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RoMa dan suasana Hari Raya Idul Fitri atau
Lebaran 2011 masih terasa. Pada kesempatan ini jajaran redaksi dan nonredaksi
’PTPN X Mag’ mengucapkan minal aidzin
wal faizin…..mohon maaf lahir dan batin.
Harapannya ke depan akan lebih baik lagi
daripada sebelumnya.
Harapan itu pula yang kini terpanggul
di pundak jajaran redaksi dan nonredaksi dalam
mengemban misi dan visi PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) X menjadi perusahaan BUMN yang tetap
eksis di tengah-tengah persaingan yang kian sengit.
Melalui PTPN X Mag ini masyarakat perlu tahu
dan berhak mendapatkan informasi yang sepadan.
Tidak berlebihan jika keberadaan PTPN X Mag yang
baru memasuki edisi kedua ini menjadi jembatan
informasi penting yang mencerdaskan sekaligus
informatif bagi masyarakat.
Ibarat bayi yang baru lahir, PTPN X Mag pun
masih tertatih-tatih dalam mengemas pemberitaan
atau informasi agar lebih segar, akurat serta bisa
diterima masyarakat. Kami memerlukan dukungan
semua elemen agar majalah ini lebih eksis dan tegak
berdiri. Kelak bayi itu menjadi dewasa dan mandiri.
Mencermati kemasan dan racikan edisi kedua ini,
proses penyaringan naskah maupun foto-foto pun
dilakukan sangat ketat sehingga diharapkan tidak
muncul kesalahan sekecil apa pun. Naskah-naskah
sempat dikonﬁrmasi ulang ke narasumber, terutama
terkait beberapa istilah yang kadangkala pihak
redaksi belum memahami.
Di edisi kedua ini, PTPN X Mag mencoba mengangkat sajian utama sebagai tema sentral yakni
semangat dan motivasi demi memenuhi target

SALAM

giling tebu tahun 2011. Beberapa pernik menyertai
giling tebu 2011, seperti selamatan, tebu manten,
istigotsah, hiburan, pasar malam hingga kreativitas
masing-masing pabrik gula (PG) di awal buka giling.
Ada pula sajian bahwa Madura mulai menggeliat
menanam tebu. Ini sebuah upaya menjadikan lahan
di Madura sebagai salah satu lumbung tebu seperti
‘saudara-saudaranya’ yang di Jawa. Tekad itu disampaikan beberapa petani tebu Madura yang ingin
sesukses petani tebu di Jawa.
Saat giling pun harus diperhatikan. Idealnya waktu giling sekitar 163 hari. Jika semuanya terpenuhi
maka rendemen bisa dicapai dengan baik. Direktur
Utama PTPN X, Ir Subiyono, MMA, menyatakan, PTPN
X masih menjadi yang terbaik menurut kementerian.
Dengan pencanangan swasembada gula yang
mencapai 3 juta ton, maka tugas PTPN X menjadi
berat, karena harus menjadi koordinator seluruh
PTPN di seluruh Indonesia. Peran itu salah satunya
adalah mengevaluasi bagi hasil dengan petani,
jangan sampai pembagian tidak merata, Ya, petani
tetap diutamakan sebagai mitra.
Konten lain yang bisa dicermati dari majalah ini
adalah kisah sukses, pengembangan, potensi hingga
wawancara. Ada pula rubrik kronika yang berisi beberapa informasi seputar aktivitas PTPN X maupun
masyarakat.
Tak ketinggalan yang patut dibaca adalah rubrik
olahraga, kuliner, kesehatan, rehat maupun teknologi atau gadget. Semuanya pasti dikemas menarik
dengan bahasa yang mudah dicerna, ringan, enak
dan layak dibaca. Terima kasih !
Redaksi
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Keinginan PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
membuat industri hilir pengolahan tetes tebu
menjadi bioethanol tidak lama lagi segera terwujud.
Setelah sebelumnya berhasil memenangkan beauty
contest di antara 6 pabrik
gula (PG) milik 3 PTPN di
Indonesia, September 2011
ini pembangunan pabrik di
Gempolkrep, Kabupaten
Mojokerto direncanakan
segera dimulai.

46

DAFTAR ISI
 Siap Sulap Madura Jadi Lumbung Tebu | 52
 Madura Ingin Sesukses

OLAHRAGA
 SSB PG Ngadirejo Wujud Cinta Olahraga | 72

Petani Tebu di Jawa | 55

 Sukses ‘Si Tendangan Gledek’ | 74

WAWANCARA

WISATA

 Kebutuhan dan Produksi

Gula Tak Sebanding | 57

 DIREKTUR UTAMA PTPN X, SUBIYONO

Soal PG Baru, PTPN X
Siap Hadapi Tantangan |

58

 PAKDE KARWO

Tangkap Pengedar Gula
Rafinasi! | 60
 Good Corporate Governance,

Ubah Stigma BUMN | 61

 Hapuskan Kriminalisasi Korporasi! | 63

OPINI
 Komitmen Tingkatkan
Kontribusi Positif BUMN | 64
KESEHATAN
 Indonesia Peringkat Keempat Penderita
Diabetes Mellitus di Dunia | 68
Jumlah penderita diabetes melitus (DM) yang juga
dikenal dengan istilah penyakit kencing manis di
Indonesia, diperkirakan mengalami peningkatan dari
8,4 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta
jiwa pada tahun 2030 mendatang. Tingginya angka
tersebut menjadikan Indonesia peringkat keempat jumlah
penderita diabetes melitus terbanyak di dunia setelah
Amerika Serikat, India, dan Cina.

 Menikmati Goa, Pantai & Kuliner Pacitan | 75

KULINER
 Mie Ayam Kedondong | 80
 Nasi Becek Nganjuk, Gurih dan Nikmat | 82

REHAT
 Love Bird, dari Hobi
Berbuah Hoki | 84
Jika sudah menjadi kelangenan
(kesenangan) atau hobi, apa
pun biasanya orang akan
melakukan. Bahkan tidak
jarang harus mengeluarkan
banyak biaya. Hobi
memang tidak sekadar
koleksi barang, tetapi bisa
juga berhubungan dengan
peliharaan.

 Cinta dan Sayang

Bambang DH
pada ‘Gayus’ | 86

TEKNOLOGI
 Eee Pad Transformer,
dari Tablet ke Notebook | 90
 Ketahanan Pangan Pun Terpantau Satelit | 93

 RUMAH SAKIT GATOEL

Pertama Layani Homodialisa di Mojokerto | 70

BURITAN
 All Black | 96
EMPLASEMEN | 98
PTPN-X magazine | Volume:002 | Th-I | Juli - September 2011

5

Upaya-Upaya Peningkatan Standar ”Kualitas”
dan Peningkatan ”Kuantitas” Gula Kristal Putih
dari Sisi Off Farm By VOLTABIO
SAAT ini kebijakan Pemerintah akan segera diberlakukan
untuk menaikan Standar kualitas Gula yang lebih tinggi
dan usaha-usaha swasembada Gula terus digiatkan, baik
dengan penambahan sejumlah Pabrik Gula dan Lahan
tebu serta eﬁsiensi pabrik-pabrik yang ada. Tambahan
pula, melimpahnya Gula Raﬁnasi di pasaran dan seperti
dibiarkannya gula raﬁnasi bertarung secara bebas dengan
Gula Kristal Putih (GKP) di pasar, tentunya kita perlu dan
selalu menyikapi dengan positif dan proaktif.
Selain upaya memperbaiki/mengantisipasi kualitas dari
aspek Tanaman (on farm), tidak kalah pentingnya suatu
langkah inovasi dan upaya-upaya preventif yang sederhana, dengan kondisi peralatan yang ada di Pabrik Gula
sekarang ini, melalui upaya dengan biaya yang relatif
rendah, maka upaya-upaya di sisi off farm perlu dilakukan
dengan teknologi dan metode yang terbaru. Sebagai
langkah awal, mulai antisipasi kehilangan Gula seperti
memisahkan pengotor dan warna dari St. Awal, eﬁsiensi
terhadap proses dan pemeliharaan (maintenance) yang
”Tepat Guna” (efektif) di St. Tengah serta di St. Akhir.
A. UPAYA DI St. AWAL
Berdasarkan hasil pengamatan bahwa kehilangan Gula
yang tidak tampak adalah akibat Mikroba/jasad renik.
Kehilangan Sucrosa ini antara 1–3,5 kg/ton tebu tergantung pada kondisi tebu, jumlah pengotor dan perlakuan
”Sanitasi”. Untuk mengetahui tinggi rendahnya jumlah
mikroba secara akurat dan cepat adanya, maka dapat
dilakukan dengan metode Rezasurin Test atau dengan
Bacteri Counter. Adapun langkah ”Preventif” yang ”Tepat
Guna” dengan selalu menjaga Sanitasi yang baik, yaitu
Cuci Gilingan, Steam Washing secara periodik 4 jam sekali
dispraykan dan sebagai antisipasi berkembang biaknya
bakteri bersifat Thermophilik (Bakteri yang tahan Temperatur panas) maka pemakaian secara rutin Desinfektan yang
ramah lingkungan dan Food Grade (VOLTABIO 2219 dan
VOLTABIO 2303) terbukti dapat mengurangi kehilangan
gula di stasiun ini. Selain itu, kestabilan/keajegan (Jawa)
dari produksi Nira Mentah perlu Control terus-menerus agar
eﬁsiensi tinggi di St. Awal dapat diperoleh.
B. UPAYA DI St. TENGAH
Kelancaran Proses Produksi dan keberhasilan Produksi
GKP serta terpenuhinya Standar kualitas GKP akan sangat
bergantung dari eﬁsiensi dari proses-proses produksi di
Pabrik Gula, mulai dari proses di Nira Mentah, Nira Encer
yang akan masuk ke Proses Pemurnian/Door Clariﬁer sampai ke Proses selanjutnya di Penguapan/Evaporator. Untuk
memberikan kontribusi eﬁsiensi proses yang tinggi, selain
dari alat pemurnian/Door Clariﬁer yang perlu di modiﬁkasi,
memadai, dapat bereaksi cepat dan turun perlahan-lah-
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an, tidak kalah pentingnya perlakuan :
1. Preventif dengan menjaga/Control pH, Suhu, Waktu
serta dengan memberi absorben dan Bleaching yang
“Tepat Guna” (VOLTABIO 079 FG) untuk menyerap pengotor dan warna, diberikan secara kontinu pada Clear Juice
Tank dan disuntikkan pada Evaporator menjelang Badan 2.
Adapun manfaat dari pemakaian absorben sekaligus
Bleaching VOLTABIO 079 FG :
a. Dapat memberikan kontribusi / Nilai Tambah yang
signiﬁkan kualitas Nira Encer yang lebih Jernih dan Sehat.
b. Proses lebih cepat, karena kotoran kerak yang terbentuk di Evaporator menjadi lebih soft / lunak dan tipis, sehingga perpindahan panas dapat optimum / lebih cepat.
2. Curatif (Badan Penguapan)
Faktor pendukung untuk memberikan kontribusi eﬁsiensi
proses yang tinggi di St. Tengah, selain daripada memperhatikan faktor “Tekanan” pada saat operasional, juga faktor optimalisasi maintenance pada Evaporator dan Vacum
Pan / Pan Masak sangat perlu diperhatikan;
Melalui metode maintenance yang cepat dan kebersihan yang optimal (peningkatan eﬁsiensi dan peningkatan
kapasitas di Evaporator) serta Bahan pelunak kerak yang
“Tepat Guna dan Ramah Lingkungan” (VOLTABIO 299 Exc
atau VOLTABIO 199 Exc dan VOLTABIO 299*) perlu selalu
digunakan.
C. UPAYA DI St. AKHIR (KRISTALISASI)
Berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas Gula Kristal Putih mulai Control/pengaturan
dan pemantauan terhadap Pola Skema Masak, Waktu
Tinggal/ Residence Time, Control Air Siraman pada putaran, pengeringan gula dengan kondisi operasi yang tepat,
dll, juga untuk kelancaran Proses Kristalisasi di St. Masakan,
apabila kondisi bahan baku “Tidak” mengandung unsur
BSM (Bersih, Segar, Manis) atau sisa tebu kemarin lebih
besar dari 30 %, maka perlu ditambahkan VOLTABIO 2779
sebagai Anti Viscos dan apabila Peti penampung Nira
Kental dan Peti Tetes terjadi buih yang overload dapat
diberikan VOLTABIO 805 AF sebagai penghilang buih yang
sangat efektif.
Untuk mendapatkan hasil produksi dengan kualitas
warna yang diharapkan / ICUMSA rendah pada St. Kristalisasi bisa menggunakan additive VOLTABIO 2289.
Selain daripada upaya-upaya tersebut diatas, Solusi
yang dapat kami tawarkan melalui “Proses Sulﬁtasi Tunggal Termodiﬁkasi” yaitu pemakaian Belerang pada St.
Akhir / Peti Sulﬁtir perlu disubstitusi dengan VOLTABIO 2289.
Keuntungan dari Proses Sulﬁtasi Tunggal Termodiﬁkasi by
VOLTABIO, selain mengurangi jumlah belerang, kadar
Belerang Dioksida (SO2) yang menyebabkan inversi pada
kristal Gula berkurang dan mengurangi kadar SO2 di GKP.

Terlebih lagi, peningkatan kualitas dan kuantitas GKP
yang lebih Jernih dan Sehat (kadar SO2 sangat rendah
di GKP!!) dengan biaya yang relatif rendah (tanpa alat
sulﬁtasi sirop dan tanpa investasi alat Karbonisasi).
Dengan demikian, peningkatan kualitas dan kuantitas
Gula Kristal Putih tidak selalu harus melakukan perubahan proses Pabrik Gula secara total, karena terbuka peluang besar dengan melakukan upaya-upaya Preventif
dan Curatif terhadap proses yang ada serta modiﬁkasi
proses di Pabrik Gula. Tentunya, peluang tersebut dapat dilakukan bersamasama sesuai dengan
pengalaman dan
teknologi terbaru dari

VOLTABIO yang telah berkecimpung
di bidang Industri khususnya Industri Pergulaan lebih dari 10 tahun
serta mempunyai kompetensi
dengan produk-produk yang
“Tepat Guna dan Ramah
Lingkungan”.adv

CV ANUGERAH JAYA SEMESTA
Customer Service Satisfaction
High Quality Product
High Performance Production
Team CV. AJS - VoLTaBIo
dukuh kupang Barat I/233 Surabaya
Telp: 031-5612004, 72109633, 71165889 | Fax: 031-5612004 | e-mail: voltabio_ajs@yahoo.com
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KRONIKA

ULANG TAHUN

Perenungan menuju Pembaruan
Lazimnya, ulang tahun adalah menandai sebuah hari kelahiran. Kalau itu
seseorang, maka menandai hari dimulainya kehidupan di luar rahim. Dalam
beberapa kebudayaan, merupakan suatu kebiasaan untuk merayakan peringatan
ulang tahun seseorang, contohnya dengan mengadakan pesta ulang tahun.
Dery ArDiAnsyAh
haDIah sering diberikan pada
orang yang merayakan ulang tahun.
Juga merupakan suatu kebiasaan untuk memperlakukan seseorang secara
istimewa pada hari ulangtahunnya.
Nah, bagi sebagian orang ulang
tahun kerapkali dirayakan dengan
pesta besar. Wajar itu terjadi karena
mereka ingin menunjukkan rasa
syukur atas usia yang diberikan oleh
Sang Pencipta.
Meski ulang tahun identik dengan
perayaan atau pesta, tetapi tidak demikian bagi PT Perkebunan Nusantara X (Persero). Instansi ini menandai kelahirannya dengan cara yang
sederhana, kekeluargaan, serta khidmat. Justru perusahaan berplat merah tersebut menganggap bahwa perayaan ulang tahun menjadi sebuah
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titik tolak perenungan menuju yang
lebih baik.
Pesan dan kesan itu disampaikan
Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara X (Persero), Ir Subiyono. Ia
mengatakan, tuntutan zaman ke depan memaksa kita lebih meningkatkan
produksi. Tantangan tersebut harus
menjadi sebuah motivasi yang wajib
dicapai dan ditaklukkan oleh seluruh
elemen yang ada di PTPN X.
Perayaan ulang tahun menjadi titik tolak perenungan semua elemen
karyawan untuk mampu bekerja lebih keras. “Sehingga PTPN X ke depan menjadi perusahaan yang lebih
baik lagi,” ujar dia ketika memberikan sambutan pada acara Ulang Tahun PTPN X ke-15 di Hotel Sheraton,
Surabaya, 11 Maret lalu.
Pada usianya yang relatif masih
muda itu, PTPN X ingin memperbaiki
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sistem perusahaan sehingga ke depan
menjadi perusahaan yang lebih baik
serta mampu memenuhi tuntutan
yang dibebankan instansi ini.
Selain itu, pentingnya mengubah
mindset dalam bekerja merupakan hal
yang paling mendasar untuk perbaikan perusahaan. “Saat ini, mindset yang
harus ditanamkan pada setiap karyawan adalah optimistis, kerja keras,
sadar, kerjasama, serta disiplin,” tegasnya.
Subiyono menambahkan, sebuah
perusahaan yang baik bisa dianalogikan dengan perumpamaan menerangkan sesuatu yang samar menjadi
terang, dan menerangkan sesuatu
yang jelas menjadi semakin jelas.
Menurutnya, kegagalan yang pernah dialami PTPN X karena merasa
cepat puas dengan hasil yang sudah
didapat. Sebagai bahan evaluasi ke

foto-foto: Djoko kristiono

depan, manajemen harus mampu bekerja lebih keras lagi.
Ulang tahun ke-15 itu menjadi
berkesan karena beberapa pinisepuh
serta mantan-mantan Dirut PTPN X
berkesempatan hadir serta berkumpul merayakan kebahagian bersama.
Dia berterima kasih atas hadirnya
orang-orang yang pernah membesarkan PTPN X.
“Ini menjadi penyemangat untuk
tetap terpacu memperbaiki perusahaan. Saya senang melihat mereka
berkumpul bersama kita. Mereka
memberikan makna tersendiri untuk
perbaikan perusahaan,” sambungnya.
Perusahaan juga merenungankan
serta memahami mimpi pendahulu-pendahulu yang pernah membesarkan nama PTPN X. “Kita harus
melakukan evolusi, sehingga ke depan kehadiran PTPN X ikut andil
memajukan negeri ini,” lanjut Subiyono.
Di acara ulang tahun itu, PTPN
X juga me-launching logo, majalah,
hingga seragam baru. Dari sejumlah

PTPN yang ada di Indonesia, hanya
logo PTPN X dan PTPN IX saja yang
belum berubah. Perubahan logo juga
disesuaikan dengan perkembangan
zaman, sehingga penampilan PTPN
X mampu menjadi perusahaan dekat
dengan masyarakat.
Untuk pemilihan logo baru, sebelumnya PTPN X melakukan audisi
dengan menampung beberapa logo
yang masuk. Ada 43 logo yang masuk
dan logo-logo tersebut berasal dari
masyarakat. Melalui proses seleksi,
akhirnya pilihan dijatuhkan pada 5
logo nominasi. Kelima logo diseleksi
lagi dan dipilih tiga logo saja. Ketiga
logo yang terpilih kemudian dipilih oleh direksi yang lantas diajukan
pada tingkat komisaris.
Tidak hanya launching logo, PTPN
X juga merilis majalah barunya, ‘PTPN
X-Mag’. Majalah tersebut merupakan
majalah internal PTPN X. Terbitnya
majalah tersebut juga diharapkan
menjadi cikal bakal publikasi PTPN X
kepada masyarakat.
Ada beberapa hal yang unik dari
tulisan pada majalah tersebut yakni

cerita sejarah pabrik-pabrik gula
PTPN X, termasuk pengalaman beberapa penutupan pabrik gula. “Kami
berterima kasih kepada pihak redaksi
yang sudah bekerja keras menerbitkan majalah tersebut,” ujarnya.
Salah satu komisaris, Prof Tjeppy
D Soedjana, Msc, menyampaikan rasa
bangga atas prestasi yang sudah dicapai PTPN X. Menurutnya, umur 15
tahun merupakan umur yang relatif
muda. Tetapi dengan umur yang
relatif muda, keberadaan PTPN X
mampu menunjukkan prestasi yang
luar biasa.
“Kami sangat bangga. Saat ini,
PTPN X menjadi perusahaan terunggul dari perusahaan sejenis. Ini tak
lepas dari bimbingan serta dorongan
dan semangat dari direksi,” kata dia.
Tjeppy juga menyampaikan terima kasih atas perjuangan mantanmantan Dirut PTPN X. Tantangan ke
depan untuk perusahaan gula sangat
berat dan Dirut harus memberikan
dorongan serta semangat pada seluruh karyawannya sehingga ritme
kerja mereka akan lebih baik lagi. 
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LOGO
BARU
Citrakan Instansi & Semangat Baru

Dery ArDiAnsyAh
nah, berkaitan dengan itu, PT
Perkebunan Nusantara X (Persero)
berganti logo memasuki usia yang
ke-15 tahun. Direktur Utama PTPN
X, Subiyono, mengatakan, logo baru
tersebut sebagai simbol PTPN X siap
menghadapi persaingan global.
Subiyono mengatakan, penggantian logo sebagai tanda
perubahan semangat baru,
dan hari lahir
sebagai titik
tolak bekerja
keras
untuk
langkah berikutnya.
Logo
baru
memiliki desain berupa tiga
tangan dengan
warna yang berbeda yakni hijau
tua, dan hijau
muda. Image tangan menggambarkan
semangat kebersamaan dalam membangun PTPN X.
Sedangkan perbedaan warna pada
tangan menunjukkan keberagaman
dalam PTPN X. Warna hijau sebagai
lambang kebersihan, sementara warna hijau muda menunjukkan keha-
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ngatan.
Untuk tata letak atau lay out tulisan PTPN dibuat dinamis yang
menunjukkan PTPN X siap menuju
modernisasi. Tulisan tersebut berbalut warna biru yang menggambarkan ketenangan dan keluasan aspek
cakrawala.
Ada 43 logo hasil desain dan diseleksi untuk kemu-

dian dipilih mana yang dianggap
mewakili PTPN X. Dengan logo yang
baru pun diharapkan mampu mewakili visi dan misi PTPN X.
Berbicara logo baru PTPN X tidak pernah lepas dari penciptanya,
dengan pesan ingin memvisualisasikan sebuah kesan instansi atau perusahaan agrobisnis yang berorientasi

PTPN-X magazine | Volume:002 | Th-I | Juli - September 2011

Logo merupakan
suatu bentuk gambar
atau sekedar sketsa
dengan arti tertentu.
Keberadaannya juga
mewakili suatu arti dari
perusahaan, daerah,
perkumpulan, produk,
negara, lembaga atau
organisasi dan hal-hal
lainnya, yang dianggap
membutuhkan sesuatu
yang singkat dan
mudah diingat sebagai
pengganti dari nama
sebenarnya.

pada lingkungan serta masyarakat.
Adalah R. Eka Rizkiantono, yang
mampu menjadi pemenang dalam
pemilihan logo baru PTPN X. Sesuai
dengan visi PTPN X yakni tumbuh
dan berkembang bersama mitra untuk menjadi perusahaan agrobisnis
terdepan di Indonesia.
B e r a n g k a t dari kata ‘tumbuh
dan berkembang
bersama’ itulah
Eka mengawali
ide dasar dalam
pembuatan logo
baru PTPN X.
“Saya ingin memunculkan kesan, bahwa dengan logo yang
saya ciptakan
tersebut
visi
dan misi PTPN
X mampu tervisualisasikan
dengan baik,” ungkap Dosen Design
Komunikasi Visual Jurusan Design
Produk (Despro) Institut Teknologi
Sepuluh November (ITS) Surabaya.
TeoRI GeSTaLT daN
PeRTUMBUhaN
Eka menuturkan, dalam ilmu desain grafis ada teori yang bernama
Teori Gestalt, yakni teori yang men-

jelaskan bahwa untuk melihat sesuatu harus dilihat secara keseluruhan.
Nah, berangkat dari teori itulah kemudian dia mencoba menggambar
logo PTPN X.
Ia butuh waktu 2 hari 2 malam untuk menentukan gambar yang sesuai
dengan apa yang dia bayangkan mengenai PTPN X. “Itulah yang ingin
saya tonjolkan, bahwa kesan yang
tampak pada logo tersebut merupakan rasa yang akan muncul ketika
orang awam melihat logo tersebut
ditampilkan,” ujar Eka yang juga lulusan master dari Institut Teknologi
Bandung (ITB).
Sekilas, jika diamati logo baru
PTPN X terbentuk dari gabungan
image tangan yang saling meraih.
Hal ini mencerminkan kerjasama tim
maupun bekerja bersama mitra serta
memiliki semangat kebersamaan.
Image tersebut juga membentuk sekelompok daun.
Warna hijau yang bergradasi dari
hijau tua menuju hijau muda menunjukkan adanya pertumbuhan dan
perkembangan, sekaligus membentuk pencitraan. Sedangkan warna
hijau tua mencerminkan kepedulian
dan pelayanan rumah sakit yang
dikelola PTPN X bagi masyarakat
luas dan perkebunan untuk meraih
hidup yang sehat. Warna hijua juga
menggambarkan kenyamanan dan
kesegaran.
Sedangkan pada logo tersebut,
teks PTPN X digunakan untuk memperkuat pencitraan, mempermudah
pengidentifikasian identitas PTPN X
pada khalayak. Warna biru pada logo
tersebut mencerminkan kepemimpin-

an dan kemandirian untuk memajukan PTPN X.
Dari tampilan tersebut, setiap
orang yang melihatnya akan memiliki penilaian sendiri-sendiri. Bisa
jadi orang yang melihat logo tersebut adalah sebuah tangan, ada juga
sebuah daun. Itulah kesan yang ingin
disampaikan Eka dengan logo baru
PTPN X yang diciptakannya.
“Banyak persepsi ketika orang
awam melihat logo PTPN X, tetapi
jika mereka mengamati dengan perasaan maka logo tersebut akan menyampaikan sesuatu,” ujar Eka yang
juga penghobi fotografi.
Ia melanjutkan bahwa itulah yang
disebut rasa, atau kesan. Setiap orang
pasti memiliki penilaian berbeda-beda mengenai logo itu dan berarti pesan yang ingin disampaikan olehnya
sudah berhasil diterima oleh orang
yang menilai logo.
Eka mengaku, untuk menghasilkan karyanya itu, ia harus melalui
beberapa proses. Proses yang harus
dilalui yakni mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai apa itu
PTPN X, bergerak pada bidang apa,
serta apa pun tentang PTPN X.
Cara tersebut misalnya menggali
info mengenai PTPN X melalui website, mensurvei, bahkan mengeksplorasi data. Dengan cara itu, dia
dapat mengumpulkan data sebanyakbanyaknya mengenai apa itu PTPN X,
beserta detail-detailnya.
Setelah mendapatkan banyak
data mengenai PTPN X, kemudian
melakukan riset kecil-kecilan dengan
membandingkan logo-logo perusahaan luar negeri. Dia sempat meng-

hasilkan 5 buah desain yang dia
siapkan untuk mengikuti seleksi pemilihan logo baru PTPN X.
“Saya ingin menampilkan logo
yang lebih general, yang sesuai dengan filosofi perusahaan terutama
berorientasi
untuk
membangun
sebuah sistem, baik untuk internal
maupun eksternal PTPN X,” ucap
laki-laki asal Ciamis, Jawa Barat itu.
Ia juga mengakui bahwa menciptakan logo tersebut, tanpa memiliki
referensi mengenai beberapa logo
perusahaan lain. Dia hanya mengacu
pada data-data yang dimiliki mengenai visi dan misi serta data pendukung tentang PTPN X.
Soal tata letak pemasangan gambar pada logo, dia menjelaskan bahwa pemasangan tersebut berdasarkan kesesuaian serta perasaan saja.
Untuk ukuran derajat kemiringannya
pun dia mengatakan tidak menentukan angka pasti berapa kemiringannya. Yang ada di benaknya adalah
bagaimana gambar tampak dinamis,
tidak membosankan serta enak dipandang.
“Tidak ada aturan baku untuk menempatkan gambar tersebut. Semuanya saya sesuaikan berdasarkan perasaan dan keselarasannya saja,” imbuh
penghobi gaya Indian.
Untuk penggunaan jenis huruf
pada tulisan PTPN X, dia menggunakan font tanpa kait (Sans Serif). Penggunaan font pada tulisan
PTPN X tampak dinamis, selain itu
mampu memperkuat citra modern
serta inovasi instansi itu dalam bersaing di kancah usaha agrobisnis
internasional.
foto-foto: Djoko kristiono
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‘PASAR MURAH BUMN PEDULI 2011’

Peduli Wong Cilik

12
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foto-foto: Dery ArDiAnsyAh

Pada bulan Ramadhan lalu BUMN se-Indonesia menggelar ‘Pasar Murah BUMN Peduli 2011’.
Kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun ini diselenggarakan di 33 provinsi di seluruh di Indonesia.
Khusus di Jawa Timur, PT Perkebunan Nusantara X (Persero) ditunjuk menjadi koordinatornya.
Anggraenny Prajayanti
Untuk pasar murah ini, BUMNBUMN melalui Kementerian BUMN
menggelontorkan dana sebesar Rp110
miliar. Anggaran itu tidak hanya digunakan untuk pasar murah selama
Ramadhan, tetapi dibagi juga untuk
Lebaran dan Natal. Komposisi pembagian anggaran berkisar 10% untuk
Ramadhan, 60% untuk Lebaran dan
30% untuk Natal. Sesuai dengan namanya, pasar murah ini seakan menjadi jawaban bagi warga masyarakat
mendapatkan sembako yang biasanya harganya merangkak naik menjelang hari-hari besar keagamaan.
Kepala Bidang Program Kemitraan
Bina Lingkungan (PKBL) PTPN X, Wasis Pramono, yang menjadi pelaksana
pasar murah, mengatakan, barangbarang yang dijual dalam pasar murah
disesuaikan dengan kebutuhan warga
di masing-masing wilayah. ”Tapi bia
sanya memang sesuai dengan kebutuh
an, seperti beras, gula, minyak goreng
dan lain-lain,” kata Wasis.
Lokasi untuk pasar murah Ramadhan dilakukan di halaman depan Kantor Direksi PTPN X, Jl Jembatan Merah
3-11, 29 Juli 2011 lalu, dilanjutkan di
Taman Bungkul pada Sabtu (30/7) dan
tiga lokasi di Kabupaten Gresik, Senin
(1/9). Khusus di Jawa Timur, alokasi
anggaran yang disiapkan untuk pasar
murah sebesar Rp15 miliar.
Ketika pasar murah yang pertama
diadakan, warga seakan tidak ingin
menyia-nyiakan kesempatan. Tidak
hanya warga sekitar, tapi pengendara
yang kebetulan melintas pun tidak
ingin ketinggalan. Di pasar murah
itu disediakan 300 paket sembako
masing-masing minyak goreng, beras
dan gula. Pembeli bisa membeli sembako mana yang dibutuhkan.
Harga yang ditetapkan untuk masing-masing barang tentu saja lebih
murah daripada harga yang berlaku
di pasar. Misalnya satu liter minyak
goreng dijual dengan harga Rp 10
ribu, 1 kilogram gula dibanderol Rp
6500 dan 3kg beras seharga Rp 17

ribu. Beras yang dijual merupakan
beras kualitas bagus atau IR64 yang
di pasar seharga Rp 9 ribu per kilogramnya. ”Yang kami jual semuanya
kualitas bagus. Untuk beras misalnya, kami tidak akan mengambil jatah raskin,” kata Wasis.
Selain di Surabaya, pelaksanaan
pasar murah dilakukan juga di Gresik

Indah Sofiana
Camat Balong Panggang
yaitu di Kecamatan Balong Panggang,
Duduk Sampeyan dan Dukun. ”Yang
untuk pasar murah Lebaran lebih banyak lagi areanya. Anggarannya juga
lebih besar. Untuk sembakonya, kami
sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di situ,” kata Wasis.
Rini Kartika, warga Kenjeran yang
kebetulan melintas di Jembatan Merah mengatakan, sebetulnya dia kebetulan saja melintas di jalan tersebut. “Gula lebih murah. Kan butuh
banyak untuk buat kue Lebaran,”
ujarnya. Sebenarnya dia ingin membeli gula dan beras sekaligus dalam
jumlah banyak. Sayangnya dia mendengar satu orang pembeli hanya dibolehkan membeli dua paket per satu
macam barang saja.
Setelah di halaman depan kantor
dan Taman Bungkul, pasar murah
dilanjutkan ke Gresik. Di salah satu
dari tiga lokasi yang ditetapkan yaitu
Kecamatan Balong Panggang, antrian
warga yang ingin mendapatkan sem-

bako murah sudah menyemut sejak
pagi. Beberapa truk yang berisi sembako juga sudah berjajar di halaman
kantor kecamatan.
Indah Sofiana, Camat Balong
Panggang, mengatakan, pihaknya
menyambut baik dengan diadakannya pasar murah ini. ”Wong cilik
dan warga miskin di kecamatan ini
memang cukup banyak. Karena itu
pasar murah semacam ini sangat ditunggu warga,” kata Indah.
Karena tidak sabar, sempat terjadi aksi saling dorong antara warga
dengan petugas kecamatan. Namun
dengan sigap Indah menenangkan
warganya sehingga semua warga
bisa mendapatkan sembako yang disiapkan. Bahkan pasar murah yang
sedianya hanya dibuka hingga pukul
13.00 diperpanjang sampai semua
warga bisa dilayani.
Di Kecamatan Balong Panggang
dibagikan 6.000 kupon beras, 8.000an
kupon gula dan 9.000-an kupon minyak goreng. Satu paket beras berisi
5kg dengan harga Rp 25 ribu, 1kg
gula seharga Rp7 ribu dan minyak
goreng Rp 9 ribu.
Mekanisme pembagian kupon,
dikatakan Indah diserahkan ke masingmasing desa yang oleh perangkat desa
kemudian diteruskan hingga ke tingkat RT. Cara tersebut menurut Indah
memang lebih baik karena perangkat
di tingkat RT yang lebih mengetahui
kondisi warganya. Warga di 25 desa di
kecamatan tersebut bisa membeli paket
gula atau minyak goreng saja meskipun ada juga yang mendapatkan paket
lengkap berisi tiga barang kebutuhan
pokok tersebut.
Rohana, warga Kedung Sumber, Balong Panggang mengaku lega akhirnya
bisa mendapatkan sembako. Ibu rumah tangga tersebut mengaku antri
sejak pukul 08.00. Dari Ketua RT-nya,
Rohana mendapat tiga kupon yang
ditukar masing-masing untuk beras,
gula dan minyak goreng. “Lumayan
soalnya lebih murah daripada di toko.
Cuma ya itu, antrinya sampai capek,”
kata Rohana sambil tersenyum. 
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PIKB Peduli pada Anak Karyawan
Pendidikan bagi anak-anak adalah masa
depan. Namun tidak mudah untuk
menggapai masa depan itu, kecuali
seperti semboyan provinsi Jawa Timur
yakni “Jer Basuki Mawa Beya” (Kalau ingin
hidupnya mulia maka harus ada modal).
Dery ArDiAnsyAh
IROnISnYa, biaya pendidikan di negeri ini
relatif mahal meski di hampir semua sekolah
negeri dan beberapa sekolah swasta, sudah tidak ada lagi sumbangan biaya
SPP. Namun di balik itu, biayanya
tetap mahal dan kadangkala sulit
dijangkau golongan tertentu, karena sumbangan dalam bentuk
lain tetap ada.
Bahkan mahalnya biaya
pembelian buku, seragam sekolah dan lainnya, selalu menjadi
topik utama pembicaraan orangtua menjelang musim sekolah atau
tahun ajaran baru tiba.
Ada sebagian anak yang menginginkan untuk bisa masuk sekolah favorit, tetapi kadang orangtua tak mampu
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membiayainya. Biasanya jika sudah demikian, perasaan
bersalah selalu muncul pada setiap orangtua jika tidak
mampu menuruti keinginan anaknya tersebut.
Masalah-masalah tersebut akhirnya dipotret, kemudian dijadikan bahan evaluasi bagi Paguyuban Ibu-ibu
Keluarga Besar (PIKB) PT Perkebunan Nusantara X
(Persero). Alhasil, gagasan untuk memberikan santunan
kepada anak-anak karyawan PTPN X tercetus. Dengan
beberapa kriteria tertentu, setiap anak karyawan PTPN
X dapat merasakan santunan yang berguna bagi kepentingan sekolahnya.
Ya, program Gerakan Nasional Orang Tua
Asuh (GN-OTA) itulah menjadi program dari
Paguyuban Ibu-ibu Keluarga Besar PTPN
X. Dengan memberikan santunan kepada anak-anak karyawan yang berprestasi serta memenuhi beberapa
syarat, santunan itu akan diberikan
setiap tahun.
Itulah janji yang disampaikan
Ketua Paguyuban Ibu-Ibu Keluarga
besar PTPN X, Hj Nastiti Subiyono.
Menurutnya, setiap anak karyawan
PTPN X yang memenuhi syarat sesuai
yang ditentukan berhak mendapatkan
santunan. Syarat yang diajukan tidak sulit,
hanya berprestasi dan memiliki nilai bagus.
“Kami akan memberikan santunan tersebut

kepada seluruh anak karyawan PTPN X yang sekiranya memenuhi syarat. Syaratnya mudah, hanya nilai
rapor nya baik,” ucapnya saat membuka acara pemberian santunan GN-OTA, di kantor direksi PTPN X,
19 Juli 2011 lalu.
Mengenai syarat bisa mendapatkan santunan, istri
Subiyono yang juga Direktur Utama PTPN X tersebut, menjelaskan, untuk nilai rapor minimal harus 7.
“Selain itu anak yang mendapat bantuan merupakan
anak kandung dari karyawan PTPN X,” kata Ny Nastiti Subiyono.
Soal syarat dan ketentuan, seperti anak karyawan
seperti apa yang bisa mendapatkan santunan, Nastiti menambahkan bahwa semua karyawan yang
bekerja di kantor direksi berhak mendapatkan santunan. Misalnya karyawan tetap, karyawan PKWT,
hingga karyawan outsourcing (tidak tetap/karyawan
kontrakan).
Nastiti lebih jauh mengatakan, program tersebut
merupakan program rutin divisi pendidikan Paguyuban Ibu-ibu Keluarga Besar PTPN X yang selalu
diadakan setiap tahun. Untuk tahun 2011 bantuan diberikan kepada 34 anak dengan rincian, siswa SD sebanyak 12, siswa SMP sebanyak 11, dan siswa SMU 11
anak. Santunan yang diberikan berupa donasi sebesar
Rp 500.000 serta beberapa perlengkapan sekolah. 
foto-foto: Dery ArDiAnsyAh
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Menekan Kerugian PG dengan
Teknik Automatisasi Bertahap
Efisiensi pemakaian uap dan daya listrik di masa giling, menjadi permasalahan
yang dialami hampir setiap pabrik gula, termasuk yang dimiliki PT Perkebunan
Nusantara X (Persero). Ya, menjelang masa giling selalu dihadapkan pada beberapa
permasalahan yang kerap muncul.
Dery Ardiansyah
Nah, kendala dan permasalahan
tersebut jika tidak tertangani dengan
benar bisa berakibat pada kerugian
besar pada perusahaan. Mencermati
hal tersebut, pihak direksi terutama
pada bagian teknik mencoba mencari
solusi atas masalah dengan mengadakan pelatihan Teknik Automatisasi
Bertahap (TAB).
Staf Bidang Teknik, Legimin, menyatakan, pentingnya memahami
efisiensi pemakaian uap dan daya
listrik di pabrik gula. Ia yang juga
menjadi pemateri pelatihan menyampaikan jika hal tersebut tidak diperhatikan dengan baik maka kerugian
setiap pabrik gula akan bertambah
besar.
“Pelatihan kali ini sangat penting
mengingat generasi mesin yang ada
di setiap pabrik gula sudah mengala-
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mi perubahan. Untuk menyiasati hal
ini perlu dilakukan berbagai inovasi
misalnya penggunaan motor drive,”
ungkapnya saat menyampaikan materi Pelatihan Automatisasi Bertahap
di ruang sidang PG Watoetoelis.
Generasi mesin yang ada di setiap
pabrik gula milik PTPN X mengalami
beberapa kali perubahan. Perubahan
itu awalnya menggunakan mesin
uap, kemudian menjadi turbin uap,
dan berakhir dengan mesin elektrik.
Perubahan itu sejalan dengan jumlah
produksi gula yang dihasilkan. Selain itu, perubahan tahapan generasi
mesin yang ada juga berpengaruh
terhadap efisiensi pemakaian uap
dan daya listrik.
“Jika menggunakan mesin uap,
efisiensi bisa mencapai 40%. Sedangkan kalau memakai turbin uap,
efisiensi bisa mencapai 60%. Yang
paling tinggi tingkat efisiensi pema-
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kaian uap yakni dengan penggunaan
mesin elektrik,” ujar Legimin.
Bisa Ditekan 0 %
Seiring dengan target produksi
yang dari tahun ke tahun semakin
meningkat, perubahan tahapan generasi mesin tersebut tidak mampu
memenuhi kebutuhan. Untuk itu,
perlu adanya inovasi yang mampu
menjawab permasalahan. Salah satunya adalah penggunaan motor drive,
Inovasi itu biasa dikenal dengan Automatisasi Bertahap.
Ia menganalogikan bahwa dari
proses penggilingan akan dihasilkan
100% uap. Dengan menggunakan generasi mesin yang bertahap sebelumnya potensi uap yang bisa dipakai
sekitar 40%, sedangkan yang terbuang
mencapai 60%. Kalau memakai motor
drive, potensi uap yang terbuang bisa
ditekan hingga 0% yang akan diman-

foto-foto: Djoko Kristiono

faatkan menjadi pembangkit listrik
pada setiap pabrik gula.
“Kalau kita mengacu pada versi
konvensional pemakaian generasi
mesin, hanya mengatur permasalah
an jumlah kutupnya saja. Sedangkan
jika menggunakan motor drive yang
dikendalikan adalah frekuensinya,”
lanjutnya.
Ada beberapa alasan mengapa
penggunaan motor drive menjadi sa
ngat penting, antara lain karena
gempuran globalisasi yang selalu
menuntut tingginya target produksi.
Kompetisi hasil produksi gula dengan
beberapa negara seperti Thailand,
China, India, bahkan dari Brasil.
“Yang tidak kalah penting adalah
penentuan harga pokok produksi
gula dunia yang semakin tinggi, yang
menyebabkan seluruh pabrik gula
milik PTPN X harus mampu menciptakan inovasi terbaiknya,” ujar dia.
Pelatihan tersebut tidak sematamata ingin membekali karyawan
pabrik gula untuk mengetahui inovasi Automatisasi Bertahap. Sebanyak
25 peserta terdiri dari bagian keniker
serta masinis pada setiap pabrik gula
milik PTPN X, dalam waktu hari itu
diharapkan mampu meningkatkan
kompetensi pada bidang elektrifikasi,
pengendalian, serta proteksi.

