran 14 November 1971 ini.
Hari juga menambahkan, dengan
mendapatkan penghargaan Satyalanca
na Kebaktian Sosial ini diharapkan bisa
menjadi motivasi dari teman-teman dan
keluarganya un
t u k
lebih giat dan
le
bih rutin da
lam mendo
n o r k a n
darah. Sebab,
dengan rutin
mendonorkan
darah
akan
banyak man
faat
yang
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bisa dirasakan oleh si pendonor darah
itu sendiri.
Takut Melihat Jarum
Untuk bisa mendapatkan penghar
gaan Satyalancana Kebaktian Sosial
tidaklah mudah. Hari harus bisa mela
wan rasa takutnya sendiri saat melihat
besarnya jarum yang harus ditancapkan
tangannya agar kegiatan donor darah
bisa dilakukan.
“Awalnya, saya sempat takut dan ti
dak jadi donor darah karena takut me
lihat besarnya jarum yang digunakan,”
kenang Hari.
Saat itu, sambung Hari, untuk kali
pertama dirinya diajak oleh temanteman kuliahnya untuk donor di PMI
Jalan Embong Ploso, Surabaya. Namun
niat baik untuk donor darah menjadi
kendur karena rasa takut saat melihat
besarnya jarum yang digunakan.
“Karena besarnya keinginan untuk
berdonor, saya berusaha untuk mela
wan rasa takut dan Alhamdulillah se
minggu setelah itu atau tepatnya tanggal
23 Desember 1992, saya memberanikan
diri untuk donor untuk pertamakal
inya,” tutur alumnus Fakultas Ekonomi
Universitas Putra Bangsa ini.
Setelah berhasil mengalahkan rasa
sakit, ungkap Hari, yang muncul adalah
perasaan bahagia karena bisa berbagi
dan sekaligus bisa mengetahui kesehatan
diri sendiri. Melihat besarnya manfaat
tersebut, dirinya pun rajin mendonor
kan darah. Bahkan, Hari selalu mela
kukannya tepat waktu, dimana siklus
darah untuk bisa donor adalah 2 bulan
15 hari dari tanggal donor sebelumnya
dan biasanya PMI selalu menyarankan
tiga bulan sekali.
“Kalau saya tidak tiga bulan sekali do
nor tetapi dua bulan 15 hari sekali donor.
Karena saya merasa setiap kali habis do
nor, tubuh rasanya segar,” ujarnya.
Hari menambahkan, yang perlu diin
gat adalah selain rutin donor darah, se
tiap pendonor juga harus menjaga pola
makan yang sehat dan rajin olah raga.
Sebab, banyak orang yang takut donor
karena menjadi gemuk. Hal itu karena
mereka kurang berolah raga.
Tidak Enak Badan bila Tidak
Mendonor
Ini cerita lain dari para pendonor
yang sudah mencapai 100 kali mendo
nor. Tavip Asmanudi, salah satu pen
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donor yang sudah mencapai 100 kali.
Suami dari Harsi Dwi Tjahjani karyawan
PTPN X di Biro Hukum ini, mencerita
kan telah mendonorkan darahnya sejak
usia 20 tahun.
Ayah dua anak ini juga menceritakan
sejak tahun 1984 bersama sang teman
yang bernama Setiawan, mereka men
donorkan darah bersama-sama dan ru
tin setiap tiga bulan sekali.
“Sebenarnya saya sudah lebih dari
100 kali, tapi karena dulu masih ma
nual pencatatannya, jadi ada data yang
hilang. Kalau tidak salah 5 kali donor
saya tidak terekap dengan baik,” ung
kapnya.
Meskipun ada data yang hilang, Tavip
menambahkan dirinya tidak kecewa ter
hadap sistem pencatatan di Palang Me
rah Indonesia. Sebab, niatnya berdonor
bukan semata-mata untuk mendapatkan
penghargaan tetapi merupakan panggi
lan jiwa untuk mendonorkan darah agar
bisa membantu sesame manusia yang
membutuhkan.
“Awalnya sih mengalir saja, saya dan
teman saya selalu donor darah rutin se
tiap tiga bulan sekali,” kenangnya.
Pria kelahiran 1 September 1964 ini
mengaku dengan rutin mendonorkan
darah, dirinya merasakan manfaat yang
sangat besar, yaitu manfaat kesehatan.
Selama mendonorkan darahnya, dia
merasa tidak pernah sakit dan badan se
lalu fit dan prima.
“Karena badan selalu fit, maka kalau
telat donor badan rasanya capek semua
dan berat. Ya ibaratnya saya kecanduan
donor, telat dua atau tiga hari saja, ba
dan dah rasanya berat,” paparnya.
Selain sehat jasmani, ungkap Tavip
dengan rajin mendonorkan darah maka
kita juga sehat rohani. Sebab, kita akan
selalu menjaga apa yang telah diberikan
Allah kepada kita dan selalu bersyukur
atas nikmat yang telah diberikan-Nya.
“Selain itu, kita juga punya banyak teman
dan ada rasa senang bisa membantu sau
dara yang membutuhkan,” imbuhnya.
Kecanduannya dalam mendonorkan
darah pun ditularkannya ke sang istri
dan teman-temannya. Sedang untuk
kedua putrinya, sudah mulai keperke
nalkan namun untuk bisa mendonorkan
darah, seorang calon pendonor darah
harus memenuhi persyaratan yang te
lah ditentukan PMI. Sayangnya kedua
putrinya belum bisa memenuhi syaratsyarat tersebut. 

Jatim Pendonor
Terbanyak
Untuk diketahui, menurut Pengu
rus Bidang Kesehatan, Donor Darah
dan RS PMI, Farid Husein secara
keseluruhan jumlah DDS pada
tahun ini mengalami kenaikan 1
persen dari 89 persen pada tahun
2013 dan menjadi 90 persen tahun
ini. Para sukarelawan yang sudah
100 kali mendonorkan darah
itu tersebar di 17 provinsi.” Para
relawan donor darah ini secara
sukarela membantu donor darah.
Kami sangat berterimakasih untuk
itu,” ujarFarid.
Acara pemberian Satyalancana
Bakti Sosial dihadiri Ketua Umum
PMI yang juga Wakil Presiden RI,
Jusuf Kalla dan istri, Mufidah Jusuf
Kalla. Hadir pula Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri
Perdagangan Rachmat Gobel.
JawaTimur menjadi provinsi
dengan jumlah penerima Satya
lencana Bakti Sosial terbanyak,
yaitu 334 orang. Sedangkan dari
Sumatera Utara ada 6 orang, Sumsel (42 orang), Sumbar (9 orang),
DKI Jakarta (171 orang), Jawa Barat
(124 orang), Banten (4 orang), DIY
(9 orang), Jawa Tengah (100 orang),
Bali (8 orang), Kaltim (36 orang),
Kalbar (2 orang), Sulsel (10 orang),
Sulteng (6 orang), sertaKepri,
Kaltengdan NTB 1 masing-masing
1 orang.
Dari jumlah itu terdapat pendonor darah tertua, yaitu M. Rosyad
(73) dari Sumatera Selatan. Sedangkan penerima Satyalancana Bakti
Sosial termuda adalah Sujono (38)
dari JawaTimur.
“Kalangan muda yang kami
targetkan sebagai DDS juga mengalami kenaikan dari 609.767 pada
tahun 2013 dan menjadi 794.515 di
tahun 2014,” kata Farid. 
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Jualan Kuliner Online,
Raup Laba Rp 10 Juta/Bulan
Tempat usahanya pernah terbakar tahun 2012, namun kemudian ia bangkit
dengan cepat. Mempromosikan produknya lewat jejaring sosial Facebook,
Sri Rahmawati tak menyangka, sambutan penikmat kuliner luar biasa.
Laporan : Siska Prestiwati
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Siang itu sebuah rumah di jalan
Kutisari Besar Surabaya nampak ramai.
Beberapa papan karangan bunga terta
ta rapi di sisi kiri pagar. Sementara di
bagian garasi mobil yang disulap dan di
tata menjadi sebuah cafe tampak bebe
rapa orang sedang duduk sambil sesekali
terdengar suara tawa riang.
Seorang wanita berjilbab kuning
menyambut kedatangan PTPN X Magz
dengan ramah. Dia tidak lain adalah
Sri Rahmawati, pemilik Dino’s Kitch
en, salah satu mitra binaan UMKM PT
Perkebunan Nusantara X. Dengan ra
mah, Rahma -begitu dia akrab disapabercerita panjang lebar tentang usaha
yang dirintisnya sejak tahun 2003.
“Perjalanan saya sebelum membuka
Dino’s Kitchen ini cukup panjang. Awal
nya, saya membuka toko pastry yang
bernama Dino Donat pada tahun 2003
silam,” kata Rahma mengawali perbin
cangan.
Saat itu, kenang Rahma, dirinya ma
sih aktif menjadi karyawati sebuah
bank swasta di Surabaya. Karena hobi
wisata kuliner dan saat itu Facebook
sedang booming, tak jarang Rahma
meng-upload foto-foto jajanan yang
akan disantapnya.
Saat itu, sambungnya, dia tidak
membuat jajanan
nya sendiri, me
lainkan mem
beli
aneka
kue
yang
dipesan
o l e h
temanteman
nya Facebook
d a n
 Sri Rahmawati
Pemilik Dino’s Kitchen

