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Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku 
tebu dan tembakau berdaya saing tinggi di pasar domestik 
dan internasional, yang berwawasan lingkungan.

Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha 
melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.

Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan 
bagi kepuasan pemangku kepentingan melalui kepemimpinan, 
inovasi dan kerjasama tim serta organisasi yang profesional.

Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka 
yang berwawasan lingkungan

konDisi lebih baik di tahun 2017 tetap 
menjadi harapan semua pihak. Di sek-
tor ekonomi, misalnya,  meski kondisi 
global diasumsikan masih mengha-

dapi risiko gejolak dan pelemahan perdagangan 
internasional, tapi pertumbuhan masih diya-
kini bisa di kisaran 5,0% - 5,4%. Artinya masih 
memungkinkan lebih baik – yang menurut Bank 
Indonesia – economic  growth 2016 berada di 
angka 5,0%.

Peran pemerintah dalam meningkatkan 
daya saing usaha benar-benar diharapkan,  
agar perekonomian nasional bisa menghadapi 
hegemoni global dan masih dapat tumbuh 
positif di 2017. Kombinasi kebijakan per-sektor 
bisnis, penguatan infrastruktur, paket kebijakan/
deregulasi, SDM, fiskal, yang sudah dilakukan 
pada 2016 – diharapkan bisa terus konsisten 
dan lebih progresif pelaksanaannya di 2017 – 
dalam kerangka ketahanan ekonomi nasional 
mendatang.

Sektor pangan, sebagai salah satu kekuat-
an ekonomi nasional, diharapkan bisa terus 
di perkuat baik lini bisnisnya maupun kebijakan 
pendukungnya, guna mendorong sisi produksi. 
Agar ke depan, secara bertahap,  bisa berkurang 
ketergantungannya terhadap impor pangan, 
dan bisa sedikit menekan defisit neraca perda-
gangan. Penguatan usaha BUMN perlu menjadi 
skala prioritas, sebagai harapan terakhir pilar 
ekonomi bangsa. Termasuk penguatan BUMN 
sektor gula dalam kerangka mencapai cita-
cita kemandirian bangsa sektor pangan yakni 
swasembada. Cita-cita luhur ini harus tetap dite-
gakkan di tengah hegemoni kekuatan pemodal 
di luar BUMN.

Di sektor politik, pelaksanaan Pilkada Seren-
tak pada 2017 (sebagai bagian dari perwujudan 
Demokrasi Pancasila) – diyakini akan berjalan 
lancar dan tidak banyak menimbulkan gejolak, 
sehingga investasi bisnis diharapkan bisa terus 
tumbuh secara simultan. Jumlah pilkada 2017 
hanya 101 daerah (7 provinsi dan 94 kab/kota) 

atau jauh lebih sedikit dibanding Pilkada Se-
rentak sebelumnya yang mencapai 271 daerah 
(8 provinsi dan 263 kab/kota). Penguatan dan 
penyempurnaan teknis pelaksanaan Pilkada 
2017 oleh KPU diharapkan bisa menjadi kea-
dilan bagi semua kontestan peserta Pilkada 
sehingga mampu menekan gejolak.

Pilihan model Pilkada yang sudah disepakati 
semua pihak diharapkan mampu menjadi pilar 
demokrasi dalam memilih pemimpin daerah 
yang berkualitas, karena keberadaannya (kepala 
daerah) adalah ujung tombak pembangunan 
nasional yang nota-bene berhubungan lang-
sung dengan kesejahteraan masyarakat, dan 
keberadaannya juga merupakan salah satu 
back-bone bangsa dalam menjaga NKRI.

Sedangkan di sektor hukum dan keamanan 
– sepanjang 2016 relatif tidak ada gejolak yang 
menonjol, meski riak perbedaan di masyarakat 
yang berbasis ideologi dan keyakinan sangat 
terasa nyata. Namun semua masih terkendali. 
Kondusifitas ini diharapkan terus berlangsung 
di 2017,  meski komunikasi intensif antar per-
bedaan itu – yang ditopang fasilitas teknologi 
informasi – berlangsung kian efektif. Kesadaran 
bahwa perbedaan adalah suatu keniscayaan, 
nampaknya kian dipahami oleh sebagian besar 
publik sehingga bisa menekan kemungkinan 
timbulnya gesekan.

Aspek hukum adalah sandaran terakhir bagi 
berjalannya semua kehidupan (ekonomi, politik, 
keamanan) secara normal. Penegakan dan 
kepastian hukum yang telah berlangsung sela-
ma ini diharapkan bisa terus terjaga di 2017, dan 
antar lembaga hukum diharapkan bisa menjaga 
keseimbangan dan bisa menghindarkan kesan 
adanya rivalitas, sehingga persepsi publik (ter-
masuk investor) terhadap kewibawaan hukum 
bisa utuh.

selamat tahun baru, semoga semua 
harap an lebih baik bisa terwujud di 2017. Amin 
ya robbal alamin.lh

2017, Harapan & Tantangan
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penerapan inovasi dalam agroindustri memang 
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diterapkan dan dapat memacu produktivitas. salah 
satunya adalah dengan menggunakan teknologi 
komputer dan internet. isu teknologi yang 
akhir-akhir ini dibicarakan adalah penggunaan 
iot (internet of things) pada area agrikultur dan 
manufaktur. apa itu internet of things?

sukrosa

Untuk informasi iklan dan berlangganan, hubungi kami di:
Jl. Jembatan Merah No. 3-11, Surabaya 60175.