Pada pelatihan itu Legimin juga menyinggung materi tentang bagaimana
menyiapkan boiler lebih banyak agar
dapat meningkatkan produksi. Ada
beberapa cara yakni dengan pemakaian minyak residu serta pemakaian
molding/kayu bakar/cangkang.
Sedangkan dipilih PG Watoetoelis
sebagai tempat pelatihan, sematamata karena mesin yang dipakai pada
PG Watoetoelis masih manual. “Sehingga peserta pelatihan akan dikenalkan langsung dengan peralatan
yang aslinya. Selain itu, di antara 11
pabrik gula miliki PTPN X, hanya PG
Watoetoelis saja yang sudah menggunakan inovasi motor drive,” lanjutnya.
Administratur PG Watoetoelis,
Dwi Sukmo Endro Santoso, menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta pelatihan dan terima kasih
sudah bersedia mengunjungi serta
menjadikan PG Watoetoelis sebagai
objek dari pelatihan kali ini.
“Kami berharap, dari pelatihan ini
semoga para peserta mampu menye
rap ilmu yang disampaikan pemateri
sehingga setelah pelatihan berakhir
mampu diterapkan di PG masingmasing,” ujar Dwi.
Bila dari beberapa peserta yang
mengikuti pelatihan mampu me
ngembangkan inovasi di PG masing-

masing, hendaknya tidak segan-segan
membagi ilmunya kepada PG Watoe
toelis. Tentu di antara sesama PG di
PTPN X mampu bersinergi dengan
baik untuk sama-sama meningkatkan
produksinya.
Tidak hanya dari pihak direksi
yang memberikan materi, ada 10
mentor pendamping dari Politeknik
Perkapalan Negeri Surabaya yang
juga memberikan materi dalam pelatihan. Diwakili oleh Imam Sutrisno,
ST.MT selaku koordinator pendam
ping, menyampaikan bahwa pelatihan itu sejatinya diadakan satu bulan,
terhitung sejak 10 Maret hingga 13
April 2011.
Sementara itu materi yang disampaikan antara lain basic computer, ins
trumentasi, elektronika, analog, digi
tal, PLC (program mable logic control),
motor drive, konventer, inverter, HMI
Scada, supervisory control, human machine interface, hingga trouble shooting.
Imam, menyatakan, bahwa kunjungan peserta pelatihan ke PG Watoetoelis merupakan aplikasi materi
motor drive. Pemilihan PG Watoetoelis
sebagai objek pelatihan karena mesinmesin yang digunakan di PG tersebut
masih manual. Kecuali itu sangat representatif karena di PG Watoetoelis
sudah menerapkan motor drive.
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SOSIALISASIKAN
Batas Usia Pensiun
Badan Musyawarah Direksi PT Perkebunan Nusantara dan PT
Rajawali Nusantara Indonesia (BMD – PTPN & PTRNI) – Federasi
Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) menggelar
sosialiasi tentang batas usia pensiun (BUP) di lingkungan PT
Perkebunan Nusantara I sampai XIV dan PT RNI.
siskA PrestiWAti, Dery ArDiAnsyAh
“PERkEBUnan (BUMN) itu
salah satu dari pilar ekonomi
nasional bersama pemerintah dan
swasta,” kata Ketua Umum FSPBUN,
Syahruddin Ali, SH MSI, ditemui
pada acara acara Sosialisasi Batas
Usia Pensiun (BUP) BMD-PTPN &
PTRNI – FSPBUN di Hotel Tunjungan Surabaya.
Syahruddin menambahkan,
tujuan mamperpanjang masa kerja
ini antara lain guna memperpendek
masa kemiskinan relatif. Ini karena penerimaan penghasilan para
pensiunan hanya 5-15 persen dari
penghasilan yang dibawa pulang
dibanding ketika masih aktif.
Ia berpendapat, yang namanya kemiskinan relatif itu merupakan suatu
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kondisi kehidupan yang menakutkan bagi para karyawan perkebunan,
mengingat anjloknya secara tajam
pemasukan keuangan mereka guna
memenuhi kebutuhan hidup seharihari.
Masih menurut Syahruddin, berdasarkan Atas Kesepakatan Bersama
antara Badan Musyawarah Direksi
PTPN dan PTRNI dengan Federasi
Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSBUN) tanggal 4 Nov 2010,
yang pada intinya menyetujui Batas
Usia Pensiun karyawan golongan I
s/d IV menjadi 60 tahun.
“Persetujuan tersebut dengan
pokok-pokok pikiran berpedoman
pada kriteria perpanjangan dan prosedur perpanjangan,” ungkap pria yang
juga menjabat sebagai Kepala Bagian
Umum di PTPN IV-Medan itu.
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Untuk kriteria perpanjangan,
sambung Syahruddin, terdiri dari
belum ada pengganti/kader yang
memenuhi syarat. Kemudian masih
mempunyai tugas khusus yang tidak
dapat digantikan, dan mempunyai
keahlian tertentu yang tidak dimiliki
karyawan lain. Dalam waktu 2 tahun
terakhir berkinerja baik serta sehat
jasmani rohani.
Sedang untuk prosedur perpanjangan terdiri atas diajukan SDM
paling lambat 7 bulan sebelum pensiun normal, direksi telah menerima
pendapat serikat pekerja. Persetujuan paling lambat diberikan 1 hari
sebelum MBT pensiun normal, dan
berlaku maksimal 1 tahun serta dapat diperpanjang lagi setelah 1 tahun
hingga usia mencapai 60 tahun.
PeRUSahaaN MeNdUkUNG
Menurut Ketua Umum Serikat
Pekerja PT Perkebunan Nusantara
X (Persero), J. Situmorang, kegiatan
itu diadakan dengan tujuan mengomunikasikan kembali kesepakatan
untuk melakukan perpanjangan
atas batas usia pensiun karyawan
PTPN X.
Selain itu, forum tersebut menjadi
ajang menyamakan sudut pandang
mengenai karyawan dengan manajemen perusahaan sehingga terjadi
hubungan yang harmonis antar
perusahaan dan karyawan. “Serikat
pekerja dan manajemen perusahaan

merupakan mitra yang tidak bisa dipisahkan,” ungkapnya.
Mengenai perpanjangan batas usia
pensiun pada karyawan PTPN X,
Situmorang, menambahkan, harus
disesuaikan dengan beberapa kriteria
seperti kondisi kesehatan karyawan.
Dalam waktu 2 tahun, karyawan tidak
pernah mendapatkan surat peringatan
dari manajemen perusahaan.
Sedangkan kesehatan, maksud Situmorang, yakni karyawan yang masih
dalam kondisi yang sehat dan masih
kuat dalam bekerja. Karyawan yang
terbukti pernah mendapatkan surat
peringatan dari manajemen, tidak
diperkenankan mendapat kesempatan
untuk diperpanjang batas usia pensiunnya. “Setiap karyawan yang sesuai
dengan kriteria berhak mendapatkan
perpanjangan batas usia pensiunnya,”
jelasnya.
Situmorang juga berharap, perpanjangan batas usia pensiun diberlakukan bagi setiap golongan, mulai dari
golongan I hingga golongan IV. Selain
itu, karyawan yang mendapatkan hak

tersebut terlebih dulu harus memenuhi syarat sesuai dengan kriteria
yang sudah diberlakukan.
Respon positif ditunjukkan pihak
manajemen perusahaan dengan serikat pekerja. Direktur Utama PTPN X,
Ir Subiyono, mendukung kesepatakan
itu. Pihaknya mengaku kesepakatan
bisa dijadikan contoh kepada perusahaan-perusahaan BUMN lain.
“Dirut kami mendukung apa yang
terbaik buat karyawan, sehingga ke
depan akan terjadi hubungan yang
harmonis antara manajemen
perusahaan dan karyawan,”
ucapnya.
Dalam acara tersebut dihadiri beberapa perwakilan
dari beberapa direktur
utama PTPN yang ada
di Indonesia. Misalnya
Dirut PTPN XI, PTPN
XII, dan PTPN XIV.
Jumlah keseluruhan
peserta yang hadir
pada acara itu mencapai 24O orang.

 Syahruddin ali, Sh MSI
Ketua Umum FSPBUN

Selamat Idul Fitri 1432H
Minal Aidin Wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Batin

PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL
Jl. Sumber Waras No. 255, Lawang 65216, Malang Jawa Timur - Indonesia
Tlp: +62 341 426681 | Fax: +62 341 426222 | email: mic1@indo.net.id

PT Molindo Raya is a fermentation industry producing ethanol
with the set up capacity of 50, 000 kl /year. Current operating
capacity is more or less 45, 000 kl / year.
The product is for local needs and export markets. Moreover,
there are integrated product of 5, 000 tons Potassium fertilizer
which can be produced per year with the k2o of 42% w / w. This
k2o is the side product of ethanol waste treatment.
In 1995, PT. Molindo Raya in association with Praxair Inc. ( USa)
has successfully made use of Co2 gas of the fermentation to

produce Co2 liquid and In 1999, PT. Molindo Raya has taken all
ownership to establish PT. Molindo Inti Gas.
The largest ethanol distillery and “ PIoNeeR “ in anhydrous
( fuel) Grade ethanol in Indonesia. established since 1965 in
Lawang, sub district of Malang Regency-east Java. Molindo has
pioneered the production of fuel ethanol since the last 3 years
and working closely with Indonesian Government to implement
the national biofuel program. Nowadays, Molindo has supplied
PTPN-X magazine | Volume:002 | Th-I | Juli - September 2011
to PeRTaMINa
( State owned oil Comp) to blend the ethanol with
gasoline.
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PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

Motor Keterbukaan Komunikasi
Harmonisasi hubungan antara
manajemen perusahaan dengan
serikat pekerja harus mampu dijalankan
dengan baik. Hal tersebut penting
mengingat antar kedua belah pihak
merupakan mata rantai kehidupan yang
saling berkesinambungan dan berkait.

Mira hanartanti, Sh. Mh
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
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Dery ArDiAnsyAh
ManaJEMEn membutuhkan serikat pekerja untuk membesarkan perusahaan, sedangkan karyawan juga butuh kesejahteraan untuk kehidupan maupun masa depannya. Itulah
siklus kehidupan perusahaan yang harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan.
Berangkat dari hal tersebut, PT Perkebunan Nusantara X
(Persero) mencoba menjadi pioner di perusahaan BUMN,
yang mengawali harmonisnya hubungan ketenagakerjaan perusahaan dengan serikat perkerja.
Sebagai pioner pada perusahaan BUMN, PTPN X seharusnya mampu memberikan contoh kepada perusahaan BUMN
yang lain untuk melakukan hal serupa.
Itulah pesan yang disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Mira Hanartanti, SH. MH. Ia menyampaikan, PTPN X merupakan BUMN
pertama yang menerapkan keterbukaan komunikasi atau
dikenal Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja.
“Sebagai BUMN pertama yang melakukan keterbukaan komunikasi, PTPN X harus mampu memberikan contoh kepada
BUMN lain agar cara seperti itu bisa diterapkan dengan baik
di seluruh BUMN,” ungkap Mira, saat memberikan sambutan
dalam acara Sosialisasi Hubungan Kerja di PTPN X di Hotel
Bumi, Surabaya. 7 Juni 2011 lalu.
Pentingnya keterbukaan komunikasi antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja harus sejalan dan tak bisa ditawar-tawar lagi. Manajemen perusahaan dan serikat pekerja
harus mampu berkomunikasi, berdialog, untuk bersama-sama
memikirkan bagaimana perusahaan bisa berkembang.
Mira juga menambahkan bahwa banyak hal diperusahaan
yang selalu menjadi permasalahan antara manajemen dengan
serikat pekerja. Misalnya bagaimana manajemen mengatur
tentang syarat-syarat kerja yang fair.
Kerja yang fair, menurut Mira, adalah bagaimana perusahaan mampu mengatur dan menyepakati status karyawan
outsourcing. Kesepakatan itu harus benar-benar disaksikan
oleh manajemen dengan serikat pekerja. Jika komitmen untuk berdialog secara terbuka sudah dipegang, maka akan tercipta pedoman pekerjaan pokok perusahaan yang disepakati
semuanya.
“Komitmen bersama tidak akan berjalan apabila tidak ada
itikad baik antara manajemen perusahaan dengan serikat
pekerja,” lanjut Mira. Itikad manajemen untuk membesarkan
perusahaan serta niatan serikat pekerja untuk serius bekerja
sesuai dengan bidangnya perlu dipahami bersama.
Dengan pemahaman yang baik akan ada sinergi yang baik
juga untuk memahami core business yang dimiliki oleh PTPN
X sendiri. “Kalau bisa dirundingkan dengan baik, mengapa
sampai teriak-teriak,” katanya.

Tugas pemerintah untuk menjaga
hubungan industrial yang baik perlu
diselesaikan. Langkah yang sudah
dilakukan PTPN X dengan menerapkan keterbukaan komunikasi antara
manajemen dan serikat pekerja memungkinkan mampu menampung
karyawan sebanyak 25 ribu. Jika sudah
tertampung sebanyak itu, diharapkan
mampu bekerja dengan baik.
Menurut Mira bahwa sektor perkebunan merupakan sektor kekayaan
alam, sehingga jika perusahaan sedang mendapatkan laba yang besar
maka deviden dan pajak yang diberikan negara sangat besar. “Jika sudah demikian maka masyarakat bisa
merasakan secara merata keberadaan
perusahaan itu,” kata dia.
Ke depan Mira berharap, setelah
kesepakatan tercapai maka jangan
sampai terjadi gejolak-gejolak yang
bisa mengganggu stabilitas perusahaan. Kalau antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja sudah
menyepakatinya maka komitmen se-

lanjutnya adalah menaati kesepakatan
sebagai sebuah pertanda dimulainya
komitmen.
Dari pihak PTPN X yang diwakili
Direktur Keuangan, Dolly Pulungan,
menyatakan, ke depan Dirjen mampu
melakukan pendampingan sehingga
proses keterbukaan komunikasi yang
biasa dikenal dengan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) bisa berjalan dengan
baik. “Kami berharap Dirjen melakukan pendampingan pada PTPN X,”
tuturnya.
Setelah komitmen disepakati, maka
perlu disosialisasikan kepada seluruh
karyawan. Harapan ke depan bahwa
PTPN X akan menerapkan standar pelayanan minimum yang sesuai yakni
menargetkan sekitar 60% dari seluruh
karyawan PTPN X menjadi anggota
Jamsostek. “Semua itu dirasa perlu mengingat PTPN X memiliki hubungan
industrial yang sudah baik sehingga
perlu ada peningkatan,” ujar Dolly.
Dolly Pulungan menambahkan,
awalnya memang susah membuat ke-

sepakatan bersama, tetapi selalu ada
solusi. Solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah antara lain dengan
mengatur sendiri syarat-syarat kerja
karyawan. Dengan cara tersebut, manajemen PTPN X mampu bersinergi dengan serikat pekerja kemudian mampu
membuat iklim perusahaan harmonis.
Ketua Umum Serikat Pekerja PT
Perkebunan Nusantara X (Persero), J.
Situmorang, menjelaskan, awal mula
komitmen dibangun karena pada tahun 2007. Kriteria karyawan masuk
dalam kategori outsourcing (honorer/
tak tetap) atau karyawan tetap harus
melalui persetujuan Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker).
Dari situlah muncul gagasan bagaimana menyamakan pandangan
dengan direksi mengenai pengaturan
status karyawan. “Idenya sama-sama
dari internal PTPN X, kemudian kami
melakukan dialog secara terbuka
tetapi tetap mematuhi aturan ketenagakerjaan yang masih berlaku,”
ujarnya.
Situmorang menambahkan, semua
kebutuhan perusahaan mampu diakomodir dengan baik jika dilakukan
komunikasi dengan karyawan secara
terbuka. Penilaian karyawan outsourcing yang akan menjadi karyawan tetap pun harus sesuai dengan
potensi dari karyawan.
Selain itu, Situmorang berharap
dari total karyawan sebanyak 12.500
orang jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Manajemen
juga tidak bisa memutus karyawan
dengan alasan kesehatan. Jika komitmen sudah disepakati, maka seluruh
elemen yang ada di PTPN X harus
menaatinya.
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POTENSI

MENGOLAH LIMBAH?

Contohlah PG Watoetoelis!
AnggrAenny PrAjAyAnti
MaSaLah, kendala atau persoalan jika disikapi dengan benar justru
bisa menjadi pemicu keberhasilan.
PG (Pabrik Gula) Watoetoelis, misalnya, berhasil membuktikan hal tersebut. Sempat mendapat protes dari
PDAM dan warga setempat akibat
permasalahan limbah, PG ini sekarang justru menjadi contoh pengolahan limbah PG-PG yang lain.
Sekitar tiga tahun yang lalu, warga
serta PDAM Kabupaten Sidoarjo sempat melayangkan protes kepada PG
Watoetoelis. PDAM ketika itu mempermasalahkan limbah cair dari PG
yang dibuang ke Sungai Kedung Uling. Menurut perusahaan pengolahan
air milik daerah itu, air limbah produksi yang dibuang ke kali seharusnya menjalani proses pengolahan
dahulu karena Sungai Kedung Uling
merupakan sungai yang airnya dijadikan bahan baku air minum.
Administratur PG Watoetoelis, Ir
H Dwi Sukmo Endro Santoso, ketika
ditemui di ruang kerjanya di Kecamatan Prambon, mengatakan, sebenarnya pengolahan limbah cair yang
dilakukan saat itu sudah memenuhi
standar. Sebelumnya Sungai Kedung
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Uling termasuk sungai kelas III untuk
MCK (mandi cuci kakus). Namun kemudian ditingkatkan menjadi sungai
kelas I yang digunakan untuk air minum.
”Karena itu kemudian diputuskan
untuk melakukan investasi untuk pengembangan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) dengan sistem yang
berbeda dari yang sebelumnya sudah
ada,” kata Dwi Sukmo.
IPAL dengan sistem baru ini akhirnya diselesaikan pada 2010. Untuk
pembangunan IPAL serta Spray Pond
dikucurkan investasi sebesar kurang
lebih Rp 3 miliar. Dwi mengatakan
permasalahan limbah memang sangat
diperhatikan oleh direksi.
”Direksi berpesan soal limbah harus selalu dicermati. Bahkan ada pesan daripada kena masalah limbah,
lebih baik pabrik berhenti beroperasi
dulu,” lanjutnya. Tidak perlu sampai
berhenti beroperasi, PG ini sekarang
justru menjadi kiblat PG lain dalam
pengolahan limbah.
Dikatakan Dwi, masalah limbah cukup sensitif. Anggota dewan
hingga Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya juga sudah pernah
melakukan peninjauan untuk melihat
penanganan limbah di sini (PG Wato-
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etoelis, Red).
Diakuinya, memang masih ada
sedikit catatan, misalnya masih adanya
parit yang tidak terpakai, drum-drum
tempat sisa limbah yang belum diberi
label, belum adanya papan peringatan
kedalaman kolam dan masalah sederhana lainnya. Meskipun kecil, namun
catatan-catatan tersebut menjadi perhatian pengelola PG untuk kemudian
dilakukan perbaikan.
Setelah melakukan perubahan
sistem pengolahan limbah cair, mantan Kepala Tanaman PG Modjopanggoong ini mengatakan, sekarang PG
Watoetoelis bisa menjalankan pekerjaan lebih tenang karena sudah tidak
ada lagi protes atau kecaman dari
warga maupun PDAM.
Dengan demikian, pabrik lebih bisa
menjalankan percepatan di bidang
produksi, terlebih karena pabrik sampai sekarang masih terus mengalami
kerugian. ”Jadi kami bisa lebih fokus
bekerja tanpa perlu pusing memikirkan masalah limbah ini lagi,” tambahnya.
Apalagi dengan sistem pengolah
limbah yang baru ini, PG Watoetoelis
juga telah menjadi percontohan bagi
PG-PG lain. Meskipun sudah menjadi percontohan tapi bukan berarti

kemudian membuat PG Watoetoelis
lengah. Pengawasan intens tetap dilakukan agar hasil limbahnya bisa
tetap dijaga.
Wakil Kepala Pengolahan PG Watoetoelis, M. Abdul Aziz, menambahkan, sebelum ada investasi baru
ini sebenarnya sudah ada instalasi
pengolahan limbah juga. Hanya saja
hasilnya memang berbeda. “Tapi
pemrosesannya memang belum seperti sekarang ini karena waktu
itu Sungai Kedung Uling belum
ditetapkan menjadi sungai kelas I
sejak 2009,” kata Aziz.
Aziz memaparkan, secara umum,
pabrik menghasilkan limbah yang
terbagi menjadi limbah cair, limbah
B-3 dan limbah padat (seperti abu dan
blothong), serta limbah udara dari cerobong ketel. Limbah cair berasal dari air
limbah abu ex. Dust Colector, air limbah
dari proses/pabrik dan laboratorium,
serta sisa bekas air sekrapan (evaporator, juice heater).
Seperti dijelaskan, PG Watoetoelis
sebelumnya sudah memiliki instalasi
pengolahan air limbah. IPAL dengan
mekanisme baru ini menggunakan
blower sedangkan yang lama menggunakan surface dan jet aerator.
Dengan mekanisme lama, suplai
O2 tidak mencukupi karena sesuai
namanya, suplai O2 hanya berasal

foto-foto: Djoko kristiono

 Ir H Dwi Sukmo Endro Santoso
Administratur PG Watoetoelis

dari permukaan, sedangkan kedalaman kolam aerasi yang ada mencapai 4
meter. Surface aerator diperuntukkan
kolam dengan kedalaman 1,5 hingga
2 meter. Sekarang ini suplai O2 dihasilkan dari blower yang dihembuskan melalui diﬀuser dari bagian bawah
atau dasar kolam aerasi.
Pengolahan limbah dilakukan
melalui beberapa tahapan. Dari
pabrik, limbah masuk terlebih dahulu
ke kolam pemisah minyak. Setelah itu
baru masuk ke kolam netralisasi untuk ditambahkan susu kapur dan tawas. Sedangkan yang berasal dari air
abu diendapkan di pengendap abu

IPAL. Dari kolam netralisasi, limbah
diteruskan ke proses equalisasi yang
merupakan pencampuran air abu
dengan air limbah proses. Setelah itu
baru siap dipompa ke kolam aerasi
untuk ditambahkan, O2, bakteri dan
nutrisi.
Dari kolam aerasi proses dilanjutkan ke clariﬁer untuk mengendapkan
sludge atau lumpur terlarut. Sludge ini
masih aktif (mengandung bakteri).
Sehingga secara periodik lumpur ini
dipompa ke kolam aerasi yang berguna untuk penambahan bakteri. Bakteri ini berguna untuk mendegradasi
zat organik terlarut dalam air limbah
seperti nira.
Proses kemudian berlanjut ke buffer atau penampung dan yang terakhir
merupakan proses pemfilteran sebelum akhirnya dialirkan ke kolam penampung akhir untuk siap dibuang ke
sungai. Pada kolam penampung akhir
ini dipelihara ikan sebagai indikator
baik tidaknya kualitas eﬄuent IPAL.
Selain IPAL, investasi yang juga ditanamkan di PG ini yaitu Spray Pond.
Dikatakan Aziz, Spray Pond ini berguna untuk mendinginkan air jatuhan
kondensor sekaligus mendegradasi
kandungan organik terlarut. ”Sesuai dengan arahan dari BLH, air yang
dibuang ke sungai tidak boleh dalam
keadaan masih panas,” kata Aziz.
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PENGEMBANGAN PKBL PTPN X

Memberdayakan

Masyarakat Sekitar PG
Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang
dilakukan PTPN X semakin diperluas. Saat ini, mitra
yang dibina dalam PKBL tidak lagi untuk usaha kecil
dan menengah yang sudah ada, tapi dilakukan juga
untuk menumbuhkan industri baru. Utamanya untuk
masyarakat di sekitar PG (pabrik gula).
AnggrAenny PrAjAyAnti
kEPaLa Bidang PKBL PT Perkebunan Nusantara X (Persero), Wasis
Pramono, mengatakan, pengembangan program ini dilakukan untuk
membuka pola pikir masyarakat.
“Jadi, mereka tidak lagi bermental
pekerja, tetapi justru membuka paradigma entrepreneur,” kata Wasis.
Membuka paradigma baru untuk
membuka usaha diakuinya tidak mudah. Bahkan Wasis sengaja mengundang motivator dan mengajak bicara
anggota-anggota kelompok dari hati
ke hati untuk mengetahui keinginan,
harapan atau bahkan kendala yang
mereka khawatirkan saat akan menjalani usaha.
Dengan pelatihan tersebut, masyarakat akan dibangkitkan motivasinya. Selain itu, dengan adanya

pelatihan seperti ini diharapkan
juga bisa memperkuat hubungan
emosional antara masyarakat sekitar
dengan PG.
”Jadi tidak hanya mengembangkan tetapi juga menciptakan usaha
baru. Dari yang sebelumnya tidak
ada menjadi ada,” sambungnya sambil tersenyum.
Untuk tahap awal, pelatihan dilakukan di masyarakat sekitar
PG Pesantren, Kediri. Wasis
menilai permasalahan munculnya usaha baru ini bukan hanya di masalah permodalan, tetapi juga dari
sisi manajemen dan pembukaan pasar. Menurutnya
selama ini usaha kecil, utamanya yang baru tumbuh
lebih kesulitan di masalah
pembukaan pasar.

foto: Dery ArDiAnsyAh
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Pelatihan keterampilan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing PG. Misalnya saja di PG Pesantren, tim PKBL
PTPN X memberikan pelatihan katering, perbaikan AC, pengadaan alat
tulis dan bakery.
”Di Pesantren selama ini memang
membutuhkan hal-hal tersebut, karena itu pelatihan yang diberikan di
bidang itu,” lanjut pria yang sejak lima
tahun lalu membidangi PKBL ini.
Nantinya, lanjut dia, di tempat
yang lain pelatihan keterampilan
yang diberikan juga dalam bentuk
lain pula. Setelah Pesantren, lokasi
lain yang sudah disiapkan diantaranya di Ngadirejo dan Mrican. Di
Ngadirejo bisa saja dilakukan pelatihan las dan otomotif. Sedangkan di
Mrican masih akan dilihat lagi kebutuhannya.
Pendampingan, dikatakan Wasis,
akan dilakukan selama satu tahun.
Pertama-tama, empat kelompok dari
berbagai bidang tadi dilatih membuat proposal untuk
mengajukan

jumlah itu masih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
jenis usaha. Diharapkan, Agustus
2011, usaha-usaha yang dikembangkan sudah bisa berjalan.
PTPN X, lanjutnya, tidak mematok target khusus untuk mitra binaannya ini. ”Tapi paling tidak, tiga
tahun ke depan mereka sudah bisa
mengundang kami untuk menunjukkan bahwa mereka sudah sukses. Itu
saja,” ujarnya tersenyum.
Sebenarnya, bantuan yang dibutuhkan mitra binaan baik yang sudah
besar maupun yang masih merintis
tidak hanya bantuan permodalan.
”Banyak di antaranya yang sudah
besar, tapi ada satu kesulitan mereka,” tambahnya lagi.
Kesulitan tersebut yaitu pada masalah pemasaran. Banyak usaha yang
sebenarnya memiliki produk bagus
namun sulit berkembang karena minimnya akses pemasaran. Karena itu,
PTPN X melalui program PKBL-nya
kerap mengajak mitra mengikuti berbagai pameran, baik di dalam maupun di luar negeri. 

foto: Djoko kristiono

permintaan permodalan. Upaya tersebut dikembangkan mulai Juni lalu,
kelompok binaan sudah diminta
membuat proposal kebutuhan.
Meskipun dibina, namun tidak
semua alat produksi untuk kebutuhan mitra baru ini diberikan secara
cuma-cuma. Wasis mencontohkan
untuk usaha bakery. Selain modal
usaha dengan bunga 6% per tahun
selama tiga tahun, kelompok usaha

juga akan dipinjami alat kerja.
”Jadi, misalnya ketika mereka
butuh mixer atau blender. Kami
berikan pilihan, mana yang lebih
urgen. Kalau mereka pilih blender,
itu yang kami hibahkan. Sedangkan
mixernya, hanya kami pinjami,” tutur Wasis.
Wasis mengatakan, pinjaman
modal yang diberikan diperkirakan
tidak lebih dari Rp10 juta. Namun

SPeCIaLIZed foR INdUSTRIeS
eQUIPMeNTS & NeedS:

CV. ANUGRAH

oﬃce: Jl. Pirngadi 11a Surabaya 60174. Jawa Timur - Indonesia
Tlp: +6231 5344772, +6231 5345542 | fax: +6231 5345698
email: cv_anugrahsby@yahoo.com

 Boiler reparation & retubing
 Procure, instalation & overhoule
steam turbine for turbine alternator,
Idf, Fdf, Bfwp, Pumps, gearbox, etc.
 Mechanical equipments job &
engineering

Selamat
Idul Fitri 1432H

 Construction equipments job &
engineering
 Electrical equipments job &
engineering
 Control/automation equipments
job & engineering

Minal Aidin
Wal Faidzin

Mohon Maaf Lahir dan Batin

 Chemical supplies & maintenance
(resin DOW by USA, cleaning
evaporators, boiler, water treatment
plant, waste water treatment Plant,
etc.)
 Eﬃciency thread for boiler &
evaporators
 Inspections for boiler equipments
(inner side tube, etc.)

Suported by:

AQUASCIENCΣ

gUstAf Pumps

PTPN-X magazine | Volume:002 | Th-I | Juli - September 2011

Metals Techno, Ltd.

25

mITRa bInaan pkbl pTpn X

anti, Jungkir balik
bersama batik
Merek atau nama lazimnya menjadi satu hal penting bagi suatu usaha. Dengan
merek, suatu produk bisa memiliki identitas yang menjadi pembeda antara satu
dengan yang lain, terutama untuk produk yang memiliki banyak pesaing di pasar.
aNggraeNNY PraJaYaNTi
HAL tersebut disadari oleh Sumardianti, pemilik batik Druju dari
Malang Selatan. Ditemui di rumahnya yang asri di Dusun Wonorejo,
Druju, Sumbermanjing Wetan,
Malang Selatan, Anti--panggilan
akrab Sumardianti-- bercerita banyak
mengenai perjalanannya mengembangkan batik Druju hingga saat ini.
Sekarang, batik dengan merk Andis
sudah menjelajah seluruh Nusantara
bahkan hingga ke luar negeri.
Menilik kembali ke belakang,
perempuan asli Solo ini mengatakan,
sejak menikah dengan suaminya,
Edy Subagyo, keduanya sudah
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bertekad menjadi pengusaha batik.
Didukung dengan latar belakang
Edy yang sudah lebih dulu memiliki
usaha garmen, keduanya belajar ke
berbagai kota untuk mengetahui
seluk beluk membatik. ”Hampir
semuanya kami jelajahi, termasuk
Madura,”ujarnya.
Saat sepasang suami istri ini mulai
belajar mengenai batik tahun 1992,
perkembangan batik belum seperti
sekarang. Menurut penuturannya,
ketika itu Malang belum memiliki
batik khas. Kota-kota lain pun belum
ramai-ramai mengeluarkan motif
batik khas masing-masing daerah
seperti yang terjadi sekarang.
Bersama sang suami, Anti yang
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sebelumnya sempat bekerja sebagai
karyawati salah satu perusahaan
negara pun ikut lebur mencari tahu
tentang segala sesuatu mengenai
batik. Setelah melewati perjalanan,
usaha batiknya akhirnya berdiri,
tahun 1996, dengan nama Andis
Batik Druju. Nama Andis pun dipilih
dengan alasan sederhana, yaitu
singkatan nama keduanya yaitu Anti
- Edy Subagio.
Meskipun sudah memiliki nama,
namun batik yang diproduksinya
belum memiliki kekhasan. Bahkan
ketika itu dirinya belum mencantumkan merek di produk miliknya.
Meskipun produk batiknya sudah
sering dikirim hingga ke luar negeri

seperti Amerika, Prancis, Jepang
hingga Afrika, tapi mereka belum
mengenal nama Andis karena tidak
ada label di baju maupun kain yang
mereka produksi.
Pembeli dari Amerika, menurut
Anti, umumnya menyukai motif bulat-bulat sedangkan dari Jepang lebih
menyukai bunga-bunga. ”Biasanya
ada yang pesan ke kami, kemudian
mereka beri merek sendiri,” tambahnya.
MereK, MOTiF DaN TeKNiK
SaMbuNgaN
Dengan belum dikenalnya nama
Andis, tentu menyulitkan mereka
berkembang lebih besar lagi. Melalui
suatu pameran di Jakarta, sekitar dua
tahun lalu, Andis Batik Druju pun
menemukan jodohnya yaitu Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) dari PTPN X. Dari sana, Anti
mulai mencantumkan label Andis

di produk miliknya. Bersama PKBL
dari PTPN X, Anti dan Andis Batik
kemudian diajak mengikuti berbagai
pameran di antaranya di Malaysia
dan Hong Kong.
Persoalan nama atau merek ini
bagi Anti sebenarnya sangat penting.
Lebih lagi, batik yang dihasilkannya berbeda dibandingkan dengan
produk-produk sejenis. Dari segi
motif, Anti banyak mengambil dari
berbagai jenis ﬂora maupun fauna
yang banyak ada di lingkungan
sekitarnya.
Ia mencontohkan, tanaman padi,
kupu-kupu, bunga-bunga, daun
dan yang terbaru yaitu motif pohon
tebu. Motif pohon tebu yang baru
dikeluarkannya tahun ini. Menurut
Anti, itu terinspirasi dari banyaknya pohon tebu yang mulai tinggi
di areal perkebunan tidak jauh dari
rumahnya.
Selain itu, yang justru sangat unik
yaitu teknik sambung yang sampai
sekarang belum ada yang menyamai.
Teknik yang ditemukannya tahun
2003 ini seolah menjadi identitas
Batik Andis. Dengan teknik tersebut,
pengerjaan atau proses membatik
juga menjadi tidak
sama seperti
batik-batik
yang lain.

Umumnya, proses membatik
dilakukan dengan menggambar
sketsa, kemudian dibatik, diwarna
baru kemudian dijahit sesuai dengan
desain yang ditentukan. Namun,
Andis berbeda. Kain yang akan disulap menjadi busana justru langsung
dijahitkan oleh Anti ke penjahit yang
sudah dipercaya menerjemahkan
desainnya menjadi busana, baru
kemudian digambar dan kemudian
dibatik.
Sambil berjalan dari ruangan ke
ruangan, Anti menceritakan panjang lebar proses membatik untuk
mendapatkan sebuah busana yang
sangat indah. Di salah satu ruangan
di rumahnya, proses penciptaan
tersebut dilakukan.
Sekitar 15 orang pembatik yang
terbagi menjadi empat kelompok
terlihat sibuk mulai mengambil lilin
dengan canting kemudian menggoreskannya di kain atau baju yang
mereka kerjakan. Semua dilakukan
dengan penuh kehati-hatian.
Pembatik yang bekerja di tempatnya hampir seluruhnya berasal dari
Kota Batik, Pekalongan. Sebenarnya
Anti sempat juga mengajarkan
membatik kepada warga di sekitar
rumahnya, namun ternyata hasilnya
tidak sesuai dengan keinginannya.
Setelah semua bagian kain atau
baju selesai dibatik, proses kemudian
dilanjutkan ke pewarnaan. ”Setelah
itu baru dilorot untuk menghilangkan lilin dan setelah itu baru dicuci
bersih,” lanjut ibu kelahiran tahun
1965 ini.
Karena menggunakan bahan obat
yang cukup bagus, Anti mengatakan batik bikinannya bisa dicuci
dengan detergen apa saja tanpa
harus dilakukan perawatan khusus.
Dia mengatakan, meskipun dicuci
dengan detergen, warna Batik Andis
tidak akan pudar.
Dengan teknik menyambung
yang diciptakannya, motif batik di
baju tidak akan terlihat terputus.
Umumnya, motif batik di baju akan
terputus terutama di bagian bahu,
potongan saku serta jahitan badan.
Terputusnya motif, dikatakan
Anti sebenarnya bisa mengurangi
keindahan busana itu sendiri. Anti
menyadari teknik yang ciptaannya
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bisa saja ditiru orang lain. Karena
itu, saat ini dirinya sedang memikirkan langkah untuk mematenkan
kreasinya.
TeMbuS rP 12 JuTa
Melihat-lihat ruang pamer koleksi
Andis Batik di bagian depan rumahnya bisa dipastikan banyak yang terpikat. Baju pria maupun wanita serta
kain yang umumnya berbahan sutra
tentu menjadi godaan yang sulit dilawan, terutama penggemar batik.
Harga yang dibandrol Anti memang tidak main-main. Baju yang
dikerjakan dengan teknik batik cap
berharga mulai dari Rp 250 ribu
hingga Rp 3 juta. Sedangkan batik
tulis yang menjadi spesialiasi Andis
Batik justru bisa sampai Rp12 juta.
Menurutnya, dari awal dirinya
memang sengaja menyasar segmen menengah ke atas. Dalam
pandangan Anti, harga tersebut
sebanding dengan keindahan kain
serta motif yang akan dikenakan si
pembeli.”Apalagi untuk batik tulis.
Itu sesuai juga dengan kerja dari
pembatiknya,” tambahnya.
Saat ini, pemasaran baru dilakukan sebatas mengikuti pameran serta
promosi gratis dari mulut ke mulut.
Ke depan, Anti juga sudah memiliki
rencana untuk membuat situs koleksi
Andis Batik Druju sehingga bisa
diakses pecinta batik dari seluruh
penjuru dunia.
Meskipun promosi yang dilakukan baru terbatas, namun sudah
banyak pembeli bahkan dari luar
kota seperti Jakarta yang sengaja da-

tang langsung ke tempatnya untuk
membeli.
Pembeli yang datang dari jauh
biasanya langsung memborong
dalam jumlah banyak sekaligus.
Sekarang ini, penjualan produk Andis Batik sudah didominasi di dalam
negeri. Padahal sebelumnya hampir
60% penjualan justru diperuntukkan
untuk pasar luar negeri.
Sebagai pengusaha, dia menuturkan tentu ada masa-masa dimana
dirinya mengalami masa surut. Dan
itu sudah pernah dialaminya ketika
terjadi bom Bali pertama tahun 2002.
Ketika itu Anti sampai harus menjual
dua asetnya berupa dua bidang tanah seharga Rp700 juta harus dijual.
”Bagaimana lagi, pesanan dalam
jumlah banyak sudah jadi tapi tidak
terjual. Padahal kan saya juga harus
bayar karyawan dan kembali membeli bahan baku,” kata Anti.
Pelan-pelan Andis Batik kembali
berusaha bangkit meskipun cobaan
kembali mendera ketika kembali
terjadi bom Bali kedua tahun 2005.
Secara perlahan, usahanya baru
benar-benar pulih kembali dalam
waktu empat tahun. Dari situ juga
Anti semakin meyakini untuk memperbanyak investasi di bidang lain.
Melihat semakin banyaknya
pemain batik saat ini, Anti memahami persaingan tentu akan semakin
ketat. Usaha atau merk batik baik
yang sama-sama bermain di kelas
menengah atas maupun yang berusaha meraih pasar dengan harga di
bawah produk miliknya tentu selalu
mengintip peluang.