menjualnya kembali.
“Dari hobi update dan upload, banyak
teman-teman yang komen dan tidak
sedikit yang pesan,” kenangnya.
Tanpa disadari permintaan semakin
banyak. Disaat yang sama, Rahma me
ngaku sedang dihinggapi rasa bosan de
ngan rutinitas di kantor. Apalagi saat itu,
cerita Rahma, ada penawaran dari kantor
untuk pengajuan pensiun dini. Rahma
pun mengajukan diri.
“Ya, awalnya saya bosan dengan pe
kerjaan dan tergiur dengan besarnya
uang pesangon,” katanya sambil tertawa.
“Di awal-awal berhenti bekerja, saya ti
dak ngapa-ngapain, cuma makan, tidur,
dan jalan-jalan saja sambil menikmati
hidup. Sementara pesanan kue semakin
banyak,” imbuhnya.
Tanpa ada bekal ilmu bisnis dan pe
ngetahuan tentang pastry, Rahma nekad
untuk menyewa sebuah rumah yang
berada tepat di depan rumahnya yang
ada di daerah Gunung Sari Surabaya un
tuk dijadikan tempat produksi. Dengan
bermodal uang pesangon,
dirinya membeli semua
peralatan pastry dan
mencari
karyawan
yang ahli di bidang
pastry pada tahun
2004.
“Saat awal
buka dalam
sehari
omzet
bisa

mencapai Rp 2,5 juta. Setelah itu, ratarata omzet sehari sebesar Rp 1 juta,”
sebutnya.
Besarnya omzet harian tersebut
membuat Rahma tergiur. Dengan ber
pikiran bila satu toko bisa beromzet Rp 1
juta perhari, maka pendapatannya akan
semakin besar bila dirinya membuka ca
bang Dino Donat lagi. “Saya jadi kalap
dan membuka cabang sampai berjumlah
9 toko,” ungkapnya.
Sembilan toko tersebut berada di We
doro, Tenggilis, dua toko di Menanggal,
Krembangan, Hayam Wuruk, dan pusat
nya di Gunung Sari. Namun, kenyataan
tidak seindah harapan. Rahma meng
ungkapkan, dari sembilan toko yang di
milikinya, omzet terbesar tetap ada di
Gunung Sari. “Sementara toko lainnya,
omzetnya sangat sedikit, rata-rata Rp
200 ribu/hari. Total karyawan saya ada
20 orang,” ujar Rahma.
Di tengah-tengah usahanya membe
sarkan bisnis pastry, musibah meng
hampiri Rahma. Pada tahun 2012, tem
pat usaha sekaligus pabrik pastry-nya
yang berada tepat di depan rumah di
daerah Gunung Sari terbakar, ditambah
karyawan spesialis pastry-nya mengun
durkan diri.
Musibah tersebut menyebabkan keru
gian sekitar Rp 100 juta. Karena pesanan
tetap ada, Rahma tak punya waktu untuk
bersedih berlama-lama. Karena pesanan
tetap berdatangan, bisnis harus jalan te
rus dan akhirnya suami Rahma belajar
membuat pastry sendiri.
“Saya mulai membuka bisnis baru
yaitu Dino Catering,” tutur ibu dua orang
putri dan satu orang putra ini.
Selain tetap berjualan puluhan aneka
bakery dan pastry, Rahma mulai me
layani pesanan tumpeng, nasi kotak,
nasi bungkus, hingga rantangan harian
dan menu spesial Ayam Kodok Madu
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yang cukup banyak peminat.
“Alhamdulillah usaha Dino Catering
berjalan cukup bagus. Untuk rantangan
harian saya memiliki 30 hingga 50 pe
langgan tiap harinya,” imbuhnya.
Awalnya, kata Rahma, sang suami
membantu sendiri mengantarkan pe
sanan. Seiring dengan bertambahnya
pelanggan, kini dirinya sudah memiliki
kurir sendiri yang bertugas mengantar
kan rantangan harian. Untuk sarapan
dimulai pukul 06.00 pagi dan untuk ma
kan siang pukul 11.00 WIB untuk tiba di
tempat pelanggan.
“Karena saya suka sekali dengan Zuppa Soup, saya sering bikin sendiri dan
seperti biasa selalu saya update status.
Karena banyak yang pesan, 2013 lalu
saya membuka Dino’s Kitchen dan baru
grand opening 6 Desember 2014,” pa
parnya.
Tak pelak lagi, Zuppa Soup yang diberi
label ‘Zuppa Zuppi’ itu menjadi unggul
an di Dino’s Kitchen. Lagi-lagi, Rahma
sangat bersyukur karena produk Zuppa
Soup-nya juga disambut sangat baik.

“Untuk Dino’s Kitchen ini, saya sudah
mengubah strategi pemasarannya. Saya
lebih aktif di online dan tidak lagi mem
perbanyak offline alias (membuka) toko
seperti dulu,” kata dia.
Rahma cukup terkesan dengan pe
masaran melalui online, karena Dino’s
Kitchen-nya terus berkembang dengan
pesat. Selain itu, modal yang dibutuh
kannya juga tidak terlalu banyak dan
biaya operasional pun bisa ditekan kare
na dia hanya memiliki dua orang karya
wan yang bertugas di café Dino’s Kitchen
yang ada di Kutisari sementara koki dia
sendiri yang mengerjakannya.
“Kalau bicara soal laba bersih bila di
bandingkan dengan sistem offline pasti
nya lebih menguntungkan online. Dulu
laba bersih dalam sebulan rata-rata Rp
7 juta, sekarang laba bersih rata-rata Rp
10 juta perbulan,” sebutnya.
Masih menurut Rahma, laba bersih
pada bulan-bulan tertentu, sebut saja
musim orang menikah, Lebaran, Natal
dan Tahun Baru bisa melebihi Rp 10
juta. Khususnya di bulan-bulan orang

menikah, dirinya beberapa kali menda
patkan pesanan ratusan Zuppa Soup un
tuk pesta pernikahan.
“Biasanya pesanan untuk resepsi
pernikahan yang pernah saya terima
antara 300 hingga 500 Zuppa Soup
dengan harga satuan Rp 20.000/gelas.
Karena harganya sudah termasuk gelas,
saya sengaja menggunakan gelas tahan
panas dan gelasnya bisa dibawa pulang,”
papar perempuan berkacamata ini.
Sedang Ayam Kodok Madu, ungkap
dia, lebih banyak dipesan sebagai par
cel atau hadiah ulang tahun yang paling
banyak dipesan saat Lebaran, Natal, dan
Tahun Baru. Rahma mengaku, saat ini,
dirinya terus belajar untuk mengikuti
perkembangan teknologi social media.
Sebab, dengan social media, dia bisa
memromosikan produk Dino’s Kitchen
dengan murah dan tepat sasaran.
“Saya kan gaptek (gagap teknologi),
sekarang saya terus belajar agar bias
memaksimalkan social media yang ada,
selain Facebook, juga Instagram dan
lain-lain,” tegasnya.

Pertamina
Pelumas

PT INOSCCO SURYA PRATAMA
Distributor Resmi Pelumas dan Gemuk PERTAMINA

Spesialis Pelumas & Gemuk Industri
Perkebunan dan Pabrik gula
Pabrik Karung
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Pabrik Gelas
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dan lain-lain

Hubungi:
Jl. Bibis No. 17, Surabaya
Tlp. (031) 3523775 - 3523776
Fax. (031) 3523775
web: www.inoscco.co.cc
e-mail: inoscco@yahoo.co.id
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Ayam Bakar Bangi, Purwoasri-Kediri