Menanggapi banyaknya pemain
batik tersebut, Anti memandang hal
tersebut sebenarnya bukan persaingan.
Baginya, semua produk memiliki
kekhasan. ”Kalau untuk yang menyambung seperti saya ini kan sampai
sekarang belum ada yang membuat.
Jadi ya tidak apa-apa kalau banyak
batik yang muncul,” kata peraih penghargaan Paramakarya tahun 2009 dari
pemerintah pusat di bidang kualitas
dan produktivitas ini.
Bagi Anti, karena batik sudah
menjadi bagian dari hidupnya
persaingan maupun naik turunnya
usaha sudah bukan lagi menjadi
penghalang. Dia bertekad akan tetap
melanjutkan usaha batik yang sudah
memberinya banyak hal ini sampai
kapan pun. Dirinya tidak rela jika kekayaan budaya nusantara ini justru
direbut dan diakui negara tetangga.
Sebagai mitra binaan PTPN X
yang cukup sukses, Anti memberikan saran kepada mitra binaan yang
lain untuk tidak takut memiliki ciri
khas sebagai pembeda dengan usaha
sejenis. Bahkan keunikan itu justru
bisa menjadi senjata dalam menghadapi persaingan.
Dirinya juga berharap PTPN X
lebih sering lagi mengajak dirinya
pameran, terutama ke luar negeri
untuk membuka pasar baru. ”Tapi
kalau pameran, enaknya satu stand
sendiri. Kalau satu stand berdua,
nanti konsepnya tidak nyambung
malah kurang bagus displaynya.
Calon pembeli juga menjadi kurang
tertarik untuk masuk,” urainya sambil tersenyum. 
foto-foto: siska prEstiWati

TENTANGANTI
Nama lengkap
: sumardianti
tempat tanggal lahir : solo, 5 september 1965
alamat
: Dusun Wonorejo rt 23/05 Druju
sumbermanjing Wetan,
Malang selatan - Jawa timur
produk
: spesialis sutra, baju wanita,
hem pria, sarung , selendang
kELuarGa
suami
: Edy subagio
anak
: Novi kristian utami (19)
Dianita utami (12)
andi Vita aryanto Hutama (9)
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KISAH SUKSES

pT DaSaplaST nuSanTaRa

TIngkaTkan ekSpOR

kurangi ketergantungan pada Captive market
Sempat terpuruk bahkan harus menanggung hutang sebesar rp 33,38 milliar, PT Dasaplast
Nusantara kembali bangkit. berbagai strategi dilakukan dan diterapkan untuk memulihkan
perusahaan yang tengah berada dalam kondisi sunset tersebut.
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siska prEstiWati
PRESIDENT Director PT Dasaplast Nusantara, Priyono mengatakan berbagai pembenahan dan strategi telah disusun
dan diterapkan untuk memulihkan dan meningkatkan performa PT Dasaplast Nusantara yang memproduksi karung
plastik. Pembenahan tersebut, tidak hanya dari sisi management, sistem pemasaran namun pembenahan juga dilakukan di bidang sumber daya manusia yang memiliki peran
sangat besar dalam produksi.
“Ya, mau tidak mau harus ada perubahan untuk kembali
memulihkan dan menyehatkan perusahaan ini. Di bidang
marketing, kami berusaha untuk mengurangi tingkat ketergantungan kepada captive market dan meningkatkan
ekspor,” ungkap Priyono ditemui di ruang kerjanya di Jalan
Raya Pecangaan No 3 Jepara.
Selama ini, ungkap Priyono penjualan produk PT Dasaplast masih banyak dari captive market yaitu berasal dari
permintaan pabrik-pabrik dari PTPN. Penjualan untuk captive market memang cukup mendominasi yaitu sebesar 44%
dari total penjualan.
“Dengan mengurangi jumlah captive market dan menambah jumlah pasar ekspor bisa meningkatkan keuntungan
bagi kami. Sehingga kami bisa melunasi hutang kami dalam
waktu 3 tahun ini,” aku Priyono.
Priyono menjelaskan perjanjian jual beli dengan captive
market dilakukan beberapa bulan sebelumnya sebelum musim giling tiba. Dengan kondisi yang unpredictable seperti
ini, kadang harga kesepakatan dengan captive market tidak
sebanding dengan harga bahan baku yaitu Polipropolin
mengalami kenaikan mengikuti harga minyak mentah dunia. Misalnya, perjanjian dengan captive market disepakati
saat harga Polipropolin masih seharga 1.200 dollar AS/ton,
namun saat mulai produksi harga Polipropolin sudah naik
menjadi 1.500 dollar AS/ton. Bahkan, pada Juni 2011 harga
Polipropolin sudah menembus angka 2.100 dollar AS/ton
.Sehingga, kadang PT Dasaplast harus mengalami kerugian.
“Kami baru membeli bahan baku saat order ada.Kalau
pasar ekspor, harga selalu update dan mengikuti harga ba-
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han baku. Sehingga, keuntungan bisa kami dapat dari pasar
ekspor,” ujarnya.
Saat ini, sambung priyono, PT Dasaplast sudah melakukan ekspor ke 14 negara didunia dan sudah mencapai 37 %
dari total sales. Sedang negara tujuan terbesar adalah Amerika Serikat yang mencapai 32 %, disusul dengan Jepang
yang mencapai Jepang 5%.
Guna mendukung pemasaran, PT Dasaplast pun mendirikan
kantor representatif yang ada di Kota Semarang. “Kami menilai
Pecangaan kurang strategis dan terlalu jauh. Untuk itu kami
mendirikan kantor representatif di Semarang untuk menerima
tamu dan mempresentasikan produk kami,” jelas dia.
Setelah melalui perjuangan, akhirnya PT Dasaplast memiliki kantor representatif yang berlokasi di Jalan Gajahmada yang tidak lain adalah pusat bisnis Kota Semarang.
Meskipun baru berdiri selama enam bulan, ternyata kantor
representatif PT Dasaplast yang ada di Semarang sudah
dikunjungi beberapa pembeli yang berasal dari luar negeri,
salah satunya pembeli dari Jepang.
“Kami bersyukur, banyak tamu yang datang ke kantor representatif kami di Semarang. Bahkan, pembeli dari Jepang
sudah lebih dari dua kali datang ke kantor kami,” jelasnya.
Priyono menjelaskan keberadaan kantor representatif
di Semarang tidak lain untuk meningkatkan penjualan. Pihaknya selalu memberikan kesempatan dan mengajak para
pembeli baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri
untuk melihat langsung proses pembuatan karung plastik
yang ada di Pecangaan, Jepara.
UBAH MINDSET UNTUK TINGKATKAN PRODUKTIVITAS
Tidak hanya dibidang marketing, Priyono juga melakukan pembenahan di bidang manajemen. Khusus dibidang
ini, pihaknya telah menerapkan sistem Activity Base Counting (ABC). Dimana, dalam penerapan tersebut kegiatankegiatan yang memang perlu ada saja yang akan dibiayai
oleh perusahaan. Sedang untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu ada atau tidak terlalu penting atau tidak memiliki
manfaat baik perusahaan ya tidak perlu ada dan tidak perlu
mendapatkan pembiayaan dari perusahaan.

Dengan penerapan sistem ABC, banyak hal yang bisa
dibenahi dan diperbaiki dalam rangka meningkatkan produksi dan kualitas produk. Termasuk dibidang Sumber Daya
Manusia (SDM), mengingat peran SDM sangatlah penting
terhadap produk yang dihasilkan.
Priyono menceritakan sebelum dilakukan perubahan, dirinya melihat para karyawan yang mayoritas kaum perempuan ini kalau datang ke pabrik berpakaian seadanya. Bahkan bisa dikatakan seperti orang mau pergi bermain atau
bertandang ke rumah teman atau tetangganya.
“Beberapa dari mereka menggenakan kaos, celana pendek dan tidak memakai sepatu. Penampilan seperti orang
mau dolan (bermain-red). Kalau dari niat SDM saja kurang
ya tidak bisa dituntut produktivitasnya,” akunya.
Untuk itu, jelas Priyono, pihaknya memberikan seragam
dan mewajibkan setiap karyawan yang 90% kaum perempuan ini untuk menggunakan seragam dan bersepatu setiap
pergi kerja. Bila ditemukan karyawan yang tidak mematuhi,
maka yang bersangkutan akan langsung dipersilahkan untuk pulang dan tidak usah bekerja.
“Tidak mudah mengubah mind set pekerja, apalagi di sini
(Jepara-red). Karakter pekerjanya nerimo (menerima) jauh
berbeda dengan orang Surabaya,” ujarnya.
Tidak mudah mengubah prinsip orang Jepara, ungkap
Priyono, namun disisi lain dirinya dituntut agar PT Dasaplast
bisa meningkatkan produktivitas agar bisa memenuhi permintaan dan bisa menyehatkan perusahaan. Maka, untuk
membangkitkan semangat para pekerja, dirinya berusaha
menerapkan sistem reward atau penghargaan. Setiap pekerja yang bisa memenuhi target maka akan mendapatkan
penghargaan dari perusahaan.
Adanya perubahan mindset sangat berpengaruh pada
tingkat produktivitas. Dalam tiga bulan, produktivitas karyawan meningkat cukup besar. Data PT Dasaplast per Juni,
menunjukkan adanya peningkatan produktivitas yang
sangat signiﬁkan, dari Rp 1.5 milliar pada Juni 2010 meningkat menjadi Rp 2.8 milliar pada Juni 2011 ini.
“Ya, Alhamdulillah ada peningkatan 187 %. Prestasi ini
akan kami apresiasi, dimana selama ini para karyawan tidak

pernah merasakan liburan. Insyaallah, tahun ini kami akan
menggadakan rekreasi,” ujarnya.
Masih menurut Priyono, kondisi PT Dasaplast yang terus
membaik tidak lain karena jerih payah dan kerja keras serta
tekad yang kuat dari para karyawan pabrik karung plastik
ini. Sehingga, para karyawan pun berhak mendapatkan
apreasi dari apa yang telah mereka lakukan.
JADIKAN SHODAQOH SEBAGAI KEBIASAAN
Selain berusaha mengubah management, Priyono pun menyisipkan nilai-nilai agama kedalam kehidupan di lingkungan
pabrik. Berbagai kegiatan keagaaman pun digelar, seperti
menggelar acara istighosah akbar setiap dua bulan sekali. “Tidak hanya istighosal massal saja, kami juga mewajidkan orangorang tertentu untuk mulai belajar shodaqoh,” jelasnya.
Shodaqoh, sambung Priyono merupakan upaya untuk
membersihkan diri dari harta yang kurang bersih. Selain itu,
kepercayaan bahwa Allah akan mengembalikannya berlipatlipat pun merupakan semangat PT Dasaplast untuk menyehatkan perusahaannya. “Berkali-kali kami membuktikan,
saat kami sudah memasuki jatuh tempo untuk membayar
hutang, ada saja rezeki yang datang. Untuk itu, kami terus
menggalakkan kegiatan ibadah di perusahaan ini dan berusaha menjadikannya sebagai kebiasaan,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan performance PT Dasaplast, Priyono pun menerapkan sistem kepemimpinan jawa yaitu
ngewongke uwong (memanusiakan manusia). Priyono mempercayai bila dirinya bisa menghormati karyawannya maka
karyawanya pun akan menghormatinya. Sehingga, perintah
yang dirinya berikan akan dilakukan dengan senang hati
dan tanpa ada paksaan atau rasa takut.
Bila ada karyawan yang melakukan kesalahan, Priyono
mengungkapkan dirinya tidak akan memarahi karyawan
tersebut di depan umum. “Saat ini, apa yang karyawan saya
makan juga saya makan. Nanti kalau PT Dasaplast ini sudah
bagus, maka apa yang saya makan juga akan dimakan oleh
seluruh karyawan saya. Artinya, kami tidak membeda-bedakan sajian makanan antara karyawan ataupun management,” pungkasnya. 

foto-foto: DJoko kristioNo
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pg TOelangan

Beberapa tahun terakhir, Pabrik Gula (PG) Toelangan selalu mengalami kerugian,
bahkan Direktur Utama PTPN X Subiyono pun hendak mempertimbangkan keberadaan
pabrik gula yang berlokasi di Sidoarjo tersebut. Namun, musim giling tahun 2011 ini,
PG Toelangan menunjukkan prestasi yang sangat membanggakan. Data Juli 2011,
PG Toelangan berhasil memproduksi 3.200 ton gula. Padahal berdasarkan kontrak
management target produksi untuk PG Toelangan tahun 2011 ini adalah 6.159 ton gula.

beRDaYakan SDm

dan Rawat mesin yang ada
siska prEstiWati
“TAHUN ini, kami optimis bisa
mencapai target yang tertulis di kontrak management dan tidak merugi
lagi,” kata Administratur PG Toelangan, Ir. Arief Djatmiko.
Diakui Arief, beberapa tahun
terakhir PG Toelangan mengalami
kerugian, untuk itu pada musim
giling tahun 2011 ini, pihaknya telah
melakukan perbaikan di semua
bagian. Dimana perbaikan tersebut
dilakukan untuk meningkatkan
performance PG Toelangan agar
menjadi sebuah perusahaan yang
sehat sehingga bisa mensejahterakan
seluruh karyawan PG Toelangan
yang total karyawannya, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak
tetap mencapai 860 orang.
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“Besarnya jumlah karyawan memang bisa menyerap anggaran yang
cukup besar (57% dari total biaya)
maka perbaikan lebih kami tekankan
pada Sumber Daya Manusia (SDM)
yaitu memberdayakan seluruh SDM
yang ada dengan semangat harmonisasi antar bagian,” ungkap dia.
Beberapa bulan sebelum masuk
masa giling, sambung Arief, seluruh
karyawan pabrik gula diwajibkan
mengikuti inhouse training, dimana pada inhouse training lebih
dititik beratkan pada membangun
semangat kerja, membangun rasa
tanggung jawab, rasa memiliki perusahaan serta kedisiplinan. Diharapkan saat musim giling tiba semua
karyawan yang ada di pabrik gula
bisa benar-benar melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung
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jawab dan disiplin.
“Pada saat inhouse training,
selain menyebarkan semangat untuk
membangkitkan PG Toelangan. Saya
juga menjelaskan aturan yang wajib
dipatuhi oleh seluruh karyawan
dengan tegas.
Arief mengakui dirinya cukup
tegas kepada karyawan. Sikap ini
dilakukan tidak lain agar para
karyawan bisa disiplin dan benarbenar bekerja. Sebab kelangsungan
PG Toelangan terletak ditangan para
karyawan, melalui etos kerja yang
baik akan sangat berpengaruh pada
hasil produksi pabrik gula.
Tidak hanya menerapkan kedisiplinan, Arief juga rutin melakukan
evaluasi kerja setiap hari. Bahkan
untuk evaluasi kerja, dirinya juga
mewajibkan para kepala bagian un-

foto-foto: DJoko kristioNo

tuk hadir dengan melibatkan RC dan
para mandor.
“Mungkin selama ini tahuntahun sebelumnya para mandor
kurang dilibatkan dalam evaluasi,
sehingga para mandor tidak mengetahui kekurangan/kelemahan PG
dan para mandor tidak mengetahui
managemen policy yang akan datang.
Dengan melibatkan para mandor,
saya berharap evaluasi bisa diketahui, dipahami dan bisa diterapkan
secepatnya,” jelasnya.
Masih menurut Arief, untuk
menjaga kedisiplinan para pekerja.
Dirinya rutin melakukan inspeksi
mendadak (sidak) ke setiap stasiun
yang ada di dalam proses produksi.
Inspeksi secara mendadak ini dilakukan di saat pergantian shift dan
jam-jam rawan bagi para pekerja,
“terurama pada malam dan dini
hari, karena pada jam-jam tersebut
adalah jam-jam orang ngantuk, kalau
ketahuan ada yang tidur, ya saya
suruh pulang,” jelasnya.
Arief menekankan bila dirinya
memergoki karyawan yang tidur saat
bekerja lebih dari tiga kali, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk
memberikan sanksi terhadap yang
bersangkutan. Peraturan ini sengaja
diterapkan agar setiap karyawan bisa
bekerja dengan sungguh-sungguh
dan penuh tanggung jawab.
“Kami memang tegas
dalam menegakkan
aturan. Bahkan, kami
telah memecat dan
melaporkan ke polisi,
seorang karyawan yang
terbukti mencuri di
pabrik,” ujarnya.
Tidak ada Investasi,

Hanya Merawat Mesin yang Ada
“PG Toelangan Tidak ada investasi untuk perbaikan kinerja mesin,
justru mesin yang ada kami rawat
sebaik-baiknya,” tegas Arief.
Perawatan yang dilakukan,
ungkap Arief adalah meminimalkan
kebocoran-kebocoran yang selama
ini sering terjadi. Kebocoran yang sering terjadi di beberapa stasiun dan
bagian, mulai dari kebocoran uap,
nira, stroop, panas serta tebu yang
tercecer di emplasemen.
“Upaya yang dilakukan untuk
meminimalkan kehilangan panas
dengan menyempurnakan isolasi di
hampir seluruh pipa-pipa uap, yang
digunakan sebagai penggerak semua
mesin-mesin yang ada selama proses
produksi berlangsung.” ungkap dia.
Selain mengurangi kebocoran-kebocoran tersebut, juga menekankan
untuk menjaga kebersihan alat dan
lingkungan kerja. Arief menyadari,
kebersihan sangat mempengaruhi
kenyamanan para karyawan saat
bekerja. Keadaan lingkungan atau
mesin yang kotor bisa mempengaruhi semangat dan etos kerja para
karyawan. Selain itu, kondisi
lingkungan kerja yang kotor juga
bisa mempengaruhi kerja mesin
yang bisa berdampak pada hasil

produksi. Untuk itu, Arief mewajibkan agar setiap stasiun di pabrik
gula harus bersih dari segala macam
kotoran yang ditimbulkan dari kegiatan produksi.
“Saya selalu melihat kebersihan
mesin dan lingkungan, bahkan saya
tidak segan-segan menempelkan
tangan saya ke tempat yang kotor
dan akan saya tunjukkan tangan saya
yang kotor ke karyawan yang bersangkutan. Ini saya lakukan sematamata untuk menjaga kebersihan
tempat kerja,” tutur Arief.
Tidak heran, agar setiap stasiun di
pabrik gula selalu ada sapu dan kain
lap. Hal ini dimaksudkan agar setiap
karyawan bisa dengan mudah dan

 ir. arief Djatmiko
Administratur PG Toelangan
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cepat untuk membersihkan setiap
kotoran yang ditimbulkan selama
proses giling. Segala prasarana dan
sarana kebersihan di lingkungan
tempat kerja saya penuhi (tempat
sampah dan alat pembersih lainnya),
kata Arief.
Meskipun tindakan Arief terkesan
ekstrim, namun perubahan sangat
terlihat di dalam pabrik. Kini seluruh
bagian di dalam pabrik gula Toelangan bersih dan nyaman. Tidak
terlihat lagi batang-batang tebu yang
berserakan di emplasement, atau
serpihan-serpihan kotoran di mesinmesin serta tetesan nira dan stroop
yang lengket di lantai pabrik.
Contoh di stasiun ketel, dimana
bagian ini merupakan wilayah yang
sangat berpotensi untuk cepat kotor,
akibat debu dari sisa pembakaran
bahan bakar yang berasal dari ampas
awur. “Aturan harus bersih yang
kami terapkan, apalagi stasiun ketel

merupakan jantungnya pabrik harus
selalu bersih,” jelas dia.
Arief menjelaskan penghemat
an uap sangat berdampak pada
pemakaian bahan bakar. Sehingga,
stok bahan bakar di PG Toelangan
berlebih, bahkan PG Toelangan bisa
membantu bahan bakar berupa ampas awur kepada PG Watoetoelis, PG
Djombang Baru, dan PG Lestari yang
juga milik PTPN X.
Selain melakukan kebersihan di
semua tempat, ujar Arief juga sangat
menekankan terhadap pelaksanaan
SOP contohnya di stasiun Ketel
dengan meniadakan udara palsu
yang masuk ke dapur ketel. Di stasiun gilingan dipasang angka-angka
SOP rpm dan saat operasional petugas berpedoman pada angka-angka
parameter tersebut untuk mengendalikan rpm yang ditunjukkan pada
digital display, monitoring umpan di
meja tebu dan imbibisi gilingan akhir

Data produksi PABRIK GULA TOELANGAN per PERIODE TAHUN 2011
No.	PARAMETER	KONTRAK 	PERIODE I	PERIODE II	PERIODE III	PERIODE IV	PERIODE V TOTAL s/d awal
			
MANAJ.	THN 2011	THN 2011	THN 2011	THN 2011	THN 2011	September
1
2
3
4
5

Tebu Digiling (ton) 232.509,0
Kap. Inclusif (tcd)
1.400,0
Rendemen Eff
8,04
SHS (ton)
18.697,4
Ampas (Bal)		

7.861,4
1.067,4
6,25
241,0
0

22.034,6
1.377,2
6,53
1.515,0
600

20.926,1
1.395,1
7,20
1.539,0
9.800

21.709,2
1.447,3
7,69
1.724,5
12.325

21.297,9
1.419,9
8,06
1.723,5
12.250

93.829,2
1.372,5
7,27
6.743,0
34.975
Sumber: PG Toelangan
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dengan menggunakan CCTV.
Monitoring pemenuhan tekanan
uap bekas untuk kebutuhan proses
dipasang indikator alarm, apabila
tekanan uap bekas tidak terpenuhi
sesuai SOP, maka alarm akan memberi tanda suara. Sehingga dengan
adanya indikator ini akan mempercepat di dalam pemenuhan kebutuhan
proses.
Secara periodik, RC melakukan
briefing kepada mandor dan operator pada saat pergantian shift serah
terima tugas dan tanggung jawab di
tempat kerja.
Tebu Bersih, Langsung Digiling
Komitmen menjaga kebersihan
benar-benar diterapkan oleh Arief di
segala sektor, tidak hanya menerapkan di lingkungan pabrik. Arief juga
mensosialisasikan kebersihan tebu
kepada para petani yang memasok
tebunya ke PG Toelangan.
“Tebu yang Manis, Bersih dan
Segar (MBS) sangat berpengaruh terhadap hasil gulanya. Untuk itu, saya
menjanjikan kepada para petani, bila
mereka memasok tebu MBS, maka
tebu bisa langsung digiling tidak
perlu antri,” paparnya.
Dengan komitmen tersebut,
sambung Arief bisa memotivasi para
petani, sopir dan penebang untuk
merawat dan mengirim tebu yang
MBS ke pabrik gula. Selama ini, tidak
sedikit para petani dan sopir yang
seenaknya mengirim tebu ke pabrik
gula, kondisi tebu yang kotor dan tidak MBS sangat menyulitkan dalam
proses produksi.
Selain menjanjikan proses yang
cepat, Arief juga menyediakan tempat istirahat, hiburan (TV), kamar
mandi yang bersih dan nyaman bagi
para sopir serta awak truk pengangkut tebu. Hal ini menurut Arief
merupakan bagian dari service yang
diberikan untuk para sopir dan awak
truk, sehingga siapa pun pasti akan
senang bila mengirim tebu ke PG
Toelangan.
“Kamar mandi bersih ini, terinspirasi dari kamar mandi yang
ada di SPBU-SPBU yang membuat
siapa saja pengunjung SPBU yang
hendak buang air akan merasa
nyaman,”pungkasnya. 

Sempat
Cemas
Tembakau Klaten Tetap Untung
Gencarnya kampanye anti rokok yang disuarakan oleh lembaga kesehatan
dunia, tampaknya kurang dirasakan oleh beberapa pihak. Salah satu unit usaha
PT Perkebunan Nusantara X (Persero) yakni Kebun Tembakau Klaten (KTK)
dengan produk unggulannya tembakau cerutu Vorstenlanden, juga merasakan
peringatan itu sebagai kekhawatiran.
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DErY arDiaNsYaH
NAMUN demikian ketika peringatan semakin disuarakan, toh kontribusi ekspor tembakau cerutu Vorstenlanden justru mengalami peningkatan.
Administratur Kebun Tembakau Klaten, Y. Subagyo, mengatakan, kontribusi tembakau Indonesia untuk pasar
internasional pada tahun 2009 mencapai 37% dari kebutuhan dunia. Sedangkan kontribusi tembakau Klaten
untuk pasar internasional mencapai
5,65% pada tahun yang sama.
Pencapaian tersebut sesuai dengan
apa yang dilakukan untuk membenahi tanaman tembakau. Mengembalikan pada tradisi budaya tanam
tembakau juga dilakukan agar kualitas tanaman tembakau tetap terjaga
dengan baik.
Lebih jauh Y. Subagyo, mengatakan, tahun 2011 di Eropa ada regulasi
mengenai pengurangan penggunaan
Homogenized Tobacco Leaf (HTL), karena diindikasikan mengandung zat
kimia.
“HTL lazimnya untuk omblaad/
pembungkus cerutu,” ungkap Subagyo saat ditemui di ruang administratur Kebun Tembakau Klaten, 11 Juli

2011 lalu.
Subagyo melanjutkan, bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan yakni dengan mengirim tembakau yang
lebih natural rendah residu zat-zat
kimia. Itu dilakukan demi kebutuhan
ekspor. Dengan demikian diharapkan
ekspor semakin meningkat.
Seperti diketahui, tanaman tembakau merupakan tanaman yang
proses penanamannya tidak boleh
lengah, karena masa tumbuh tanaman tembakau pendek. “Jika ditemukan dari salah satu daun tembakau
rusak, maka akan berdampak pada
daun yang lain yang juga bisa rusak,”
kata dia.
Pemilihan dan pengolahan benih
menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Benih pilen tembakau
(benih yanga telah dilapis dengan
campuran bahan tertentu) yang akan
ditanam dalam polybag harus kering.
Ini dimaksudkan agar kalau ditanam
cepat pecah karena pengaruh kelembaban tanah media bibit.
Keadaan kering pada benih benarbenar dipastikan maksimal. Jika tidak, proses pemecahan benih dalam
polibag semakin lama. “Semakin
kering pilen atau benih, memperce-

pat proses pemecahan pilen dalam
tanah,” tegasnya.
SiLaK gebruS
Pentingnya pemilihan benih, harus
didukung dengan media tanam yang
baik. Penerapan pola tanam yang
baik, akan menghasilkan tanaman
yang berkualitas. Pola penanaman
yang diterapkan pada tanaman tembakau Klaten yakni dengan cara silak
gebrus.
Cara tersebut efektif untuk mengembalikan fungsi tanah sebagai
media tanam pada tanaman tembakau. Dalam silak gebrus, lahan perkebunan yang ditanami tembakau
terlebih dulu dibajak secara merata.
Setelah tanah rata, maka dibuatlah
got untuk drainase/pengairan antartanaman.
“Sebelumnya pola silak gebrus sudah pernah diterapkan, tetapi tahapan yang didahulukan adalah pembuatan got, kemudian tanah baru
dibajak. Cara seperti itu menghasilkan tanah olah kurang maksimal karenanya media tanam kurang subur,”
ujar Subagyo.
Dengan menerapkan pola tanam
silak gebrus, pengaruh hasil yang bisa

foto-foto: DJoko kristioNo
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dirasakan pada tanaman tembakau derajat celcius. Jika hasil yang dicapai
antara lain kerataan pada daun apa- ingin maksimal, kondisi ruangan habila sudah kering. Daya bakar daun rus terterjaga kelembabannya, tutup
tembakau semakin lama dan taste plastic digunakan untuk membantu
menjaganya. Tumpukan tembakau
daunnya pun semakin baik.
Setelah proses pengolahan tanah dibuka jika daun tembakau berusia 7
dengan pola silak gebrus, proses pe- hingga 9 hari.
“Pada prinsipnya jika kelembaban
ngeringan atau curing daun tembakau menjadi hal yang perlu diperha- ruangan menurun, maka penutup
tikan. Dulu proses itu dilakukan plastik pada fermentasi harus ditudengan mengandalkan insting saja. tup. Kalau kelembaban udara naik,
Tetapi karena hasil yang didapat ku- penutup segera dibuka,” lanjutnya.
rang maksimal akhirnya cara tersebut Ketika menanam tanaman tembakau,
setiap petani tembakau harus pandai
diubah.
Sebelumnya, pengeringan dilaku- membaca cuaca. Jika butuh air, maka
kan dengan membentangkan daun harus segera ditambah. Dengan cara
dan diberi jarak sekitar 4 cm antar- seperti itu, hasilnya akan maksimal.
Terbukanya komunikasi antar pedaun. Tetapi karena belum menggunakan alat ukur maka pemasangan rusahaan dengan mitra kerja mendaun tembakau tidak teratur. Akhir- jadi hal yang penting dalam menjaga
nya, Subagyo menetapkan ukuran rantai makanan perusahaan. Begitu
antar daun dengan menggunakan juga dengan Kebun Tembakau Klaalat sehingga konsistensi peletakan ten, melakukan perundingan dengan
daun menjadi teratur. “Ukuran yang para petani diharapkan mampu terideal antardaun saat proses curing cipta suasana mitra kerja yang baik.
Dikatakan Subagyo, bahwa inihanya 4 cm saja. Tetapi harus konsisten mensejajarkan daunnya tersebut,” lah yang membedakan petani tebu
dengan petani tembakau. Harga temkilahnya.
Proses pengeringan atau curing bakau disepakati perusahaan dengan
perlu memperhatikan beberapa hal. petani di awal tanam. Perundingan
Misalnya tetap menjaga kelembaban yang diadakan perusahaan dengan
ruangan serta kadar air. Untuk ting- petani hanya untuk menentukan harkat kelembaban ruangan pada hari ga per kilo tembakau setelah panen
ke - 1 hingga 3 hari yakni 80% sam- (tembakau kering). Jika harga disepai 85%. Untuk kadar air yang sesuai pakati maka petani akan membepada hari terakhir pengeringan men- rikan lahan persawahannya untuk
dikelola oleh Kebun Tembakau
capai 18% sampai 20%.
Jika kelembaban terlalu tinggi Klaten.
Luas lahan petani yang dikelomaka yang harus dilakukan adalah
dengan memasang api omprong di la Kebun Tembakau Klaten seluas
los pengering. Cara lain yakni me- 391 hektar, meliputi Tembakau
nyiramkan air di lantai tempat proses Bawah Naungan (VBN) seluas
pengeringan, hal ini dilakukan apa- 215 hektar dan Tembakau
bila kelembaban ruangannya kurang. Na Oogst (NO) seluas 148
Kondisi ruangan harus tetap dijaga, hektar. Dengan capaian
penurunan maupun peningkatan luas lahan seperti
kelembaban maupun kadar airnya itu, terbukti tatidak drastis.
Kurang optimalnya proses
daun tembakau jika belum
dilakukan fermentasi.
Proses fermentasi daun
tembakau dengan kualitas ekspor yang ideal
bisa memakan waktu 40
hari. Suhu pada proses
fermentasi maksimal
 Y. Subagyo
mencapai 47 hingga 49
Administratur Kebun Tembakau Klaten

hun 2009 Kebun Tembakau Klaten
mampu mensuplai 1.500 karton tembakau berkualitas baik. Peningkatan
juga dirasakan pada tahun 2010 lalu,
yang mampu menembus angka 2.000
karton dengan mutu yang sama.
Sedangkan untuk tahun 2011, permintaan terhadap tembakau mengalami kenaikan. Dari total loi sekitar
3.990, tembakau berkualitas baik
mencapai 60% sedangkan tembakau
filler mencapai 40%. Sedangkan tujuan ekspor tanaman tembakau mulai
dari Eropa seperti negara Swiss, Jerman, Belanda, Swedia, Skandinavia,
Belgia.
Swiss merupakan negara paling
banyak mengimpor dari Kebun Tembakau Klaten. Tidak hanya di Eropa,
di kawasan Asia seperti China menjadi konsumen tembakau tersebut.
Tercatat dalam kurun waktu 2
tahun sejak tahun 2009 hingga 2011
laba yang dihasilkan mengalami
peningkatan. Tahun 2009 laba bisa
mencapai Rp 966,35juta tahun 2010
mencapai Rp 361,43 juta dan target
RKAP tahun 2011 sebesar Rp 3,72
miliar.
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SAJIAN UTAMA

mOTIVaSI &
SemangaT

DemI TaRgeT gIlIng 2011
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Apa kabar..? Sukses..!
Gempolkrep..? Jaya..!
Karyawan..? Makmur..!
DErY arDiaNsYaH
iTuLah yel-yel yang dikumandangkan karyawan Pabrik gula (Pg) gempolkrep, Kabupaten Mojokerto, menjelang musim giling 2011. Dengan
tekad untuk mencapai target giling
serta rendemen yang tinggi, seluruh
karyawan Pg gempolkrep menyambutnya dengan penuh suka cita.
Semangat dan motivasi seluruh karyawan Pg gempolkrep menjadi bekal
berharga untuk bersama-sama bisa memenuhi target yang sudah direncanakan dan dicanangkan tersebut.
Direktur utama PT Perkebunan
Nusantara X (Persero), ir. Subiyono,
MMa, menyampaikan, bahwa niat

seluruh karyawan Pg gempolkrep
untuk mencapai target giling serta target rendemen yang sudah
direncanakan bisa tercapai dengan
baik. Motivasi harus tetap dibangun
agar semangat tetap ada.
“Mudah-mudahan niat seluruh
karyawan Pg gempolkrep juga merupakan keinginan bersama seluruh
elemen yang ada di PTPN X,” ungkapnya saat membuka acara Selamatan
buka giling 2011 di Pabrik gula gempolkrep, 28 april 2011 lalu.
Sesuai dengan yang disepakati
antara manajemen perusahaan dengan administratur Pg gempolkrep,
bahwa pada giling 2011 ini, kontribusi
Pg gempolkrep sebanyak 27 ribu ton
dengan kapasitas giling 600 CCD dan
target rendemen sekitar 8. Luas area
Pg gempolkrep 12 ribu hektar dengan
jumlah tebu sebanyak 1 juta ton.
Pg gempolkrep pada giling 2010

mampu mendapatkan laba sebanyak
rp 76 miliar dengan perhitungan harga gula sebesar rp 8.000. Jika giling
2011 ini harga gula bisa menyentuh
angka rp 7.350, maka gempolkrep
harus bisa mendapatkan laba sebanyak rp 90 miliar.
Subiyono menegaskan, untuk
mencapai rendemen yang bagus perlu memperhatikan beberapa factor,
antara lain bahan baku. Selain itu jangan sampai mengalami jam berhenti yang terlalu lama. Setiap karyawan
harus memaksimalkan proses, agar
jam berhenti bisa ditekan hingga menyentuh angka 0.
Waktu giling juga harus diperhatikan, ideal waktu giling sekitar 163
hari. Jika semuanya terpenuhi maka
rendemen bisa dicapai dengan baik.
“Semua faktor harus diperhatikan
dengan teliti, agar target yang sudah
ditentukan bisa tercapai,” tegasnya.
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foto-foto: Djoko Kristiono

Subiyono, melanjutkan, bahwa PTPN
X masih menjadi yang terbaik menurut kementerian. Dengan pencanangan
swasembada gula yang mencapai 3 juta
ton, maka tugas PTPN X menjadi berat,
karena harus menjadi koordinator seluruh
PTPN di seluruh Indonesia. Peran tersebut
salah satunya adalah mengevaluasi bagi
hasil dengan petani, jangan sampai pembagian tersebut tidak merata.
Sedangkan dalam kesempatan ter
sebut, Wakil Bupati Mojokerto, Hj. Choi
runisa, menyampaikan, keberadaan
PG Gempolkrep bisa meningkatkan
perekonomian daerah. Karena banyak
tenaga kerja yang terserap untuk mem
bantu proses giling 2011 ini.
Selain itu, pihaknya berharap agar ren
demen bisa dicapai dengan baik dan harapan ke depan bahwa regulasi yang dibuat
tetap mengedepankan karyawan dan
petani sehingga terjadi kesinambung
an yang baik. “Kami juga menyampaikan
terima kasih kepada seluruh jajaran PTPN
X atas segala usahanya untuk sama-sama
membantu petani,” katanya.
Choirunisa juga menambahkan bahwa ke depan semoga ada solusi atas limbah yang dihasilkan dari sisa penggiling
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an agar tidak mencemari lingkungan.
Keberadaan PG Gempolkrep juga harus
bisa sama-sama melestarikan kebersih
an lingkungan dengan tetap memikirkan pengolahan limbah penggilingan.
Tebu Manten
Ada yang menarik dalam perayaan selamatan giling 2011 di PG Gempolkrep.
Sejumlah prosesi yang tidak boleh dilewatkan yakni arak-arakan dengan tradisi tebu manten. Entah siapa yang dulu
mengawali tradisi tersebut sehingga
menjadi kegiatan yang sepertinya wajib
diadakan menjelang selamatan atau jelang giling tiap tahunnya.
Tebu manten sendiri diistilahkan karena tebu-tebu tersebut dihias seolah-olah
seperti berpasangan. Tinggi tebu sekitar
2 meter, hiasan tebu terbuat dari kertas
berwarna-warni mirip seperti pengantin
laki-laki dan pengantin perempuan.
Tebu yang sudah dihias seperti pasang
an pengantin kemudian ditempatkan
pada dekorasi pernikahan yang dibawa
beberapa orang. Dekorasi pernikahan itu
ditempatkan pada kereta sehingga tampak seperti dekorasi berjalan.
Barisan tebu manten terdiri dari 6
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hingga 8 orang yang berperan dan berdandan seperti penari. Mereka juga berperan mengiring arak-arakan tebu manten untuk menuju prosesi selamatan
giling 2011 PG Gempolkrep. Arak-arak
an tebu manten itu kemudian berjalan
pelan-pelan menuju tempat sambutan. Sepanjang perjalanan ada beberapa orang yang menari seperti sebuah
pengawal arak-arakan.
Setelah memasuki tempat selamatan, beberapa orang yang membawa
tebu manten menyerahkan tebu kepada
Adm PG Gempolkrep, Wahyudi. Ia lantas
menyerahkannya kembali kepada seluruh kepala-kepala bagian. Proses penye
rahan disaksikan Direktur Utama PTPN
X, Ir. Subiyono, MMA, beserta jajaran
direksi serta sejumlah perangkat Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Dengan pemberian tebu kepada
Administratur PG Gempolkrep, prosesi arak-arakan tebu manten selesai.
Dengan penyerahan tebu-tebu tersebut
maka proses giling 2011 sudah bisa dilakukan. Diharapkan dengan melakukan prosesi arak-arakan tebu manten,
target giling serta rendemen yang tinggi bisa dicapai dengan baik. 

Roadmap, Iptek &
peningkatan SDm
Sudah menjadi budaya turun temurun
dalam PT Perkebunan Nusantara X
(Persero) menjelang musim giling tebu.
Ya, budaya melakukan istighosah, doa
bersama sekaligus berbagi atas nikmat
yang sudah diberikan Tuhan kepada
perusahaan berplat merah tersebut.
foto: DJoko kristioNo

wan.
Jika globalisasi tidak segera diITULAH yang ingin ditunjukkan
hadapi, maka potensi tertutupnya
PTPN X dengan mengadakan istighopabrik gula semakin terlihat. Untuk
sah, seperti yang berlangsung menjeitu, katanya, perlu dicari beberapa
lang musim giling 2011. Hal tersebut
solusi atas masalah.
dilakukan dengan niat untuk memoIa melanjutkan, dalam waktu 2
hon kelancaran kepada Tuhan atas
hingga 3 tahun ke depan, ada tiga
kesuksesan giling tebu.
hal penting yang harus dilakukan
Direktur Utama PTPN X, Ir. SubiPTPN X agar mampu meningkatkan
yono, MMA, dalam sambutannya
produksinya. Pertama, penyusunan
menyampaikan bahwa nikmat Tuhan
roadmap yang baik. Kedua, memperyang diberikan kepada instansi yang
hatikan pentingnya penggunaan ilmu
dipimpinnya sungguh luar
pengetahuan dan teknologi
biasa.
”Meskipun persaingan semakin
(iptek) dan yang ketiga pe“Nah, sebagai bentuk rasa
ningkatan kinerja Sumber
tinggi, PTPN X mampu
syukur atas nikmat yang
Daya Manusia (SDM) yang
berkontribusi dalam pemenuhan
diberikan maka digelarlah
di PTPN X.
gula nasional dengan menyumbang ada“Jika
istighosah. Kegiatan ini (isada karyawan yang
sekitar 99 ribu ton kepada negara.” potensial, perusahaan tidak
tighosah, Red) menjadi kegiatan yang harus dilakukan
segan-segan memberangkatsebagai wujud permohonan agar se- Globalisasi itu tidak mampu dice- kan karyawan tersebut belajar ke luar
muanya lancer,” kata dia, saat mem- gah, sehingga setiap perusahaan negeri. Dengan begitu, SDM kita seberikan sambutan pada “Istighosah harus mampu mencari inovasi baru. makin bagus kemudian mampu medalam Rangka Mensukseskan Giling Subiyono, menyatakan, persoalan nerapkan ilmu yang didapatnya unPabrik Gula dan Tanaman Tembakau demokrasi dan hak azazi manusia tuk kepentingan dan kemajuan PTPN
2011” di Hall Utama PTPN X, 25 April menjadi bagian yang harus diperha- X,” harapnya.
2011 lalu.
Dituturkan, untuk dana pensiun
tikan. Hal tersebut berdampak pada
Pihaknya berharap mendapatkan persaingan gula dengan negara lain, yang didapat bagi karyawan PTPN
ridho dari Tuhan agar mampu men- persaingan itu semakin tinggi sehing- X sebelumnya sekitar 60%. Saat ini
jalankan tugas dengan baik. Subiyono ga tidak bisa dibendung lagi.
dana pensiun bisa lebih bagus yakni
juga bercerita bahwa dalam kurun
“Meskipun persaingan semakin bisa mencapai sekitar 90%. Ke depan
waktu 5 tahun, PTPN X menunjuk- tinggi, PTPN X mampu berkontri- diharapkan dana pensiun karyawan
kan target dan keuntungan yang busi dalam pemenuhan gula nasional PTPN X bisa mencapai 107%. “Semomembaik.
dengan menyumbang sekitar 99 ribu ga ke depan, kesejahteraan pensiun
Sebelumnya, lanjut dia, banyak ton kepada negara,” ujar Subiyono, karyawan semakin membaik,” ujar
di antara karyawan yang pesimistis, yang disambut tepuk tangan karya- dia. 
DErY arDiaNsYaH

apakah perusahaan mampu mendapatkan keuntungan dengan melampaui target yang sudah ditetapkan,
atau tidak. Namun terbukti bahwa
salah satu pabrik gula milik PTPN X
yakni PG Ngadirejo, Kediri, menjadi
pabrik terbaik di seluruh pabrik gula
di PTPN X. Tidak hanya itu, PTPN X
di mata kementerian masih terbaik
untuk industri gula nasional.
Perkembangan arus globalisasi
memaksa seluruh perusahaan berlomba-lomba menjadi yang terbaik.
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Anomali cuaca yang menghantam pada musim tanam 2010-2011 bak godam yang
memilukan petani. Dalam hal ini, terutama petani tebu. Tidak berlebihan jika dalam
memasuki masa giling setelah mengalami cuaca yang kurang bersahabat bagi
tanaman tebu itu, memang tidak mudah.