Pedasnya Membuat
Ingin Lagi, dan Lagi..
Dilumuri bumbu dari rempah-rempah pilihan resep warisan leluhur, rasanya jadi beda.
84
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Bila Anda sedang bertandang ke Kediri, jangan lupa mampir menyantap Ayam Bakar
Bangi. Pedasnya yang merasuk di daging
ayam yang dibakar dengan arang menimbulkan rasa yang gurih tapi pedas.
Pedasnya Ayam Bakar Bangi inilah yang
membikin kangen untuk kembali menikmati. Datanglah bila ingin mencicipi sensasi
pedasnya. Tempatnya tak sulit untuk dicapai oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.
Ayam Bakar Bangi, terletak di Jalan Raya
Desa Bangi – Purwoasri. Sekitar 30 km dari
kota Kediri, atau hanya 10 km dari pertigaan
Brak’an – Kertosono yang merupakan jalur
antar provinsi hingga memudahkan anda
untuk mencapainya.
Jika melintasi jalur jalan raya Surabaya
- Solo yang berada di timur jembatan Kertosono, dari pertigaan Mengkreng (Perbatasan Kediri-Nganjuk-Jombang), lanjut
ke timur sedikit kurang lebih 50 meter hingga bertemu perempatan jalan di seputaran
kios oleh-oleh khas Kediri itu.
Dari perempatan pertama tersebut berbelok ke selatan, mengikuti jalan kelas 2
yang merupakan jalur alternatif antar kabupaten tersebut lurus hingga sampai di perempatan dusun Bangi desa Woromarto.
Warungnya persis di sebelah utara perempatan tersebut. Warungnya cukup
sederhana, tetapi bersih. Umumnya orang
menyebutnya Ayam Mbangi dari desa
Bangi, walaupun secara administratifnya itu
merupakan wilayah desa Woromarto kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Bangi
adalah nama dusunnya.
Di situ ada sebuah warung berwarna
hijau terletak di Jalan Raya Desa BangiPurwoasri, Kediri yang nyaris tidak pernah
sepi pembeli. Begitu pula dengan aktivitas
para pekerjanya yang sangat cekatan dalam mengolah ayam kampung dengan dilumuri bumbu dari rempah-rempah pilihan
resep warisan leluhur.
Pelanggan Ayam Bakar Bangi tidak hanya
berasal dari wilayah Kediri dan sekitarnya
tetapi bahkan dari ibukota dan luar pulau.
Mereka yang tinggal di luar pulau biasanya
memesan dengan bakaran yang lebih kering, agar awet sampai di tempat tujuan.
“Bu, ayamnya dua bungkus untuk dibawa ke Jakarta dan tiga bungkus untuk ke
Kalimantan ya,” ucap seorang pria berbadan gemuk.
“Dua untuk Jakarta dan tiga untuk Kalimantan ya,” ulang Siti Ngaisah, pemilik
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Warung Ayam Bakar Bangi dengan suara
keras sambil membungkus sebuah ayam
bakar utuh.
Mendengar suara Siti Ngaisah, beberapa
orang di belakang sudah mempersiapkan
lima ekor ayam kampung berusia 3-4 bulan
yang ditusuk, dibumbui, dan dibakar secara
tradisional dengan arang kayu dan kipas
manual yang terbuat dari anyaman bambu.
Siti Ngaisah menuturkan selain dinikmati di tempat, tidak sedikit pelanggan yang
sengaja membawa pulang Ayam Bakar
Bangi. Bahkan, banyak dari mereka yang
mengiriminya atau membawanya ke sanak
keluarga hingga ke Jakarta dan beberapa
kota di luar pulau Jawa.
“Kalau untuk dibawa ke luar kota atau
luar pulau ayam bakarnya tidak sama dengan yang langsung dikonsumsi. Ayam bakarnya lebih kering hal ini agar ayam panggang tahan lama dan tetap enak sampai di
tempat tujuan,” paparnya.
Bila dibandingkan dengan ayam bakar
lainnya, Ayam Bakar Bangi memiliki ciri khas
yang menonjol, yaitu rasa yang pedas. Dengan tetap mempertahankan cara membakar secara tradisional menggunakan arang
kayu dan kipas bambu menciptakan ayam
bakar dengan bumbu yang meresap secara
perlahan dan sempurna. Bumbu–bumbu
organik yang dicampurkan juga memberikan sensasi pedas yang menjadi ciri khas
kuliner ini.
Sebagai pelengkap makanan, disajikan
pula urap sayuran terdiri dari tauge, kangkung, dan kacang panjang rebus beserta
urapan parutan kelapa pedas dengan campuran cabai rawit, bawang putih, dan kencur.
Siti Ngaisah menuturkan warung Ayam
Bakar Bangi ini sudah berdiri sejak 30 tahun
yang lalu. Awalnya warung ini didirikan
oleh mertuanya yang bernama Napiah.
Karena Napiah tidak memiliki anak perempuan, maka sepeninggal Napiah, warung
Ayam Bakar Bangi ini diterusnya oleh ketiga

menantunya yaitu dirinya sebagai menantu
pertama, Lilik Nur Kholidah menantu kedua
dan Sri Rahayu Wilujeng sebagai menantu
ketiga.
“Ya, kami bertiga bergantian mengurus
dan melanjutkan warung ini. Kalau tutup
sayang karena sudah banyak pelanggannya,” ungkap Siti Ngaisah.
Dalam sehari, ungkap Siti Ngaisah ratarata 150 ekor ayam habis terjual. Sedang
untuk hari libur atau hari lebaran, dalam
sehari bisa menghabiskan 300 ekor ayam
kampung.
“Kami tidak ingin membuka cabang, ketiga menantu ibu bersama-sama mengelola
dan membesarkan warung ini. Apalagi dalam sehari atau mulai jam 09.30 WIB sampai
16.00 WIB, kami bisa menjual 150 ekor tentunya kami membutuhkan banyak tenaga,”
paparnya.
Disinggung soal harga, Ngaisah menyebutkan untuk satu ekor ayam dipatok
dengan harga Rp 70.000/ekor. Biasanya pelanggan meminta agar ayamnya dipotong
menjadi empat bagian. Sedang untuk satu
porsi dipatok dengan harga Rp 23.000 yang
terdiri atas satu piring nasi putih, sepotong
ayam bakar dan urap-urap.
Masih menurut Ngaisah, ayam kampung
yang digunakan adalah ayam-ayam yang
baru saja disembelih, sehingga setiap ayam
yang dihidangkan adalah ayam yang masih
segar. Hal inilah yang menjadi salah satu
rahasia mengapa Ayam Bakar Bangi begitu
nikmat, selain dibakar dengan menggunakan arang dan resep keluarga
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Menjadi Turis
”Bulk-Packer” di Eropa
Turis backpacker sudah menjadi fenomena umum yang banyak kita temui.
Tapi, turis bulk-packer juga tidak kalah banyak. Apa itu? Inilah ceritanya...
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
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Bulk-packer bukan model pelancon
gan baru. Istilah ini saya temukan ketika
bepergian bersama rombongan keluarga
ke Eropa dengan membawa koper-kop
er besar yang berat (dan merepotkan) di
tengah cuaca musim dingin yang men
giris.
Turis backpacker terkenal ringkas,
serba praktis, dan selalu pahe dalam
mengeluarkan anggaran. Mereka hanya
membawa ransel yang dicangklong atau
ditaruh di punggung. Itulah sebabnya
mereka disebut sebagai turis ransel alias
backpacker. Petualangan mereka sudah
sangat terkenal, keluar masuk destinasi
wisata mulai yang paling terkenal sam
pai yang paling pelosok yang belum per
nah dikunjungi turis-turis amatir.
Dibandingkan dengan para back
packers, saya layak masuk dalam kate
gori pelancong amatir. Tapi, dalam hal
berpetualang dalam perjalanan penga
laman wisata, rasanya pengalaman saya
cukup menantang dan menarik.
Saya memilih Februari untuk beper
gian ke Eropa karena beberapa alasan.
Yang pertama, kami mengira cuaca
musim dingin sudah mulai lumayan
bersahabat. Sepanjang November sam
pai Januari musim dingin di Eropa me

mang brutal. Temperatur di bawah nol
dan hujan salju serta banjir bandang
menyapu beberapa wilayah. Kami pun
memutuskan berangkat Februari se
telah off session, dengan harapan cuaca
sudah lumayan bagus dan (tentu saja)
berharap masih bisa bertemu salju.
Destinasi pertama London. Tapi “tar
get antara” adalah Hongkong. Cathay
Pacific Surabaya-London yang kami
tumpangi transit di Hongkong setengah
hari. Kami tiba lepas tengah hari dan
berangkat lagi tengah malam. Lumayan,
bisa jalan-jalan ke Kowloon mencari
makan malam di food court pinggir pan
tai sambil menyaksikan pesta sinar laser
dari puncak-puncak pencakar langit.
Perjalanan ke London butuh 12 jam.
Kami mendarat di Bandara Heathrow,
London pagi buta ketika belum ada
sebersit sinarpun muncul. Saya meli
hat jam di bandara kedatangan. Sudah
pukul tujuh pagi, tapi hari masih benarbenar gelap. Musim dingin membuat
malam semakin panjang dan siang me
mendek.
Keluar dari bandara Heathrow petu
alangan dan perjuangan langsung di
mulai. Setelah melewati pemeriksaan
imigrasi, kami membeli tiket London
Express dari Bandara ke Central London
selama kira-kira 45 menit. Lima kopor

berukuran besar dengan berat rata-rata
20 kilogram ditambah tiga koper hand
carry dan tiga tas cangklong, harus kami
dorong dengan cepat supaya masuk ke
kereta tepat waktu.
Kami berlima, saya, istri, dan tiga
anak; Zidny, Jordan, Jericho, sudah
tahu tugas masing-masing. Dan dengan
sigap kami masuk ke kereta dan untuk
sementara aman dari sergapan cuaca
dingin.
Tiba di London Central kami kem
bali mendorong kopor-kopor besar itu
dengan kesigapan ala portir Bandara