TeTap OpTImISTIS
curah hujan, maka bisa diprediksi
rendemen gula menjadi lebih renCURAH hujan yang tinggi sepan- dah,” kata dia.
jang musim tanam 2010-2011 bisa
Sementara dari sisi harga, secara
dipastikan mengakibatkan turunnya umum harga gula di awal giling merendemen. Itu belum diperparah de- mang tidak terlalu bagus meskipun
ngan lesunya pasar akibat masih ba- terus beranjak naik. Kendati di awal
nyaknya stok gula nasional, yang juga kurang begitu bagus, namun sekitar
bisa menyebabkan harga gula belum bulan Juli sudah merangkak ke angka
terlalu menanjak.
Rp 8200 dari harga yang ditetapkan
Apa pendapat Direktur Produksi di RKAP sebesar Rp 8400. ”Harganya
PT Perkebunan Nusantara X (Per- menjadi kurang bagus karena stok
sero), Ir Tarsisius Sutaryanto? Ia me- gula nasional masih banyak sehingga
ngatakan, cuaca yang terjadi selama pasar lesu,” kata Taryanto.
musim tanam memang sangat berMeskipun dihadang dua kendala
pengaruh. Seperti diketahui, musim tersebut, Taryanto menyatakan masih
hujan tahun lalu terjadi lebih panjang optimistis target yang sudah ditetapdibandingkan musim hujan normal.
kan masih bisa tercapai. Untuk musim
“Padahal tebu merupakan jenis giling tahun ini PTPN X menargetkan
tanaman yang tidak bisa terlalu ba- produksi gula sebanyak 500 ribu ton
nyak terendam air. Dengan tingginya dengan rendemen 8,1. Angka RKAP
untuk produksi mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang
hanya 496 ribu ton.
Tahun lalu, PTPN X belum bisa memenuhi target yang ditetapkan karena
hanya terealisasi 85%. Tahun ini, dari
target 500 ribu ton gula yang ditetapkan diharapkan setidaknya bisa tercapai 95%. Sedangkan dari sisi rendemen hingga awal Agustus baru
tercapai 7,69%. Meskipun tidak
mudah, namun Taryanto tetap optimistis. Terlebih lagi banyak PG
(pabrik gula) PTPN X yang masuk
ranking 1-7 dari seluruh PG secara
nasional yang memiliki angka rendemen tertinggi.
Taryanto memaparkan, ada
strategi yang dijalankan
PTPN X agar target yang
ditetapkan bisa tercapai
yaitu dengan membuat
pabrik tetap unggul
dan yang paling uta ir Tarsisius Sutaryanto
ma, dengan memDirektur Produksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X
perhatikan petani.
aNGGraENNY praJaYaNti

w
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Perhatian kepada petani menjadi penting karena 97% bahan baku yang diolah di PG berasal dari petani.
Petani harus bisa diyakinkan bahwa tebu mereka akan dinilai sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya.
”Dan untuk itu pabrik dan SDM-nya
harus disiapkan,” kata Taryanto. Dengan pelayanan yang diberikan PGPG milik PTPN X setidaknya petani
bisa merasakan pengalaman perhitungan rendemen dengan benar dan
akhirnya bisa menimbulkan kesetiaan
di kalangan petani.
Masalah perhitungan rendemen,
lanjut Taryanto, merupakan masalah
klasik di antara PG dengan petani.
PG harus bisa melakukan perhitungan yang lebih baik sehingga petani
banyak yang tertarik masuk ke PG
PTPN X yang selama ini sudah ada
tidak akan keluar.
Secara umum, Taryanto memaparkan kendala dalam pemenuhan target
produksi maupun rendemen lebih
baik terjadi di sisi on farm. Salah satu
faktor di on farm yang akan ditingkatkan untuk peningkatan produksi dan
rendemen di tahun mendatang adalah masalah varietas bibit.
Per MaTa bibiT
Ia mencontohkan, Kolombia yang
menjadi produsen gula nomor 1 di
dunia. Di negara Amerika Selatan ini,
produksi gula per hektarnya mencapai 136 ton per hektar atau 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan PTPN X yang
baru 70 ton gula per hektar. Selain
dari produksi, kualitas rendemennya
juga tinggi yaitu sampai 11,66%.
Jika satu varietas memiliki potensi
rendemen hingga 13, ketika ditanam
hasilnya tidak jauh dari potensi yang
dimiliki varietas tersebut. Hal ini
berbeda dengan kondisi di tanah air
yang realisasi di lapangan bisa ber-

beda jauh dengan potensi yang dimiliki varietasnya. Rendemen tebu yang
dimiliki PTPN X hanya mencapai
60-65% per hektar. Selama ini pabrik
sering menjadi tertuduh penurunan
rendemen tersebut.
Turunnya angka rendemen dari
potensi varietas di antaranya disebabkan adanya perbedaan penanganan.
Di Kolombia, penanganan dilakukan
per mata bibit. Jika di Indonesia penanaman dilakukan dua mata sekaligus, di Kolombia satu lubang hanya
digunakan untuk satu mata bibit.
Penanaman dengan sistem satu
lubang satu mata bibit ini baru dilakukan dan akan terasa hasilnya di
2013 dan puncaknya di 2014. Dengan
penanganan per mata, maka kualitas
bibit ketika sudah ditanam menjadi
lebih mudah diawasi di antaranya
dari bibit penyakit.
Taryanto memberikan analogi
turunnya kualitas bibit ini dengan
kekuatan seseorang mendorong mobil. Seorang yang tubuhnya terlihat
besar, sehat dan sebenarnya mampu
mendorong mobil bisa jadi ternyata
tidak kuat mendorong karena tubuhnya tidak sehat.
”Itu juga yang terjadi dengan bibit
ini. Bibit yang ditanam sebenarnya
kuat, tapi karena mengandung penyakit akhirnya jadi tidak maksimal,”
tambahnya. Harus diakui kondisi
tanah memang memiliki pengaruh
namun jangan sampai kondisi tanah

yang tidak menentu diperparah lagi
dengan bibit yang kurang baik.
Dengan kualitas bibit yang bagus, tidak perlu lagi areal tanam yang terlalu
luas. Bahkan jika bibit yang dihasilkan
sudah mampu menghasilkan kualitas rendemen yang maksimal, maka
dengan lahan yang ada sekarang bisa
jadi PG-PG akan kewalahan. Persiapan
kualitas bibit ini di antaranya juga dilakukan sebagai antisipasi mengingat
semakin sempitnya areal persawahan
dan perkebunan.
Di Jawa Timur saja, tidak lama
lagi akan dibangun jalan tol Surabaya – Kertosono, yang jalurnya melewati areal perkebunan tebu. Biasanya, setelah ada jalan tol petani akan
melakukan perubahan peruntukan
lahan. Padahal untuk pengembangan
areal tebu baru juga tidak mudah.
Dalam satu tahun belum tentu bisa
didapatkan wilayah yang cocok untuk pengembangan tebu. Saat ini saja,
untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku, PTPN X juga mengisi dari daerah yang sebenarnya bukan wilayah
PTPN X seperti misalnya di Malang.
”Yang berasal dari luar wilayah
memang tidak banyak tapi cukup berarti karena tanpa itu kami tidak akan
mencapai target,” ujarnya. Karena itu
PTPN X saat ini juga giat melakukan
pengembangan di antaranya ke Madura. Selain itu daerah lain yang juga
dibidik di antaranya Tuban, Bojonegoro dan Lamongan.

Ethanol, Acetic Acid, Ethyl Acetate
Jl. raya Solo - Sragen, Km 11,4, Kemiri,
Kebakkramat, Karangannyar 57762,
Surakarta, Indonesia
Phone: +62 271 648400
Fax: +62 271 648700
email: acidatama@acidatama.co.id

Sedangkan untuk oﬀ farm dinilai
sudah cukup baik. Bahkan tudingan
banyaknya mesin kuno yang mempengaruhi rendemen dan produksi juga
bukan menjadi masalah utama. Hal
itu ditunjukkan dengan prestasi yang
diraih PG-PG milik PTPN X.
Beberapa PG sudah menunjukkan
rendemen tinggi yang berarti kualitas pabriknya juga tinggi. ”Kenapa oﬀ
farm bisa berjalan baik? Karena sudah
ada perencanaan sebelumnya. Misalnya saja pabrik mana yang alatnya
kurang dan kurangnya apa. Kalau
Persero sudah ada dana, bisa ditambahkan,” tutur Taryanto.
Beberapa alat baru yang didatangkan untuk meningkatkan kualitas
seperti investasi peralatan di stasiun
tengah berupa evaporator dan puteran. Evaporator berguna untuk memanaskan nira dan menguapkan air sedangkan puteran untuk memisahkan
gula dari tetes.
Dengan kehadiran dua alat baru
tersebut kapasitas produksi menjadi
naik karena waktu produksi juga lebih cepat. Misalnya saja yang dulunya memakan waktu 1 jam, sekarang
bisa dipercepat menjadi 45 menit.
Investasi kedua alat ini memang
tidak dilakukan di semua PG. ”Setiap
tahun pasti dilakukan evaluasi pabrik
mana yang kurang. Dari situ baru dilakukan perencanaan sehingga produktivitas masing-masing pabrik bisa
maksimal,” kata dia. 

Selamat
Idul Fitri 1432H

Minal Aidin Wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Batin
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eﬁsiensi kerja

dengan mekanisasi
Mekanisasi atau penggunaan alat untuk meningkatkan
eﬁsiensi kerja perlu terus dilakukan. Selain
mengantisipasi semakin terbatasnya tenaga manual,
alat-alat yang digunakan juga menjadikan daya saing
tanaman tebu menjadi lebih baik karena biaya pokok
pekerjaan bisa ditekan. Mekanisasi tentunya juga
berguna untuk menjaga standar pekerjaan.

Mochammad Cholidi
Kepala Bidang Budidaya PTPN X

aNGGraENNY praJaYaNti
PT PerKebuNaN Nusantara X (Persero) telah melakukan berbagai investasi untuk mekanisasi ini. Ada beberapa alat yang termasuk
dalam revitalisasi on farm yaitu harvester,
traktor dan hand tractor. Salah satu yang termasuk investasi baru yaitu harvester.
Kepala Bidang (Kabid) Budidaya PTPN
X, Mochammad Cholidi, menyatakan, harvester ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya meningkatkan kapasitas tebang.
Sebagai perbandingan, jika menggunakan
tenaga manual seorang penebang (tenaga
tebang) per harinya hanya bisa menghasilkan 1,5 ton, sedangkan dengan harvester
bisa menghasilkan 100 ton tebu per hari.
Selain lebih cepat dan tidak membutuhkan tenaga terlalu banyak, penggunaan
harvester juga menghasilkan keseragaman
panen yang lebih baik. Minimnya penggunaan tenaga manual ini tentunya sekaligus
mengantisipasi semakin langkanya tenaga
tebang.
Kelangkaan tenaga manual tersebut, lan-

jut Cholidi, terjadi di hampir semua tahapan
tanam tebu. Mulai dari tukang cemplong
hingga tukang tebang. Jika kelangkaan tenaga cemplong bisa diatasi dengan penggunaan traktor, harvester berguna untuk
mengatasi kelangkaan tenaga tebang.
“Manfaat yang lain yaitu adanya chop
cane yang menyisakan daduk (daun tebu)
yang juga terpotong-potong,” kata Cholidi.
Chop cane atau pemotongan batang tebu
menjadi pendek-pendek membuat tebu
harus disegerakan dikirim ke pabrik untuk
diolah. Sebab jika tidak segera diolah setelah
ditebang bisa menyebabkan kerusakan nira.
Padahal pada saat tebu sudah masuk
masa tebang dibutuhkan waktu yang cepat
untuk segera dibawa ke pabrik. Daun tebu
atau daduk karena terkena blower kipas harvester akan tersebar merata di permukaan
tanah menjadi semacam selimut organik
untuk penanaman berikutnya. Dengan
sudah terpotongnya daun tebu menjadi
pendek-pendek, hal tersebut akan lebih cepat mengalami dekomposisi dan menjadi
pupuk organik untuk tanah.

Dikatakan Cholidi, mengubah pola pembakaran setelah masa tebang memang
masih sulit. Padahal, jika bahan organik di
dalam tanah dari bahan daduk yang lapuk
maka penambahan pupuk anorganik tidak
perlu lagi banyak dilakukan. Jika kesadaran
petani akan pentingnya bahan organik ini
semakin tinggi, maka penggunaan pupuk
bisa semakin dikurangi.
Penggunaan harvester tersebut baru tahun lalu diterapkan di HGU Pesantren Baru
dan tahun ini di Ngadirejo. ”Untuk percobaan memang lebih leluasa jika kami lakukan di HGU sendiri dan hasilnya yang di sana
sudah cukup bagus,” tambahnya.
Jika alat yang digunakan di kedua tempat tersebut berukuran cukup besar, bukan
tidak mungkin dilakukan juga pengadaan
harvester dengan ukuran lebih kecil untuk
penggunaan di tingkat petani karena lahan
milik petani umumnya memiliki petak yang
lebih kecil.
Melihat cara kerja harvester di HGU, sebenarnya banyak petani yang tertarik memiliki
alat serupa dalam skala lebih kecil. Untuk
foto: DErY arDiaNsYaH
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perseorangan, harvester dalam bentuk lebih kecil berupa alat tebang gendong, cane
thumper, maupun harvester dari hand tractor.
Harvester dengan ukuran yang lebih kecil
untuk petani di antaranya sudah digunakan
di Lampung. Banyak petani yang tertarik dengan alat seharga Rp125 juta tersebut. Melalui program PKBL, PTPN X juga melakukan
pengadaan dengan skema pinjaman lunak.
Cholidi menekankan, mekanisasi yang
dilakukan sebenarnya bukan berarti memarginalkan atau mengecilkan tenaga manual
yang ada. Namun, tenaga tersebut sudah
pasti semakin berkurang karena itu sudah
perlu dilakukan antisipasi mulai saat ini.
”Anak-anak tukang cemplong,, tukang
tebang umumnya lebih memilih kerja di kota
daripada meneruskan pekerjaan orangtua mereka. Tapi kalau menggunakan
alat dan ternyata mereka bisa menjadi
operatornya ‘kan juga bisa mengangkat
harga diri mereka,” ujar pria asli Banyuwangi ini.
Untuk menunjang semangat mekanisasi tersebut, PTPN X juga mendorong
petani melakukan investasi, misalnya untuk pembelian traktor, pompa atau hand
tractor. PTPN X menggulirkan dana sebesar Rp11,2 miliar dengan skema pinjaman
dua tahun. Anggaran tersebut disalurkan
untuk pengadaan enam traktor besar, 271
hand tractor, 63 implement dan 66 pompa
air. Sedangkan untuk musim tanam 20112012 PTPN X menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 miliar.
Inovasi lain juga terus dilakukan PTPN X
untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tebu. Salah satu yang sudah dilakukan
yaitu dengan penanaman double planting.
Metode penanaman dengan jarak 180 cm
ternyata mampu menghasilkan produktivitas per hektar paling tinggi.
Dengan double planting, mekanisasi atau
penggunaan alat seperti traktor bisa lebih
dioptimalkan. Jika biasanya penggunaan
traktor hanya dilakukan saat membuka lahan
dan selebihnya dilakukan manual, dengan
double planting ini penggunaan traktor bisa
tetap dilakukan hingga tebu cukup tinggi
setidaknya hingga usia empat bulan. “Teknik
penanaman double planting ini sudah pernah dilakukan di Ngadirejo, dan sekarang
semua HGU dan tanaman TS kita dorong
dengan pola ini,” kata dia.
Di lahan percobaan, setidaknya sudah
bisa mendekati standar biaya 20 dollar AS
per 1 ton tebu di kebun. Dengan double

planting ini proses mulai dari pembukaan
lahan, penanaman hingga pemanenan di
HGU Jengkol, biayanya berkisar 21 dollar AS
dari sasaran ideal 20 dollar AS per satu ton
tebu. Padahal sebelumnya biaya yang harus
ditanggung petani bisa mencapai 30 dollar
AS bahkan di lahan yang masih seluruhnya
manual bisa menjadi 40 dollar AS per satu
ton tebu.
Untuk meningkatkan kualitas di musim
giling, di sisi on farm sangat diperhatikan juga
kualitas varietas masa awal. Di musim giling
tahun ini, PG-PG milik PTPN X sudah mampu
memperoleh rendemen cukup tinggi. Di
PG-PG yang ada di wilayah Kediri umumnya
kemasakan tebunya sudah mendekati 50%
masak awal. sehingga PG Ngadiredjo, PG
Pesantren dan PG Mo-

jopanggung bisa meraih rendemen 8 lebih
awal daripada PG sekitarnya. Untuk menjaga
rendemennya, tebu yang paling masak harus ditebang lebih dulu meskipun umurnya
belum sampai 12 bulan.
PTPN X juga memberlakukan sistem reward
and punishment yang dilakukan secara konsisten. Artinya, petani yang mengirim tebu bagus
dipersilakan menambah tebangan sedangkan
yang tebunya kurang bagus (rendemen rendah), hak tebangnya dikurangi untuk dialihkan
ke kebun yang lebih masak.
Hingga pertengahan Juli, beberapa PG
sudah menunjukkan rendemen harian yang
cukup tinggi. Seperti di PG Toelangan yang
rendemennya di atas 8,3%. Bahkan di Pesantren rendemen HGU-nya sudah mencapai
9,49% dan Ngadirejo 9,69%. Tahun ini RKAP
menetapkan rendeman sebesar 8,17%.
”Kami berharap bisa tercapai. Memang
sempat khawatir karena pergerakan rendemen agak melambat tapi dengan mulai masaknya tebu masak tengah/lambat, ada opti-

misme target bisa didekati,” tutur Cholidi.
Pencapaian target tersebut diakui Cholidi memang tidak mudah karena tebu yang
digiling sekarang tumbuh di kondisi air berlebih akibat curah hujan tinggi di 2010. Akibat tergenang, tebu lebih cepat ke fase generatif atau mudah berbunga dan risikonya
pertumbuhan tebu menjadi terhenti.
Ia mencontohkan, satu batang tebu
diprediksi bisa tumbuh 30cm per bulan, karena sudah berbunga maka pertumbuhannya
terhenti. Sehingga yang harusnya baru ditebang September, terpaksa harus ditebang di
bulan Juli. Akibatnya, di pertengahan dan akhir
musim giling sudah tidak ada lagi tambahan
bahan baku. Tebu yang sudah berbunga dikatakan Cholidi memang

harus segera ditebang agar gejala foost atau
gabeng, di mana batang tebu tidak berisi air
tidak semakin menyebar.
Untuk musim giling tahun depan, PTPN
X telah menyiapkan variestas baru dengan
bunga yang tidak terlalu banyak yaitu PS 92750. Sekarang uji coba penanaman sudah
dilakukan di Ngadirejo dan HGU milik PTPN
X sekitar 250 ha. Dibandingkan varietas lain,
jenis ini memiliki kecepatan perangsang
untuk berbunga lebih rendah, pertumbuhan batang lebih cepat dan tahan keprasan.
Varietas ini disiapkan untuk meningkatkan
porsi masak awal sampai tengah. Dengan
pengembangan yang dilakukan sekarang,
diharapkan di 2013 penggunaan varietas ini
bisa lebih luas.
Pihaknya juga akan melakukan penanganan bibit per satu mata. Jika saat ini pembibitan masih menggunakan skala 1:10 dengan penanganan bibit per satu mata akan
didorong sehingga bisa menjadi 1:60 atau 1
hektar lahan bibit bisa untuk menanami 60
hektar lahan tanam.
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mesin giling pun
mengalami kelelahan
Kelelahan atau down time yang dihadapi mesin giling masih
menjadi kendala di setiap musim giling. Perawatan terusmenerus dilakukan untuk meminimalisir down time karena bisa
berpengaruh pada produktivitas selama musim giling.
aNGGraENNY praJaYaNti
KELELAHAN ini umumnya terjadi karena mesin dijalankan terusmenerus selama 24 jam. Yang cukup
menyulitkan, kapan terjadinya down
time tidak bisa diprediksi. Karena
itu maintenance secara periodik terus
dilakukan. Perawatan dilakukan
dengan melakukan pengecekan
mulai dari masing-masing bagian seperti baut, mur dan lain-lain hingga
pelumasnya.
“Dengan maintenance secara periodik yang kami lakukan, diharapkan
saat mesin giling tidak
ada kendala apa pun.
Walaupun memang
yang namanya
kelelahan mesin
bisa terjadi kapan
saja,” kata Pjs
Kepala Bidang
Teknik PT Perkebunan Nusantara

X (Persero), Ir Dicky Irasmanto, MM,
ketika ditemui di ruangannya.
Dicky mengatakan mesin bisa
saja mendadak mengalami kerusakan tanpa diketahui. Misalnya saja
boiller. Terjadinya kerusakan atau
pecahnya pipa di boiller tidak bisa
diprediksi kapan terjadi. Inspeksi
juga tidak bisa dilakukan ketika
boiller dioperasikan. Guna meminimalkan terjadi down time, seperti di
bagian boiller, perawatan yang bisa
dilakukan di antaranya dengan pemberian air sesuai kebutuhan.
Dikatakannya, perawatan
harus dilakukan sesuai
dengan Standard Operational Procedure (SOP)
masing-masing bagian
mesin, yang memiliki
standar yang berbeda
dalam perawatannya. Misalnya untuk
boiller, pengecekan
dilakukan dengan
pengambilan
sampel, kemudian
dilakukan analisa 15
harian. Untuk itu,
penggilingan harus dihentikan
sementara.

 ir Dicky

Pjs. Kepala Bidang Teknik PTPN X
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Inspeksi, menurut Dicky, justru
dilakukan selama musim giling
sehingga bisa diketahui seandainya
terdapat penyimpangan suhu di
mesin. Selain itu, khusus untuk
boiller pengecekan juga dilakukan
setiap jam selama beroperasi.
Sementara itu, di luar musim
giling juga selalu dilakukan penjadwalan perawatan. Overhaul di luar
musim giling lebih bersifat general.
Di luar musim giling dilakukan pembongkaran mesin untuk dicek kondisi masing-masing bagian mesin.
“Saat dilakukan pengecekan, dilihat
juga apakah ada suku cadang yang
mengalami kerusakan atau keausan
sehingga bisa segera diganti. Setelah
itu baru dilakukan uji coba,” kata
dia.
Proses uji coba yang dilakukan
untuk memastikan kelayakan mesin
ada beberapa tahap. Individual test
dilakukan selama 10 hari untuk
masing-masing bagian mesin. Uji
coba kemudian dilanjutkan dengan
steam test yang merupakan tahap
ﬁnal test. Steam test dilakukan untuk
mengujicoba mesin-mesin yang sudah dilakukan perawatan. Jika dari
proses uji coba tersebut mesin-mesin
sudah dinyatakan layak, baru proses
giling dimulai.
”Yang menyatakan kelayakan
biasanya ada dari bidang teknik dan
pengolahan yang ikut menyaksikan.
Jika kedua bidang tersebut sudah
menyatakan sudah baik, baru giling
bisa dimulai. Tapi jika masih ditemukan ada kendala, proses giling belum
boleh dimulai,” tutur Dicky.
Tak kalah penting selain pemerik-

foto: siska prEstiWati

saan kondisi masing-masing bagian
mesin juga dari pemasangan kembali
alat-alat ke bagiannya. Kekeliruan
yang terjadi saat pemasangan bisa
berpengaruh pada kemampuan.
”Kalau memasangnya keliru, juga
bisa mempercepat proses kelelahan
karena masing-masing material
memiliki kekuatan yang berbeda,”
tambahnya.
Menengok dari pengalaman
musim giling 2010 dan tahun-tahun
sebelumnya, kerusakan yang cukup
banyak terjadi di PG milik PTPN X
di antaranya putusnya roll. Untuk
mengatasi masalah yang masih sering terjadi ini di antaranya dilakukan pemeriksaan intensif dengan
menggunakan alat.
Untuk masalah roll, misalnya,
terkadang kerusakan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang sehingga
membutuhkan alat ultrasonik untuk
memeriksanya. Pada tahun 2011 ini,
selama tiga bulan pertama musim
giling, belum dilaporkan adanya
kerusakan yang berarti seperti putusnya roll.
Dari beberapa kali evaluasi,
salah satu PG yang down time atau
mengalami kelelahan mesin masih
cukup tinggi yaitu PG Gempolkrep,
Kab. Mojokerto. Diharapkan sejalan
dengan revitalisasi yang dicanangkan PTPN X, down time di semua PG
bisa dikurangi.
Revitalisasi Mesin
Hingga 2014 masing-masing PG
sudah ditentukan target penurunan
down time. Misalnya, PG Gempolkrep
dari benchmark downtime saat ini
sebesar 7,5 diharapkan bisa turun
menjadi 2,5. Sementara PG Pesantren
Baru dari 5,0 menjadi 2,5 dan Djombang Baru dari 5,65 menjadi 2,50.
PTPN X juga tengah mengejar
revitalisasi mesin karena masih ada
beberapa PG seperti Kremboong,
Toelangan, Watoetoelis dan Djombang Baru yang masih menggunakan
mesin uap. Sedangkan tujuh PG
yang lain yaitu Gempolkrep, Tjoekir,
Lestari, Meritjan, Pesantren Baru,
Ngadirejo dan Modjopanggoong
sudah menggunakan turbin uap.
Nantinya, PG yang masih menggunakan mesin uap akan diganti

dengan electro motor. ”Di tahap awal,
baru empat PG yang menggunakan
mesin uap itu yang akan diganti
menggunakan electro motor secara
bertahap, setelah itu baru tujuh PG
lainnya menyusul,” kata Dicky.
Menurutnya, penggunaan mesin
ini berkaitan juga dengan performance gilingan. Mesin uap umumnya
digunakan untuk kapasitas produksi
yang relatif rendah atau sekitar 3000
tcd ke bawah. Sedangkan yang
sudah menggunakan peralatan lebih
modern seperti turbin uap sudah
bisa digunakan untuk yang kapasitas produksinya lebih tinggi sampai
7000 tcd. Padahal, sesuai road map

uap menjadi electro motor seperti
dikatakan Dicky dilakukan bertahap.
Dari beberapa mesin yang dimiliki
sebuah PG, belum tentu semuanya
bisa diganti menjadi electro motor.
Misalnya dari lima mesin yang dimiliki, bisa jadi baru dua mesin dulu
yang diganti.
Di tahap awal, PG Watoetoelis
sudah melakukan penggantian dari
mesin uap menjadi electro motor di
tahun 2009 dan Modjopanggoong
di 2010. Kedua PG tersebut dinilai
sudah bisa diganti mesinnya karena
power listrik masih mencukupi. ”Kalau PG-PG yang lain berdasar perhitungan energi listriknya mencukupi,

PTPN X hingga 2014 bisa dipastikan
semua PG ditargetkan meningkatkan
kapasitas produksinya. Misalnya saja
PG Kremboong yang dari kapasitas
produksi 1600 menjadi 2750 tcd.
Ia menegaskan, penggantian
mesin ini juga disesuaikan dengan
kemampuan pabrik. Jika satu pabrik
sudah mampu memproduksi dengan
kapasitas tinggi, tentu mesinnya
harus menyesuaikan. Begitu juga
dengan jumlah tebu di masing-masing daerah.
Untuk penggantian dari mesin

juga akan diganti secara bergantian,”
lanjutnya.
Dalam melakukan penggantian,
diperhatikan juga kesesuaian dengan
bagian-bagian mesin yang lain. Jika
tidak, maka penggantian mesin yang
seharusnya diharapkan bisa meningkatkan kapasitas justru tidak bisa tercapai. ”Kalau tidak diperhatikan bisa
jadi produksinya tidak stabil. Penggantiannya harus memperhatikan
mana yang menjadi skala prioritas.
Kalau tidak justru bisa menghambat
produktivitas,” kata Dicky.
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Merenda Aktivitas demi Bangsa
Waktu enam bulan antara
Mei hingga November 2011
adalah momen-momen spesial
dan penting bagi PT Perkebunan Nusantara X (Persero). Ya,
selama enam bulan tersebut
mereka merenda, merangkai
dan membingkai berbagai aktivitas yang memiliki arti bagi
insan PTPN X yang muaranya
demi bangsa ini.
Diawali bulan Mei yang ditandai buka giling 2011 dengan
berbagai kegiatan seperti selamatan, prosesi tebu manten
dan lainnya. Kemudian proses
giling itu sendiri dan dilanjutkan momen lain peringatan 17
Agustus hingga halal bihalal.
Ya, PTPN X ingin semua rangkaian tersebut memotivasi
semangat dan meningkatkan
prestasi demi negeri. Direktur
Utama PTPN X, Ir. Subiyono,
MMA, menyampaikan, motivasi dan semangat harus tetap
membara!

Foto-foto: Djoko Kristiono, Dery Ardiansyah
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PENGEMBANGAN

PEMBANGUNAN
PABRiK BiOETHANOL

Sumber
Energi
Alternatif
Keinginan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) membuat
industri hilir pengolahan tetes tebu menjadi bioethanol
tidak lama lagi segera terwujud. Setelah sebelumnya
berhasil memenangkan beauty contest di antara 6 pabrik
gula (PG) milik 3 PTPN di Indonesia, September 2011
ini pembangunan pabrik di Gempolkrep, Kabupaten
Mojokerto direncanakan segera dimulai.
anGGraenny PraJayanti
PROJEk pabrik bioethanol ini
semakin menjadi kebutuhan. Dengan
produksi minyak bumi yang semakin
menurun serta kebutuhan yang semakin meningkat, maka penyediaan
sumber energi alternatif sudah tidak
bisa ditunda lagi.
Projek yang mendapatkan bantuan dalam bentuk penyediaan peralatan proses dari New Energy and
Industrial Technology Development
Organization (NEDO) ini, dilaksanakan dalam rangka Kyoto Protocol.
Selain untuk mengembangkan energi
alternatif terbarukan, juga untuk
mengurangi efek rumah kaca.
Produksi molasses PTPN X juga
terus menunjukkan peningkatan.
Tahun 2010 saja, jumlah produksi
tetes dari pabrik-pabrik gula PTPN X
sudah mencapai 300.690 ton. Secara
nasional per tahun diproduksi 1,3-1,4
juta ton molasses. Dari jumlah tersebut, rata-rata 600.000 ton digunakan
untuk produksi bioethanol dan
sekitar 650.000 ton lainnya untuk
produksi MSG, lysin, dan lain-lain.
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Selain untuk kebutuhan dalam
negeri, molasses yang diproduksi sebagian juga diekspor ke luar negeri.
Sekretaris Perusahaan PTPN X,
Djoko Santoso, mengatakan, pembangunan pabrik tersebut mulai dilakukan awal September. Dikatakan
Djoko, sebelumnya telah berlangsung persiapan teknis dan nonteknis,
seperti lelang pekerjaan, administrasi
dan perizinan.
Nantinya, pemenang lelang akan
melaksanakan pekerjaan dalam
satu paket meliputi civil, construction, piping serta utilitas seperti raw
water treatment plant, power supply,
chilling water serta waste water
treatment plant yang dilaksanakan
selama 13 bulan sejak September
2011.
“Ini merupakan pekerjaan yang
cukup kompleks. Kami juga melakukan seleksi untuk mendapatkan
kontraktor sampai tahap commissioning and performance test,” kata
Djoko, ditemui di kantor PTPN X, Jl
Jembatan Merah 3-11 Surabaya.
Kelak, setelah pengerjaan ﬁsik
sudah diselesaikan, akan dilanjutkan
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dengan unload dan load test sekitar bulan September 2012, selama 2
bulan. Commissioning and performance test diharapkan dapat dilaksanakan di bulan November 2012.
Unload test dilakukan untuk
mengetahui kondisi alat secara individu. Masing-masing alat seperti misalnya tangki akan diuji kondisinya.
Ada kebocoran atau tidak. Apakah
pompa-pompa bekerja dengan baik
atau tidak. Load test yang merupakan tahapan berikutnya dilakukan
untuk mengetahui kinerja peralatan
jika bekerja sebagai satu kesatuan
atau sistem.
Ia menyatakan, kedua pengujian
tersebut menggunakan air. Baru
nanti setelahnya, dilakukan commissioning atau uji coba produksi
dengan menggunakan bahan baku
tetes. “Jadi produksi komersial
diperkiraan setelah November 2012,”
tutur dia.
Secara keseluruhan, pabrik tersebut memerlukan lahan yang cukup
luas. Untuk area proses dibutuhkan
lahan seluas lebih kurang 0,5 hektar.
Belum lagi kebutuhan lahan untuk
fasilitas utilitas, workshop, kantor
pengelola, dan lain-lain.
Kecuali itu, masih ditambah lagi
dengan instalasi pengolahan limbah
seluas minimal 3 Ha. ”Tapi itu belum
termasuk untuk aerobic pond-nya,”
tambah Djoko lagi. Instalasi pengolahan limbah yang digunakan di
pabrik ini akan menggunakan sistem
anaerobic bio digesting.

foto-foto: dokUMen

Kapasitas produksi pabrik yang
dibangun ini, nantinya seperti
dituturkan Djoko, mencapai 100 KL
per hari atau 30.000 KL bioethanol
fuel grade (99,5%) per tahun. Untuk
memenuhi kapasitas produksi itu,
dibutuhkan bahan baku sekitar
105.000 – 115.000 ton molasses dari
pabrik gula Gempolkrep, Mojokerto,
Jawa Timur dan beberapa pabrik
gula milik PTPN X lainnya.
Produksi bioethanol dari pabrik
tersebut tak harus diekspor ke
Jepang. Tapi bisa digunakan untuk
berbagai keperluan di dalam negeri, seperti campuran bahan bakar,
bahan baku industri kosmetik dan
farmasi serta bahan kimia lainnya.
Limbah yang dihasilkan di pabrik,
menurut dia, juga bisa digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan produksinya sendiri. Setidaknya,
dengan produksi bioethanol sebanyak 100 kL perhari, limbahnya bisa
digunakan untuk menghasilkan
energi listrik sampai dengan 4 MW.
Dengan proses anaerobic biodigesting, maka akan dihasilkan gas
metan (CH4) yang dapat digunakan
sebagai bahan bakar di dalam gas
engine, untuk menghasilkan listrik.
Sebenarnya, kebutuhan untuk mengoperasikan pabrik bioethanol hanya

2,5-3 MW. Sehingga diharapkan
kelebihan listrik yang dihasilkan bisa
digunakan untuk mensuplai Pabrik
Gula Gempolkrep.
Seperti halnya projek-projek lainnya, selalu timbul pro dan kontra
di kalangan masyarakat sekitar.
Menanggapi keberatan dari warga
sekitar, Joko mengatakan sampai
saat ini PTPN X masih terus melakukan mediasi dan sosialisasi.
“Kami berharap, dengan
pendekatan yang dilakukan secara
terus-menerus, warga mendapat
pemahaman yang benar tentang
industri baru yang ada di dekat
wilayah tempat tinggal mereka.
Perusahaan juga akan melaksanakan
berbagai program Corporate Social
Responsibility (CSR) seperti perbaikan jalan lingkungan dan air minum,”
kata Djoko Santoso.
Salah satu hal yang dikhawatirkan
warga yaitu polusi udara. ”Kalau
terbuka selama 24 jam dan terdegradasi, memang akan menghasilkan
senyawa-senyawa yang menimbulkan bau,” ujar dia.
Djoko menegaskan limbah yang
menimbulkan polusi udara tidak
perlu dikhawatirkan karena pabrik
bioethanol akan menggunakan
tangki tertutup untuk mengolah

spillage menjadi gas metan.
Belum lagi cairan sisa hasil pengolahan masih banyak mengandung
senyawa N, P, dan K yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu semua bisa
dipakai sebagai pupuk cair atau
dicampur dengan blothong serta
abu ketel menjadi pupuk padat. Hal
tersebut sudah banyak diterapkan di
Thailand, Brazil, Australia, dan negara-negara lain.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja,
diakui Djoko pabrik bioethanol ini
memang tidak terlalu banyak menyerap tenaga untuk mengoperasikan
pabrik. Hanya dibutuhkan sekitar
100-150 orang pekerja. ”Industri
kimia ini memang tidak bersifat
labor intensive,” tambahnya.
Namun Djoko meyakinkan, ada
multiplayer eﬀect yang bisa dimanfaatkan warga. Selain itu tentunya
membantu program pemerintah
menyediakan sumber energi yang
bisa diperbarui dan meningkatkan
pendapatan perusahaan. 

 Djoko Santoso
Sekretaris Perusahaan PTPN X
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SiAP SULAP MAdURA
JAdi LUMBUNG TEBU

PTPN X siap menyulap tanah Madura. Pulau yang terletak di utara Pulau Jawa ini
sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai wilayah yang kering, dengan jagung, kacang
dan tembakau sebagai tanaman khasnya.
anGGraenny PraJayanti
TeTaPi di balik itu semua, ternyata Madura menyimpan potensi yang masih
belum banyak dikembangkan dan
sayang jika dibiarkan tidak terolah. Madura dengan total luasan sekitar 447.598
ha belum seluruhnya dimaksimalkan
pengolahannya.
Dari sana, PTPN X pun tertarik untuk
mengembangkan wilayah ini. Keinginan PTPN X itu bak gayung bersambut
dengan cita-cita Pemerintah Provinsi
Jatim yang juga sudah memiliki keinginan memajukan Madura. Salah satunya
melalui komoditas tebu.
Sebelumnya Dinas Perkebunan Pemprov Jatim dan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) juga sudah
melakukan penelitian, yang hasilnya
menunjukkan bahwa Madura memang
memiliki potensi untuk ditanami tebu.
Pemerintah daerah di masing-masing
kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) yang juga menunggu wilayahnya agar bisa segera
dikembangkan.
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Melihat hasil tersebut, PTPN X lantas
melanjutkan dengan membuat MoU
(Memorandum of Understanding) atau
nota kesepahaman dengan Gubernur
Jawa Timur, Soekarwo, 29 Desember
2010 lalu. MoU dengan Pemerintah
Provinsi ini kemudian dilanjutkan dengan MoU bersama pemerintah di dua
kabupaten di sana yaitu Sampang, 9
Februari 2011, dilanjutkan Bangkalan
pada 20 April 2011.
Kepala Bidang Perencanaan Produksi
PTPN X, Drs H DD Poerwantono, MM, memaparkan, berdasarkan hasil survei P3GI
Pasuruan, menyebutkan, Madura memiliki total luasan 447.598 ha. Total luasan
lahan yang sesuai untuk digarap seluas
106.773 ha (23,85%) dengan kategori
kesesuaian S1 hingga S3.
Tanah dengan kondisi S1 seluas 2.223
ha (0,50%). Tanah dengan spesiﬁkasi S1
ini merupakan tanah sawah yang memiliki irigasi. Kemudian S2 seluas 71.332
ha, seperti misalnya tanah tegalan dan
kondisi S3 seluas 33.218 ha yang tanahnya masih berbatu.
”Itu ada di empat kabupatan yaitu
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Sampang, Bangkalan, Sumenep dan
Pamekasan. Tidak semuanya akan kami
garap, tentu masih dilakukan pemetaan
lagi,”ujarnya.
Untuk saat ini PTPN X masih melakukan pemetaan di wilayah Bangkalan dan
Sampang, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya dua wilayah kabupaten
yang lain juga akan ikut disulap.
Di Sampang, dari hasil pemetaan
yang dilakukan PTPN X dari total luasan
122.510 ha, setidaknya ada 106.571,476
ha lahan yang potensial untuk ditanami
tebu. Di tahap awal, di musim tanam
2011 ini, sasaran yang dibidik di Kabupaten Sampang yang memiliki 13 kecamatan dan 63 desa baru sekitar 710 ha
yang dibidik PTPN. Di kabupaten tersebut hanya ada kategori tanah kelas dua
dan kelas tiga. Luasan lahan kelas dua
34.554 ha dan kelas tiga 8.081 ha.
Sedangkan di Kabupaten Bangkalan, yang memiliki 17 kecamatan dan
72 desa dengan luasan lahan 130.525,
lahan yang potensial ada 55.549, 250
ha. Dari luasan lahan tersebut, di tahap
awal PTPN X membidik 640,20 ha un-

tuk ditanami tebu untuk musim tanam
2011.
Sama seperti di Sampang, di Bangkalan, lahan yang tersedia juga hanya ada
kelas 2 dan 3 dengan luasan masingmasing kelas 33.892 ha untuk kelas dua
dan 9.547 ha untuk kelas tiga.
bukaN WiLayah baru
Madura sebenarnya bukan wilayah
baru bagi PTPN X. Sebelumnya, sekitar
tahun 1987, PTPN X di bawah koordinasi
Pabrik Gula (PG) Toelangan, juga sudah
memanfaatkan tebu Madura.
Sayangnya pengolahan tersebut tidak dilanjutkan karena ada beberapa
problem. Di antaranya masalah transportasi. Karena belum ada jembatan
seperti saat ini (Jembatan Suramadu,
Red), sehingga pengangkutan tebu dari
Madura ke Jawa masih menggunakan
tongkang, yang selain mahal juga masih
rawan pencurian. Belum lagi masalah
keamanan seperti pencurian.
Sekarang, setelah ada Jembatan Suramadu, peluang membuka perkebunan
di Madura menjadi semakin terbuka.
Bahkan untuk menunjang hal tersebut,
Gubernur Soekarwo, juga menjanjikan
akan ada memberi subsidi untuk truk
pengangkut tebu.
Janji tersebut diberikan karena biaya
transportasi truk pengangkut tebu yang
melintas di Jembatan Suramadu juga
tidak murah, bisa mencapai Rp 60 ribu
sekali jalan. ”Bayangkan kalau bolak
balik, sudah Rp120 ribu sendiri untuk
penyeberangan. Padahal bisa berapa
kali bolak balik,” tambah Dede (sapaan

akrab DD Poerwantono Kabid Perencanaan Produksi) yang kebetulan juga
putra Madura ini. Meskipun baru menjanjikan akan memberikan subsidi, tapi
sebenarnya bukan tidak mungkin akan
dibebaskan sepenuhnya.
Sebagai wilayah pengembangan,
petani tebu di Madura akan mendapat
banyak keuntungan. Untuk mengembangkan Madura, PTPN X akan menggunakan teknologi atau mekanisasi pertanian, memberikan pinjaman, sebagai
penjamin kredit ke bank serta pelatihan
teknologi.
Upaya PTPN X yang menjadi penjamin pinjaman petani ke bank dilakukan
karena ketika mengajukan pinjaman ke
bank, petani membutuhkan penjamin.
”Sebagai bentuk tanggung jawab, PTPN
X akan bertindak sebagai avalis. Dengan
adanya PTPN X sebagai avalis, bank akan
mau memberikan pinjaman ke petani,”
tambah Dede.
Saat ini, pengembangan Madura
sudah mulai berjalan. Di musim tanam
2011-2012, PTPN X menyediakan bibit
KBD seluas 64,8 ha dengan tujuh jenis
tebu. Ketujuh jenis tebu tersebut dibagi
menjadi tiga yaitu untuk masak awal,
masak tengah dan masak lambat.
Tebu untuk masa awal menggunakan tebu jenis PS 862, PS 881 dan VMC
7616. Sedangkan tebu jenis PSJT 941
dan Kidang Kencono untuk masak tengah dan PS 864 dan Bulu Lawang untuk masak akhir. Di Madura, dikatakan
Dede, memang disengaja hanya menggunakan tujuh jenis tebu untuk memudahkan pengawasan.