foto-foto: dokumen pribadi

 Rangkaian perjalanan Dhimam Abror keliling
Eropa bersama keluarga
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Juanda.
Anak-anak masih sempat bercanda
mencari Platform nomor 9 3/4 tem
pat Harry Potter naik kereta misterius
menuju sekolah magic Hogwarts. Plat
form itu sekarang memang ada untuk
para turis penggemar serial Harry Pot
ter yang ingin sekadar berfoto.
Kami membawa kopor-kopor be
sar keluar stasiun. Hujan rintik-rintik
membuat cuaca semakin dingin. Kami
mencari taksi besar di antrean. Men
dorong kopor-kopor besar dan harus
berhimpit-himpitan.
E
Kami sudah membooking dua kamar
apartemen di daerah Kilburn Park di
pinggiran kota.
London bisa digambarkan dalam
dua kata frantic alias panik dan vibrant,
penuh tenaga. Tiap hari orang menjubeli
kereta bawah tanah maupun atas tanah,
berebutan dan berlarian. Selalu sibuk
pagi buta sampai malam, dan hampir
selalu on time.
Hanya beberapa langkah dari apar
temen sudah ada stasiun kereta bawah
tanah. Dari situ bisa menjangkau kema
na-kamana, ke Piccadilly Street tempat
belanja, ke Parliament House plus Hyde
Park dan Big Band yang masyhur, atau
berjalan menyusuri Sungai Thames dan
nyantai di kaki London Bridge.
Tiga hari terasa pendek. Dari pagi
sampai malam kami berkeliling. Des
tinasi wajib sudah bisa kami datangi
semua. Destinasi tambahan seperti sta
dion New Wembley juga kita datangi.
Perburuan kuliner menjadi petua
langan tersendiri. Kami coba semua
jenis makanan. Dan makanan India
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menjadi favorit kami semua.
E
Tiga hari tentu tidak cukup. Tapi, kami
harus melanjutkan perjalanan. Pagi
buta, kami kembali mengangkut koporkopor berat ke taksi menuju bandara
Gatwick, dua jam dari London. James,
sang sopir taksi, berbaik hati mencari
jalur tikus agar terhindar dari macet.
James, asli bule keturunan Scotlandia,
seorang muslim sejak lahir, sangat ingin
mengunjungi Indonesia.
Destinasi berikutnya Italia. Pesawat
tarif murah Jetstar mendarat di bandara
Milan Mapensa setelah terbang dua jam.
Kami bisa naik Eurostar, kereta bawah
tanah yang menembus dari London
langsung ke Paris. Tapi, kami pilih pesa
wat murah untuk efisiensi waktu.
Dari ketinggian pesawat terlihat
puncak-puncak gunung yang berjejerjejer disaput salju putih seperi deretan
es krim.
Ritual rutin dilakukan, mendor
ong kopor-kopor besar masuk ke taksi.
Sopir taksi tak terlalu cakap berbahasa
Inggris. Dua jam perjalanan menuju
pusat kota Milano lebih banyak diam.
Tapi, begitu saya mengatakan “calcio”,
dia tersenyum sumringah. Saya bilang
saya (dulu) Milanistas (penggemar AC
Milan). Damiano, si driver menggelenggelengkan kepalanya, “Juventino”, dia
suporter Juventus.
Kami memilih hotel di dekat Duomo-katedral abad pertengahan yang kokoh
dan indah--agak jauh dari pusat kota
tapi nyaman untuk jalan-jalan dan me
nyantap berbagai varian pizza-pasta.
Udara Italia lebih bersahabat dari
Inggris. Jalan-jalan mencuci mata sam

bil melihat-lihat berbagai jenis model
baju musim dingin menjadi lebih nya
man.
Kami mengatur strategi perjalanan.
Rencananya kami akan menjelajah
Eropa Barat dengan darat, dimulai dari
Milan dan berakhir di Paris. Dari Ita
lia, Swiss, Jerman, Belanda, Belgia, lalu
Prancis, semuanya dengan perjalanan
darat. Kami punya waktu dua belas hari,
dan destinasi-destinasi utama harus
dikunjungi semua. Mungkin, selain
numpang tidur di hotel, waktu kami le
bih banyak habis di dalam kendaraan.
Kalau total perjalanan Eropa adalah 12
hari maka enam hari kami pakai tidur,
empat hari naik bus, dan dua hari dibagi
untuk berfoto-foto di tempat wisata, ma
kan, membeli suvenir. Masing-masing
tempat wisata tidak bisa lebih dari dua
jam, karena bisa mengacaukan jadwal.
Ritual yang rutin adalah menurunkan
kopor-kopor besar dari bus, mendorong
menuju lobi hotel, mengangkut lewat lift
ke kamar dan membongkar yang diper
lukan untuk ganti. Esok paginya ritual
yang sama dilakukan. Membawa turun
ke lobi, menaikkan ke bus, dan melan
jutkan perjalanan dan tidur lagi di bus.
Dan, semua harus dilakukan di tengah
cuaca yang menyayat kulit... Kaos da
lam penghangat tubuh (long john), baju
rangkap, jaket tebal, syal di leher, plus
penutup kepala yang menjadi kostum
wajib semakin membuat ribet proses
ritual naik turun bus dan keluar masuk
hotel itu.
E
Dari Milan menuju Roma, lalu ke me
nara Pisa. Di Roma mampir ke Vatikan.
Antre dalam deretan ratusan meter untuk
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bisa masuk ke Basilika. Beruntung cuaca
hangat karena matahari bersinar terang.
Sambil antre masih bisa menikmati es
krim gelato yang kental khas Italia.
Begitu sudah mulai masuk Basilika
kita mulai bergaya ala detektif Prof.
Langdon seperti dalam film “Da Vinci
Code”. Kepala mendongak ke langitlangit dan kita akan selalu terkagumkagum bagaimana Michaelangelo bisa
menyelesaikan lukisan seperti itu.
Dari Basilika langsung mengejar
waktu ke Koloseum. Tak ada turis yang
boleh masuk, cukup berfoto dan berselfie
dari luar. Kita membayangkan film lama
“Ben Hur” dan yang lebih baru “The
Gladiator” untuk bisa memahami aura
masa lalu Koloseum ini. Sampai seka
rang, peradaban abad pertengahan itu
masih tetap bertahan hidup di kalangan
masyarakat Italia. Dulu, mereka masuk
stadion untuk menyaksikan balapan
kereta kuda yang melesat dengan kece
patan tinggi. Sekarang mereka datang
ke arena untuk menyaksikan balapan F1
dengan mobil Ferrari yang menjadi ke
banggaan Italia.
Dulu, orang-orang masuk stadion
untuk menyaksikan gladiator bertarung
sampai mati. Sekarang, setiap tengah
minggu dan akhir pekan mereka masuk
stadion untuk menonton gladiator-glad
iator modern bertarung habis-habisan
dengan memakai kostum AS Roma, AC
Milan, Juventus, dan lain-lain.
E
Perjalanan berlanjut menuju Swiss.
Negara paling makmur di Eropa dengan
GNP sekitar USD 40 ribu. Negara yang
jumlah penduduknya lebih sedikit diban
ding jumlah sapinya. Negara yang tidak
merasa perlu punya tentara karena tidak
pernah merasa terancam. Tapi, uniknya,
Swiss mengekspor tentaranya ke Italia
menjadi pasukan khusus pengawal Paus,

 Puncak Gunung Titlis, Swiss

Swiss Guard, dan pisau militer Swiss
diekspor ke seluruh penjuru dunia.
Cokelat dan salju menjadi menu uta
ma di Swiss. Tobleron dan Lynd men
jadi ikon cokelat Swiss. Rangkaian pun
cak gunung Alpen yang selalu bersalju
sepanjang tahun mengilhami muncul
nya produk “Mont Blanc” yang menjadi
bolpen paling masyhur di dunia.
Arloji Swiss, tentu saja, tak tertandi
ngi di seluruh dunia. Tinggal pilih harga,
mulai yang jutaan rupiah sampai miliar
an, semua tersedia dimana-mana.
Kami naik ke puncak gunung Titlis
dengan kereta gantung. Orang berde
sak-desakan di dalam kereta besar. Me
reka mengenakan pakaian ski lengkap
dengan peralatannya. Kita terdesak di
pojok menjadi minoritas karena naik
ke ketinggian seribu meter hanya untuk
mejeng berselfie ria.
Dua malam di Swiss, perjalanan ber
lanjut ke Jerman. Menginap di Heidel
berg untuk dapat hotel yang lebih mu
rah. Keesokan harinya menuju Belanda
dan hanya mampir sebentar di Koln
untuk berfoto di pusat kota, numpang
lewat di Frankfurt tapi tinggal berjamjam di kota kecil Titisse untuk belanja
jam dinding dan arloji.
Bus meluncur ke Amsterdam, Belan
da. Negeri Kincir Angin, begitu kita me
nyebutnya. Tapi, sepanjang perjalanan
yang terlihat bukan kincir tradisional
ala Holland Bakery tapi tower modern
dari beton dengan baling-baling besar
di puncak ketinggiannya.
Dulu, katanya ada puluhan ribu kincir
angin, sekarang tinggal ratusan biji saja
itupun lebih banyak dipakai sebagai ob
jek wisata. Selain menonton pembuatan
keju, mencoba sandal kayu kelompen
alias bakiak, sungguh tidak banyak yang
bisa dilihat di Amsterdam.
Dari tempat menginap di dekat ban