Sebagai daerah pengembangan,
tebu yang dihasilkan dari perkebunan
di Madura tidak serta merta ditentukan
untuk pabrik gula tertentu. Nantinya
akan diatur PG mana yang kesulitan bahan baku. Tapi sementara ini, bersamaan
dengan dibesarkannya kapasitas produksi PG Kremboong menjadi dua kali
lipat di 2012, diperkirakan tebu dari Madura akan digunakan untuk memenuhi
kebutuhan Kremboong. ”Tapi itu belum
ditentukan,” sambungnya.
Pabrik Gula Sendiri
Ke depan, pria asli Bangkalan ini menyatakan Madura juga disiapkan bisa
membangun pabrik gula sendiri. Jika
nanti di tahun ketiga sudah mencapai 4000-5.000 ha, maka pembangunan
pabrik di Madura sudah ada di depan
mata.
Menurutnya akan sangat tidak eﬁsien
jika luasan lahan sudah mencapai di atas
4000 ha, tebu yang dihasilkan masih harus dikirim ke Sidoarjo atau kota lainnya.
Karena itu, di tahun ketiga atau 2014,
Dede bertekad target 4000ha sudah
bisa diraih.
Sejauh ini, Dede menyatakan galengan atau pembatas lahan antara milik
satu petani dengan yang lain masih
menjadi kendala. Padahal jika di Madura
benar-benar akan dilakukan mekanisasi
sepenuhnya, galengan-galengan tersebut bisa menyulitkan kerja traktor atau
alat-alat lain. Kekhawatiran yang dilon
tarkan petani, jika galengan dihapuskan, maka akan sulit ditentukan batasbatas kepemilikan.

foto-foto: dery ardiansyah
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Menyikapi kekhawatiran itu, Dede
beserta timnya saat sosialisasi ke warga
memperkenalkan GPS. Dengan menggunakan GPS, petani diyakinkan bahwa
batas tanah mereka tidak akan hilang.
Bahkan nanti jika mereka sudah tidak
lagi menanam tebu, maka batas tersebut masih bisa dikembalikan.
Dengan beragamnya tingkat pendidikan petani, memang belum semua bisa menerima pemahaman dan
teknologi baru yang disampaikan, tapi
sosialisasi terutama pendekatan ke pemuka masyarakat tetap dilakukan.
Sebagai perbandingan, akhir Juli
petani-petani tebu di Madura juga akan
diajak melakukan kunjungan ke kebun PG Pesantren Baru Kediri. Dengan
melihat langsung keberhasilan petani
tebu binaan PG Pesantren Baru, diharapkan mereka bisa lebih memahami
sosialisasi yang dilakukan.
”Kalau melihat langsung ’kan lebih
mudah menangkapnya. Tidak hanya di
awang-awang,” kata Dede. Selain dua
kendala, Madura juga masih terhambat di masalah pengairan, rendahnya
kandungan hara di tanah, potensi genangan di lahan serta masih banyaknya
lahan berbatu.
Untuk menumbuhkan antusiasme
petani, PTPN X memberikan cost of living
sebesar Rp1,5 - 2 juta untuk satu musim
tanam. Belum lagi petani yang menggarap lahannya juga masih mendapat ongkos/hari sebesar Rp 30 ribu untuk perempuan dan Rp 50 ribu untuk
laki-laki.
Komitmen Pemerintah
Dengan antusiasme petani, Dede
menilai komitmen pemerintah daerah

juga menjadi kunci. Bantuan mulai dari
regulasi hingga pembangunan infrastruktur seperti untuk pengairan dan
drainase juga perlu mendapat perhatian. Dia menyebut sangat terbantu
dengan respon yang diberikan bupati di
kedua kabupaten.
Dia menyontohkan, misalnya Bupati
Sampang yang langsung mengumpulkan semua kepala dinas terkait untuk
membantu apa pun yang dibutuhkan
PTPN X di wilayahnya. Namun sayang
bantuan tersebut sampai saat ini belum
terkoordinasi dengan baik sehingga
untuk memenuhi kebutuhan air petani
membuat sumur bor sendiri, satu sumur
bor dengan biaya sekitar Rp. 3.000.000,yang hanya cukup untuk keperluan
tanah seluas 2,5 ha saja.
Sehingga untuk luasan 710 ha untuk
Kabupaten Sampang saja dibutuhkan
284 sumur bor belum lagi pompa air
untukmenarik air ke permukaan lahan.
Jika pemerintah daerah bisa membantu
separuh saja maka sudah membantu
meringankan beban petani.
Kepala Tanaman Pengembangan Ma
dura, Ir H Alan Purwandiarto, Msi, me
nambahkan, hingga Desember 2011,
PTPN X menargetkan bisa mengga
rap sekitar 1.300 ha lahan tebu. Ditemui
di sela pertemuan dengan petani di
Desa Temoran, Omben, Sampang, dia
mengatakan, 1300 ha di akhir tahun ini
menurutnya bukan mimpi.
Ia optimistis dan yakin dengan didukung alat-alat pertanian yang mumpuni, antusiasme petani serta dukungan
pemerintah daerah target tersebut
sangat mungkin digapai. Untuk sekitar
1.000 ha lahan, setidaknya dibutuhkan
100 ha lahan bibit yang sudah mulai

”Sebagai bentuk tanggung
jawab, PTPN X akan
bertindak sebagai avalis.
Dengan adanya PTPN
X sebagai avalis, bank
akan mau memberikan
pinjaman ke petani.”

ditanam. Bibit itu akan ditebang sekitar
bulan September s/d awal Desember
dan siap ditanam di lahan tebu giling
(TG) MT 2011/2012.
Dia mencontohkan, di Kecamatan
Omben saja setidaknya ada 100 ha lahan
yang siap diolah. ”Untuk mencapai itu,
kami juga melakukan berbagai strategi,”
tambahnya. Di antaranya dengan pendekatan ke tokoh formal dan informal.
Penyuluhan, menurutnya tidak selalu
harus dilakukan secara formal. Bahkan
dia sudah berencana, di bulan Rama
dhan dilakukan buka puasa bersama
petani sembari diputarkan video yang
menunjukkan testimoni petani tebu
di wilayah lain yang sudah berhasil.
Motivasi-motivasi juga terus dilakukan.
Petani akan terus diyakinkan bahwa tanah mereka memiliki potensi meskipun
memiliki keterbatasan.
Sedangkan di bidang mekanisasi,
penambahan traktor juga terus dilakukan. Saat ini  di Madura masih memiliki
tiga buah traktor, padahal setidaknya
dibutuhkan enam sampai sepuluh buah
traktor.
Begitu juga SDM yang masih dirasa
terbatas. Saat ini di Madura baru ada
lima tenaga. Nantinya, dengan semakin
bertambahnya lahan, tentu saja tenaga
yang ada di sana juga akan terus ditambah. Target tenaga lapangan adalah
satu Kepala Tanaman, satu Sinder Kebun Kepala (SKK), enam Sinder Kebun
Wilayah (SKW) dan enam Mandor PTRI
serta tiga PTRI untuk masing-masing
SKW terbagi pada dua kabupaten.
”Jumlah tenaga lapangan ini sudah
diterjunkan ke lapangan mulai 1 Agustus 2011, saat tanam tebu Pola B dimulai,” ujar Dede.

 Drs. H. DD Poerwantono, MM

Kepala Bidang Perencanaan Produksi PTPN X

54

PTPN-X magazine | Volume:002 | Th-I | Juli - September 2011

Madura ingin
Sesukses
Petani Tebu
di Jawa
Dari sisi penampilan, Nawawi terlihat
sangat bersahaja. Ketika menerima
rombongan PTPN X di lahannya seluas
3,045 ha di Desa Temoran, Kec Omben,
Kab Sampang, Madura,
ia terlihat santai.
anGGraeni PraJayanti
TeTaPi di balik gayanya yang santai,
Nawawi menyimpan keinginan besar.
Dari lahannya yang sekarang ditanami
tebu, bapak tiga anak ini berharap bisa
meraih kesuksesan dari varietas tanaman
yang baru dikenalnya ini. “Sebelumnya
tanah ini saya tanamai padi, kacang atau
jagung. Tapi hasilnya tidak terlalu bagus,”
kata Nawawi.
Dia mengatakan, dengan jenis tanaman yang sebelumnya, tidak jarang dia
mengalami gagal panen. Akibatnya,
Nawawi mengalami kerugian karena hasil panennya tidak bisa
menutupi modal. Sebagai efek
lanjutannya, lahan yang sebenarnya sangat potensial ini
pun hanya dibiarkan menjadi lahan tidur alias tidak
ditanami.
Nawawi mengaku sebenarnya sangat disayangkan
jika lahan miliknya menganggur begitu saja. Tapi
dia seakan tidak memiliki
banyak pilihan untuk itu.
Beruntung ia kini mendapat penjelasan dari PTPN X

mengenai keuntungan menanam tebu. Apalagi dia juga
sudah banyak mendengar kesuksesan petani di Jawa dari
hasil menanam tebu. ”Banyak tetangga di sini yang punya tanah di Lumajang. Mereka di sana menanam tebu
dan berhasil. Keuntungannya lumayan, karena itu saya
tertarik,” ujarnya.
Sejak akhir Maret lalu, sebagian lahannya pun mulai
ditanami tebu.
Untuk memulai usahanya, Nawawi mendapat bantuan
pinjaman sebesar Rp16 juta per ha atau Rp 48 juta secara
keseluruhan. Hanya saja, pencairan pinjaman tersebut
tidak dilakukan sekaligus namun dikucurkan secara
bertahap dengan bunga ringan sebesar 6% per tahun.
Dia berharap pencairan pinjaman bisa lebih
cepat sehingga bisa melakukan pengembangan
bahkan termasuk penambahan lahan.
Meskipun sudah mendapat bantuan dalam
bentuk pinjaman dengan bunga ringan, namun
masih ada beberapa hal yang dikeluhkan
Nawawi. Di antaranya mengenai irigasi serta masalah kontrak.
Soal irigasi, ketersediaan pengairan di desanya sebenarnya sudah ada
meskipun menurutnya jumlahnya
masih jauh dari cukup dan belum
tertata dengan baik. Karena itu
petani di desa tersebut akhirnya
berinisiatif melakukan pengeboran. ”Akhirnya kami ngebor sendiri. Kalau misalnya
menunggu kan terlalu
lama. Dari pemerintah sendiri juga
tidak
segera
ada jawaban
atas kesulitan
kami,”
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tambahnya.
Saat mendapat kunjungan dari PTPN
X, Nawawi juga sekaligus memperlihatkan sumur bor yang masih dalam proses
pembuatan. Dia berharap, PTPN juga
mau memberikan bantuan untuk pembuatan sumur bor ini melalui Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Selain masalah pengairan, Nawawi
mengatakan mewakili suara beberapa
petani yang lain, juga berharap agar
kontrak lahan dilakukan selama empat
tahun sekaligus. Yang berjalan saat ini
kontrak lahan baru dilakukan selama
satu tahun panen.
Kontrak selama empat tahun sekaligus tersebut, menurutnya, adalah permintaan dari para petani Temoran yang
belum tahu dan takut untuk menanam
tebu. Mereka pun kemudian menyerahkan lahannya kepada Nawawi untuk ditanami tebu selama empat tahun.
Sekaligus sebagai jaminan karena
selama ini petani di Temoran umumnya
belum ada yang pernah menanam tebu.
”Lagipula kontrak selama empat tahun
juga sudah menjadi budaya di sini,” lanjut Nawawi.
‘Insinyur Tebu’
Selain Nawawi, petani lain di Temoran yang juga ingin memperbaiki nasib
dengan menjajal bertanam tebu juga
ada Seni’mat. Pria yang sudah berusian
60 tahun ini sebetulnya sudah mengetahui keuntungan bertanam tebu.
Setidaknya, sebelum kembali ke
kampung halamannya dia sudah pernah bertanam tebu selama 12 tahun di
Lumajang. Di tahap awal ini, seperempat hektar lahan yang dimilikinya sudah
ditanami tebu. Karena sudah pernah
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memiliki pengalaman cukup panjang di
Lumajang, oleh beberapa tetangganya,
dia diberi julukan ‘insinyur tebu’.
Dikatakannya, sudah waktunya
petani di Madura beralih ke tebu karena hasil yang dijanjikan tanaman ini
memang cukup menggiurkan. Seni’mat
mengistilahkan, Madura selama ini selalu dipandang sebagai lahan kering,
tidak bisa menghasilkan. Karena itu
dengan masuknya PTPN X ke Madura,
dia berharap bisa menjadi perangsang
perkembangan di Madura.
Jika nantinya semakin banyak petani
yang menanam tebu, dia berharap kemakmuran atau kesejahteraan warga
masyararakat bisa meningkat. ”Kalau
bisa segera dibentuk kelompok tani
jadi ada yang mengkoordinir,” tutur
Seni’mat. Jika nanti sudah banyak contoh petani yang berhasil, dia yakin virus
menanam tebu akan menyebar dengan
lebih cepat.
Sebagai pendukung kelancaran budidaya tebu di Desa Temoran, klebun alias
kepala desa setempat juga tidak tinggal
diam. Hj Kholifah, Kepala Desa Temoran,
Omben mengatakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung budidaya
tebu juga terus dilakukan.
Salah satunya dengan pengaspalan
jalan serta pembangunan saluran air
dengan pendanaan dari PNPM Mandiri
sebesar Rp120 juta. Anggaran tersebut
digunakan untuk membangun saluran
irigasi sepanjang 237 m serta pengaspalan jalan sepanjang 6 00m dengan
lebar 2,5m.
Pengaspalan jalan menurutnya menjadi kebutuhan karena nantinya, truk
pengangkut hasil panen tebu dipastikan akan masuk ke desa. Jika jalan tidak
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diperbaiki, dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan, terutama jika nanti sudah kembali masuk ke musim hujan.
Menjadi desa yang baru saja mengenal tebu, Kholifah bersama Umar HS suaminya yang sebelumnya juga menjabat
sebagai kepala desa selama dua periode
berharap warga mereka bisa meningkat
penghasilannya melalui tebu.
”Tanah di sini kurang bagus karena
selama ini kami terus menggunakan
area. Akhirnya ditanami apa pun hasilnya juga kurang bagus. Karena itu, begitu mendapat penjelasan dari bapakbapak PTPN X, kami memiliki harapan
baru,” tutur Umar.
Untuk mendukung perbaikan kandungan dalam tanah, Umar juga sedang
menggalakkan penggunaan pupuk
kompos. Di rumahnya, Umar sudah
memiliki mesin pengolah atau mixer untuk mengaduk bahan-bahan pembuat
kompos seperti kotoran ayam, sapi atau
itik dicampur dengan bekatul.
Bantuan mixer dari pemerintah tersebut didapatkannya di tahun 2010. Setiap
harinya, Umar dan istrinya menghasilkan 5 ton pupuk kompos per hari dengan harga Rp500 per kg. Dengan melihat kebutuhan kompos yang semakin
meningkat seiring semakin banyaknya
petani di Temoran yang ikut mengolah
tebu, Umar berencana membeli satu
lagi alat pengaduk untuk meningkatkan
produksi komposnya.
Selain menggunakan pupuk organik,
petani juga sudah diajarkan untuk tidak
membudayakan pembakaran jika akan
mengganti satu jenis tanaman dengan
tanaman lainnya. Untuk persiapan sebelum penanaman berikutnya, tanah
cukup dibalik.

WAWANCARA

Kebutuhan dan Produksi Gula

TAK SEBANdiNG
Kebutuhan atau tingkat
konsumsi masyarakat
Indonesia akan gula
mencapai 5 juta ton hingga
5,5 juta ton per tahun.
Jumlah tersebut tidak
sebanding dengan jumlah
produksi gula nasional yang
hanya mencapai sekitar 2,5
juta ton hingga 3 juta ton
pertahun.

Anggaran tersebut digunakan untuk
pemenuhan tebu benih agar masyara“SETIaP tahun, kita kekurangan
kat Jawa Timur bisa mengganti benih
2,5 juta ton hingga 3 juta ton gula,”
tebu lamanya dengan benih tebu yang
ungkap Wakil Menteri Pertanian,
kualitasnya lebih baik.
Bayu Krisna Mukti, usai melakukan
Langkah ketiga adalah dengan
pertemuan dengan Gubernur Jawa
membuka lahan baru serta pendirian
Timur, Soekarwo, di Gedung Negara
pabrik gula (PG) baru. Khusus untuk
Grahadi, beberapa waktu yang lalu.
pendirian pabrik gula baru, Bayu
Krisna menjelaskan kebutuhan
menjelaskan Jawa Timur memiliki
akan gula di Indonesia sangat tinggi,
potensi yang sangat bagus untuk
mulai dari kalangan industri makanberdirinya pabrik gula khususnya
bayu kriSNa mukTi
an dan minuman hingga kebutuhan
di daerah pantura (pantai utara)
Wakil Menteri Pertanian
rumah tangga yang membutuhkan
di antaranya Tuban, Bojonegoro,
gula kualitas bagus.
Lamongan dan Madura.
”Untuk potensial
Untuk mengatasi masalah ini,
“Untuk potensial pengembangan
pengembangan tebu
Kementerian Pertanian akan menem- dan 31 pabrik gula, di tebu dan 31 pabrik gula, di Jatim
puh tiga langkah. Langkah pertama,
Jatim masih butuh masih butuh 4 hingga 5 pabrik gula
memperbaiki atau merevitalisasi
lagi. Yang perlu diingat adalah Jatim
4 hingga 5 pabrik
pabrik gula yang ada di seluruh
gula lagi. Yang perlu sebagai andalan Indonesia sebab
Indonesia.
diingat adalah Jatim 50% industri gula ada di Jatim,” kata
Diharapkan dengan revitalisasi paKrisna.
sebagai andalan
brik gula, bisa meningkatkan produkDiakuinya, Jatim sendiri sudah
Indonesia sebab 50%
tivitas pabrik gula yang sudah ada.
industri gula ada di mengalami surplus gula sebanyak
“Untuk program revitalisasi pabrik
1 juta ton. Untuk itu, diharapkan
Jatim.”
gula, kami telah menyediakan angbisa terus surplus sebesar 2 juta ton
garan sebesar Rp 9 trilliun untuk seluruh pabrik gula di
hingga 2,5 juta ton gula pertahunnya.
Indonesia,” ujar dia.
Rencana pembangunan pabrik gula baru, ungkap
Langkah kedua, sambung Krisna, adalah meningKrisna nantinya akan diprioritaskan pada tebu yang
katkan produktivitas tebu di tingkat petani. Khusus di
memiliki tingkat rendemen tinggi saja yang bisa
bidang on farm ini, wilayah Jawa Timur mendapatkan
masuk. “Hanya tebu dengan rendemen 8.0 saja yang
anggaran sebesar Rp 55 miliar hingga Rp 60 miliar.
bisa dibawa masuk ke pabrik gula baru,” kata dia. 
siska Prestiwati w
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diREKTUR UTAMA PTPN X, SUBiYONO

Soal PG Baru, PTPN X

SiAP HAdAPi TANTANGAN
Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah
meraih predikat ‘Sangat Bagus’ untuk kategori perusahaan
perkebunan oleh Infobank BUMN Award 2010, PT Perkebunan
Nusantara X (Persero) siap menghadapi tantangan untuk terus maju
dan berkembang bersama karyawan, mitra kerja dan pemerintah.
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gula tidak lain dimaksudkan menyejahterakan rakyat Indonesia.
Bahkan, PTPN X pun telah mem“Bila pendirian pabrik gula baru
persiapkan berbagai strategi dan
tanpa dimulai dengan pengembang
pembenahan untuk meningkatkan
an on farm maka yang akan terjadi
performance-nya dalam rangka mengadalah kegiatan impor bahan baku
hadapi persaingan, khususnya untuk
dari luar negeri. Di Indonesia, prakmenghadapi rencana pendirian lima
tik impor tebu dari luar negeri untuk
pabrik gula (PG) milik swasta yang
memenuhi suplai pabrik gula sudah
akan dibangun di Jawa Timur.
terjadi,” lanjutnya.
Direktur Utama (Dirut) PTPN X,
Kedua, perusahaan tersebut bisa
Subiyono, mengungkapkan, adanya
saja akan mengembangkan on farm.
rencana pendirian pabrik gula baru
Namun, hanya untuk formalitas saja,
milik swasta merupakan sebuah
maksudnya perusahaan itu akan
kenyataan dan mau tidak mau PTPN
mengembangkan on farm namun
X harus menghadapi kenyataan itu.
jumlahnya kurang dari persyarat
“Yang paling penting, PTPN X sudah
an yang harus dimiliki oleh setiap
melakukan pemetaan, investasi dan
pabrik gula. Sehingga, kekuranganpendekatan dengan petani,” ungkap
nya tetap akan mendatangkan bahan
Subiyono.
baku dari luar.
Ia menjelaskan, PTPN X
“Yang ketiga, mereka
merupakan perusahaan yang
mendirikan pabrik gula
Cepat atau lambat
memiliki cash flow bagus,
dengan mengambil dari
persaingan ini pasti
dan memiliki performance
petani yang sudah dibina oleh
akan terjadi dan
perbankan yang juga sangat
PTPN yang sudah ada. Kalau
kami sangat sadar
bagus. PTPN X juga memimemang demikian, yang
pada realita ini. Nah, untuk
liki Sumber Daya Manusia
saya lihat dan rasakan, be(SDM) yang berpengalaman
itu, kami terus memperbaiki
rarti pendirian pabrik dengan
serta pembangunan di bidang
mengobrak-abrik petani yang
diri dan kami pun telah
on farm maupun off farm
sudah ada. Kalau itu yang termempunyai roadmap dalam
yang sudah bagus pula. “Di
jadi, kami mau apa? Kecuali
rangka pengembangan dan
bidang teknologi, kami masih
harus siap bersaing,” ujarnya.
peningkatkan kualitas pabrik
melakukan pembenahan dan
Lantas bagaimana caranya?
gula kami.”
akan terus mengejarnya,” ungSubiyono melanjutkan, tidak
kap Subiyono.
ada cara lain yang dilakukan
Meskipun secara keseluPTPN X yakni harus bisa
ruhan performance PTPN X sudah
memberikan nilai tambah ke petani.
Pengembangan tebu di Pulau Maprima, ungkap Subiyono, pihaknya
Sebab, dengan adanya persaingan
dura pun terus diupayakan, apakah
tidak berpuas diri dan terus melakuseperti itu, PTPN X tidak bisa hanya
luas area cukup untuk memenuhi
kan pembenahan. Salah satunya,
suplai sebuah pabrik gula atau tidak. mengandalkan lamanya petani tersePTPN X telah membangun kerjasama Bila hasil on farm di Madura mencu
but bermitra dengan pabrik gula.
dengan lembaga-lembaga riset untuk kupi, PTPN X berencana memba“Kalau hanya mengandalkan lameningkatkan performance yang
manya kerjasama maka hal itu tidak
ngun sebuah pabrik gula baru di
sudah ada, baik di bidang on farm
akan menjamin petani tetap setia.
‘Pulau Garam’ itu.
maupun off farm-nya.
Mungkin mereka hanya patuh satu
“Itu adalah dasar pemikiran
“Cepat atau lambat persaingan ini pendirian pabrik gula baru. Apalagi, tahun saja dan petani akan pindah
pasti akan terjadi dan kami sangat
PTPN mempunyai visi sebagai peng- ke PG baru yang mengiming-imingi
sadar pada realita ini. Nah, untuk
rendemen tinggi. Untuk itu, PG kita
gerak ekonomi, kehadiran pabrik
itu, kami terus memperbaiki diri dan gula juga harus menyejahterakan
harus memberikan pelayanan yang
kami pun telah mempunyai roadmap
baik,” katanya.
petani. Tidak semata-mata mencari
dalam rangka pengembangan dan
Subiyono berharap agar pemerinkeuntungan,” ujarnya.
peningkatkan kualitas pabrik gula
tah bisa melihat lebih jauh tentang
Rencana pendirian lima pabrik
kami,” ujar dia.
keadaan tersebut. Sebelum membegula baru milik swasta di Jatim
Subiyono menambahkan, seharikan izin, pemerintah seharusnya
tampaknya belum didahului dengan
rusnya bagi setiap pabrik gula baru
mempertanyakan di mana lahan
kegiatan pengembangan on farm.
harus mempersiapkan dan mengemmereka. Kemudian mana petani
Menyikapi hal itu, Subiyono menilai
bangkan on farm-nya lebih dulu
baru dan sudah sejauh mana mereka
ada tiga kemungkinan yang akan
sebelum pendirian pabrik. Kalau
membuka lahannya.
terjadi. Pertama, pendirian pabrik
Siska Prestiwati

langsung membangun pabrik gula
tanpa lebih dulu mengembangkan
on farm, maka PTPN yang lebih dulu
mengembangkan on farm harus bisa
bersaing pada kondisi seperti itu.
“Kami tidak bisa serta merta
membangun pabrik gula baru
dengan mengambil tebu milik orang
lain. Misalnya, saya berencana membangun pabrik gula baru di Madura
dengan mengambil tebu milik PTPN
lainnya,” tutur Subiyono.
Ia menjelaskan untuk mengembangkan pabrik gula, PTPN X sudah
mulai mengembangkan on farm di
wilayah baru yaitu Madura. Sebab,
untuk mengembangkan pabrik gula
sangat bergantung dengan suplai
bahan bakunya yaitu tebu.
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PAKdE KARWO

Tangkap Pengedar Gula Raﬁnasi!
siska Prestiwati w

DI JaWa Timur sangat rawan akan
beredarnya gula raﬁnasi. Untuk itu,
Gubernur Jatim, Soekarwo, menjamin stok gula masih aman untuk tiga
bulan ke depan. Sehingga, pihaknya
berani menjamin kebutuhan masyarakat akan gula tetap terpenuhi.
“Stok gula aman, bila di Jatim ada
gula raﬁnasi, maka pelaku akan ditangkap,” kata Pakde Karwo—sapaan
akrab Gubernur Jatim Soekarwo—soal kemungkinan adanya gula raﬁnasi
yang masuk ke Jatim.
Pakde Karwo menjelaskan selama
ini Jatim merupakan wilayah pemasok gula nasional. Sehingga, untuk
memenuhi kebutuhan gula di Jatim
sudah cukup bahkan lebih. Sedang
untuk memenuhi kebutuhan gula nasional, pihaknya sangat mendukung
adanya revitalisasi pabrik gula yang
saat ini sudah berdiri.
Pihaknya berharap, dengan adanya
revitalisasi pabrik gula bisa memperbaiki kondisi beberapa pabrik gula
di Jatim yang sedang dalam kondisi
sunset. “Kami sangat mendukung re-

vitalisasi pabrik gula.
Diharapkan
pabrik
gula yang sunset bisa
sehat kembali dan bisa maksimal dalam
memproduksi gula,”
ungkap dia.
Soal rencana pendirian empat pabrik gula
di Jatim, Pakde Karwo
menjelaskan Pemprov
Jatim telah memberikan izin untuk pendirian empat pabrik gula milik swasta
yang rencananya akan dibangun di
Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan
Madura.
“Ya, kami mengizinkan pendirian
empat pabrik gula tidak lain untuk
memenuhi kebutuhan gula nasional
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani tebu di Jatim,” ujar dia.
Ia menambahkan dalam perizinan
pendirian keempat pabrik gula milik
swasta tersebut mereka diwajibkan
harus menggunakan tebu milik petani Jatim bukan mendatangkan tebu
dari luar Indonesia.

“Kami menegaskan
pabrik gula baru boleh
berdiri di Jatim dengan
catatan tebu harus berasal dari Jatim bukan
dari tempat lain apalagi dari negara lain,”
ujar Pakde Karwo.
Soal bahan baku,
tambah Pakde Karwo,
pihaknya akan melakukan pemantauan dengan seksama. Jangan
sampai, praktik yang telah terjadi di
daerah lain akan terjadi di Jatim. Praktik yang dimaksud adalah pabrik mendatangkan bahan baku dari luar negeri
untuk diolah di Jatim.
Masih menurut Pakde Karwo,
keberadaan empat pabrik gula milik
swasta juga diharapkan bisa membantu petani tebu dalam upaya meningkatkan kualitas tebu sehingga bisa
mendapatkan rendemen yang tinggi.
Selain itu diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi
masyarakat Jatim, khususnya yang
dekat dengan rencana pendirian pabrik gula (PG). 

foto: dJoko kristiono
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Good Corporate Governance,

Ubah Stigma BUMN

dery ardiansyah
MEMaTUhI peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, eﬁsiensi
dan tata kelola perusahaan yang baik.
Itulah antara lain kewajiban seluruh
jajaran direksi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).
Berkaitan dengan hal tersebut,
Menteri Negara BUMN telah menerbitkan keputusan Nomor KEP – 117/
M-MBU/2002 yang berisi tentang
Penerapan Praktik Good Corporate
Governance pada setiap BUMN.
Good Corporate Governance (GCG)
merupakan prinsip-prinsip mengenai transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta
kewajaran pada setiap BUMN.
Kutipan dan pernyataan tersebut
disampaikan oleh Direktur Utama PT
Perkebunan Nusantara X (Persero), Ir.
Subiyono, MMA, dalam acara seminar RUU Perubahan UU BUMN. Ia

juga menjelaskan bahwa GCG merupakan peraturan yang wajib dipatuhi
oleh setiap BUMN. Tetapi kadang
peraturan juga menjadi masalah bagi
setiap BUMN.
“Apabila peraturan tentang Good
Corporate Governance (GCG) mampu
diterapkan maka setiap BUMN akan
mandiri,” ungkapnya saat memberikan sambutan pembukaan seminar
yang berlangsung di Hotel Garden
Palace Surabaya, 21 Juni 2011 lalu.
Dalam perjalanannya, ternyata
PTPN X banyak mendapatkan masalah yang terkait dengan peraturan tindak pidana korupsi. Kecuali itu juga
penyalahgunaan wewenang sesuai
anggaran dasar perusahaan, masalah
aset terkait dengan penghapusbukuan
dan pemindahtanganan, serta pengadaan barang dan jasa.
Akibatnya, konsentrasi manajemen dan karyawan dalam menjalankan tugas menjadi terganggu karena
adanya masalah-masalah yang memang membutuhkan banyak tenaga,

energi, dan biaya yang tidak sedikit
guna menyelesaikannya.
Subiyono, melanjutkan, masalah
tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus Biro Hukum Kementerian BUMN untuk bisa mencegahnya.
Selain itu, harapan kepada Biro Hukum Kementerian agar mampu mensosialisasikan peraturan-peraturan
Kementerian BUMN kepada seluruh
manajemen dan karyawan PTPN X.
Staf Ahli Menteri Negara BUMN,
Wahyu Hidayat, menyampaikan, saat
ini berkembang stigma buruk mengenai BUMN. Salah satu stigma yang
melekat pada BUMN yakni masih rendahnya tingkat eﬁsiensi. Operasional
yang kurang eﬁsien membuat BUMN
mengalami kesulitan untuk bisa bersaing dengan para pelaku pasar yang
lain di masing-masing sektor.
“Ketidakeﬁsienan BUMN hampir merata di semua sektor, di mana
BUMN menjalankan tugasnya walaupun ada beberapa BUMN yang memiliki kinerja dan eﬁsiensi di atas
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rata-rata pasar,” katanya.
Pentingnya penerapan peraturan
GCG pada setiap BUMN, salah satunya untuk mengubah stigma buruk mengenai BUMN. Tetapi lanjut,
Wahyu, bahwa itulah yang menjadi
beda pemahaman antara undangundang BUMN dengan yang lain.
Setiap direksi BUMN masih gamang
dengan peraturan itu, sehingga serba
salah dalam melangkah dan justru takut salah menerjemahkan peraturan.
Wahyu menambahkan, pada undang-undang yang lama, misalnya,
membahas tentang kekayaan negara.
Pada Pasal 2 huruf g UUKN disebutkan, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh
pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak
lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan negara.
Tetapi, sebagian BUMN menerjemahkan bahwa kekayaan negara
itu merupakan harta kekayaan negara yang terpisah dari kekayaan
negara (APBN), yang selanjutnya
menjadi satu ke dalam badan hukum
tersendiri sebagai harta kekayaan badan hukum tersebut. Sehingga sistem

pertanggungjawabannya pun seharusnya mengikuti sistem/mekanisme
pertanggungjawaban badan hukum
yang baru.
Itulah, tambah Wahyu, yang menghambat setiap BUMN untuk berkembang, karena selalu disibukkan
dengan mengurusi masalah tersebut.
Padahal kiprah BUMN sudah ditunggu dalam pasar modal internasional. “Kalau setiap Direksi BUMN
berani mengambil keputusan yang
tepat, maka BUMN itu semakin baik
kiprahnya di mata internasional,”
ujar Wahyu.
Selain itu, untuk mendorong penerapan GCG pada BUMN, Kementerian Negara BUMN melaksanakan
beberapa program, antara lain sosialisasi assessment dan review. Melakukan penyempurnaan indikator dan
parameter dalam rangka assessment
GCG, serta melakukan penyempurnaan keputusan Menteri Negara BUMN
nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Prakter GCG pada
BUMN.
Tidak hanya melakukan beberapa
program saja, Wahyu menambahkan
bahwa salah satu stigma buruk pada
BUMN yakni adanya tindakan korup-

si, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk
itu, Kementerian Negara BUMN sudah
melakukan beberapa langkah guna
mencegah kegiatan KKN antara lain,
pertama upaya preventif melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan
yang baik. Melakukan pengembangan
saluran pelaporan/pengaduan masyarakat yang memiliki informasi adanya
dugaan penyimpangan BUMN.
Kedua, upaya edukatif dengan
melakukan sosialisasi peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam
pencegahan dan penanggulangan korupsi di BUMN melalui pelaksanaan
kegiatan seminar dengan tema optimalisasi peran satuan pengawasan
intern. Langkah ketiga, dengan upaya investigative seperti melakukan
klariﬁkasi dan permintaan data atas
pengaduan masyarakat, serta permintaan bantuan audit investigative
kepada BPKP.
Langkah terakhir, yakni pembentukan Inspektorat Kementerian Negara BUMN sesuai dengan peraturan
Menteri Negara BUMN nomor PER01/MBU/2005, serta penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Agung
atau Tim Astipikor, BPKP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

WiSma JaSa TaNia
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Hapuskan Kriminalisasi Korporasi!
Munculnya beberapa
kriminalisasi korporasi yang
dilakukan pihak-pihak yang tak
bertanggung jawab, ternyata
membuat geram beberapa
BUMN. Salah satu yang geram
itu adalah PT Perkebunan
Nusantara X (Persero).
Biasanya, kriminalisasi
korporasi timbul terkait
dengan proses pengadaan
barang dan jasa.
dery ardiansyah
PERMaSaLahan bertitik tolak dari adanya ketidakjelasan atau
ketidaksepahaman mengenai ketentuan yang menjadi landasan pengadaan barang dan jasa bagi BUMN.
Untuk itu, Direksi PTPN X mendukung Kementerian BUMN dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Direktur Utama PTPN X, Ir. Subiyono, MMA, mengungkapkan, kriminalisasi korporasi kerapkali terjadi di
beberapa BUMN. Masalah itu harus
segera dituntaskan sehingga tidak
menyita waktu dan tidak diselesaikan
dengan cara yang rumit. Pihaknya
berharap, Kementerian BUMN mampu memberikan sosialisasi mengenai
mekanisme pengadaan barang dan
jasa yang sesuai dengan aturan.
“Rencana kementerian untuk
mengubah undang-undang dalam hal
pengadaan barang dan jasa tidak lain
menjadikan perusahaan BUMN lebih
profesional, mandiri, dan akuntabilitas,” ucapnya, saat membuka
acara Sosialisasi Peraturan-peraturan
Kementerian BUMN tentang Tata
Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN
serta tentang Pengadaan Barang dan
Jasa BUMN di Hotel Garden Palace,
21 Juni 2011.
Subiyono berharap, peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa
di BUMN segera direalisasikan oleh
Kementerian BUMN sehingga hasil-

-foto: dJoko kristiono

nya bisa dinikmati seluruh BUMN.
Pihaknya yang mewakili suara beberapa BUMN menyampaikan, agar
peraturan yang baru kali ini segera
dipublikasikan dan disosialisasikan
ke beberapa BUMN yang lain. Sehingga penyelesaian mengenai permasalahan pengadaan barang segera
diatasi.
Sementara itu pihak Biro Hukum
Kementerian Negara BUMN yang
diwakili Kepala Bagian Peraturan
Perundang-undangan, Hambra, SH,
M.Hum, menyampaikan, ada beberapa latar belakang tentang penyusunan
perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa. Landasannya bahwa BUMN sebagai badan
usaha milik negara perlu melakukan
pengadaan barang dan jasa secara cepat, ﬂeksibel, eﬁsien, dan efektif agar
tidak kehilangan kerugian.
“Untuk menyelesaikan permasalahan itu, diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
yang dapat memenuhi kebutuhan
bisnis dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip eﬁsiensi, efektif, kompetitif, transparan, adil, wajar, serta
akuntabel,” kata Hambra.
Dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, dijelaskan, bahwa pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN didudukkan secara penuh
sebagai entitas bisnis yang mandiri.
UU itu dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan BUMN berlandaskan pada

prinsip eﬁsiensi dan produktivitas
guna meningkatkan kinerja dan value BUMN. Kecuali itu menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan
pengeksploitasian di luar asas tata
kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance).
Hambra
menjelaskan,
merujuk pada Permen Nomor PER-05/
MBU/2008 tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa di BUMN,
maka tujuan pengaturan pengadaan
yakni meningkatkan eﬁsiensi, mendukung penciptaan nilai tambah
BUMN. Kecuali itu menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan
kemandirian, tanggung jawab, dan
profesionalisme. Selanjutnya mampu
meningkatkan produksi dalam negeri, serta meningkatkan sinergi antarBUMN dan atau anak perusahaan.
Mengetahui hal tersebut, Hambra
menambahkan, yang perlu diperhatikan setiap BUMN yakni pemberlakuan Permen dikukuhkan dalam
RUPS. Selanjutnya perlu pengaturan
mengenai aspek-aspek minimal perjanjian. Perlu diatur pula pelaporan
direksi kepada komisaris/dewan mengenai proses dan hasil pengadaan.
Sehingga didapat kesimpulan bahwa
ketentuan pengadaan barang dan jasa
BUMN dibuat oleh Direksi BUMN.
Yang terpenting, BUMN melakukan
penyesuaian karena BUMN merupakan badan usaha yang dituntut mampu bersaing dengan swasta.
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OPINI

Komitmen Tingkatkan
Kontribusi Positif BUMN
PERan BUMN dalam pembangunan terwujud melalui banyak hal,
namun yang paling utama ada dua.
Yang pertama, kontribusi langsung
yang dapat diukur besarannya secara
kuantitatif.
Kontribusi seperti ini misalnya
diberikan dalam bentuk Pajak, Deviden, hasil privatisasi, bantuan dalam
bentuk PKBL, pelaksanaan PSO, kontribusi aktivitas dari Capital Expenditure, Market Capitalization di Bursa
Efek Indonesia dan lain sebagainya.
Pada tahun 2010, total kontribusi
BUMN pada pembangunan yang
dapat dihitung secara kuantitatif seperti ini mencapai lebih dari Rp l.400
triliun.
Yang kedua, kontribusi umum
pada pembangunan yang tidak selalu dapat diukur besarannya secara
kuantitatif. Kontribusi seperti ini,
walaupun sangat krusial dan penting,
namun jarang sekali muncul dalam
bentuk capaian kuantitatif. Termasuk
dalam kategori ini adalah kontribusi
BUMN dalam mendorong citra dan
dinamika di Bursa Efek Indonesia,
kontribusi BUMN dalam mendampingi pertumbuhan UMKM melalui
berbagai aktivitas yang tidak hanya
terbatas pada dana PKBL, dan kontribusi BUMN dalam dinamika berbagai sektor perekonomian dimana ia
menjadi pemain utama.
Dua peran yang saya bicarakan
tadi tidak lain dan tidak bukan merupakan pengejawantahan amanat
Undang-undang, khususnya yang
terkait dengan ‘Maksud dan Tujuan
Pendirian BUMN’ yang dibahas dalam UU 19 tahun 2003 pasal 2. Pada
tahun 2011 kami berkomitmen penuh
untuk terus meningkatkan berbagai
kontribusi positif BUMN pada pem-

64

bangunan, yang insyaAllah dapat melebihi capaian yang baru saja kami
uraikan sebagian tadi.
Sebelum kita mulai konferensi
Pers kali ini, perlu kami sampaikan
beberapa disclaimer terkait dengan
data yang kami sampaikan hari ini.
Ada dua disclaimer utama: 1) Data
Keuangan BUMN Non Tbk tahun
2010 merupakan data unaudited
yang masih dapat berubah, sedangkan data tahun 2011 merupakan data
RKAP yang baru selesai dilakukan
RUPSnya; 2) data Keuangan tahun
2010 dan 2011 untuk BUMN Tbk
merupakan estimasi dan harapan Kementerian BUMN sebagai pemegang
saham mayoritas.
SikLuS TuJuh TahuN
Ada baiknya kita tengok sejenak
keadaan perekonomian, baik global
maupun nasional, yang tentu akan
mempengaruhi kinerja BUMN. Berbagai institusi independen meramalkan bahwa tahun 2011 adalah tahun
di mana perekonomian global mulai
pulih dari krisis perekonomian yang
seringkali disebut sebagai puncak
dari bubble atau gelembung yang
tak terkoreksi selama lebih dari dua
dekade terakhir.
Pertumbuhan ekonomi di negaranegara di seluruh dunia, baik negara
maju maupun negara berkembang,
kebanyakan mencapai titik terendahnya pada kuartal pertama tahun 2009
dan kemudian menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat setelahnya.
Pada triwulan keempat Jepang dan
Euro masih mengalami pertumbuhan
ekonomi negatif, tapi makin mengecil. Sementara itu semua negara di
Asia sudah mengalami pertumbuh-
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an PDB positif pada kuartal IV 2009.
Pada kuartal III tahun 2010, semua
negara sudah membukukan pertumbuhan PDB positif, yang memberikan
harapan cerah bahwa kecenderungan
serupa akan terus terasa selama 2011.
Seperti juga perekonomian global yang menunjukkan tanda-tanda
cerah, perekonomian Indonesia juga
menunjukkan tanda-tanda yang
membawa optimisme untuk tahun
2011. Analisa siklus ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia baru saja mulai memasuki
siklus kenaikan 7 tahunan dimana
pendapatan entitas bisnis diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Pertumbuhan
diperkirakan cukup tinggi,
yakni mencapai 6% - 7%.
Tingkat
pertumbuhan ini diperkirakan
mengungguli negara
tetangga kita, Thailand dan Malaysia.
Tingginya
pertumbuhan Indonesia
bahkan memicu keyakinan bahwa Indonesia
layak menggeser posisi Rusia dalam jajaran
emerging economies yang
sering disebut dengan BRIC
- Brazil, India, Russia, India
dan Cina.
Beberapa isu perekonomian nasional yang harus kita waspadai, pada
2011 adalah menurunnya permintaan
dari negara maju, pentingnya adaptasi dan mitigasi risiko perubahan iklim
yang mulai kita rasakan dampaknya
sekarang, serta rangsangan pertumbuhan dan investasi yang lebih besar di daerah, khususnya kawasan
yang masih belum sepenuhnya ber-

kembang. Sekarang mari kita lihat
bagaimana kira-kira kinerja BUMN
pada tahun yang menjanjikan ini.
Dalam membahas outlook kinerja
BUMN tahun 2011, pertama-tama
kita akan melihat kinerja BUMN non
Tbk berdasarkan RKAP, kemudian
akan kita sampaikan harapan dan
perkiraan kami akan kinerja BUMN
Tbk,
dan diakhiri dengan
perkiraan kinerja
seluruh BUMN
pada
tahun
2011 secara
agregat. Kita
bandingkan kinerja
BUMN dari
tahun 2009
(audited),
2010 (prognos a )

dan 2011 (RKAP).
Secara garis besar baik sisi aktiva maupun pasifa BUMN non Tbk
menunjukkan kenaikan. Total nilai aktiva BUMN non Tbk tahun 2010 mencapai Rp 1.162 triliun atau meningkat
11,09% dari tahun 2009, peningkatan
ini terutama terkait dengan meningkatnya belanja modal perusahaan dalam rangka meningkatkan kapasitas
dan kualitas asset yang mencapai Rp
175 triliun atau meningkat 105% dari
pencapaian tahun 2009.
Untuk tahun 2011 total aktiva
BUMN kami perkirakan tumbuh
12,88%. Total Nilai Laba bersih
BUMN Non Tbk tahun 2010 mencapai Rp 44,6 triliun atau meningkat 1,43% dari tahun 2009. Hal ini
terkait margin usaha yang masih
rendah dimana peningkatan total
nilai pendapatan BUMN pada tahun
2010 sebesar 12,57% dari tahun 2009,
diikuti dengan peningkatan belanja
operasional yang relatif proporsional, yaitu mencapai 11,25%.
Untuk tahun 2011 peningkatan
nilai total laba bersih BUMN
direncanakan sebesar 1,43%.
Sekarang kita lihat ekspektasi kami selaku pemegang saham mayoritas terhadap kinerja 17 BUMN
Tbk. Kami secara umum
memperkirakan dan yakin bahwa setidaknya
pencapaian BUMN Tbk
pada 2010 akan naik
sekitar 15% dari capaian
2009, dan capaian 2011
nanti setidaknya akan
naik 20% dari capaian
tahun 2010. Jika ekspektasi ini kita terjemahkan
ke dalam angka, maka
laba bersih seluruh
BUMN Tbk akan
naik dari 44 Triliun
pada 2009 menjadi 50
Triliun pada 2010 dan
naik menjadi 60 Triliun
pada akhir 2011 nanti.
Dengan menggabungkan perkiraan kinerja BUMN
non Tbk yang berasal dari
RKAP 2011 dengan harapan kami
terhadap kinerja BUMN Tbk, maka
kita dapatkan rekapitulasi Outlook

Kinerja BUMN 2011. Secara keseluruhan kinerja keuangan BUMN pada
tahun 2010 tumbuh berkisar antara
8,7% hingga 83,3% (prognosa) dimana pertumbuhan yang cukup signiﬁkan pada belanja modal. Untuk tahun
2011 ditargetkan peningkatan kinerja
keuangan masih di atas 10% kecuali
untuk belanja modal dan belanja operasional yang mencapai masing-masing 6,7% dan 9,5%.
Penerimaan negara dari bagian
laba BUMN tahun 2010 yang berasal
dari realisasi dividen tahun 2009 mencapai Rp 30,09 triliun atau meningkat
sebesar 3,04% dari realisasi pencapaian tahun 2009. Untuk tahun 2011
target penerimaan negara dari bagian
laba BUMN atas dividen tahun 2010
dianggarkan sebesar Rp 27,50 triliun
yang merupakan target APBN 2011.
Kinerja BUMN secara umum terlihat memiliki tren pertumbuhan, kecuali untuk belanja modal dan pendapatan usaha yang berﬂuktuasi pada
tahun 2009, namun tetap meningkat
di tahun berikutnya. Jika kita lihat
secara per sektor, khususnya dari sisi
laba bersih, akan terlihat bahwa baik
pada tahun 2010 maupun pada tahun
2011, hampir seluruh sektor menunjukkan pertumbuhan positif. Sektor
dengan besaran laba terbesar, baik di
tahun 2009, 2010 maupun 2011 adalah Energi.
Jika kita lihat dari pertumbuhannya, sektor dengan pertumbuhan
terbesar pada tahun 2010 dibanding
2009 adalah Percetakan & Penerbitan.
Sektor dengan pertumbuhan terbesar
pada 2011 ini diperkirakan adalah
sektor agribisnis.
PSo, PkbL, kur
Public Service Obligation (PSO)
adalah pelaksanaan program pemerintah oleh BUMN. PSO melibatkan
beberapa pihak seperti Kementerian
BUMN sendiri, Kementerian Teknis,
Kementerian Keuangan, Bappenas,
DPR dan BUMN-BUMN terkait.
Pada tahun 2010 total program Pemerintah pada Departemen Teknis
yang dilakukan oleh BUMN dalam
bentuk PSO mencapai Rp 201,3 triliun, dijalankan oleh 10 BUMN, yakni
PT PLN, Perum Bulog, PT PUSRI,
PERTANI, LKBN Antara, PT Pos
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Indonesia, PT Pertamina, PT Sang
Hyang Seri, PT PELNI.
Mengamati pengalaman pelaksanaan PSO oleh berbagai BUMN tadi,
kami menyimpulkan bahwa pada
2011 ini, sangat penting bagi kami,
Kementerian BUMN, untuk menjalin
koordinasi dan komunikasi dengan
pemangku kepentingan terkait yang
lebih erat.
Kerjasama tadi khususnya penting
untuk memastikan agar pelaksanaan
PSO memperhitungkan margin keuntungan sesuai dengan UU 19/2003
pasal 66 dengan benar, dan dibayarkan oleh Pemerintah kepada BUMN
secara tepat waktu.
Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan adalah salah satu bentuk komitmen nyata BUMN terhadap peningkatan kemakmuran
melalui pengembangan ekonomi
kerakyatan dan pengembangan lingkungan kemasyarakatan. Program
Kemitraan disalurkan dalam bentuk
pendampingan dan kredit lunak bagi
UMKM yang belum bankable, agar
dapat tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang bankable.
Di sisi lain, program Bina Lingkungan adalah hibah yang disalurkan
khususnya untuk bantuan bencana
alam, pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, pembangunan
sarana prasarana umum, pelestarian
alam, dan Program BUMN Peduli
yang dikoordinasi.
Total jumlah penyaluran dana untuk program Kemitraan pada tahun
2011 ditargetkan sebesar Rp 2.052
miliar, sedangkan untuk Bina Ling-
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kungan sebesar Rp 965 miliar. Sampai dengan tahun 2011, akumulasi
penyaluran dana kemitraan dan dana
Bina Lingkungan mencapai Rp l6,20
triliun dengan target mitra binaan
mencapai 808.810 kali transaksi.
Perlu kami sampaikan bahwa target penyaluran PKBL pada tahun
2011 adalah 23% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, dengan target pertumbuhan mitra binaan sekitar 6,6%.
Bentuk lain kontribusi BUMN
pada ekonomi kerakyatan adalah
partisipasi BUMN Perbankan, yakni
Mandiri, BRI, BNI dan BTN serta
BUMN Asuransi Kredit Askrindo
dan Jamkrindo pada skema Kredit
Usaha Rakyat atau KUR. Pada tahun
2010, BUMN Perbankan diperkirakan
menyumbangkan sekitar 82% dari
keseluruhan dana KUR yang disalurkan, atau sekitar 16,3 miliar. Secara
rata-rata, target penyaluran oleh Bank
BUMN besarnya 127,5% lebih tinggi
dari jumlah penyaluran pada tahun
lalu, dimana Bank BUMN rata-rata
mencapai 108% jumlah penyaluran
dari target yang ditetapkan.
reSTrukTuriSaSi
Kementerian BUMN akan melanjutkan program rekstrukturisasi
BUMN Tahun 2012 sesuai dengan
Master Plan BUMN Tahun 2010-2014,
yang meliputi sejumlah 38 BUMN
menjadi 22 BUMN setelah rekstrukturisasi. Jenis rekstrukturisasi meliputi stand alone, holding dan merger/
konsilidasi. Diharapkan pada akhir
tahun 2011 jumlah BUMN akan men-
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jadi ? 126 BUMN.
Selain itu Kementerian BUMN
juga akan melanjutkan program restrukturisasi tahun 2010 yang belum
dapat dilaksanakan. Rekstrukturisasi
akan dilakukan secara langsung oleh
Kementerian BUMN terhadap 14
BUMN melalui PT PPA. Pada bidang
Usaha Industri Strategis & Manufaktur terdapat PT KKA, PT BBI, PT Dl,
PT BP, PERUM PFN, PT INSAN, PT
PRIMISSIMA, PT PAL, PT IKI. Sedangkan untuk bidang Usaha Industri Logistik & Infrastruktur adalah PT
Waskita Karya, PT VTP, PT Djakarta
Llyod, PT MNA. Pada bidang Usaha
Jasa ada PT Survey Udara Penas.
Privatisasi dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk DPR, Menteri
Teknis, Menteri Keuangan, Kementerian BUMN, dan departemen teknis.
Arah kebijakan privatisasi ke depan adalah untuk meningkatkan
struktur permodalan dengan metode
utama melalui IPO. Pada Tahun 2011
dalam jangka waktu dekat akan dilakukan privatisasi PT Bank Mandiri,
Tbk (right issue) dan PT Garuda Indonesia yang hasil privatisasinya
seluruhnya akan masuk ke kas perusahaan. Selain itu direncanakan
privatisasi terhadap PT Primissima,
PT Sarana Karya dan PT Kertas Padalarang, yang telah mendapat arahan
privatisasi dan rekomendasi Menteri Keuangan pada sekitar Februari
2010.
Berbicara tentang BUMN Tbk,
saya ingin menekankan dua hal penting mengenai kinerja BUMN Tbk

Yang pertama, mayoritas BUMN
Tbk menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dan terus menjadi
saham blue chip di BEI. Pada tahun
2011 kami memperkirakan bahwa sebagian besar BUMN Tbk akan memiliki pergerakan harga saham yang
positif dengan estimasi pertumbuhan
20% dalam jangka waktu satu tahun
ke depan.
Kedua, kami yakin bahwa BUMN
akan terus menjadi pemain penting
di Bursa Efek Indonesia, khususnya
karena besarnya market capitalization
BUMN sebagai satu kelompok badan
usaha. Saat ini market Capitalization
BUMN mencapai sekitar Rp 750 triliun,
dan kami perkirakan pada akhir 2011
total market capitalization BUMN akan
mencapai sekitar Rp 960 triliun.
Perlu kami sampaikan bahwa
strategi Go Public sebagai bagian
dari Privatisasi selama ini terbukti
secara umum membawa manfaat
bagi BUMN, khususnya dari sisi penerapan capital market protocol yang
mendorong transparansi pengelolaan BUMN. BUMN Tbk juga terus
menunjukkan kinerja yang gemilang
dengan berbagai pengakuan internasional. Salah satu prestasi mebanggakan yang diraih adalah bahwa jumlah BUMN Tbk yang masuk dalam
Fortune Global 2000 terus meningkat
dari tahun ke tahun. Pada tahun lalu,
ada 7 BUMN Tbk yang masuk dalam
Fortune Global 2000, yakni TLKM,
BBRI, BMRI, BBNI, PGAS, SMGR dan
PTBA.
Sebagai instrumen Negara BUMN
yang sifatnya komersial BUMN di-

tuntut untuk memberikan keuntungan yang optimal bagi negara dan
menunjukkan kinerja yang terbaik.
Namun demikian, seringkali dilupakan bahwa di dalam pasar persaingan yang sangat kompetitif, BUMN
mendapatkan beban tambahan yang
tidak dimiliki oleh pesaing BUMN di
sektor swasta.
Beban tambahan ini antara lain
muncul dari banyaknya regulasi yang
harus dipatuhi BUMN dibandingkan
perusahaan swasta. Ada 8 jenis regulasi yang harus diperhatikan BUMN
di dalam operasinya, yakni UU Pasar
Modal, berbagai UU sektoral, UU
BUMN, UU Keuangan Negara, UU
Perbendaharaan Negara, UU Tipikor
dan UU Pemeriksaan Pengelolaan
TanggungJawab Keuangan Negara.
Hal ini berbeda dengan sektor
swasta yang hanya dilingkupi oleh
tiga jenis regulasi saja, yakni UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal dan
UU Sektoral. Kementerian BUMN
terus berupaya untuk mewujudkan
equal level of playing ﬁeld bagi BUMN,
dengan meyakinkan pemangku kepentingan lain bahwa BUMN harus
dipandang sama dengan badan usaha swasta, dan yang berbeda hanyalah sisi permodalannya saja. Salah
satu program kegiatan yang tengah
berjalan adalah usulan amandemen
UU BUMN .
Kementerian BUMN mendorong
penerapan GCG melalui kegiatan
sosialisasi (capacity building), yang
disusul dengan assessment dan lalu
review penerapan GCG. Pada 2011
Kementerian BUMN akan terus men-

gupayakan peningkatan GCG, yang
dibarengi dengan peningkatan kapasitas BUMN dalam hal risk management, internal control dan pengelolaan
informasi dari whistleblower.
Pada tahun 2011 Kementerian
BUMN menargetkan agar seluruh Wajib Lapor pada Kementerian BUMN
dan BUMN dapat menyampaikan
LHKPN. Sampai dengan 2010, sudah 95% wajib lapor di lingkungan
kami yang menyampaikan LHKPN.
Dari 5% yang belum menyampaikan
pun terdapat sebab-sebab yang tak
dapat dihindarkan, seperti pensiun
dan masuknya data wajib lapor baru
karena SK Direksi yang baru diterbitkan.
Perlu kami sampaikan bahwa target penyaluran PKBL pada tahun
2011 adalah 23% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, dengan target pertumbuhan mitra binaan sekitar 6,6%.
Bentuk lain kontribusi BUMN
pada ekonomi kerakyatan adalah
partisipasi BUMN Perbankan, yakni
Mandiri, BRI, BNI dan BTN serta
BUMN Asuransi Kredit Askrindo
dan Jamkrindo pada skema Kredit
Usaha Rakyat atau KUR. Pada tahun
2010, BUMN Perbankan diperkirakan
menyumbangkan sekitar 82% dari
keseluruhan dana KUR yang disalurkan, atau sekitar 16,3 miliar. Secara
rata-rata, target penyaluran oleh Bank
BUMN besarnya 127,5% lebih tinggi
dari jumlah penyaluran pada tahun
lalu, dimana Bank BUMN rata-rata
mencapai 108% jumlah penyaluran
dari target yang ditetapkan.
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KESEHATAN

iNdONESiA PERiNGKAT KEEMPAT
Penderita diabetes Mellitus di dunia
siska Prestiwati
JUMLah penderita Diabetes Melitus (DM) yang juga dikenal dengan
istilah penyakit kencing manis di
Indonesia, diperkirakan mengalami
peningkatan dari 8,4 juta jiwa pada
tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta
jiwa pada tahun 2030 mendatang.
Tingginya angka tersebut menjadikan Indonesia peringkat keempat
jumlah penderita diabetes melitus
terbanyak di dunia setelah Amerika
Serikat, India, dan Cina. Meningkatnya penderita diabetes melitus disebabkan oleh peningkatan obesitas,
kurang aktivitas ﬁsik, kurang me-
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ngonsumsi makanan yang berserat,
merokok, dan tingginya lemak.
Berdasarkan hasil survei tahun
2003, prevelansi diabetes melitus di
perkotaan mencapai 14,7 persen dan
di pedesaan hanya 7,2 persen. Diabetes melitus kini menjadi ancaman
yang serius bagi manusia dan telah
menjadi penyebab kematian urutan
ketujuh di dunia.
Kepala Pusat Diabetes dan Nutrisi Rumah Sakit (RS) Dr Soetomo
Prof dr Askandar Tjokroprawiro
SpPD KEMD menjelaskan penyakit
DM adalah golongan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah seba-
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gai akibat adanya gangguan sistem
metabolisme dalam tubuh, dimana
organ pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh.
Insulin adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh pankreas
yang bertanggung jawab untuk mengontrol jumlah/kadar gula dalam
darah dan insulin dibutuhkan untuk
merubah (memproses) karbohidrat,
lemak, dan protein menjadi energi
yang diperlukan tubuh manusia.
Hormon insulin berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah.
Kondisi kadar gula yang drastis
menurun akan cepat menyebabkan

seseorang tidak sadarkan diri bahkan
memasuki tahapan koma. Gejala kencing manis dapat berkembang dengan
cepat waktu ke waktu dalam hitungan
minggu atau bulan, terutama pada seorang anak yang menderita penyakit
diabetes mellitus tipe 1.
Lain halnya pada penderita diabetes mellitus tipe 2, umumnya mereka tidak mengalami berbagai gejala
diatas. Bahkan mereka mungkin tidak
mengetahui telah menderita kencing
manis.
TiPe PeNyakiT DiabeTeS meLLiTuS
1. Diabetes mellitus tipe 1
Diabetes tipe 1 adalah diabetes yang bergantung pada insulin
dimana tubuh kekurangan hormon
insulin,dikenal dengan istilah Insulin
Dependent Diabetes Mellitus (IDDM).
Hal ini disebabkan hilangnya sel beta
penghasil insulin pada pulau-pulau
Langerhans pankreas. Diabetes tipe 1
banyak ditemukan pada balita, anakanak dan remaja.
Sampai saat ini, Diabetes Mellitus
tipe 1 hanya dapat di obati dengan
pemberian therapi insulin yang dilakukan secara terus menerus berkesinambungan. Riwayat keluarga, diet
dan faktor lingkungan sangat memengaruhi perawatan penderita diabetes
tipe 1. Pada penderita diebetes tipe 1
haruslah diperhatikan pengontrolan
dan memonitor kadar gula darahnya, sebaiknya menggunakan alat test
gula darah. Terutama pada anak-anak
atau balita yang mana mereka sangat
mudah mengalami dehidrasi, sering
muntah dan mudah terserang berbagai penyakit.
2. Diabetes mellitus tipe 2
Diabetes tipe 2 adalah dimana hor-

mon insulin dalam tubuh tidak dapat
berfungsi dengan semestinya, dikenal
dengan istilah Non-Insulin Dependent
Diabetes Mellitus (NIDDM). Hal ini
dikarenakan berbagai kemungkinan
seperti kecacatan dalam produksi insulin, resistensi terhadap insulin atau
berkurangnya sensitiﬁtas (respon) sell
dan jaringan tubuh terhadap insulin
yang ditandai dengan meningkatnya
kadar insulin di dalam darah.
Ada beberapa teori yang mengutarakan sebab terjadinya resisten terhadap insulin, diantaranya faktor
kegemukan (obesitas). Pada penderita
diabetes tipe 2, pengontrolan kadar
gula darah dapat dilakukan dengan
beberapa tindakan seperti diet, penurunan berat badan, dan pemberian
tablet diabetik. Apabila dengan pemberian tablet belum maksimal respon
penanganan level gula dalam darah,
maka obat suntik mulai dipertimbangkan untuk diberikan.
kaDar GuLa DaLam Darah
Normalnya kadar gula dalam darah
berkisar antara 70 - 150 mg/dL {millimoles/liter (satuan unit United Kingdom)} atau 4 - 8 mmol/l {milligrams/
deciliter (satuan unit United State)},
Dimana 1 mmol/l = 18 mg/dl.
Namun demikian, kadar gula tentu
saja terjadi peningkatan setelah makan
dan mengalami penurunan diwaktu
pagi hari bangun tidur. Seseorang
dikatakan mengalami hyperglycemia
apabila kadar gula dalam darah jauh
diatas nilai normal, sedangkan hypoglycemia adalah suatu kondisi dimana
seseorang mengalami penurunan nilai
gula dalam darah dibawah normal.
Diagnosa Diabetes dapat ditegakkan jika hasil pemeriksaan gula

darah puasa mencapai level 126 mg/
dl atau bahkan lebih, dan pemeriksaan gula darah 2 jam setelah puasa
(minimal 8 jam) mencapai level 180
mg/dl. Sedangkan pemeriksaan gula
darah yang dilakukan secara random
(sewaktu) dapat membantu diagnosa
diabetes jika nilai kadar gula darah
mencapai level antara 140 mg/dL dan
200 mg/dL, terlebih lagi bila dia atas
200 mg/dl.
Banyak alat test gula darah yang
diperdagangkan saat ini dan dapat
dibeli dibanyak tempat penjualan alat
kesehatan atau apotik seperti AccuChek, BCJ Group, Accurate, OneTouch
UltraEasy machine. Bagi penderita
yang terdiagnosa Diabetes Mellitus,
ada baiknya bagi mereka jika mampu
untuk membelinya.
PeNGobaTaN DaN PeNaNGaNaN
PeNyakiT DiabeTeS
Penderita diabetes tipe 1 umumnya
menjalani pengobatan therapi insulin
(Lantus/Levemir, Humalog, Novolog
atau Apidra) yang berkesinambungan,
selain itu adalah dengan berolahraga
secukupnya serta melakukan pengontrolan menu makanan (diet).
Pada penderita diabetes mellitus
tipe 2, penatalaksanaan pengobatan
dan penanganan difokuskan pada
gaya hidup dan aktivitas ﬁsik. Pengontrolan nilai kadar gula dalam darah
adalah menjadi kunci program pengobatan, yaitu dengan mengurangi berat
badan, diet, dan berolahraga. Jika hal
ini tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka pemberian obat tablet akan
diperlukan. Bahkan pemberian suntikan insulin turut diperlukan bila
tablet tidak mengatasi pengontrolan
kadar gula darah.

TANdA dAN GEJALA diABETES MELLiTUS
TaNDa awal yang dapat diketahui bahwa seseorang
menderita Dm atau kencing manis yaitu dilihat langsung dari efek peningkatan kadar gula darah, dimana
peningkatan kadar gula dalam darah mencapai nilai
160 - 180 mg/dL dan air seni (urine) penderita kencing
manis yang mengandung gula (glucose), sehingga
urine sering dilebung atau dikerubuti semut.
Penderita kencing manis umumnya menampakkan
tanda dan gejala dibawah ini meskipun tidak semua
dialami oleh penderita:
1. Jumlah urine yang dikeluarkan lebih banyak
(Polyuria)

2. Sering atau cepat merasa haus/dahaga (Polydipsia)
3. Lapar yang berlebihan atau makan banyak
(Polyphagia)
4. Frekwensi urine meningkat/kencing terus
(Glycosuria)
5. kehilangan berat badan yang tidak jelas sebabnya
6. kesemutan/mati rasa pada ujung syaraf ditelapak
tangan & kaki
7. Cepat lelah dan lemah setiap waktu
8. mengalami rabun penglihatan secara tiba-tiba
9. apabila luka/tergores (korengan) lambat
penyembuhannya
10.mudah terkena infeksi terutama pada kulit.
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RUMAH SAKIT GATOEL

Pertama Layani
Hemodialisa
di Mojokerto

DERY ARDIANSYAH
RUMAH Sakit (RS) Gatoel, Mojokerto, sebagai salah satu Rumah
Sakit milik PT Perkebunan Nusantara X (Persero), dalam visinya
ingin menjadi rumah sakit unggul
pelayanan kesehatan serta menjadi
rumah sakit yang prioritas pilihan
masyarakat.
Beralamat di Jl Raden Wijaya,
Mojokerto, RS Gatoel sejak tahun
2000 menjadi salah satu rumah sakit
pertama melayani pasien yang menderita hemodialisa (cuci darah) di
Kabupaten/Kota Mojokerto.
Berdiri sejak tahun 1927, yang
dulu bernama Eschauzier Klinik
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Gatoel, serta merupakan anak perusahaan dari Onderneming Belanda
bernama Cooy & Coster Van Voorhout.
Sesuai dengan motto rumah sakit
tersebut yakni sehat dengan layanan
profesional sepenuh hati, maka itu
kemudian menjadi motivasi Kepala
Rumah Sakit Gatoel, dr. Ary Sylviati
M.Kes, untuk terus mengembangkan
RS Gatoel.
“Tahun 2000, kami menjadi salah
satu rumah sakit di Kabupaten
Mojokerto yang mampu memberikan
layanan kepada penderita hemodialisa,” ujarnya bangga.
Meskipun saat itu RS Gatoel
masih memiliki 5 mesin tetapi
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mampu menjadi rumah sakit yang
pertama dalam membantu pasien
cuci darah. Pada tahun 2010, ada 45
pasien hemodialisa yang mempercayakan RS Gatoel untuk tempat cuci
darahnya.
Dia menjelaskan, tidak hanya
memberikan layanan terhadap
penderita hemodialisa, ada sekitar
19 pelayanan medik spesialistik yang
disediakan di rumah sakit tersebut.
Pelayanan itu antara lain bedah orthopedi, bedah syaraf, bedah plastik,
bedah spinal, serta bedah urologi.
Ary menyatakan, pada tahun 2011
pihaknya menambah 4 unit sehingga
menjadi 9 unit mesin untuk hemodialisa. Menurutnya penambahan

J
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tersebut karena memang kebutuhan
akan sarana prasarana yang semakin
dilengkapi.
Lebih-lebih hanya RS Gatoel saja
yang melayani layanan hemodialisa
di Kabupaten Mojokerto. “Kami
ingin menambah jumlah mesin hemodialisa yang sudah ada, sehingga
kami mampu memberikan layanan
terbaik dengan 9 unit mesin yang
kami punya,” kata dia.

Selain menambah jumlah mesin
pasien hemodialisa, pihaknya juga
menambah beberapa jenis spesialis
baru. Dia menargetkan pada tahun
2011 ini, spesialis bedah faskuler
dapat dibuka di rumah sakit yang
memiliki slogan smile and care tersebut.
RS Gatoel, lanjutnya, juga melayani pasien yang bukan berasal
dari keluarga PTPN. Untuk kompo-

sisi pasien yang datang sekitar 64%
dari swasta atau masyarakat biasa,
selebihnya merupakan karyawan,
pensiunan, serta keluarga dari
PTPN.
“Pasien umum, misalnya datang
dari Kota Mojokerto, Kabupaten
Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik,
hingga Kabupaten Lamongan,”
tuturnya.

SEHAT DENGAN PELAYANAN PROFESIONAL SEPENUH HATI

Jl. Raden Wijaya No.56, mojokerto 61321
Tlp: 0321 321681, 0321322329 | Fax: 0321 321684
ugD: 0321 399772
email: rsgatoel@yahoo.co.id

JaDWal PelayaNaN RS gaToel, moJoKeRTo:
Poli umum
: Pk 08.00 - 20.00 (hari kerja)
Poli gigi
: Pk 08.00 - 20.00 (hari kerja) | Jumat: Pk 08.00 - 11.00
Poli alergi
: Pk 07.00 - 13.00
akupuntur
: Setiap Senin, Rabu & Jumat, Pk 12.00 - selesai
Konsultasi gizi
: Pk 07.00 - 13.00 (hari kerja)
audiometri Test : Setiap Selasa Pk 11.00 - 13.00
bronschopi
: Senin & Kamis Pk 15.30 - selesai
USG, CT-scan, Treadmill & Pemeriksaan EEG (dengan perjanjian)
Poli SPeSialiS
anak
Penyakit Dalam

mata
Paru
THT
Radiologi

: Senin, Pk 13.00 - selesai | Rabu, Pk 15.00 - 17.00
: Senin, Pk 16.00 - 18.00 | Selasa, Pk 12.00 - 13.00 |
Rabu, Pk 13.00 - 17.00 | Kamis, Pk 16.00 - 17.00 |
Jumat, Pk 07.00 - 08.00 | Sabtu, Pk 09.00 - selesai
: Senin & Jumat, Pk 14.00 - selesai
: Senin, Rabu & Kamis, Pk 15.00 - selesai
: Senin - Kamis, Pk 16.00 - selesai
: Senin - Sabtu, Pk 19.00 - selesai
Jumat, Pk 14.00 - 16.00

Kebidanan & Kandungan (obstetri ginekologi):
Senin, Pk 18.00 - selesai
Rabu & Sabtu, Pk 10.00 - selesai
Kamis & Jumat, Pk 17.00 - selesai
bedah Saraf
: Senin, Pk 18.00 - selesai
Saraf
: Senin & Jumat, Pk 15.00 - 17.00
Rabu & Kamis, Pk 18.00 - selesai
Jantung
: Selasa & Jumat, Pk 16.00 - selesai | Kamis, Pk 13.30
urologi
: Selasa, Pk 15.00 - selesai
Rehabilitasi medis : Selasa, Pk 15.00 - 17.00 | Sabtu, Pk 10.00 - 12.00
Kulit & Kelamin : Rabu, Pk 16.00 - 17.00
bedah Tulang (orthopedi):
Senin & Selasa, Pk 19.00 - selesai
Rabu & Jumat, Pk 16.00 - selesai
bedah Tulang belakang (orthopedic Spine): Jumat, Pk 13.00 - selesai
bedah umum
: Senin, Selasa & Kamis, Pk 16.00 - 18.00
Rabu, Pk 15.00 - 17.00
PTPN-XJumat,
magazine
| Volume:002
| Th-I | Juli - September 2011
Pk 17.00
- selesai
Jiwa
: Jumat, Pk 16.00 - selesai
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0LAHRAGA

SSB PG Ngadirejo

Wujud Cinta Olahraga
Tidak sekadar bisnis yang menjadi fokus garapan salah satu
sayap bisnis PT Perkebunan Nusantara X (Persero). Pembinaan
olahraga pun menjadi bagian yang tak terpisahkan, seperti
yang dilakukan PG Ngadiredjo, Kediri. Salah satu core business
yang berada di bawah naungan PTPN X mampu menunjukkan
prestasinya melalui cabang olahraga (cabor) sepakbola.
EDI JATMIKO
YA, dari cabor sepakbola itulah
prestasi direngkuh. Dan dari cabor
mengolah si kulit bundar itulah PG
Ngadiredjo mampu mengharumkan
nama instansi atau perusahaan se-
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telah SSB (Sekolah SepakBola) yang
berada di bawah pengelolaannya
menjadi yang terbaik di Jawa Timur.
Tim SSB Bina Bola PG Ngadiredjo
Kabupaten Kediri ini dimanajeri oleh
Asminardi, Kepala Bagian Instalasi
PG Ngadiredjo. Tim ini tampil seba-
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gai juara festival sepakbola anak-anak
Danone Nation Cup (DNC) 2011 Regional Jawa Timur. Pada laga final di
Stadion Gelora Delta Sidoarjo, 14 Juni
2011 lalu, SSB Ngadiredjo mengalahkan juara bertahan SSB Banteng Muda
Biru Malang dengan skor 2-1.
Kemenangan itu dicapai melalui adu penalti, setelah bermain imbang tanpa gol di waktu normal 2x15
menit. Ya, itulah SSB Bina Bola PG
Ngadiredjo. Dengan kemenangan
tersebut, tim asuhan mantan pemain Arema Indonesia, Singgih Pitono,
berhak mewakili Jatim pada putaran
final Piala Danone tingkat nasional di
Jakarta pada pertengahan Juli lalu.

FOTO: DOKUMEN

Sebelum mencapai final regional
Jatim, langkah SSB PG Ngadiredjo
antara lain berhasil mengandaskan
perlawanan SSB Banteng Muda 2000
Malang, sesaat sebelum final. Sedangkan lawannya di final, SSB Banteng Muda Biru menundukkan SSB
PG Semboro Jember.
Kegagalan SSB Banteng Muda Biru
(BMB) mempertahankan mahkota
juara yang disabet tahun sebelumnya
harus diterima dengan lapang dada.
Bahkan, Manajer SSB BMB, Haris Tofly, mengatakan timnya sudah berusaha keras untuk meraih juara.
“Sekali lagi, bahwa faktor keberuntungan belum berpihak kepada anak
asuhnya. Permainan kedua tim berimbang, tinggal mental yang berbicara.
Saya akui SSB Ngadiredjo lebih beruntung saat adu penalti,” katanya.
Sebenarnya dari sisi persiapan SSB
PG Ngadiredjo cenderung mepet dan
apa adanya. Pelatih SSB Bina Bola
PG Ngadiredjo, Singgih Pitono, menyatakan, hanya sekitar dua minggu
pihaknya mempersiapkan diri untuk
DNC 2011.
Singgih mengatakan, sebenarnya
potensi yang dimiliki pemain SSB
Ngadiredjo cukup bagus dan prospektif. “Saya yakin bila mereka dibina dengan bagus, terencana dan
terprogram, akan mampu eksis dan
berprestasi di level nasional,” ujar
Singgih.
Sebaliknya lawan SSB Ngadiredjo
di final, SSB Banteng Muda, melakukan persiapan intensif hampir dua
bulan dalam menghadapi kompetisi
tahunan ini, karena mereka sanga
ingin kembali merebut gelar juara.
Singgih yang dikenal sebagai mantan bomber Arema Malang dan timnas Indonesia, menyebutkan, ada beberapa pemain SSB Ngadiredjo yang
memiliki kemampuan di atas ratarata. “Saya yakin, di antara mereka
nanti pasti ada yang jadi,” kata dia.
Sementara itu soal munculnya potensi lain di blantika sepakbola level
SSB atau bina bola di Jawa Timur,
penanggung jawab DNC 2011 regional Jatim, Rosyid Mardani, mengakui kualitas pemain SSB Bina Bola
PG Ngadiredjo dan Banteng Muda
cukup seimbang, sehingga mereka
sangat layak ke final.