dara Schipol yang jauh dari pusat kota,
keesokan harinya bus meluncur me
nyusuri tol menuju Belgia. Cuaca mulai
mendung dan hujan rintik-rintik. Mam
pir sebentar untuk berfoto di Atomium
yang terlihat malas tertutup kabut, lalu
ke pusat kota untuk melihat si Patung
Pipis sambil mencicipi kue wafel yang
dilumuri cokelat Belgia yang hitam dan
manis-pahit.
Cukup lewat beberapa jam di Belgia.
Next destination adalah Paris. Lewat
Champ d’Ellyses, Arc de Tromp dan Me
nara Eifel. Turun dari bus terburu-buru
dan berfoto dengan cepat karena bus
tidak boleh parkir. Paris, kota yang me
ngesankan. Bangunan-bangunan abad
pertengahan masih terjaga dan terawat
indah. Kota dengan harga real estate
paling mahal di dunia. Tempat orangorang paling kaya di dunia berkumpul.
Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei
mempunyai apartemen mewah satu
deret di pusat kota.
La Fayyete, tempat belanja yang di
anggap surga bagi penggila belanja.
Turis-turis Asia berebutan mencari ber
bagai belanjaan mulai dari tas sampai
perhiasan dan suvenir. Semua agen per
jalanan pasti memberi waktu panjang
bagi peserta tur untuk berbelanja disini.
Kalau tempat lain dialokasikan dua jam
di surga belanja ini akan empat jam.
Dan mereka berbelanja seperti orang
kesurupan.
Keesokan harinya di pagi buta kami
menuju bandara Charles de Gaulle ter
bang 12 jam menuju Hongkong dan lima
jam lagi ke Surabaya. Petualangan ber
akhir. Kuncinya satu: kalau kita sudah
memutuskan untuk cuti dan bepergian,
nikmatilah apapun keadaan dan kondis
inya. Di tengah segala keribetan menja
di turis bulk-packer itu pasti banyak hal
yang mengasyikkan.
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sastra

Pesta Puisi di Bawah
Pohon Rambutan
Puluhan penyair dari berbagai kota membaca puisi di
bawah pohon rambutan. Ratusan penonton melingkar
mendengarkan dengan takzim sambil menikmati
buah rambutan yang berjatuhan dari tangkainya.
Laporan : R Giryadi

Langit di atas desa Gogodesa,
Kanigoro-Blitar berwarna kelabu.
Pertanda hari akan hujan. Tetapi kursi
berbalut kain putih dan meja-meja su
dah tertata rapi di tengah pelataran di
bawah pohon rambutan Rumah Buda
ya Kalimasada. Begitupun panggung
kecil yang telah dihiasi background
bernuansa hijau. Nampak pula buah
rambutan tersebar di beberapa sudut
panggung dan depan panggung.
Di pelataran yang menghampar
rumput hijau dan dua pohon rambu
tan, dipajang 20 lukisan karya Arief
Buto. Lukisan bernuansa kemerahan
dengan berbagai ukuran itu mengam
bil tema cerita pewayangan. Lukisan
itu dipamerkan selama 24 jam, atau
selama acara Pesta Puisi Musim
Rambutan berlangsung pada 16-17

Januari 2015.
Seperti tak mempedulikan mend
ung yang mengelabu, para penyair ber
amai-ramai dari berbagai kota di Jawa
Timur dan Jawa Tengah untuk mengi
kuti Pesta Puisi Musim Rambutan
yang digagas oleh Bagus Putu Parto,
pemilik Rumah Budaya Kalimasada.
Para penyair datang dari, Surabaya,
Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bojone
goro, Nganjuk, Mojokerto, Malang,
Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Ja
karta, Semarang, Solo, dan kota-kota
lainnya. Selain dihadiri oleh para pe
nyair, acara tersebut juga dihadiri Ko
munitas Sastra Pelajar dari SMPN 4
Blitar.
“Mereka hadir dengan semangat
silaturahim, sekaligus untuk memba
cakan karya-karya puisinya. Mereka
yang dari luar kota datang sejak sehari
sebelumnya,” kata Bagus Putu Parto.

Ketika hari menjelang siang, mend
ung yang sebelumnya tampak menebal,
tiba-tiba menipis. Usai kumandang
adzan dzuhur, acara dimulai dengan
penampilan Komunitas Sastra Pelajar,
SMPN 4 Blitar. Komunitas yang terdiri
dari siswa-siswi SMP ini menampilkan
pertunjukan, Jaka Tarub.
Acara yang dipandu penyair gaek,
Aming Aminoedhin ini, kemudian me
nampilkan pembacaan puisi karya pe
nyair yang hadir. Aming Aminoedhin
sendiri membuka dengan puisi Jawa
(geguritan), Nduk Anakku Wadon.
Beragam puisi ditampilan oleh ma
sing-masing penyair. Menarik sekali
melihat mereka membaca di bawah
pohon rambutan yang buahnya rim
bun memerah kekuning-kuningan.
“Ini memang sekadar forum silatura
him penyair. Mereka membaca puisi,
sembari menikmati buah rambutan,”
kata Bagus Putu Parto disela-sela acara.
Ditambahkan penggerak Barisan
Seniman Muda Blitar ini, meskipun
berkonsep sederhana dan santai, di
harapkan para penyair mendapatkan
sesuatu dari peristiwa ini. Tak perlu
tema yang berat, namun yang penting
perlu ada apresiasi pada karya-karya
para penyair.
“Kita juga akan diskusikan perjalan
an Aming Aminoedhin yang menjadi
penggerak Malam Sastra Surabaya.
Begitu juga kita akan membaca per
jalanan Ariyoko dengan gerakan sastra

smpn IV - blitar
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heri langit

etniknya,” kata Bagus.
Tak kalah penting, tambah Bagus,
kehadiran Dr. Tengsoe Tjahjono, pe
nyair dan dosen Universitas Negeri
Surabaya (Unesa), yang sedang men
jadi dosen tamu di Hankuk University,
Seoul Korsel, untuk bicara tentang ge
gar budaya dalam sastra.
Memang, acara yang digagas pe
nyair ini terkesan gado-gado. Tetapi
tetap tidak meninggalkan keseriusan.
Terbukti hingga sore, acara yang dige
lar di pelataran rumput yang meng
hampar hijau itu dihadiri ratusan pe
nonton.
Mereka menonton para penyair
membacakan puisi sambil menikmati
buah rambutan yang sengaja disebar di
depan panggung. Para penonton bebas
saja mengambil rambutan ketika para
penyair membacakan puisi-puisinya.
“Dari sini terkesan tidak ada jarak.
Ini bagus, agar karya sastra tidak ber
jarak dengan pembacanya,” kata Agus
R Subagyo, penggiat teater dan sastra
dari Nganjuk.
Memang, acara berlangsung begitu
akrab. Tidak ada jarak antara penonton
dan penyair, membuat acara lebih gayeng. Beberapa penyair dan penonton
menonton sambil minum kopi dan me
makan kudapan yang sengaja disajikan.
Mereka mengambil duduk dengan
santai. Ada yang duduk di kursi tetapi
juga tak sedikit yang memilih duduk di
rumput sambil nggayemi rambutan.
Sementara para penyair tetap mem
baca puisinya dengan serius.

r giryadi

sosiawan leak

Seperti yang dilakukan penyair dari
Semarang, Lukni Maulana. Ia mem
baca puisi dengan dibumbui performance. Lukni membaca puisi sembari
‘membakar’ tubuhnya dengan api pem
bakaran tisu. Adegan itu sempat mem
buat tegang anak-anak yang menonton
dari dekat.
“Mungkin seperti ini, untuk meng
ingatkan kita pada masa-masa dulu
tentang bermain-main di pelataran.
Meski main-main tapi tak meninggal
kan keseriusan,” komentar Ariyoko,
penyair dari Bojonegoro.
Pada malam harinya, kegiatan di
geser di gedung kesenian Rumah Bu
daya Kalimasada. Selain karena hujan
menderas sejak sore, acara memang
sengaja dipindah ke gedung untuk aca
ra diskusi dengan pembicara Dr. Teng
soe Tjahjono (Unesa) dan Sosiawan
Leak dari Solo.
Pada malam harinya tuan rumah
tampil sarimbit, Bagus Putu Parto dan
istrinya Endang Kalimasada, membaca
cerpen berjudul: Mereka yang Berada
di Tepian Sejarah, cerpen yang men
ceritakan dua koruptor, kakek Anas
dan nenek Angie, yang sudah berusia
100 tahun di penjara menolak bebas
karena takut tidak diterima di masya
rakat.
Begitu juga yang menarik penam
pilan dramawan Deny Tri Aryanti,
yang membacakan cerpen karya Wina
Bojonegoro, Negeri Atas Angin. Deny
membacakan cerpen dengan unsur te
atrikal yang menarik.

wina bojonegoro

Setelah itu, secara berturut-turut
puluhan penyair membaca puisinya se
cara bergantian. Acara ditutup dengan
penampilan macapat Abdiningsung,
pimpinan Lik Hir.
Kelompok macapat ini cukup unik.
Terdiri dari para pini sepuh dan be
berapa pemuda, menampilkan maca
pat yang nyebal dari pakem. Macapat
Abdiningsun menampilkan lirik-lirik
satir, yang cenderung mengkritik situ
asi terkini, seperti politik, sosial, dan
peristiwa.
Seperti upaya penyelamatan kecela
kaan AirAsia yang besar besaran, tak
sebanding dengan penyelamatan ben
cana tanah longsor di Banyumas, Jawa
Tengan, mendapat sorotan tajam. Ti
dak hanya itu, yang lebih aktual soal
pemilihan Kapolri juga mendapat kri
tikan tajam.
Acara ditutup oleh Mas Joned, man
tan anggota DPR RI jaman Orde Baru
menyampaikan orasinya. Ia menekan
kan tentang jati diri bangsa yang su
dah diajarkan oleh Soekarno. Karena
itu, ia mengajak agar para budayawan
mampu mangajak kembali masyarakat
pada jati diri bangsa.
Meski sudah berumur, Mas Joned
mampu
memaparkan
pemikiran
Soekarno lewat bukunya yang terke
nal, Di Bawah Bendera Revolusi.
Joned menekankan makna Trisakti
dan berdikari. Ia mengulang-ulang
makna itu, karena melihat ajaran
Trisakti belum dilaksanakan dengan
konsekwen.
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[ teknologi ]

Sound Navigation and Ranging (SONAR)

Melihat lewat Suara
Kalau di udara, kita mengenal
radar untuk mengirim dan
menangkap sinyal. Di bawah laut,
kita mengenal sonar.

I

nsiden jatuhnya pesawat
AirAsia QZ 8501 Minggu, 28
Desember 2014 lalu, mem
buat teknologi Sonar banyak
dibicarakan. Dengan teknolo
gi itulah, badan pesawat AirAsia yang
jatuh di perairan Karimata, Kalimatan
Selatan, dalam waktu 3 hari bisa dide
teksi.
Keberadaan teknologi Sonar, ti
ba-tiba mendapat perhatian khusus.
Teknologi yang dimiliki BPPT (Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
ini, sukses membantu Basarnas (Ba
dan SAR Nasional) untuk mencari pe
sawat AirAsia yang naas tersebut.
Apa sebenarnya teknologi Sonar
atau yang disebut Sound Navigation
and Ranging itu?
Seperti dikutip dari Wikipedia So
nar, adalah merupakan teknik yang
menggunakan penjalaran suara dalam
air untuk navigasi atau mendeteksi
kendaraan di dalam air. Teknologi So
nar juga memiliki arti penjarakan dan

navigasi suara.
Sonar memiliki kegunaan yang le
bih umum yaitu mengukur kedalaman
sebuah perairan, penangkapan ikan
secara komersial, memantau kesela
matan para penyelam, dan mendeteksi
benda benda yang ada di bawah laut.
Fungsi yang terakhir biasa diguna
kan oleh tim SAR untuk mendeteksi
perahu yang karam atau pesawat yang
jatuh di dalam laut.
Sederhananya, cara kerja Sonar
adalah memantulkan gelombang suara
ke dalam laut lalu kemudian meman
tulkannya. Dari hasil pantulan terse
but bisa diukur kedalaman dari objek
padat (dasar laut atau benda) di dalam
air. Data pantulan (echo) diperjelas
dengan pengeras suara lalu kemudian
hasilnya ditampilkan dalam monitor.
Teknologi Sonar milik BPPT yang
berada di Kapal Baruna Jaya IV ini
tercatat telah sukses mendeteksi be
berapa peristiwa kecelakaan di laut.
Kapal Baruna Jaya IV terlibat dalam

penemuan KM Gurita yang tenggelam
di Sabang pada 1996; penemuan pesa
wat AdamAir yang tenggelam di Selat
Makassar pada 2007; penemuan KM
Bahuga Jaya yang tenggelam di Selat
Sunda pada 2012; dan mencari objek
di dasar laut akibat runtuhnya Jem
batan Kutai Kartanegara (2011).
Sejarah Sonar
Leonardo da Vinci, pembuat lukisan
Monalisa yang terkenal itu, pernah
membuat catatan harian yang menya
takan seperti ini, “Dengan menempat
kan ujung pipa yang panjang di dalam
laut dan ujung lainnya di telinga Anda,
maka Anda dapat mendengarkan ka
pal-kapal laut di kejauhan”.
Catatan ini dibuat pada tahun 1490.
Berdasarkan catatan ini dapat dipasti
kan bahwa pada tahun tersebut sonar
sudah dikenal orang. Penggunaan so
nar seperti ini disebut dengan Sonar
Pasif (Passive Sonar). Karena kita ha
nya menangkap bunyi yang dihasilkan
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oleh suatu obyek dibawah permukaan
air, bukan merupakan pantulan bunyi
yang kita buat seperti pada peralatan
sonar jaman sekarang.
Sonar adalah istilah yang digunakan
oleh tentara Amerika ketika perang
dunia kedua. Sonar digunakan pada
awalnya untuk mendeteksi kendaraan
dalam air milik musuh. Di Inggris, is
tilah Anti-Submarine Detection Investigation Committee atau ASDIC lebih
banyak digunakan daripada Sonar.
Seperti dijelaskan di atas bahwa
Sonar pertama kali digunakan justru
untuk perlengkapan militer Amerika
untuk mendeteksi kapal selam musuh,
mengenali ranjau bawah laut, dan ko
munikasi jarak jauh dengan pihak lain
di dalam air.
Sonar pertama kali ditemukan oleh
Daniel Colloden pada 1822 dengan
menggunakan lonceng bawah air untk
menghitung kecepatan suara di dalam
danau di Geneva Swiss. Lalu kemudian
dikembangkan Lewis Nixon pada 1906
dengan menggunakan pantulan suara
pertama dengan alat yang sudah mirip
dengan Sonar modern. Lewis Nixon
menggunakannya untuk mendeteksi
puncak gunung es.
Sonar modern pertama kali diguna
kan pada saat Perang Dunia I oleh Paul
Lavengin pada tahun 1915, dimana alat
ini sudah bisa mendeteksi kapal selam
dengan metode piezoelektrik kuartz,
sebuah metode fisika gelombang yang
diminati saat itu. Ilmu pengetahuan
dan Sonar berdampak besar pada hasil
kemenangan perang pada saat itu.
Alat sonar pertama digolongkan
sebagai sonar pasif, di mana
tidak ada sinyal yang dikirim
keluar. Namun pada tahun
1918 Inggris dan AS mem
buat sistem aktif, di mana si
nyal sonar aktif dikirim dan
diterima kembali.
Misalnya saja untuk
mengetahui
jarak
satu
obyek, petugas sonar men
gukur waktu yang diper
lukan oleh sinyal sejak di
pancarkan hingga diterima
kembali. Karena tidak ada
sinyal yang dikirim pada
sistem pasif, alat hanya men
dengarkan. Pada sistem pasif
maju, ada bank data sonik (sumber
bunyi) yang besar. Sistem komputer

menggunakan bank data tadi untuk
mengenali kelas kapal, juga aksinya
(kecepatan atau senjata yang ditem
bakkan).
Navigasi Mamalia
Jauh sebelum manusia membuat
Sonar, para binatang terutama mama
lia sudah menggunakan sistem sonar
untuk berkomunikasi. Sistem sonar
tersebut disebut ekolokasi atau bioso
nar. Binatang yang memiliki kemam
puan ekolokasi mengeluarkan bunyi
dan mendengarkan pantulan bunyi
tersebut yang dipantulkan oleh objekobjek yang ada di sekitarnya.
Dengan menggunakan bunyi pan
tulan tersebut, binatang itu bisa
mengidentifikasi keberadaan objek.
Ekolokasi digunakan binatang se
bagai alat navigasi untuk berkelana
atau berburu. Beberapa jenis binatang
memiliki kemampuan ekolokasi, ter
masuk beberapa mamalia, beberapa
jenis burung, seperti kelelawar, ikan
paus, lumba-lumba, juga celurut.
Dari ide dan anugerah yang dibe
rikan Tuhan kepada mamalia itulah
akhirnya manusia terinspirasi untuk
membuat alat komunikasi dengan
Sonar. Sonar bisa menggantikan ke
beradaan radar yang lemah jika ada di
air. Hal ini dikarenakan radar meman
faatkan gelombang elektromagnetik
yang tidak dapat meram
bat dalam air. Hal
ini
yang
men