Saat kedua tim tampil di lapangan
dengan penerangan yang tidak standar, mereka bermain imbang. Alhasil
pertandingan yang berlangsung selama 2x10 menit tanpa extra time itu
langsung disudahi dengan adu penalti.
Sedangkan hasil penalti, dua dari
tiga penendang SSB PG Ngadiredjo
gagal. Kondisi yang sama juga terjadi
di Banteng Muda Biru. Adu penalti
dilanjutkan dengan satu penendang
tambahan.
Kondisi kritis dan menegangkan
itu membuat penendang terakhir
Banteng Muda, Rizal gagal karena
bola ditepis kiper Ngadiredjo, Aldi
Dewantoro. Sedangkan penendang
Ngadiredjo sukses mengeksekusi
bola.
Keberhasilan itu sontak membuat
pemain Ngadiredjo yang berada di
tengah lapangan langsung mengeru
buti Aldi. Kiper bernomor punggung
1 itu mendapat pelukan hangat dari
rekan-rekannya. Sementara pemain
Banteng Muda terduduk lemas di tengah lapangan. Bahkan mayoritas di
antara anak-anak berusia 11 tahun ini
menangis.
Dengan hasil itu, Banteng Muda
Biru harus puas sebagai runner up,
sedangkan ‘adiknya’, yakni Banteng
Muda 2000 A memastikan diri sebagai juara III, yang menang adu koin
lawan SSB Bina Bola PG Semboro.
Adu koin dipilih setelah pertandingan dalam waktu normal berkahir 0-0.
Sedangkan saat adu penalti juga berakhir imbang 1-1.
Sayang, harapan Rosyid pada SSB
PG Ngadiredjo sukses di level nasional, gagal terwujud. Pasalnya, dari 12
tim yang berlaga di putaran final, Ngadiredjo hanya mampu menduduki
posisi ketujuh. “Kalau bisa sukses,
paling tidak meneruskan prestasi
juara yang pernah diukir tiga tim Jatim di kompetisi Piala Danone tingkat
nasional,” kata Rosyid.
Ia ingin SSB PG Ngadiredjo meraih
sukses sebagai juara nasional dan
berhak mewakili Indonesia di putar
an final tingkat dunia di Santiago
Bernabeu, Madrid, Spanyol. Namun
sang juara adalah SSB Hasanuddin,
Makassar.
Pada tiga edisi sebelumnya, tiga

tim asal Jatim pernah menjadi juara
tingkat nasional, masing-masing SSB
Karanggayam Surabaya tahun 2007,
SSB Tulungagung Putra (2008), dan
SSB Banteng Muda Malang (2010).
Penyelenggaraan DNC wilayah
Jawa Timur sendiri mendapat kritik
dari berbagai pihak. Termasuk pelatih
juara turnamen ini. Pelatih SSB Ngadiredjo, Singgih Pitono menilai jadwal pertandingan yang terlampau
banyak dan sangat mepet.
Beberapa tim bahkan harus bertan
ding lebih dari lima kali selama sehari. Rata-rata, setiap tim hanya diberi
waktu istirahat maksimal 30 menit.
“Kita tanding sembilan kali dalam sehari, gila itu,” kritik Singgih mantan
pemain nasional era 1990-an itu.
Kondisi yang sama juga dirasakan Haris Thofly, manajer Banteng
Muda. “Tahun ini memang berat,
karena berlangsung dua hari. Kalau tahun lalu agak lama, yakni tiga
hari,” katanya.
SSB Bina Bola PG Ngadiredjo Kabupaten Kediri ini melengkapi finalis
yang terpilih sebelumnya dari daerah
lain. Di babak grand final, mereka bertemu dengan juara dari 12 kota lainnya,
yakni Medan, Banjarmasin, Jayapura,
Bandung, Banda Aceh, Padang, Makassar, Semarang, Jogjakarta, Tangerang,
Pekanbaru, dan DKI Jakarta.
SSB yang lolos ke putaran final
adalah SSB Bina Taruna-Jakarta, SSB
Biak-Papua, SSB Angkasa-Pekanbaru,
SSB Loga Star-Padang, SSB Bintang
RDH-Bekasi, SSB PTP Wil 1 SumutMedan, SSB AMS Garuda-Jogjakarta,
SSB Putra Banna Matang-Aceh, SSB
Rajawali Pagatan-Banjarmasin, SSB
Hasanuddin Makassar.
Kiprah SSB PG Ngadiredjo di per
saingan level regional Jawa Timur,
layak diacungi jempol karena mereka
berhasil menyisihkan 425 tim peserta lainnya yang turun di turnamen
tersebut.
“Hasil ini berkat kerja keras anakanak. Lihat sendiri semangat mereka yang sangat besar meski harus
bertanding beberapa kali dalam sehari tanpa jeda. Kami sendiri heran,
dengan hasil maksimal ini jika melihat persiapan yang sangat minim,”
ujar Singgih Pitono, pelatih SSB PG
Ngadiredjo.
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SUKSES ’SI TENDANGAN GELEDEK’
Sukses yang dicapai SSB Bina Bola PG Ngadiredjo tak lepas
dari polesan dan sentuhan tangan dingin Singgih Pitono.
Berkat kecakapannya itulah SSB Ngadiredjo menjadi yang
terbaik di regional Jawa Timur.
EDI JATMIKO
“aWalNya Saya diminta menangani SSB
Bina Bola PG Ngadiredjo, ya dari pihak PG.
Saya diminta membantu membawa tim
ini berlaga di Danone National Cup regional Jawa Timur. Persiapannya pun mepet,
hanya sekitar tiga minggu atau dua minggu efektif,” kata Singgih.
Ternyata sentuhan tangan dingin Singgih mampu membawa anak buahnya mereguk sukses. Singgih juga sangat percaya
pada tim yang ditanganinya yang cukup
prospektif. Ia yakin ke depan pasti ada
anak asuhnya yang bias menjadi pemain
besar di eranya nanti.
Di eranya dulu, Singgih Pitono dikenal sebagai bomber yang menakutkan
pertahanan lawan. Ketajaman dan naluri
golnya yang tinggi, membuat namanya
berada di deretan papan atas pencetak
gol tersubur.
Bahkan eksekusi dari bola-bola mati
sering menjadi momok benteng lawan
maupun penjaga gawang. Tak heran bila
mantan striker Arema Malang itu dikenal
dengan tendangan geledeknya. Ampuh,
akurat, tajam dan berbahaya bagi lawan.
Kini Singgih muncul lagi namun tidak
lagi sebagai pemain namun sebagai arsitek tim. Kendati yang ditanganinya tim
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anak-anak tapi sinyal positif dicapainya
dengan sukses menjadi juara Jawa Timur.
“Saya jadi terus termotivasi untuk
menangani dan membina pesepakbola
kategori anak-anak. Saya juga belum ada
rencana di pentas Liga Indonesia musim
depan, misalnya jika ada yang menawari
jadi pelatih. Saya masih ingin bersama
anak-anak,” katanya.
Ia menyatakan, rasa syukurnya atas
prestasi yang direngkuh anak asuhnya itu.
“Ya kami tentu sangat bersyukur dengan
pencapaian prestasi anak-anak, karena
masa persiapan menghadapi kompetisi
sebenarnya hanya dua pekan,” ujar Singgih.
Dikatakan, sukses itu semua hasil kerja
keras anak-anak. “Faktor mental sangat
menentukan dalam pertandingan ini,
dan mungkin saja mereka bisa mengatasi
situasi dan kondisi seperti itu,” lanjutnya.
Mantan tukang gedor Arema ini menceritakan, persiapan timnya hanya 20 hari.
Sangat mepet dibanding tim-tim lain, termasuk lawannya di final, Banteng Muda,
yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun 2011.
Seperti diketahui, Singgih Pitono adalah pemain sepakbola Indonesia kelahiran
Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur. Ia adalah mantan pemain nasional era 1990-an
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dan top skor Galatama dua kali berturutturut saat memperkuat Arema Malang.
Sosok yang satu ini juga pernah memperkuat Perseta Tulungagung. Singgih
terkenal dengan tendangan geledek kaki
kanannya yang keras dan akurat dan tak jarang mencetak gol dari tendangan bebas.

KaRieR Klub
 Arema Malang
 Petrokimia Putra (dipinjamkan
Arema untuk berlaga di Piala
Winner Asia 1996)
 Putra Samarinda
 Persema Malang
 Putra Samarinda
 Perseta Tulungagung
TimNaS
 PSSI Pra Piala Dunia 1994
PReSTaSi
 Top Skor Galatama XI 1991/92
 Top Skor Galatama XII 1992/93
 Membawa Arema Runner up Piala
Galatama 1992
 Membawa Arema Juara Galatama XII
1992/93

WISATA

Menikmati Goa, Pantai dan Kuliner

Negeri ini sangat beragam, indah
dan kaya. Simak saja keberagaman
itu melalui seni budaya, pesona alam
nan cantik, keindahan panorama
hingga kekayaan yang terkandung di
dalamnya. Tidak saja kaya akan sumber
daya alam dan manusia, tetapi juga
penyerta atau pendukungnya.
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ET JATMIKO
PeSoNa alam nan alami bisa dirasakan dan dinikmati melalui gugusan
pegunungan yang di perutnya terdapat goa-goa indah dengan stalaktit
dan stalagmit. lihat dan tengok saja
Pacitan. Di sana terdapat banyak goa
dan tidak berlebihan jika kabupaten yang berbatasan dengan Jawa
Tengah di sisi barat daya itu disebut
”Kota Seribu Satu goa”.
Di sana terdapat banyak goa, mulai goa Tabuhan, goa Putri hingga
goa gong. Tak hanya goa, pantainya
pun layak untuk disimak, selain tentu
saja oleh-oleh khas Pacitan dan kuliner yang mungkin membuat anda
ingin balik lagi ke sana yakni nasi tiwul sambal super pedas.
Karakteristik goa berbeda-beda,
tetapi ketika menikmati goa gong,
yang bisa dirasakan ketika melihat
keindahannya adalah ungkapan kagum, takjub bahkan keheranan yang
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luar biasa atas ciptaan yang maha
Kuasa itu. Dengan harga tiket dewasa
Rp 5 ribu dan anak-anak Rp 3 ribu, jelajahi semua isi goa.
Provinsi Jatim dikenal memiliki objek daya tarik wisata yang beragam.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Disbudpar) Jawa Timur mencatat
hingga saat ini terdapat 761 objek
daerah tujuan wisata (oDTW) di Jatim
yang tersebar di 28 kota/kab.
Kadisbudpar Jatim, Jarianto, menyatakan, banyaknya potensi wisata
ini, menyebabkan peningkatan ekonomi yang signiﬁkan. Terbukti tahun
2010 PDRb (Pendapatan Domestik
Regional bruto) Jatim dari sektor
pariwisata mencapai Rp 48,12 triliun
atau meningkat 21,05 persen dari tahun sebelumnya Rp 39,75 triliun.
Sedangkan potensi pajak yang disumbangkan dari ketiga usaha pariwisata itu adalah sebesar Rp 225, 60
miliar tahun 2009.
Pihaknya berharap, dengan adanya
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program Visit east Java 2011 dan ditunjang pengembangan produk wisata maupun peningkatan promosi ke
daerah lain, pendapatan sektor wisata
tahun 2011 ini lebih meningkat lagi.
Tapi yang jelas potensi wisata Jawa
Timur yang melimpah masih belum
dipasarkan secara maksimal. ini karena pemasaran objek wisata membutuhkan penguatan tiga sektor pendukung yang saling berkaitan, yaitu
aksestabilitas, informasi dan servis.
Kembali ke objek wisata Pacitan,
ketika anda penat blusukan ke goagoa, bergeserlah ke kawasan pantai.
ya, berlibur ke Pacitan rasanya tidak
lengkap bila tidak berbasah-basah
alias mandi atau sekadar bermain
air di Pantai Telengria. Nikmati air
hangatnya kala sore menjelang.
Sayang, pantai eksotik yang tak
jauh dari pusat kota Pacitan itu kondisi pasir pantainya tampak kurang
bersih meski tidak jorok. banyak
sampah yang teronggok di sana. Se-

mentara fasilitasnya juga masih belum dipoles secara maksimal.
Wisatawan, baik wisnu (wisatawan
Nusantara) maupun wisman (wisatawan mancanegara) yang masuk ke
sana tidak gratis. mereka harus membeli tiket, perorang Rp 10 ribu. Tentu
mereka menginginkan pelayanan,
termasuk situasi dan kondisi pantai
yang benar-benar indah, panorama
menakjubkan dan bersih.
Pengunjung yang bergerak dari
area parkir ke bibir pantai akan
mendapati beberapa kotoran dan
sampah di sana. mulai gelas atau
botol plastik bekas minuman mineral, pelepah pisang hingga onggokan
akar pohon bambu.
Padahal, pasirnya cukup bersih
bila sampah-sampah juga tak terhampar di sana. Siapa pun pasti ingin
sekadar mencelupkan kaki, membasuh tangan atau bahkan sekalian
berbasah-basah di sana. Tak jarang
anak-anak, kaum muda bahkan

orang tua, bersuka cita seolah-olah
baru melihat pantai.
“Sayang ya, Pantai Telengria ini sebenarnya indah dan alami, tapi kalau
banyak sampah seperti ini, lama-lama
pengunjungnya enggan datang ke
sini,” ujar Wulan Purwati yang datang
bersama putrinya, Dita, dari Jakarta.
mbak Pur—sapaan akrabnya—memang tidak datang berdua dengan
putrinya, tapi diantar saudara-saudaranya yang dari Karangrejo, magetan. mereka satu mobil dengan delapan orang kerabat lainnya, termasuk
saudaranya yang dari Surabaya.
ia mengatakan, andai pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan
mau lebih memperhatikan keindahannya dengan memberikan fasilitas
pelengkap lainnya, maka Telengria
akan menjadi pantai tujuan utama
para wisatawan.
Pacitan memang memiliki total kurang lebih 34 km pantai yang
membentang sepanjang wilayah dan

langsung berhadapan dengan pantai
selatan. Di antara eksotika pantai itu
adalah Telengria yang mungkin paling banyak dikunjungi wisatawan.
Deburan ombak dari Samudera Hindia setidaknya ikut menerebos ke teluk
di Pantai Telengria. banyak di antara
pengunjung yang rela berbasah-basah
sekadar menikmati hangatnya air laut
saat sore menjelang.
Namun mereka harus hati-hati dan
waspada, karena air laut tanpa terasa
menaik alias pasang. beberapa anak
muda yang menanggalkan pakaian
dan barangnya dekat sepeda motor
harus buru-buru menyelamatkan barang mereka dari sergapan air laut
yang sedang pasang.
beberapa penjaga pantai yang rata-rata berperawakan hitam dan berotot, berkali-kali meniupkan peluitnya tanda larangan pengunjung agar
tidak merangsek lebih ke tengah
lautan. “awas air laut sedang pasang,”
teriak penjaga pantai itu.
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Mereka yang terlanjur asyik dan agak
jauh dari bibir pantai harus rela menepi. Bila tidak, deburan dan gempuran
ombak semakin keras. Indra, salah satu
penjaga pantai, menyatakan, pihaknya
harus sering mengingatkan dan memantau pengunjung yang berbasahbasah di perairan yang agak ke tengah.
Hamparan pasir yang membentang
dari gugusan perbukitan di sisi kanan
dan kiri pantai, seakan meneguhkan
diri bahwa Pantai Telengria, Pacitan memang indah dan eksotis. “Lain kali, kami
pasti ke sini lagi,” ujar Sang idealis Desak
Tirani, lulusan SDN Ketintang I Surabaya
yang berpiknik ke sana bersama saudara-saudaranya itu.
NaSi TiWul Sambal PeDaS
Berekreasi ke Pacitan tidak lengkap
bila tidak menikmati kulinernya yang
sedap dan mantap. Rugi rasanya jika
tidak mencicipi kuliner di kabupaten
‘Seribu

Satu
Gua’ itu. Ada beragam jajanan khas dan
makanan yang pasti menggoda selera,
kecuali memang Anda sama sekali tidak
suka.
Nasi tiwul, misalnya, menjadi salah
satu makanan khas yang kerap diburu
pecinta kuliner. Namun jangan cepat
beranggapan akan mudah menemukan
warung atau depot yang menjajakan
nasi tiwul. Tidak banyak, namun jika sudah paham dan tahu informasi seputar
kuliner Pacitan, tentu akan lebih mudah
mendapatkannya.
Seperti nasi tiwul di kawasan Pantai
Telengria. Letaknya di sisi barat daya pantai yang jaraknya sekitar 1 km dari bibir
pantai. Posisinya di lereng pegunungan.
Itu pun tentu tidak serta merta mudah
dijangkau dengan jalan kaki dari pantai,
namun harus dengan kendaraan karena
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letaknya yang setengah memutar.
Jika dilihat dari bibir pantai, kelihatan beberapa warung yang laris manis
ketika jam-jam makan, terutama makan
siang. “Hampir bisa dipastikan, kalau
kami berkunjung ke Pacitan mampir di
warung nasi tiwul,” ujar Wulan Supriati,
penikmat kuliner nasi tiwul asal Karangrejo, Magetan.
Hari itu kebetulan Mbak Pri—demikian sapaan akrabnya—datang bersama suami, anak-anak serta adik-adiknya
yang dari Jakarta dan Surabaya. Sekalian
dia memandu kunjungan mereka ke beberapa objek wisata di Pacitan.
Tapi sayang, ketika Mbak Pri dan keluarganya datang ke warung di pertigaan jalan itu, suasanya sedang ramai
pengunjung. Tak pelak, nasi tiwulnya
pun hanya dapat sebakul. “Mohon maaf
mbak, ini

tinggal sebakul,” ujar salah satu penjualnya.
Itu pun masih untung, karena
sebakul nasi tiwul masih bisa disantap untuk 4-5 orang. Apalagi tidak
semua orang suka nasi yang berbahan
dasar ketela pohon atau ubi kayu itu. Salah satu keponakan Mbak Pri, Dita, yang
dari Jakarta mencoba mencicipinya.
“Enak rasanya. Empuk dan gurih. Tapi
saya nggak berani banyak-banyak, ntar
perut saya sakit karena belum terbiasa.
Apalagi sambalnya super pedas. Wow,
mengundang selera banget,” ujar Dita,
dara cantik lulusan D3 Perpajakan Universitas Indonesia itu.
Nasi tiwul di beberapa daerah mungkin ada dan menjadi makanan sehatihari, seperti di kawasan Trenggalek,
Ponorogo, Wonogiri, Gunung Kidul dan
lainnya. Namun yang khas Pacitan dengan komposisi nasi tiwul atau nasi putih (beras), ikan laut masak kuah, osengoseng terong, lalapan serba mentah
seperti kacang panjang, timun dan ke-
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cambah atau taoge.
Tidak ketinggalan yang menjadi ciri
khasnya adalah sambal bawang super
pedas. Kelihatannya sepele dan seperti
sambal pada umumnya. Namun begitu
mencicipi, pasti nyoss. Masih ada beberapa menu lain sebagai pendamping
seperti udang goreng, tahu goreng dan
lainnya.
“Hati-hati dengan sambalnya yang
membuat kita bisa sakit perut. Tapi yang
doyan pedas nggak masalah. Saya sempat sakit perut dan sampai sekarang
nggak berani mencicipi lagi sambal super pedasnya,” ujar Herry Krisna, suami
Mbak Pri.
PaNoRama PaNTai
Menyantap nasi tiwul dengan sambal pedasnya memang tidak ada yang
istimewa. Tetapi itu menjadi istimewa
karena menikmati kuliner khas Pacitan
itu sambil melihat panorama dan keindahan Pantai Telengria.
Posisi kawasan warung nasi tiwul itu
letaknya lebih tinggi sehingga terlihat
jelas beberapa wisatawan berekreasi
dan bermain-main di bibir pantai maupun beberapa yang menceburkan diri di
air laut yang berombak cukup besar itu.
“Indah banget. Nasi tiwulnya sih
nggak seberapa. Enak sih enak, tapi
menikmati makanan sambil melihat ke
pantai....uh, luar biasa nikmatnya. Kapan-kapan saya pasti ingin ke sini lagi,”
ujar Dita, yang datang bersama ibunya.
Untuk makan siang satu keluarga
dengan jumlah 10 orang, Mbak Pri tidak
sampai habis Rp 125 ribu. Murah bukan?
Sebakul nasi tiwul, misalnya, hanya Rp 5
ribu, sepiring nasi putih Rp 3 ribu, sepiring udang goreng tepung Rp 10 ribu,
sepiring tahu goreng Rp 3 ribu, ikan
masak kuah Rp 23,5 ribu, urap-urap Rp
3 ribu, oseng-oseng terong Rp 3 ribu,
sayuran Rp 10 ribu.
Selepas makan siang kunjungan dilanjutkan ke Pantai Telengria hingga
matahari terbenam. “Puas bisa bermainmain air laut. Enak. Airnya agak hangat,
tetapi lama-lama ombaknya membesar.
Jadi ya harus lebih ke tepi,” kata Desak
Tirani, keponakan Mbak Pri yang asal
Surabaya.
Desak sudah dua kali ini ikut budenya
berekreasi ke Pacitan. Meski kurang suka
nasi tiwul, tapi dia tampak menikmati
ikan masak kuah dan udang goreng

yang gurih dan renyah. “Saya suka sambalnya, walaupun ambilnya sedikitsedikit,” ujar siswa yang akan menginjak
ke jenjang pendidikan SMP itu.
Pantai Telengria dengan nasi tiwulnya
yang khas selalu membuat penikmatnya kangen untuk kembali ke sana. Bahkan beberapa warga asli Pacitan yang
bermukim di luar kota Pacitan, seperti
Surabaya, Jakarta dan lainnya, senantiasa merindukan kuliner khas daerah
tersebut.
Titis Triwahyanti, misalnya, selalu menyempatkan makan nasi tiwul sepuaspuasnya ketika mudik ke Pacitan. Titis
yang kini tinggal dan bekerja di Surabaya, paling lama setahun sekali mudik,
terutama saat Lebaran. “Pokoknya Pacitan is the best,” ujarnya kepada rekanrekannya dengan maksud pamer.
Di Pantai Telengria sendiri setelah
penat bermain-main air laut dan menikmati keindahan pantai, pengunjung
bisa membeli oleh-oleh khas hasil olah
an hewan laut. Mulai udang goreng,
ikan teri, rempeyek, tongkol dan ikat

laut lainnya yang sudah matang. Tinggal menyantap saja, termasuk di antaranya ada yang berbumbu.
Jadi, tunggu apalagi. Berliburlah ke
Pacitan. Nikmati perjalanan antara Ponorogo hingga Pacitan melalui jalanan
yang berkelok-kelok dan sesekali ada
gundukan dan bongkahan tanah bekas longsoran, yang mungkin menjadi
pemandangan menarik sepanjang perjalanan Anda.
Sementara itu banyak jalan menuju
roma. Banyak upaya yang dilakukan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur, dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan
Nusantara (Wisnu). Salah satunya
menggelar promosi paket wisata ke
Provinsi Jawa Barat.
Itu seperti yang pernah dilakukan
Disbudpar Jatim. Kadisbudpar Jatim, Dr
Jarianto, mengatakan, agar lebih optimal dalam memasarkan wisata Jatim,
kegiatan promosi tidak hanya dilakukan melalui pameran dan ekshibisi melainkan juga harus proaktif berkunjung

alias ‘menyerbu’ ke daerah lain untuk
mempromosikan potensi wisata.
Dalam kunjungannya ke Jabar, Disbudpar diwakili Bidang Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata (PSDP) untuk
menjalin kerjasama dalam pertukaran
paket wisata. Dalam menjalin kerjasama pertukaran paket wisata ini, lanjut
Jarianto, bidang PSDP mengajak turut
serta perwakilan Duta Wisata Raka-Raki
untuk memperkenalkan destinasi yang
ada di Jatim.
“Saat mempromosikan destinasi
wisata, Raka-Raki Jatim menjelaskan
secara detil objek wisata yang dijual.
Misalnya, potensi Goa Gong Pacitan,
mulai dari akses ke lokasi, keindahan
alam, serta sektor pendukung lain seperti wisata kuliner, sehingga diharap
kan mampu memberikan gambaran
kondisi riil objek wisata Jatim,” tutur
Jarianto.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih jauh,
sehingga provinsi Jawa Timur dapat
menjadi pilihan alternatif berwisata. 

Objek Wisata di Pacitan
 Pantai Teleng Ria adalah
pantai terdekat dari Pacitan,
sekitar 5 menit dari kota. Pantai
ini dihadapkan pada ‘Pantai
Selatan’ dengan luas pasir putih
panjang sekitar 3 km.
 Pantai Srau yang berada di
Desa Candi, Pringkuku wilayah
kabupaten, Kabupaten Pacitan,
yang sekitar 25 km ke arah barat
kota Pacitan. Hal ini dapat dicapai dengan transportasi umum
dan kendaraan pribadi.
 Pantai Klayar berada di
Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Pantai ini berada
sekitar 35 km ke arah barat Kota
Pacitan. Pantai Klayar dapat dicapai sekitar 60 menit dari Kota
Pacitan.
 Pantai Sidomulyo ini
terletak di Desa Sidomulyo,
Ngadirojo, sekitar 50 km
dari ibukota kabupaten dan
terjangkau dengan semua
kendaraan.

 Goa Gong memiliki
stalaktit dan stalagmit
yang dikatakan menjadi
indah di Asia Tenggara.
Hal ini memiliki sekitar
256 m kedalaman, selain
itu juga memiliki 5 jajak
pendapat
 Goa Tabuhan,
ditemukan oleh Kyai
Santiko yang kehilangan
sapi, tapi akhirnya lembu
itu datang ke gua. Sapinya tidak ingin keluar dari
gua, karena menyimpan
air dari akar di atasnya.
 Banyu Anget atau
kolam air panas masih
menyimpan berbagai
kualitas khusus utama
dan manfaat untuk kesehatan dan kebugaran
tubuh. mandi ini disebut
Tirta Husada. ins, Et
Jatmiko
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KULINER

Mie Ayam
Kedondong
mie ayam atau bakso, seperti
menjadi makanan favorit hampir
semua orang. Tidak berlebihan jika
di beberapa tempat kedua menu
masakan itu sering menjadi jujukan,
karena simpel, mudah ditemui dan
yang jelas memang favorit.
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ANGGRAENNY PRAJAYANTI

A, semangkok
mie dengan
taburan ayam
cincang serta
pangsit dan kuahnya yang gurih,
terasa cocok
menjadi santapan pengganjal perut.
Di Surabaya sebenarnya ada banyak
penjual mie ayam baik yang sudah
memiliki tempat sendiri maupun
penjaja keliling.
Di tengah kota Surabaya, tepatnya
di Jl Kedondong, ternyata juga ada
satu penjual mie ayam yang tidak
kalah lezatnya. Mencapai rumah
makan bercat putih ini sebenarnya
tidak sulit. Dari Jl Basuki Rahmat
tinggal berbelok ke kiri ke arah Jl
Kombes Pol M Duryat, kemudian
berbelok lagi ke Jl Kedondong. Dari
situ akan terlihat papan petunjuk
Mie Ayam Kedondong karena lokasinya memang agak masuk ke dalam
perkampungan.
Berkat kenikmatan mie ayam ini,
beberapa pelanggannya yang sudah
pindah ke luar kota, bahkan telah
hengkang ke beberapa negara tetangga, masih menyempatkan diri ke
rumah makan sederhana itu, setiap
berkunjung ke Surabaya.
”Yang dari Batam, Singapura,
Malaysia, kalau ke sini pasti mampir.
Bahkan ada yang minta dibungkus
untuk dibawa ke sana,” kata Lili-

FOTO-FOTO: DERY ARDIANSYAH

ana Gunawan, pemilik Mie Ayam
Kedondong.
Satu porsi mie ayam di sini tidak
terlalu besar meskipun sudah cukup
mengenyangkan. Selain mie ayam
biasa, pembeli juga bisa memesan
mie ayam bakso. Dengan kuahnya
yang gurih, mie ayam ini cocok
dinikmati siang hari ketika udara
panas apalagi ditambah dengan
kesegaran es siwalan.
Tetapi jika Anda ingin menyantap
kelezatan mie ayam ini di malam
hari pun masih bisa karena Mie
Ayam Kedondong tetap buka hingga
malam hari dan hanya tutup pukul
14.00-16.00 untuk memberikan kesempatan pegawainya beristirahat.
Menurut Liliana, bahan-bahan
yang digunakannya untuk membuat
serta meracik kuah sebenarnya tidak
berbeda dengan mie ayam yang lain.
Khusus untuk mie, Liliana memproduksi sendiri mie yang digunakan.
Sesuai dengan ilmu yang diwarisinya
dari orangtuanya yang juga berjualan
cwi mie di Malang, mie yang digunakan tidak boleh mengandung bahan
pengawet atau pewarna. Meskipun
tanpa bahan pengawet, mie buatannya
masih bisa dikonsumsi hingga 2-3 hari
ke depan.
Dalam sehari, pegawainya mengolah 20 kg tepung dicampur dengan
telur dan garam untuk membuat mie
dalam sehari. Pembuatan mie dilakukan dua kali yaitu pagi dan sore hari.
Bahan mie tersebut cukup untuk

menyuplai kebutuhan mie di tiga
rumah makannya yaitu di Jl Kedondong, Villa Bukit Mas dan Jl Kutai.
Selain mie, pangsit yang dijadikan
tambahan di menu mie ayamnya
juga dibuatnya sendiri.
Salah satu kenikmatan mie ayam
terasa juga dari kuahnya. Cara pembuatannya, menurut Liliana, sebenarnya sederhana. Hanya terbuat
dari campuran merica, garam dan
kaldu. ”Sebenarnya kuahnya juga
sama, termasuk di dua cabang yang
lain. Tapi enggak tahu kenapa,
banyak orang yang lebih
senang makan di sini,”
ujarnya.
Usaha yang
dijalankannya
sejak tahun 1977
ini awalnya hanya
memanfaatkan ruang
depan rumahnya
saja. Namun
sekarang semakin
berkembang
dan area untuk
pembeli pun
semakin meluas dan sejak
lima tahun lalu
juga dibuka
dua cabang
baru.
Dalam daftar
menu yang terpampang dalam
ukuran yang cukup

besar di rumah makan itu, tidak
hanya mie ayam yang disajikan. Ada
juga rawon, gule sapi dan penyetan.
Bahkan di masing-masing meja juga
ada otak-otak.
Sedangkan soal minuman, juga
beragam seperti es siwalan, legen,
sinom serta temulawak. Penambahan
menu tersebut juga baru-baru ini
saja dia lakukan. ”Mungkin ke sini
datang ramai-ramai sama keluarga,
ada yang ingin makan nasi. Makanya kami sediakan juga
menu nasi di sini,”
kata Liliana.
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Nasi Becek Nganjuk
GURIH DAN NIKMAT
Untuk urusan kuliner, Jawa Timur memang kaya.
Berbagai masakan dengan citarasa khas tersebar di
seluruh pelosok provinsi yang dipimpin Gubernur
Soekarwo itu, di antaranya termasuk masakan khas
asal Nganjuk, nasi becek atau sega becek.

82

PTPN-X magazine | Volume:002 | Th-I | Juli - September 2011

ET JATMIKO
‘KOTA ANGIN’, demikian julukan Kota Nganjuk, selama ini dikenal
memiliki objek wisata alam, budaya
hingga kuliner yang pasti menggoda
selera. Di sana ada beberapa kuliner
khas, seperti dumbleg, nasi pecel,
onde-onde njeblos (semacam ondeonde tanpa isi dan ditaburi wijen),
krupuk pecel dan lainnya.
Rugi rasanya bila ke Nganjuk tidak menikmati kuliner khas mereka.
Selain nasi becek ada pula ada nasi
pecel yakni nasi yang ada sayurnya
(kulup) ditaburi pedasnya sambal pecel. Ada pula nasi sambal tumpang,
semacam sambal yang dibuat dari
tempe dilumatkan dengan bumbu,
dengan rasa gurih dan pedas.
Sedangkan keberadaan nasi becek,
secara keseluruhan cenderung mirip
makanan sejenis yang berkembang di
daerah Solo, Jawa Tengah. Cenderung
manis dan tidak asin, berbeda dengan
umumnya hidangan utama ala Jawa
Timuran yang cenderung asin.
Satu porsi nasi becek dijual dengan
harga antara Rp 8 ribu hingga Rp 10
ribu. Cukup murah untuk ukuran
makanan khas di sana. Para penjual
sega becek biasanya dengan mudah
dijumpai di daerah sekitar Jl Dr. Soetomo, Jl A Yani (barat perempatan)
Depot Pak Towo, pertigaan Loceret,
di Pasar Berbek, Pasar Wage Nganjuk
dan beberapa lainnya.
Di kawasan Jl Dr Soetomo, misalnya, ada beberapa warung yang menjual nasi becek, warung milik Bu Tin.
“Nasi becek kami ini merupakan usaha turun temurun sejak tahun 1950.

Kami keturunan ketiga,” kata
Bu Tin.
Di Jl A Yani depan pasar
juga banyak yang jual nasi
becek, yang semua juga
hampir sama enaknya (kira-kira 500 meter sebelum
stopan tadi). Di Jl Sudirman
(jalur Madiun - Surabaya)
dekat stasiun KA ada
juga, yaitu warung sate
Pak Djono. Yang khas
lagi, sambalnya berupa
cabe mentah.
Isi nasi becek nyaris
serupa dengan soto babat,
juga mirip dengan nasi gule,
tetapi lebih encer. Jika Anda pernah
menikmati menu khas tersebut, tentu
masih terbayang rasanya luar biasa
nikmat. Apalagi ditambah dengan
beberapa tusuk sate kambing muda
alias cempe. Wah nikmat sekali.
Jika dicermati, nasi becek tidak
sama dengan gule dan kari/kare. Becek lebih encer atau ringan dan tidak
membuat eneg. Bumbunya memang
mirip gule tapi ada yang beda. Bisa
pula dicampur sate kambing tapi
juga bisa dengan daging kambing
yang sudah ada dikuali/panci.
Bumbu untuk membuat nasi becek
tidaklah terlalu sulit. Berbekal bumbu dapur lengkap, rempah-rempah
seperti kunyit, jahe, sereh, bawang
putih, bawang merah, dan beberapa
bumbu lainnya. “Semua bumbu dicampur menjadi satu, ditambah dengan santan kental. Ini yang membuat
lauk ini semakin gurih,” ucap Suparmi, salah satu penjual nasi becek.
Sedangkan lauk utama seba-

gai
p e lengkap becek
ini, kata dia, adalah daging kambing. Potongan tubuh
kambing dan juga bagian perut, seperti kulit, usus, dicampur
dan dimasak di dalam kuah hingga
benar-benar lembut. “Sebagai pelengkapnya ada sate kambing. Itu ciri
khas becek,” ucapnya.
Suparmi mengaku, dalam satu hari
pihaknya mampu menghabiskan dua
ekor kambing ketika sedang musim
liburan, seperti Hari Raya, maupun
akhir pekan. Harga yang diberikan
untuk satu porsi becek lengkap dengan nasinya cukup murah, hanya
Rp 8 ribu.
Setelah ditelusuri nasi becek
Nganjuk juga sudah merambah ke
beberapa daerah lain, seperti Kota
Jogjakarta. Nasi becek di Nganjuk sering pula disebut soto becek karena
penyajian dan penampilannya mirip
dengan masakan soto, namun kalau
di daerah lain masakan ini lebih mirip dengan soto yang menggunakan
daging kambing muda.

beberapa makanan Khas Nganjuk
 Nasi becek; sejenis gulai kambing, tapi memiliki rasa yang khas
dengan taburan irisan daun jeruk nipis.
 Nasi pecel; nasi yang ada sayurnya (kulup) ditaburi dengan pedasnya sambal pecel.
 Nasi sambal tumpang; semacam sambal yang dibuat dari tempe
dilumatkan dengan bumbu dan rasanya gurih dan pedas.
 Dumbleg adalah sejenis dodol terbuat dari ketan. makanan ini
hanya ada pada hari-hari tertentu di pasar gondang dan pasar Rejoso.
 onde-onde njeblos: semacam onde-onde tapi tidak berisi dan
seperti bola yang meledak ditaburi wijen.
 Krupuk pecel adalah makanan campuran antara krupuk upil
dengan sayur-sayuran yang diguyur sambal pecel.
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REHAT

Love Bird, dari Hobi
Berbuah Hoki
Jika sudah menjadi kelangenan (kesenangan) atau
hobi, apa pun biasanya orang akan melakukan. Bahkan
tidak jarang harus mengeluarkan banyak biaya. Hobi
memang tidak sekadar koleksi barang, tetapi bisa juga
berhubungan dengan peliharaan.
DERY ARDIANSYAH
ITU pulalah yang dialami oleh Sugijanto, yang bermula dari hobinya
memelihara burung love bird akhirnya menjadi peternak yang terkenal
di Kota Surabaya. Mulanya, pria
yang akrab disapa Sugik itu mencoba memelihara 2 hingga 5 pasang.
Saat itu, memelihara love bird hanya
untuk hobi dan dinikmati sendiri di
dalam rumahnya.
Jenis burung love bird yang
dipelihara saat itu yang berwarna
hijau dengan motif kepala hitam.
Namun, lambat laun pecinta love
bird semakin banyak sehingga Sugik
melirik potensi burung itu menjadi
pasar yang menjanjikan.
“Awalnya ya sekedar hobi, tetapi
lama-lama koq makin banyak
orang yang senang memelihara juga. Akhirnya
saya mencoba untuk
mengembangkan
usaha tersebut,”
ungkapnya,
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saat ditemui di Toko Sugik Bird’s
Farm di Jl Tembok Sayuran 1, No 23
Surabaya, 2 Agustus lalu.
Sugik bercerita, sekitar tahun 80an, merupakan awal mula burung
love bird ke Indonesia. Saat itu yang
paling banyak jenis love bird bermotif satu warna, seperti kuning,
hijau, dan biru. Jenis burung tersebut
merupakan burung yang bermotif
kacamata, sedangkan yang tidak
bermotif kacamata sudah banyak di
pasaran lokal.
Semula Sugik sempat mengalami
beberapa
kesalahan
da-
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lam membiakkan burung itu. Awalnya 2 hingga 5 pasang dipelihara
dalam satu kandang besar. Cara
seperti itu, menurut Sugik, memiliki
beberapa keuntungan dan kelemahan. Dari sisi keuntungannya, cara
pengembangan tersebut hanya perlu
waktu singkat dalam pemberian
pakan.
“Sedangkan jika dipelihara
dengan cara dipisah, butuh waktu
lama dalam pemberian makanan karena harus membagi makanan pada
setiap kandangnya,” kata Sugik,
yang memulai menjadi peternak love
bird sejak tahun 1975.
Ia juga merasakan kerugian saat
memulai beternak love bird yakni
ketika burung sudah memiliki
anak. Burung yang dipelihara
secara bersamaan ada yang

berhasil menetaskan telurnya, maka
love bird merasa bahwa ada pesaing
dalam kandang tersebut. Jika burung
sudah merasa tersaingi, biasanya
yang kecil-kecil diganggu yang dewasa hingga berefek kematian.
“Anakan akan tetap hidup, jika
indukannya ditangkar dalam satu
kandang saja. Jika ditangkar secara bersama-sama, biasanya love
bird lainnya akan mengganggunya
hingga mati,” sambungnya.
Burung love bird, menurut
Sugik, memiliki keunikan
tersendiri. Sifatnya yang lucu,
warnanya yang bermacammacam serta bentuknya yang
kecil dan memiliki kelopak
mata yang bervariasi membuat
banyak orang ingin memeliharanya. Jenis love bird bervariasi, seperti lutino, albino, dan
masih banyak lainnya.
Jenis lutino, misalnya, memiliki spesifikasi seperti warna
paruhnya kuning atau merah,
memiliki warna mata hitam
atau merah. Biasa dikenal oleh
penggemar love bird dengan
topeng merah. Sedangkan jenis
albino, merupakan jenis yang
memiliki keunikan tersendiri. Seluruh tubuhnya berwarna putih,
sedangkan warna matanya bisa
berwarna merah atau hitam.
Sugik juga menjelaskan bahwa
dari beberapa pengalaman yang sudah pernah dia alami, warna-warna
love bird bisa mencapai 50 hingga
60 warna. Warna yang bervariasi itu
dijadikan ajang untuk bereksplorasi
dengan melakukan perkawinan
silang. Penyilangan itu misalnya
love bird warna kuning dengan
hijau akan menghasilkan love bird

berwarna hijau.
“Hasil persilangan yang bagus
yakni menyilangkan love bird
dengan beberapa jenis lainnya yang
memiliki warna yang langka. Seperti
yang memiliki warna dominan kuning, hijau, atau merah dengan yang
berwarna langka,” kata dia.
Sedangkan mengenai masa
pertumbuhan, love bird termasuk
memiliki waktu yang cukup singkat.
Terhitung sejak menjadi telur hingga

nya biasa dikenal dengan nama millet merah atau putih. Bisa juga diberi
gabah atau kwaci.
Burung ini biasa didatangkan dari
beberapa negara seperti Belanda,
Amerika, Belgia, Pakistan, Taiwan,
hingga Jerman. Sugik mengaku
memiliki kurang lebih 350 kandang
dengan jumlah love bird sebanyak
700 ekor untuk burung yang siap
diternakkan. Sedangkan untuk yang

FOTO: DERY ARDIANSAYAH

menetas butuh waktu sekitar 21 hari.
Kemudian, dari anakan hingga besar
sampai masa birahi butuh waktu 7
bulan hingga 1 tahun.
Kemudian cara membedakan
apakah burung itu jantan atau betina
adalah dengan melihat bentuk paruhnya. Menurut Sugik, jika paruhnya lebar maka burung itu betina.
Sedangkan jika bentuk paruhnya
kecil maka itu jantan. Untuk pakan-

siap dijual mencapai 100 kandang
dengan jumlah burung sebanyak 200
ekor.
Setiap ekor love bird impor, Sugik
menjualnya dengan harga minimal
Rp 500 ribu dengan umur burung
sekitar 3 hingga 4 bulan. Untuk jenis
lokal, biasa dijual dengan harga minimal Rp 350 ribu. Konsumen yang
membeli love bird peliharaan Sugik,
biasanya penghobi, peternak, bahkan
ada yang pedagang burung.
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Cinta dan Sayang
Bambang DH pada ‘Gayus’
bila cinta sudah melekat, orang akan melakukan
apa pun. ya, begitulah cinta. Tapi cinta yang satu
ini berbeda, yakni cinta atau saying pada hewan
atau binatang peliharaan. Tak pelak, karena
cintanya maka banyak cara yang dilakukan
manusia, seperti cinta pada burung love bird.