jadi hambatan dalam komunikasi
kapal laut dan kapal selam, sehingga
sonar menjadi jalan keluar yang baik
untuk komunikasi bawah laut.
Namun sonar sendiri masih memi
liki banyak kelemahan diantaranya
kecepatan mengembalian sinyal yang
dipengaruhi oleh suhu dan salinitas air
laut. Suhu dan salinitas air laut dapat
merubah kerapatan air sehingga si
nyal yang kembali bisa terhambat atau
malah bisa lebih cepat.
Tetapi, terkadang sinyal sonar yang
dikirim untuk mendeteksi kapal selam
sering kali mengalami kegagalan. Hal
ini dikarenakan kapal selam lawan ber
ada dalam daerah yang dimana suhu
dan salinitas laut pada daerah tersebut
dapat memantulkan rambatan suara
yang datang sehingga kapal dapat ter
hindar dari deteksi sonar yang dikirim.
Daerah lapisan laut ini biasanya dise
but dengan “daerah kedap” transmisi
gelombang udara (shadow zone).
Selain itu ada pula kapal selam yang
terbuat dari material yang mampu
meminimalisir pantulan dan merusak
atau mengacaukan sistem sonar aktif
dari lawan.
Pemetaan Dasar Laut
Dalam bidang ekologi Sonar diguna
kan untuk memetakan dasar laut dan
kondisi laut. System ini biasa disebut
Side Scan Sonar atau SSS yaitu sebuah
sistem peralatan survey kelautan
menggunakan metode akustik. Per
alatan ini
digunakan untuk
memetakan dasar laut yang
juga dapat digunakan
untuk mempelajari
kehidupan
di
dasar laut.
Penggunaan
teknologi sonar
untuk kepenti
ngan sipil mulai
terlihat perkem
bangannya pada
era 1970an. Pada
waktu itu mulai di
adakan pembuatan
sistem sonar yang
disebut
Analog
Echo
Integrator,
dan Echo Counter.
Peralatan ini sangat
berguna untuk menentukan
stok persediaan ikan di suatu ka

prof-IT

wasan perairan.
Tidak lama kemudian beberapa
negara seperti Amerika, Jepang,
Norwegia, dan Jerman mulai
mengembangkan peralatan Digital Echo Integrator Dual Beam
Acoustyc System, Quasy Ideal
Beam System, dan Split Beam
Acoustic System yang semakin
bisa keakuratan data bagi banyak
penelitian sumber daya kelautan
yang makin giat dilakukan oleh
banyak negara.
Penelitian sumberdaya kelautan
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ini misalnya bertujuan untuk men
ganalisa dampak lingkungan dalam
exploitasi sumber laut, pemetaan
dasar laut (Sea Bed Maping), me
nentukan lokasi pembangunan
jaringan pipa atau kabel di dasar
laut, menentukan lokasi pembu
atan bangunan fisik di tengah laut,
pencarian sumber-sumber min
eral, mengindentifikasikan jenis
lapisan di dasar laut, pengukuran
kedalam suatu kawasan perairan,
dan banyak lagi.
M. Syaiful Rizal (dari berbagai sumber)

Lima Pertanyaan tentang Sonar
Bagaimana Sebuah Sistem
Sonar Berkerja?
Secara sederhana berikut ini sebagai
contoh sebuah kapal konventional melepas sinyal ke dalam air, maka pantulan
akan memberikan efek echo (gema)
dan mengembalikannya kepada sistem
penerima (receiver) nah setelah itu sistem
penerima tadi melakukan kalkulasi mengenai jarak objek dari lokasi kapal dan juga
informasi informasi yang dibutuhkan lain
nya, seperti pemetaan laut ( pengukuran
laut, topografi laut, dll). Sebuah sonar
terdiri dari sebuah pemancar, transducer,
penerima/receiver, dan layar monitor.

Apa beda Sonar dan Radar?
Perbedaan dari kedua nya adalah pada
sumber energi pancaran dan medium
perambatan nya. Sonar yang menggunakan gelombang suara frekuensi relatif
tinggi. Bila pada sonar, gelombang suara
merambat pada medium air sedangkan
pada radar, gelombang elektromagnetik
merambat pada medium udara. Sudah
jelas kan? nah Sekarang, Apa persamaan
dari Sonar dan Radar? persamaan nya tak
lain adalah sama sama sebagai sistem
navigasi dan pengukuran jarak.

Apa kegunaan Radar?
Radar, seperti yang sudah dijelaskan
diatas memiliki banyak fungsi, mulai dari

fungsi Survei geologi, Search and Reacue
dalam pencarian pesawat atau kapal yang
tenggelam, Kegunaan militer sebagai
contoh dalam kapal selam atau pesawat
anti kapal selam, pencarian ikan
bagi para nelayan, serta
pemetaan bawah laut
dan mungkin masih
banyak fungsi lain
nya. Untuk Survei Kelautan, biasanya jenis
sonar yang di pakai
adalah Side Scan
Sonar, side scan sonar
biasanya dibawa pada
kapal kapal eksplorasi
dan bentuknya sepintas mirip
terpedo dan diberi tali yang kemudian
dimasukkan kedalam air.
Gelombang suara yang digunakan
dalam teknologi side scan sonar biasanya
mempunyai frekuensi antara 100 dan 500
KHz. Pulsa gelombang dipancarkan dalam
pola sudut yang lebar mengarah ke dasar
laut, dan gemanya diterima kembali oleh
receiver dalam hitungan detik. Untuk mencari suatu lokasi tertentu, perekaman perlu
mengikuti pola lintasan survey tertentu
dengan menggunakan peralatan penentu
posisi GPS dan video plotter. Side scan sonar mampu membuat liputan perekaman
dasar laut dari kedua sisi lintasan survey.
Dalam kondisi laut yang tenang dan

haluan kapal yang lurus, sonogram dapat
memberikan gambar atau image yang
sangat tajam dan rinci seperti layaknya
sebuah foto.

Bagaimana dengan
tingkat Akurasi?
Akurasi sonar ternyata
bisa di dipengaruhi oleh
tingkat salinitas ( kadar
garam) dari perairan. Suhu
dan salinitas mengubah
kerapatan air, yang dapat
mempercepat atau memperlambat sinyal kembali.

Dapatkah Kapal selam
menghindari lacakan Sonar?
Untuk sebuah tujuan militer penyusupan kapal selam umumnya bergerak
pada posisi “daerah kedap” transmisi
gelombang udara (shadow zone). Daerah
ini merupakan daerah aman dimana suhu
dan salinitas laut pada lapisan tersebut
memantulkan rambatan suara yang datang sehingga kapal dapat terhindar dari
deteksi sonar lawan, selain itu kemajuan
teknologi pula sudah membuat sebuah
kapal selam dengan material khusus untuk
meminimalisir pantulan dan sistem pertahanan elektronik yang dapat mengacaukan atau merusak sistem sonar aktif pihak
lawan (jamming, sistem pengacak).

“Dengan menempatkan ujung pipa yang panjang di dalam laut dan ujung lainnya
di telinga Anda, maka Anda dapat mendengarkan kapal-kapal laut di kejauhan”

Leonardo da Vinci
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Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Resesi Demokrasi

A

Demokrasi di Indonesia tumbuh, mandek, atau bahkan mundur?
Ini pertanyaan yang sangat mengusik.

da dua perbandingan
menarik dalam per
kembangan demokra
si di dunia yang bisa
diperbandingkan de
ngan Indonesia, yaitu
demokrasi di Rusia dan Turki. Di Rusia
muncul Vladimir Putin, di Turki mun
cul Tayyep Erdogan dan di Indonesia
ada Joko Widodo. Apa perbedaan dan
persamaannya?
Di dunia politik tidak dikenal istilah
resesi. Yang ada resesi ekonomi. Itu
terjadi kalau pertumbuhan ekonomi
nol atau minus selama lebih dari se
tahun. Tapi, sekarang ini di beberapa
belahan dunia sedang terjadi resesi
demokrasi. Setidaknya itulah ten
gara yang dilemparkan oleh Thomas
L. Friedman dalam tulisannya di su
ratkabar “The New York Times” edisi
29 Februari. Friedman menengarai
demokrasi tengah dalam bahaya ka
rena munculnya ancaman di Eropa,
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terutama dari Rusia dan Turki.
Di Rusia, munculnya orang kuat
Vladimir Putin yang mendominasi po
litik dalam negeri Rusia serta kawasan
Asia Tengah bekas Uni Soviet mem
buat Barat waswas. Putin sekarang
menggempur Ukraina yang ingin be
bas dari pengaruh Rusia. Di dalam ne
geri, Putin menerapkan politik tangan
besi terhadap lawan-lawan politiknya.
Bahkan, ia dikabarkan tidak ragu-ragu
menghabisi lawan politiknya. Putin
sekarang menjadi lawan yang ditakuti
oleh Barat. Putin membuat Barat pus
ing tujuh keliling karena telah menjel
ma menjadi sosok baru yang antagonis
terhadap Barat. Islam radikal dan ter
orisme telah membuat pening kepala
Amerika dan Barat beberapa tahun
terakhir ini. Sekarang muncul lagi Pu
tin. Makin puyenglah kepala Obama.
Turki, oleh Friedman, juga dianggap
sebagai biang kerok resesi demokrasi
dunia, karena Perdana Menteri Tayyep

Erdogan dianggap sebagai perusak
demokrasi. Dalam kasus Turki, rasa
nya, Friedman agak tendensius. Fried
man mengkritik Erdogan dan Partai
Keadilan pimpinannya (yang sering
dijadikan rujukan oleh PKS Indone
sia karena ada kemiripan). Erdogan
menganggap bahwa lobi Yahudi inter
nasional selalu berusaha merongrong
pemerintahannya dan bahkan beru
saha menjatuhkannya. Friedman me
nyebut tuduhan Erdogan itu obsesif
dan tidak ada dasarnya.
Friedman adalah penulis hebat yang
produktif yang sudah diakui dunia. Ia
pemenang hadiah Nobel. Itulah salah
satu puncak prestasinya. Bukunya
“The World is Flat” menjadi rujukan
utama bagi siapapun yang ingin me
mahami globalisasi.
Tapi, lepas dari itu, saya melihat
Friedman sebagai pemikir liberal,
pada umumnya, berlebihan dalam
menyikapi Islam. Dalam hal Turki,
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tentu saja pernyataan Erdogan soal
lobi Yahudi itu sulit dibuktikan. Tapi,
itu tidak berarti tidak ada. Apapun,
Erdogan memenangkan pemilu Turki
secara demokratis, dan kemenangan
Partai Keadilan Kesejahteraan Turki
ini mengusik Barat yang khawatir akan
bangkitnya Islam politik.
Barat, dalam hal ini Eropa, meneri
ma Turki sebagai bagian dari anggota
nya dengan setengah hati. Latar bela
kang sejarah yang berbeda dan kondisi
sosial, ekonomi, budaya yang berbeda
pula membuat Eropa ragu menerima
Turki. Tapi, Turki sudah sejak za
man Kemal Attaturk pasca kejatuhan
kekhalifahan Utsmaniah sudah ingin
menjadi Eropa dan melepas identitas
keislamannya. Selama berpuluh tahun
Turki menunjukkan wajah sekulernya,
tapi kemunculan Erdogan ini seperti
menunjukkan wajah asli Turki yang
sesungguhnya.
E
Kalau kemunculan seorang Putin
dan Erdogan dianggap menjadi pe
nyebab resesi demokrasi dunia. Ba
gaimana dengan Indonesia? Apakah
kita sedang mengalami pertumbuhan
demokrasi, atau sebaliknya kita juga
sedang dilanda resesi, atau bahkan le
bih parah lagi depresi demokrasi?
Kemenangan Joko Widodo dalam
pemilihan presiden tahun lalu di
sambut hangat oleh dunia. Widodo
dianggap akan memberi warna baru
demokrasi di Indonesia. Dengan man
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datnya yang (disebut-sebut) diperoleh
langsung dari rakyat, Widodo diharap
kan lebih leluasa menerapkan peruba
han dalam tata kelola kehidupan ber
bangsa dan bernegara di Indonesia.
Slogannya untuk menerapkan rev
olusi mental menarik minat banyak
orang yang sudah capek dengan kon
disi kita.
Masa euforia berlangsung singkat.
Widodo langsung menghadapi ujian
yang rumit. Mandat yang disebut-sebut
diperoleh dari rakyat, sesungguhnya
adalah mandat yang dipinjam Widodo
dari para owner partai politik. Dan
para owner itu tidak mau menunggu
terlalu lama untuk menagih pinja
man politiknya. Mereka pun segera
menagih pada kesempatan pertama
ketika kabinet disusun dan kekuasaan
dibagi-bagi.
Dari sinetron politik yang tersaji di
mata rakyat kita semua melihat ba
gaimana permainan bagi-bagi kekua
saan politik dilakukan secara telanjang
di depan mata. Maka, politik selalu
penuh dengan syarat. Kamu utang
kamu harus bayar. Para debt collector
cicilan motor masih menunggu pem
injam menunggak pembayaran se
belum melakukan aksinya. Para debt
collector politik ini lebih trengginas
dari pada debt collector kredit motor.
Mereka langsung bereaksi nongkrong
di depan rumah dengan memamer
kan wajah garang dan tubuh penuh
tato yang mengintimidasi. Padahal, si
peminjam belum menunggak apa pun,

dan bahkan cicilan pertama pun belum
jatuh tempo.
Maka, carut marut yang sekarang
ini kita nikmati adalah hasil dari
akad utang-piutang politik antara
pihak-pihak yang punya kepentingan
masing-masing. Widodo diharap
kan akan menjadi seorang pendekar
demokrasi yang bisa menjadi pandega
dalam menjalankan revolusi mental.
Tapi, dalam perjalanannya dia telah
terjebak dalam utang-piutang politik
dengan rentenir-rentenir politik yang
beroperasi laksana lintah darat yang
menyedot darah tanpa berhenti sam
pai tubuhnya gembung menggelem
bung seperti kantung-kantung darah.
Widodo terjebak dalam trap oligarki
lawas yang selalu muncul lagi setiap
kali ada kesempatan
E
Apa yang terjadi di Eropa oleh Fried
man disebut sebagai resesi demokrasi,
lalu bagaimana dengan di Indonesia.
Kalau ukurannya adalah perkemba
ngan demokrasi, maka harus dicari
parameter yang tepat. Pada akhirnya,
alat ukur paling akurat ada pada rak
yat. Kalau mereka happy maka kita
bisa berasumsi bahwa demokrasi
tumbuh sehat. Tapi, sebaliknya kalau
rakyat tidak happy tapi malah lebih
menderita, berarti Indonesia bukan
sekadar mengalami resesi demokrasi,
tapi bisa jadi lebih parah dari itu, kita
sedang menuju ke depresi demokrasi.
Semoga tidak. 
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foto. Kirim melalui email ke oktaprima2010@gmail.com dan suraidafirda@gmail.com.

[ lorong aspirasi ]

Opini yang dimuat akan mendapatkan apresiasi

Ariel Hidayat
Divisi Renbang sekaligus Spv General Affair PT Enero

Perbanyak
Tema Lomba
Untuk Lomba Karya Tulis Internal (LKTI) saya menyarankan agar tema lebih bervariasi, tidak hanya satu topik
dalam satu penyelenggaraan. Seperti contohnya saat ini,
temanya Sumber Daya Manusia (SDM). Karyawan lain yang
expert di bidang produksi atau pemasaran menjadi kurang
terwadahi.
Saya harapkan ke depannya akan ada kategori yang
lebih beragam, sehingga semua bidang di perusahaan terakomodir. Atau
bahkan misalnya LKTI dalam bahasa Inggris sehingga ada peningkatan kualitas dan mungkin tidak hanya untuk internal tetapi bisa lebih global atau ke
internasional. 
Febry Hestama Wicaksana
Divisi SDM dan HI Kantor Direksi

Konsep PAperless
Memudahkan
Saya baru pertama kali ini ikut serta dalam Lomba
Karya Tulis Internal (LKTI). Saya mengirimkan dua karya
tulis ilmiah dan dua-duanya menang.
Keikutsertaan saya di kali ini karena temanya
relatif lebih mudah. Dengan konsep paperless yang
diusung panitia tahun ini terasa memudahkan peserta,
sehingga bisa tetap mengirimkan karya tulis meskipun
memiliki banyak kesibukan.
Dengan teknologi juga saya mengerjakannya jadi lebih mudah. Meskipun saat itu sedang tugas di Yogyakarta tetap bisa menyelesaikan karya
sebelum tenggat waktu. Penyelenggaraan selama ini menurut saya sudah
bagus dan perlu dipertahankan.

Kafi Rois
Bagian Tanaman PG Gempolkrep

Apresiasinya
Menambah Motivasi
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Konsep paperless yang diusung panitia tahun ini sangat
memudahkan karena tidak perlu ke kantor pos. Mengirim
via pos juga memakan waktu lebih lama sehingga tidak
efisien.
Sudah tiga kali ikut serta LKTI, penyelenggaraan sudah
lebih baik. Mulai dari sosialisasi, penjurian dengan melibatkan pihak eksternal juga lebih obyektif. Panitia juga care
dan proaktif kepada peserta.
Soal hadiah sudah cukup untuk memberi apresiasi kepada pemenang dan
peserta. Apalagi saya baca di leafletnya, sampai peringkat ke-25 kalau tidak
salah juga mendapat apresiasi. Setidaknya itu bisa memotivasi agar lebih
banyak yang ikut serta.

Ady Susanto
Bagian Pengolahan PG Watoetoelis

Perlu Follow Up
Karya Tulis
Mengikuti LKTI selama tiga
tahun menurut saya ingin memberikan sedikit saran. Misalnya
mengenai follow up dari tulisan
yang dikirimkan. Bagaimana
implementasinya?
Misalnya di PG Watoetoelis, selama ini selalu ada pemenang dari
PG ini. Tapi kemungkinan orang
Watoetoelis sendiri tidak tahu karena tidak ada implementasi dari
tulisan tersebut. Penulis seperti
hanya berwacana sendiri.
Kedua, mungkin temanya
jangan terlalu umum. Banyak
orang-orang bidang lain seperti
teknik yang juga bisa menulis.
Tapi kurang terwadahi bidangnya.
Yang terakhir mengenai juri.
Kalau bisa siapa-siapa jurinya
sudah diumumkan di awal sehingga kami bisa mengetahui gaya
jurinya menyukai tulisan yang
seperti apa.
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