FOTO-FOTO: FX SOERATNO - HUMAS PEMKOT SURABAYA
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DERY ARDIANSYAH
ITULAH antara lain yang dilakukan dan dirasakan
sosok yang satu ini Bambang Dwi Hartono, yang sangat menyayangi burung peliharaannya. Tidak tanggung-tanggung, Wakil Walikota Surabaya ini memberikan nama burung peliharaannya dengan nama
‘Gayus’. Terdengar menggelitik, tapi itulah bentuk
kecintaan kepada burung love bird-nya.
Kecintaan pria yang akrab disapa Bambang DH pada
burung love bird ternyata bermacam-macam. Selain jinak, mudah dilatih, burung yang selalu disimbolkan sebagai bentuk kesetiaan dan kecintaan kepada pasangan
itu juga mudah dipelihara. Saking cinta dan sayangnya
kepada burung tersebut, Bambang DH memberikan
nama burungnya dengan nama sosok yang disebut-sebut dalam kasus korupsi itu.
Bukan tanpa alasan pemberian nama Gayus itu untuk love bird jantannya tersebut. “Gayus ‘kan seperti itu,
senangnya pelesir-pelesir, tapi akhirnya kembali ke tempat asalnya lagi. Pelesirnya mulai Bali bahkan ke Singa-

pura,” ujar Bambang DH sambil terkekeh.
Bambang meyakini bahwa naluriah burung pasti
seperti itu, terbang jauh akhirnya kembali ke tempat
asalnya pula. Sama seperti yang dilakukan Gayus
Tambunan, seorang tersangka kasus korupsi yang
pernah menggemparkan karena ulahnya yang meresahkan banyak pihak dengan pelesir-pelesir ke beberapa tempat, termasuk ke luar negeri.
Itulah analogi yang coba dijelaskan Bambang DH
mengenai pemberian nama burung kesayanganya.
Kesamaan seperti itulah yang kemudian menginspirasinya memberikan nama Gayus. Sejauh burungnya terbang, pasti dia akan kembali ke tempat asalnya
lagi yakni di pekarangan rumahnya. “Makanya saya
beri nama burung ini Gayus, tapi tanpa Tambunan lho
yaa,” kekehnya.
Burung love bird jantannya itu, lanjutnya, selalu
mengikuti ke mana saja dia pergi. Bahkan ketika dia
berada di kantor Balai Kota Surabaya, burung itu pun
ikut bersamanya. Burung love bird-nya berperawakan
kecil, sekitar 10 hingga 12 sentimeter. Memiliki bulu

PTPN-X magazine | Volume:002 | Th-I | Juli - September 2011

87

berwarna hijau, dengan motif hitam
pada sisi kedua sayapnya. Pada ekor
bulu berwana ungu, sedangkan di
dekat kepalanya bulu berwarna kuning.
Ciri-ciri lainnya, paruh burung
berwarna kuning, matanya yang
tajam memiliki warna hitam pekat.
Yang lebih unik lagi ada bulu berwarna hitam tumbuh di antara mata dan
paruhnya. Sehingga tampak warna

dengan biru, dan kuning dengan kuning.
“Saya belum tertarik mengawinkan burung dengan jenis warna yang
berbeda, tapi mungkin ke depan saya
akan mencoba cara itu,” sambung
mantan Walikota Surabaya periode
2005-2010.
Love bird bagi pria kelahiran Pacitan ini memiliki keunikan tersendiri.
Bahkan dia mampu berteori bahwa

kuning pada kepalanya mengelilingi
warna hitam dekat paruhnya.
“Sejak kecil, hingga tumbuh seperti ini, Gayus selalu berada dekat
dengan saya sehingga dia bisa nurut
dengan saya,” tuturnya sambil mengelus-elus kepala Gayus.
Kegemaran memelihara burung
sudah sejak dia sebelum berumah
tangga. Tetapi keseriusannya untuk
memelihara dan memperbanyak burung peliharaannya dimulai sejak
2005 lalu. Untuk jenis love bird, dia
mengaku memilki 10 pasang yang
ditangkarkan di kandang-kandang
berukuran panjang 70 sentimeter, lebar 50 sentimeter, dan tinggi kandang
sekitar 50 sentimeter.
Dalam waktu 2 minggu saja, beberapa pasang love bird miliknya bisa
menetaskan 2 hingga 3 butir telur.
Selain itu, dia tidak pernah membuat
variasi keturunan pada burung-burungnya dengan cara kawin silang.
Ia masih ingin mengawinkan burung
yang memiliki satu warna saja. Misalnya warna hijau dengan hijau, biru

memelihara burung itu stimulus dan
respon. Ketika manusia memberikan
perhatian lebih kepada burung, burung akan memberikan timbal balik
yang sama seperti yang diberikan
manusia kepadanya. Itulah mengapa Gayus, yang dia rawat sejak kecil
bisa lulut (menurut, Red) dengannya.
Bahkan dengan orang lain pun Gayus
pilih-pilih untuk mau mendekatinya.
Selain itu, suami Dyah Katarina
ini memiliki asumsi bahwa burung
yang berparuh bengkok merupakan
jenis yang mudah dijinakkan, mudah
dipelihara. Lebih-lebih kalau sejak kecil mendapat perhatian, maka burung
akan mudah lulut pada pemiliknya.
Burung juga mampu merasakan suhu
tubuh pemiliknya. Dan biasanya kalau bukan tangan pemiliknya burung
susah dilatih karena dari kecil sudah
dibiasakan dengan tangan pemiliknya.
Kalau mau melatih burung, sambung Bambang, harus disiapkan dulu
bonus pada burungnya. Misalnya
ketika dilatih untuk berkicau, maka
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setelah burung berkicau diberi bonus
makanan biji-bijian seperti kwaci biji
bunga matahari. Jika burung diperlakukan seperti itu, dalam waktu tidak terlalu lama burung akan lulut
dengan pemiliknya.
Karena kecintaan terhadap burung, hampir satu minggu sekali dia
menyempatkan berkunjung ke Pasar
Burung Bratang, Surabaya. Tidak harus membeli burung, kesibukannya
di sana sesekali hanya mendengar
cerita-cerita dari orang-orang mengenai burung peliharaannya. Baginya
cerita orang lain bisa menambah ilmu
tentang bagaimana merawat serta
memelihara burung yang baik.
Dia juga mengaku bahwa hampir
seluruh pasar burung yang ada di
seluruh Indonesia pernah dikunjunginya. Menurutnya ada dua tempat
yang paling lengkap koleksi burungburungnya. Pertama ada Kota Jogjakarta, serta di Kota Surabaya, tepatnya di Pasar Burung Bratang.
“Setelah saya keliling hampir di
seluruh pasar burung se Indonesia,
koleksi burung yang ada di Kota
Surabaya memang nggak kalah kok
dengan kota-kota yang lainnya,” ujar
Bambang bangga.
Pengalaman memelihara burung
bukan tanpa cobaan. Beberapa kali
burung yang baru dibelinya dalam
waktu 2 hingga 3 hari, tiba-tiba mati
hanya karena terlalu encer kotorannya/mencret. Dia sempat bertanya ke
teman-temannya mengapa burung
yang baru dibelinya mencret-mencret.
Padahal waktu dia membeli burungnya itu, kondisinya tampak
sehat, segar, dan bersih. Dari ceritacerita akhirnya dia menemukan penyebabnya, alhasil dari situlah dia
mulai berhati-hati ketika akan membeli burung lagi.
Bambang juga membagi tips bagaimana melakukan pemilihan burung yang sesuai dengan kriteria yang
diinginkannya. Cara yang paling tepat
untuk memilih burung yakni biarkan
burung tetap berada di kandangnya.
Apabila burung itu sehat pasti akan
tampak segar dan bersih.
Lihat warna bulunya, jika warna
bulunya bersih biasanya burung dalam keadaaan sehat. Burung juga

tidak perlu dipegang, itu bisa membuat burung trauma. “Kalau memang
sudah tertarik membeli burung lebih
baik burung berada di kandang saja,
nggak perlu dipegang,” katanya.
Setelah burung sudah dibeli, Bambang juga menyatakan, bagaimana
memelihara burung sesuai dengan
kandangnya. Untuk jenis burung
love bird, kandang yang tepat terbuat
dari kayu. Tidak harus dari jenis kayu
yang bagus, jenis kayu-kayu yang biasa saja malah lebih bagus.
Menurut Bambang, jenis kayukayu biasa itulah yang disukai love
bird. Biasanya, menjelang musim
bertelur, induk burung love bird selalu mematuk-matuk kayu. Serutan
kayu dari patukan burung love bird
digunakan sebagai tempat menaruh
atau sarang bagi telur-telurnya.
uRbaN FaRmiNg
Pengalaman Bambang memelihara
love bird benar-benar membuatnya
paham bagaimana membuat kan-

dang yang sesuai dengan habitat love
bird-nya. Dengan pengalaman yang
cukup mengenai bagaimana pemelihara serta menangkarkan burung
membuat dia memiliki keinginan
membagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang-orang di sekitarnya.
Konsep yang ditawarkan dan ingin
diterapkan Bambang DH untuk warga kota adalah Urban Farming. Ya itu
sebuah konsep cara beternak, memelihara beberapa jenis binatang ternak
dengan memanfaatkan lahan yang
sempit di Kota Surabaya. Beternak
tidak hanya bisa dilakukan orangorang pedesaan, tetapi yang di kota
pun bisa melakukan hal itu.
Caranya beternak dengan urban
farming, yakni memanfaatkan lahan
perumahan yang sempit dengan kandang yang sangat sederhana. Cara
seperti itu dirasakan lebih efisien, mengingat mencari lahan beternak di Surabaya juga susah. Itulah yang dilakukan
Bambang di rumahnya di kawasan

Pagesangan Surabaya. Dari situlah
dia ingin mengajak warga yang penghobi, memelihara binatang peliharaan
dengan mencoba cara itu. “Orang kota
harus bisa jadi peternak seperti yang
ada di pedesaan,” ujarnya.
Dia berharap, semakin banyak
burung ditangkarkan mendorong
orang lain ikut menangkarkan juga.
Makin banyak orang menangkarkan
burung, makin banyak penghobi burung dan makin banyak orang suka
memelihara burung. Jika seperti itu,
maka untuk mendapatkan burung
yang diinginkan cukup membeli dari
penangkaran tanpa perlu menangkap
dari lingkungan yang dilindungi.
Selain hobi memelihara burung
love bird, Bambang juga hobi memelihara beberapa jenis burung lainnya,
mulai parkit, cucakrawa, burung dara,
perkutut, glatik, kuntul, jalak, bahkan
beberapa binatang reptil seperti iguana dan ular juga menjadi peliharaannya. “Pokoknya di rumah ini seperti
kebun binatang,” tawanya.

PT. PIJAR NUSA PASIFIK

Selamat
Idul Fitri 1432H

Minal Aidin Wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Batin
PTPN-X magazine | Volume:002 | Th-I | Juli - September 2011

89

Klampis megah a-36 Jl. Klampis Jaya - Surabaya | Tlp: +62 31 5925239 (hunting) Fax: +62 31 5925387

TEKNOLOGI

Eee Pad Transformer
dari Tablet ke Notebook

Teknologi gadget terasa tiada habis-habisnya.
Mereka terus berkreasi dengan meluncur
produk-produk terbaru dan mungkin saja
diklaim sebagai yang tercanggih.
SUS, misalnya, kini
meluncurkan PC
tablet terbarunya
yang dijuluki Eee
Pad Transformer.
Keberadaannya
didukung oleh keyboard docking
dan baterai tambahan yang bila
digabungkan mampu bertahan
hingga 16 jam.
Transformer menggunakan sistem
operasi teranyar buatan Google, Android 3.0, yang dinamai Honeycomb.
Kombinasi Honeycomb dengan
Waveshare, user interface dari Asus,
Transformer diklaim menjadi sebuah
perangkat portable yang menyenangkan baik untuk kerja maupun
komunikasi via jejaring sosial.
“Dengan prosesor dual core
NVIDIA® Tegra™ 2, Eee Pad Transformer dapat menjelajah website
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dalam sekejap. Menjalankan fungsi
multitasking dengan respon yang
lebih cepat dan kinerja yang lebih
baik,” tulis pihak Asus dalam rilisnya.
Layar tablet ini sudah menggunakan teknologi mutakhir, panel IPS
(in-plane switching), yang tetap jelas
meski dilihat dari sudut pandang
hingga 178 derajat, “Tampilan warna
50 persen lebih tajam dan akurat dibanding tablet kebanyakan dan yang
lebih penting lagi, anti gores,” kata
pihak Asus.
Audionya berteknologi SRS Sound
yang menyediakan pengalaman
audio 3D yang dinamis, dengan bass
yang maksimal dan jangkauan suara
yang lebar dari speaker di dalamnya.
Tablet setebal 12,98mm dan berat
680 gram ini dilengkapi kamera 5mp
di bagian belakang serta 1,2mp di
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depan. Anda bisa membuat file video
untuk kemudian diputar di HDTV
melalui port output mini HDMI.
Dilabeli Transformer pada namanya, karena perangkat ini bertransformasi dari tablet menjadi notebook
berkat keyboard docking station.
Perbedaan Eee Pad Transformer
dengan tablet kebanyakan pada
tersedianya opsional docking station,
keyboard Qwerty sekaligus dengan
function key Android yang unik,
menjadikan Transformer dari sebuah
tablet menjadi seperti notebook pada
umumnya.
Eee Pad Transformer sudah
dilengkapi dengan Polaris® Oﬃce®
3.0, sebuah Mobile Oﬃce Solution
profesional yang memungkinkan
pengguna untuk mengedit berbagai
jenis dokumen oﬃce, termasuk file
dokumen (.doc), spreadsheet (.xls),
dan presentasi (.ppt).
Dengan touchpad, 3,5mm audio
jack, dua port USB, dan SD Card
reader dibenamkan untuk memudahkan menyimpan dan berbagi
file, menjadikan Transformer sebuah
pusat media hiburan. Asus juga menyediakan Asus WebStorage, media

penyimpanan
online yang
tidak terbatas, da- lam waktu satu
tahun untuk cloud computing.
Ya, Asus meluncurkan satu dari
rangkaian tablet berbasis Androidnya, Eee Pad Transformer,
April lalu, seperti dilansir Telegraph,
1 April 2011. Awal tahun ini Asus
mengumumkan rencana mereka
meluncurkan tiga tablet Android
sekaligus sepanjang 2011 yaitu Eee
Pad MeMO, Eee Pad Transformer
dan Eee Pad Slider. Ketiga tablet ini
menggunakan versi Android terbaru
3.0 atau Honeycomb.
Eee Pad Transformer
telah dilepas ke pasaran
pada 6 April lalu dan Inggris
menjadi negara yang mendapat kesempatan menikmati
tablet itu pertama kali. Tablet
dengan ukuran layar 10.1 inci
itu dibanderol 379 poundsterling untuk versi 16GB
dan 420 poundsterling untuk
versi 32GB.
Jika konsumen membayar tambahan 50 poundsterling, mereka
bisa mendapatkan keyboard
untuk Eee Pad Transformer
dan mengubah tablet
tersebut menjadi
laptop.
Dipersenjatai oleh
prosesor
Nvidia Tegra
2, Eee
Pad Transformer
memiliki dua kamera, kamera belakang
beresolusi 5

megapiksel dan kamera depan hanya
1.2 megapiksel.
Anda para konsumen yang gandrung akan gadget bisa melakukan
pre-order melalui Amazon dan eBuyer. Namun di awal peluncurannya
baru tersedia versi wi-fi sedangkan
versi 3G kabarnya dilepas satu bulan
berikutnya.
Makin dominannya tablet sebagai sebuah kategori baru perangkat komputer tak bisa diabaikan.
Hampir semua produsen komputer
utama telah menawarkan, atau

sudah merencanakan, produk tablet
masing-masing.
Setiap vendor punya cukup
banyak pilihan dalam mendekati
pasar tablet yang sedang tumbuh ini.
Tapi jalur yang paling ’mainstream’
adalah menggunakan sistem dengan
arsitektur ARM dan sistem operasi
(OS) Android.
ARM jadi pilihan banyak pihak
karena dianggap sudah terbukti.
Apple melakukannya untuk iPad,
demikian juga Samsung pada
Galaxy Tab-nya. Sedangkan
Android jadi pilihan menarik karena tersedia
dari Google dengan

lisensi
Apache yang bersifat
Open Source.
Asus pun dengan bijak memilih
kombinasi tersebut untuk Eee Pad
Transformer. Hal yang lebih menyenangkan adalah, Android yang
digunakan sudah versi 3.0 atau yang
lebih dikenal sebagai Honeycomb.
Pilihan memakai Honeycomb
ini tepat karena OS yang satu ini
memang dirancang untuk perangkat tablet. Tidak seperti versi Froyo
dan sebelumnya yang dirancang
untuk smartphone. Kesimpulannya,
semua tablet yang
mau menggunakan
Android seharusnya
’wajib’ memakai Honeycomb.
DeSaiN SeNaDa
Sesuai namanya,
Transformer memiliki
kemampuan khusus
bisa berubah bentuk.
Perubahannya adalah
dari sebuah tablet menjadi sebuah
notebook. Hal itu bisa dilakukan
melalui dock yang tersedia secara
terpisah.
Meski dijual terpisah, dock tersebut memiliki desain yang senada
dengan tabletnya, sehingga saat
digabungkan akan nampak seperti
satu produk utuh.
Punggung tablet Eee Pad memiliki
tekstur dengan pola geometris yang
cukup halus dan bisa membantu
pegangan tangan. Selain tekstur
itu, hanya terdapat logo Asus dari
bahan metalik dan lingkaran tempat
kamera.
Bagian muka dari Eee Pad memi-
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liki bidang plastik dengan frame
hitam lebar seperti umumnya tablet.
Bedanya, bidang itu masih dibingkai lagi oleh bahan metalik dengan
perforasi yang agaknya berfungsi
sebagai lubang speaker.
Bagian muka dock Eee Pad menggunakan bahan metalik yang sama
dengan di tabletnya.
Konsistensi bahan ini
yang membuat Transformer tampak seperti
notebook utuh saat
digabungkan.
Layar yang digunakan berukuran 10.1
inchi. Layar ini memanfaatkan teknologi
In-Plane-Switching
(IPS) sehingga sudut
pandangnya mencapai
178 derajat.
Saat digunakan
sebagai tablet saja,
Eee Pad Transformer
memberikan pengalaman yang cukup
memuaskan. Respons
layar sentuhnya terasa
gesit. Ketika diubah
menjadi notebook alias dipasangkan ke dock-nya, perangkat ini pun
bisa dipakai dengan normal. Begitu
tersambung ke dock, akan muncul
ikon pemberitahuan di System Bar
Honeycomb.
Sebuah pointer pun akan muncul di layar yang bisa dikendalikan
dengan touchpad pada dock atau
melalui mouse yang terhubung ke
port USB. Port USB itu juga bisa
dihubungkan ke penyimpanan ek-

sternal seperti USB flashdisk.
Saat dihubungkan ke dock, tablet
harus diselipkan pada area yang
sudah tersedia. Konektor 40-pin dan
kedua penguncinya harus tersambung hingga pas -- terdengar bunyi
klik dan tuas kunci di dock bergeser
ke tengah.

Selama menjadi ’notebook’ layar
sentuh Eee Pad masih akan berfungsi. Beberapa hal pun terasa lebih
enak diakses lewat layar sentuh,
seperti scrolling atau berpindah
antarlayar Home Screen.
Sedangkan di keyboard juga
tersedia beberapa shortcut yang khas
Android. Mulai dari untuk WiFi,
mengunci/membuka layar, Back
maupun untuk akses cepat ke Settings.

Perangkat ini menyediakan
koneksi HDMI untuk memutar
film pada televisi High Definition. Namun untuk memutar jenis
file film tertentu harus dipastikan
keberadaan Codec atau aplikasi yang
sesuai.
Kesimpulannya, secara umum
Eee Pad Transformer
terasa sangat menggoda. OS Honeycomb
yang digunakan bisa
mendukung berbagai aktivitas standar
produktivitas dan
hiburan.
Keberadaan dock
yang membuatnya
bisa digunakan sebagai notebook mungil
juga menjadi daya
tarik ekstra. Apalagi
dock itu mencakup
baterai sendiri, sehingga bisa menjadi
’penyambung nyawa’
saat jauh dari sumber
listrik.
Tentu ada kelebihan dan kekurangan
ketika kita mencoba peralatan baru
itu. Kelebihannya antara lain menggunakan OS Android Honeycomb,
dock keyboard memiliki baterai dan
yang pasti desain menarik
Sedangkan kekurangannya adalah
belum banyak tersedia aplikasi spesifik untuk Honeycomb di Android
Market dan kadang masih perlu
menyentuh layar meskipun tersambung ke dock bagai notebook. ins,
AD Putranto

SPESIFIKASI
 DISPLAY: 10.1” LED Backlit screen with IPS (1280 x
800) 10 finger multi-touch support, scratch resistantglass
 OPERATING SYSTEM: Android 3.0 Honeycomb
 PLATFORM: NVIDIA® Tegra™ 2
 MEMORY: LP DDR2 1 GB
 STORAGE: 16GB/32GB (1) EMMC + Unlimited ASUS
WebStorage (2)
 WIRELESS: 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR
 CAMERA: 1.2MP (front), 5MP Auto focus (rear)
 INTERFACE: 2-in-1 Audio Jack (Head Phone / Mic-in);
1x mini HDMI 1.3a port 1x Micro SD Card Reader; 1x
Internal Microphone; 1x Stereo Speaker
 INTERFACE ON MOBILE DOCK (note): 2x USB 2.0(5);
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1x SD Card Reader(5)
 SENSOR: G-Sensor, Light Sensor, Gyroscope,
E-compass, GPS
 3G MODULE: optional
 FLASH SUPPORT: Yes(3)
 MULTI-TASKING: Yes
 SPECIAL APP: ASUS Launcher, MyLibrary, MyNet,
MyCloud, File manager, PC sync
 BATTERY: 9.5 hours; 24.4Wh Li-polymer Battery(4) 16
hours with dock
 SIZE/WEIGHT: 271*177*12.98mm / 680g (w/ battery)

Ketahanan Pangan Pun

TERPANTAU SATELIT
Teknologi terus memunculkan
inovasi atau terobosan baru.
Satelit, misalnya, tidak sekadar
memberikan gambaran mengenai
permukaan bumi, tetapi dengan
satelit, upaya ketahanan pangan
pun dapat dilakukan.
ET JATMIKO, INS
SePeRTi apakah sosok satelit yang mampu
menunjang program ketahanan pangan
itu? Adalah Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lapan) yang menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam
mengembangkan satelit penginderaan
jauh tersebut.
Kepala Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara Lapan, Drs. Toto Marnanto Kadri,
menyatakan, satelit Lapan-IPB satelit ini
bermuatan misi pencitra multispektral
dirancang bangun bagi pemantauan pertanian di Indonesia. Lapan dan IPB yang melaksanakan studi untuk menetapkan spesifikasi sensor muatan satelit dan bus satelit.
Sensor dan bus satelit tersebut, lanjut
dia, dirancang bangun dan dirakit sendiri
di dalam negeri untuk menunjang program
ketahanan pangan di Indonesia.
Toto menambahkan, nantinya, satelit ini
akan ditempatkan pada orbit Sun Synchronous Low Earh Orbit (SSO LEO) di ketinggian sekitar 650 km. Dalam hal ini, Lapan
akan membangun teknologi muatan misi
satelit, bus satelit, dan operasi satelit.
Sedangkan, IPB bertugas menetapkan
spesifikasi muatan misi satelit penginderaan jauh dan pengelolaan pemanfaatan
data satelit penginderaan jauh untuk menunjang program ketahanan pangan. Kerjasama Lapan dan IPB tersebut telah diresmikan dan ditandatangani Kepala Lapan,
Dr. Adi Sadewo, M. Sc. dan Rektor IPB, Prof.
Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M. Sc.
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Dengan adanya satelit ini lahan pertanian yang sedang bermasalah bisa
diketahui. “Kita akan tahu mana yang
sedang bermasalah atau tidak. Ini
teknologi yang baru kita kembangkan,”
kata dia.
Ya, satelit telah menjadi kebutuhan
yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia, salah satu yang menonjol
adalah kebutuhan komunikasi.
Telekomunikasi membuat orang
yang berada di setiap penjuru dunia
dapat menerima informasi dari belahan
dunia lain, baik berupa informasi yang
berbentuk gambar maupun suara, dalam waktu yang sama maupun berdekatan.
Pada perkembangannya, satelit tidak
hanya terbatas pada bidang tersebut,
satelit dapat memantau bencana alam,
gempa bumi, banjir, ataupun kebakaran
hutan.
Dengan satelit tersebut maka akan
diketahui siklus tanaman. Salah satu
tanaman yang akan menjadi objek
pantauan satelit tersebut adalah padi.
Karena tanaman ini identik dengan parameter tanaman untuk menjaga ketahanan pangan.
“Dengan satelit tersebut maka dapat
diketahui wilayah yang sedang ditumbuhi padi, wilayah tanaman yang siap
panen, atau pun tanah yang belum dilakukan penanaman,” ujar Toto.
Perbedaan warna yang ditampilkan
satelit yang kemudian diinformasikan
kepada stasiun bumi menandakan
suatu kondisi lahan pertanian tersebut.
Dengan satelit itu akan diperoleh informasi mengenai jenis tanaman yang
cocok untuk di tanaman di suatu areal
tertentu.
Selain itu, satelit ini dapat gunakan
untuk memantau zona laut, seperti
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tambak udang. Namun, satelit tersebut
tidak dapat digunakan untuk memantau sumber daya alam (SDA) yang ada
di laut.
Tidak hanya dalam bidang pertanian, satelit ini dapat digunakan dalam
bidang perkebunan. “Seperti, untuk
melihat luas perkebunan kelapa sawit
maupun dalam bidang kehutanan,” kata
Toto yang menempuh pendidikan dari
Jurusan Fisika, Universitas Indonesia.
Lapan A2
Lapan A2 dirancang sebagai satelit
surveilans bumi atau pengamatan dari
jauh dengan peralatan elektronik. Fungsi kamera ini tidak beda dengan kamera
CCTV. Lapan A2 digunakan untuk memantau lingkungan bumi, supaya dapat
memberikan informasi berupa gambar.
Lapan A2 dilengkapi dengan kamera Kappa HDTV (High Definition Television). Kamera yang terdapat dalam
satelit ini mampu mengirimkan gambar
seperti layaknya gambar yang tersaji dalam layar televisi.
Berbeda dengan satelit buatan Amerika pada umumnya, Lapan A2 yang
diluncurkan di India tersebut memiliki berat 68 kilogram. Sementara, satelit
buatan Amerika paling tidak memiliki
berat 400 kilogram. Sebagai pemantau
bumi, Lapan A2 dibuat dengan resolusi
5,1 meter dengan luas cakupan tangkapan seluas 9,7 kilometer.
Satelit yang dibuat di negara maju
umumnya menggunakan radar untuk
menentukan posisi, kecepatan, maupun
arah dari satelit. Namun, untuk Lapan
A2, navigasi yang dilakukan adalah
dengan menggunakan GPS (Global Positioning System).
Berbeda dengan radar, satelit yang
menggunakan navigasi tersebut dapat
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dipantau dari negara lain. Sementara
dengan GPS, pengendali satelit hanya
dapat dilakukan oleh stasiun GPS di
Bumi dan tidak dapat diketahui oleh negara lain.
Hanya radar memiliki ketepatan yang
lebih tinggi dibandingkan dengan GPS.
Untuk ukuran orbit satelit, Lapan A2
ditempatkan pada orbit yang tidak terlalu tinggi yaitu pada jarak 650 kilometer dari bumi.
Sedangkan orbit satelit yang tergolong tinggi jika satelit tersebut terletak
pada jarak ribuan kilometer. Pada kondisi tersebut, satelit akan lebih tenang
dan tidak turun dari posisi orbit.
Lapan Orari
Sementara Lapan Orari adalah satelit
lain yang dikerjakan Lapan. Berbeda dengan Lapan A2, Lapan Orari lebih ditujukan sebagai satelit pencitraan, sebab
kamera yang digunakan adalah kamera
pencitraan atau imaging camera. “Sehingga satelit ini dapat memantau objek yang ada di bumi secara lebih detail,”
kata Toto.
Selain sebagai satelit yang ditujukan
bagi ketahanan pangan, Lapan Orari
memiliki fungsi utama yaitu sebagai
satelit komunikasi. Aplikasinya, satelit ini
digunakan sebagai saluran gelombang
elektromagnetik pada amatir radio, baik
suara maupun data digital.
Seperti halnya Lapan A2, Lapan
Orari diletakkan pada ketinggian orbit
650 kilometer dari bumi. Satelit yang
ditempatkan pada ketinggian tersebut
memiliki bobot senilai kurang lebih 70
kilogram.
Untuk menunjang perannya sebagai
satelit pemantau dan pencitraan, Lapan
Orari dilengkapi dengan kamera video
yang memiliki resolusi sebesar 200 me-

ter dengan cakupan tangkapan satelit
seluas 80 kilometer.
Sementara itu resolusi kamera pencitraan yang dapat menangkap objek
secara detail sebesar 13 meter dengan
cakupan tangkapan satelit sejauh 94,9
kilometer. Seperti halnya Lapan A2,
satelit ini menggunakan sistem GPS untuk memantau keberadaan satelit di orbit. Pemantauan sendiri akan dikendalikan melalui stasiun yang ada di bumi.
Sebagai sistem pencitraan atau imager, satelit ini dilengkapi kamera yang
menggunakan filter optik khusus supaya dapat mendeteksi objek yang diamati dengan lebih baik.
Pengamatan yang dilakukan satelit
ini adalah vegetasi atau daratan dengan
menggunakan filter optik pada daerah
panjang gelombang red, green, dan
near infra red. Sedangkan untuk aplikasi
pengamatan laut ditambah dengan filter optik blue.
Dengan citra-citra tersebut akan diketahui jenis-jenis tanaman atau vegetasi serta luas areanya sehingga dapat
digunakan untuk mengetahui luas areal
tanaman pertanian dan fase tanamnya.
Namun sebagai satelit baru, tentu
banyak kekurangan dan mesti dilakukan pembenahan. Sehingga data yang
diperoleh satelit tidak dengan gamblang digunakan begitu saja. Sebab
harus dilakukan pengujian kesesuaian

antara data-data satelit dan kondisi di
lapangan.
gaRiS eKuaToR
Satelit yang dibuat oleh Lapan berada di dekat garis ekuator atau garis
khatulistiwa. Satelit ini beredar mengelilingi bumi pada orbit ekuatorial
inklinasi (kemiringan sumbu rotasi bumi
terhadap orbit bumi) sekitar enam sampai delapan derajat. Dengan orbit ekuatorial itu, kata Toto, maka satelit dapat
menjangkau seluruh Indonesia.
Di samping itu, dengan posisinya
tersebut, maka satelit ini hanya dapat
digunakan oleh wilayah-wilayah yang
dilewati oleh garis ekuator dan hanya
dapat diakses melalui stasiun bumi yang
menggunakan saluran GPS.
Sebab, saluran navigasi yang digunakan adalah GPS. Tanpa saluran ini,
informasi yang ditangkap Lapan A2 dan
Lapan Orari tidak dapat diakses. Satelit
ini dibuat untuk masa dua tahun, tapi
umumnya satelit dapat bertahan sampai umur sepuluh tahun.
Satelit yang dibuat oleh lapan tersebut melintasi Indonesia setiap 100 menit
sekali atau sekitar 13,7 kali dalam sehari.
Saat satelit berada di atas wilayah Indonesia, stasiun bumi dapat memantau
perkembangan informasi yang diperoleh satelit tersebut.
Pemantauan terhadap satelit tidak

harus dilakukan selama 24 jam. “Namun
pemantauan dapat dilakukan pada
malam hari, jika satelit tersebut melintasi Indonesia pada malam hari,” kata
Toto.
Saat ini, Indonesia memiliki beberapa stasiun bumi di antaranya stasiun
bumi yang dimiliki perusahaan telekomunikasi serta stasiun bumi yang dimiliki Lapan. Di antaranya yang berada di
Rumpin (Bogor), Rancabungur (Bogor),
serta Biak (Papua).
Adanya stasiun bumi yang berada
di berbagai wilayah tersebut membuat
data satelit yang melintasi daerah tersebut dapat terekam.
Toto menambahkan sebagai negara
besar Indonesia sangat penting menguasai teknologi satelit dengan baik. Hal
ini penting antara lain untuk telekomunikasi, penginderaan jauh, pendidikan,
dan pemantauan bencana.
Upaya mengembangkan satelit di
Indonesia telah ditempuh Lapan melalui Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara. Lapan juga bekerja sama dengan
Technical University of Berlin untuk
mengembangkan satelit Lapan-Tubsat
atau Lapan A1.
Lapan-Tubsat telah diluncurkan pada
2007 di India. ”Satelit ini merupakan
satelit pertama buatan anak bangsa Indonesia dengan pengawasan dari universitas tersebut,” ujarnya. 
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BURITAN

ALL BLACKS
Αda joke yang sering kita dengar mengenai New Zealand, negara yang
terletak di bagian paling selatan bumi ini. Di negara itu, jumlah penduduknya
kalah banyak dibanding dengan jumlah sapinya. Kalau kita mengadakan
perjalanan darat dari satu kota ke kota lain, kita akan bertemu 100 sapi dan
hanya akan ketemu satu manusia. Negeri ‘Lord of the Ring’ itu memang hanya
berpenduduk 4 juta manusia sedangkan populasi sapinya bisa belasan juta.
DIBANDING dengan Surabaya
jumlah penduduk New Zealand dari
kota paling ujung selatan sampai
ke kota terbesar Auckland kalah
banyak. Banyak kota yang cuma dihuni oleh 200 ribu gelintir manusia.
Banyak juga hamparan tanah ribuan
hektar yang kosong melompong
yang hanya dihuni oleh para sapi.
Sepanjang September sampai awal
Oktober tahun ini New Zealand
dibanjiri ratusan ribu wisatawan
dari berbagai penjuru dunia. Negeri
itu sedang menghelat even olahraga
internasional Piala Dunia Rugbi atau
lebih dikenal sebagai RWC (Rugby
World Cup). Penggemar rugbi dari
seluruh penjuru dunia berdatangan
ke New Zealand. Demam rugbi
sedang mewabah di seluruh antero
negeri. Dari kota-kota kecil yang sepi
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seperti Napier dan Rotorua sampai
kota yang lebih metropolis seperti
Wellington dan Auckland demam
rugbi terasa sangat kuat.
Mobil-mobil hilir mudik dengan
membawa bendera warna-warni.
Gedung-gedung dan restoran juga
dihiasi bendera warna-warni. Tentu
saja yang paling banyak berkibar
adalah bendera ‘All Blacks’ si Serba
Hitam, julukan untuk tim rugbi
New Zealand. Bendera warna hitam
dengan gambar Silver Fern berkibar
di mana-mana. Silver Fern adalah
sejenis daun pakis yang menjadi
lambang khas New Zealand. Bendera All Blacks dengan Silver Fern ini
jauh lebih mudah dikenali dibanding
dengan bendera resmi New Zealand
yang susah dibedakan dengan bendera Australia oleh mata awam.
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Dhimam Abror Djuraid

Rugbi memang telah menjadi
identitas nasional yang kuat bagi
New Zealand. Rugbi telah menjadi
bagian tak terpisahkan dari karakter
nasional. Rugbi mencerninkan kondisi masyarakat New Zealand yang
multikultural. Paduan antara para
pemain ras putih Eropa sebagai pendatang dan bekas penjajah terjalin
indah dengan pemain Maori yang
merupakan suku asli penghuni New
Zealand sebelum kehadiran orang
kulit putih.
Harmoni yang indah ini menjadi
mozaik nasional New Zealand yang
memperkuat identitas nasional di
tengah budaya global. Australia
sebagai tetangga paling dekat New
Zealand masih punya problem mendasar dengan suku Aborigin sebagai
penduduk asli benua Australia.

Sampai sekarang ras putih Australia
belum bisa benar-benar berintegrasi
dengan suku Aborigin. Hak-hak sipil
dan budaya Aborigin masih dipinggirkan.
Di New Zealand problem rasial
masih sering muncul. Tapi persoalan
integritas nasional antara suku Maori
dengan ras putih sudah menemukan
bentuknya yang harmonis.
Tim rugbi New Zealand adalah
salah satu buktinya. Tim All Blacks
ini pernah menjadi juara dunia dan
reputasinya disegani di seluruh
dunia. Selain kostum serba hitam
yang khas tim All Blacks punya
ritual pra-pertandingan yang disebut
sebagai tari Haka. Ini adalah tarian
perang suku Maori yang ditampilkan
dengan semangat_membara dan
gerakan yang provokatif. Dalam setiap pertandingan internasional tim
lawan berdiri berjajar dan tim All
Blacks akan menari Haka di depannya. Atraksi ini menjadi daya tarik
yang hebat bagi penggemar rugbi
di seluruh dunia. Saya tidak pernah
melihat ada ritual sejenis Haka ini di
cabang olahraha apa pun di seluruh
dunia.
Identitas nasional melalui rugbi
ini bisa melahirkan kohesivitas sosial
yang sangat rekat. New Zealand
dikenal sebagai salah satu wilayah
paling nyaman dan aman untuk
ditinggali. Indek kebahagiaan hidup
di negara itu tidak pernah keluar
dari 10 besar dunia.
Kekayaan alam yang besar men-

jadi aset nasional yang dikelola untuk kesejahteraan bersama. Paduan
budaya yang multikultural menjadi
daya tarik wisata yang sangat besar.
Keindahan alamnya dijaga sebagai
aset nasional sekaligus daya tarik
wisata yang hebat.
Kalau Anda sempat menonton
ﬁlm ‘Lord of the Ring’ Anda akan
tahu betapa dahsyatnya alam New
Zealand. Puncak gunung berbatu
karang, lembah curam nan terjal
serta hamparan padang rumput luas
tak bertepi menjadi setting yang indah bagi perjalanan manusia Hobbit
yang berukuran mini dalam mencari
cincin ajaib yang akan menyelamatkan dunia dari ancaman angkara
murka.
Saat ini bekas lokasi syuting ﬁlm
itu menjadi arena wisata di luar kota
Wellington yang sangat ramai dikunjungi turis lokal dan mancanegara.
****
Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari negara kecil ini. Dibanding
dengan potensi kekayaan alam dan
budaya yang dimiliki Indonesia,
New Zealand masih kalah jaih. Keindahan alam seluruh pelosok New
Zealand bisa diatndingi oleh keindahan alam pulau-pulau Indonesia
seperti Papua maupun Maluku. Potensi pertanian, peternakan, maupun
pertambangan masih kalah jauh dari
Indonesia.
Yang kita harus pelajari adalah
bagaimana kita bisa mempunyai
identitas nasional yang kuat yang

bisa menjadi kekuatan pembeda di
dunia global. Identitas nasional Indonesia sekarang tengah goyah dan belum menemukan bentuk yang kuat
setelah kita diguncang gerakan reformasi. Tanpa identitas budaya dan
peradaban yabg kuat kita tidak bisa
bersaing di dunia global. Seperti kata
Huntington, perang global sekarang
ini adalah perang antar-peradaban.
Kita juga harus belajar dari New
Zealand bagaimana mengelola
kekayaan alam nasional untuk bersaing di dunia ekonomi global untuk
kemakmuran rakyat bersama. New
Zealand adalah bagian dari dunia
global yang kapitalistik. Mereka
bermain dengan indah di persaingan global sebagai negara kapitalis.
Tetapi dalam pengelolaan kesejahteraan rakyat mereka menerapkan
pola sosialistis dengan pendekatan
negara kesejahteraan ‘the welfare
state’. Kekayaan alam dikelola untuk
kemakmuran bersama.
Indonesia bisa melakukannya.
Seperti jargon ‘Think Globally Act
Locally’, dalam persaingan global-mau tak mau--kita harus memakai
pendekatan kapitalistis karena dunia
global sedang dikuasai kekuatan itu.
Tapi kedalam, kita harus memakai
pendekatan sosialistis dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat
sebagai tujuan utama. Di sinilah pentingnya peran BUMN dan BUMD.
Di ceruk inilah PTPN X bisa memainkan perannya sebagai penjaga
kedaulatan ekonomi bangsa. 

PTPN-X magazine | Volume:002 | Th-I | Juli - September 2011

97

EMPLASEMEN

Tingkatkan Produktivitas
Gula di Jawa Timur

PTPN X Jaya,
Karyawan Sejahtera

SEBAGAI salah satu
lumbung gula nasional,
sektor pergulaan di Jatim
kini mesti berbenah agar
kinerjanya ke depan
bisa meningkat. Tak bisa
dipungkiri, Jatim kalah
jauh jika dibandingkan
dengan Lampung.
“Dari hasil kunjungan
ke Padang tahun lalu,
kami melihat bahwa
produktivitas tebu di Jatim kalah dengan Lampung. Untuk itu,
Jatim khususnya PTPN X harus berbenah untuk meningkatkan
produktivitasnya,” ungkap Ana Lutﬁe yang berasal dari Partai
Amanat Nasional (PAN) ini.
Diharapkan, sambung Ana, PTPN X bisa mengandeng para
ahli pertanian untuk menemukan terobosan-terobosan dalam
rangka peningkatkan produktivitas tebu di Jatim. Peningkatan
tersebut tidak hanya bisa meningkatkan produktitas pabrik gula
namun tentunya juga berdampak pada kesejahteraan petani
tebu di Jatim.
Ana Lutﬁe
Wakil Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Jatim

SEBAGAI pensiunan PTPN X, Achwan beserta istri Nur Aisyah
Achwan sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar
PT Perkebunan Nusantara X. Meskipun sudah memasuki masa
purna tugas, Achwan beserta istri masih bisa mengabdikan diri
ke PTPN X dengan mengurus wisma milik PTPN X yang ada di
Tretes, Prigen, Pasuruan.
“Kami selalu berdoa semoga PTPN X semakin jaya yang
tentunya kesejahteraan karyawan pun akan meningkat,” ungkap
Achwan ditemui saat peringatan HUT RI ke-66 di Kantor Direksi
PTPN X Jl Jembatan Merah 3 – 11 Surabaya.
Achwan menambahkan dirinya sangat bangga dan berterima
kasih kepada para direktur dan seluruh pejabat puncak yang
ada di jajaran direksi PTPN X yang masih memberi kepercayaan
kepadanya beserta istri untuk terus mengabdikan diri.
“Kami merasa masa pensiun kami lebih berarti. Sebab, kami
masih bisa terus memberikan yang terbaik untuk PTPN X. Selain
itu, di hari tua ini kami masih mempunyai penghasilan. Terima
kasih,” pungkasnya.
Achwan, Pengurus Wisma Tretes PTPN X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Penghargaan
Masa Pengabdian
Dirgahayu ke-66 Indonesia dan Pemberian Penghargaan
Masa Pengabdian 25, 30 dan 35 tahun PTPN X

H. Amarullah
Ir. Herry Budiarto
Ir. Dwi Sukmo Endro Santoso
Ir. Glen Antonio T. Sorongan
Ir. H. Ricky Marantica
Ir. Dwi Pinto Gunawan
Ir. Anang Heresetyo
Imam Soebagio
Soelis Soebianto
M.C. Panti Kustantiningsih

Hj. Nurulliyah
Ir. Tri Tjahjo Herjanto
Sri Lestari Tuno
Michael James R Hukom SE, MM
Drs. Poerbojo Amdharto
Iwan Tuasela
Victorianus L.Maitimo SE
Syarifah Soeparmin
Suryanto
Drs. H. Irawan Basjar Gani
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