Telepon: (031) 3523143 ext. 123 | Fax: (031) 3557574 | email: redaksiptpnx@ptpn10.co.id

sajian volume. 022 PTPnx-MaGz
dapat juga diakses dalam bentuk e-magazine di: 

http://www.ptpn10.co.id

NMU Hadir di
Saat yang Tepat

setelah empat tahun dibentuk,  perkembangan pt nmU ternyata luar biasa pesat. 
Badan usaha ini tidak hanya mengelola empat rumah sakit yakni di kota jember, 
di kota mojokerto, kota Blitar dan di kota pare - kediri, tapi juga  memperluas 
jangkauan layanan kesehatan masyarakat melalui satu klinik Utama modern dasa 
medika dan 14 klinik pratama nusa medika – serta belasan klinik umum lainnya, 
dan menjadi penyedia layanan bagi peserta Bpjs.

emplasemen | 01

varietas
Maksimalkan Peran Humas untuk Bangun Citra 
Perusahaan | 07

Holding Tunjuk NMU Mengevaluasi RS PTPN II, III, & IV | 09

 deWan KomIsarIs HoldIng PerKeBunan

Satukan Visi, Kelola BUMN Perkebunan | 10

 gandeng Korea selatan

Kementan Bangun Database Gula Nasional | 12

menterI Bumn

Sulsel Bisa Jadi Pusat Industri Gula Kawasan Timur | 14

Pemerintah Bagikan Kartu Tani | 16

 Pt mItratanI dua tujuH

Bidik Pasar Timur Tengah  | 18

 gandeng P3gI & CsIro

PTPN X Latih Petani Tebu di Madura | 20

 Forum Bumn 2016 
BUMN Harus Kuat, Kokoh dan Professional | 22

 transParansI rendemen

Lima PG Operasikan Core Sampler  pada 2017 | 26

Implementasi Teknologi Digital PTPN X Raih Penghargaan | 30

Komisi VI Kunjungi PG Watoetoelis | 32

Sekretariat Kabinet Berkunjung ke PG Kremboong | 34

okra

Mengelola Lintas Generasi 
dalam Perusahaan | 62

rendemen

 PasoK lIstrIK nasIonal terBatas

PTPN X Perkuat Teknologi Penelitian Tembakau | 42
pemanfaatan teknologi pada komoditas tembakau sudah tidak bisa dihindari lagi. 
Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas komoditas tanaman yang 
berasal dari amerika ini.

44

Inovasi Tanpa Henti    
Pasca Transformasi | 50
di era persaingan usaha seperti sekarang ini, transformasi bisnis 
sudah menjadi keharusan. seperti di pt nusantara medika Utama 
(nmU) yang setelah spin-off dari pt perkebunan nusantara 
(ptpn) X kini semakin berkembang dan siap menyongsong era 
jkn (jaminan kesehatan nasional) tahun 2019.

 rs HVa toeloengredjo

Tingkatkan Mutu & 
Efektivitas Layanan | 58

RS Gatoel Fokus pada 
Layanan dan Inovasi | 60

Ubah Ancaman 
Jadi Peluang| 54

 rumaH saKIt 
PerKeBunan

Terapkan 
Budaya 

Bersaing, Kinerja 
Meningkat | 56



4 PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016 5PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016

kristalisasi
  Ponzi, Madoff, 
dan Taat Pribadi 
| 96

98lori

waring
 Pertemuan Besar IIKB

Keluarga Bahagia Lahirkan Manusia Berkualitas | 66

 PerIngatan HarI IBu IIP Bumn 

Cinta Ibu, Cinta Tanpa Syarat | 68

filter
 erna anastasIa, Kepala penelitian tembaKau Jember

Tak Pernah Tolak Ide Peneliti | 70

stetoskop
 Fenomena Budaya Instan dI IndonesIa

Immature Personality & Gangguan Kondisi Kejiwaan 
Jadikan Pribadi Mudah Dipengaruhi | 72

besno
Tissue Pun Bisa Jadi Barang Seni Bernilai Tinggi | 76

dekblad
Pacitan: Surganya Pulau Jawa | 78

nira
Bakso 'Baru Muncul', Tenar Karena Instagram | 86

bagasse
 sKI aIr & WaKeBoard 

Olahraga Keseimbangan | 88

trash
Api Cerutu Tak Pernah Padam | 90

api cerutu sebenarnya mudah padam jika ujung 
cigar tidak dihisap secara kontinyu. judul tulisan 
ini (tidak pernah padam) hanya menggambarkan 
betapa “api bisnis” cerutu masih terus “menyala” 
meski “kepul asapnya” tidak se-bombastis 
perkembangan industri rokok/sigaret (cigarettes).

tebu
 Pg Bone-CammIng-taKalar

Kembali Muncul Setelah Sempat Tenggelam | 36
sempat terpuruk dan terus menerus merugi, tiga pabrik gula kelolaan pt perkebunan 
nusantara (ptpn) X yang ada di sulawesi selatan terus menunjukkan perbaikan. Berkat 
inovasi-inovasi yang dilakukan, ketiganya sekarang justru muncul sebagai harapan 
produsen gula di sulawesi selatan.

PG Pesantren Baru Mulai Jual Listrik | 39

prof-it
Internet of Things Pacu 
Produktivitas Agroindustri | 93
penerapan inovasi dalam agroindustri memang 
bukan hal baru. Banyak sekali inovasi yang sudah 
diterapkan dan dapat memacu produktivitas. salah 
satunya adalah dengan menggunakan teknologi 
komputer dan internet. isu teknologi yang 
akhir-akhir ini dibicarakan adalah penggunaan 
iot (internet of things) pada area agrikultur dan 
manufaktur. apa itu internet of things?

sukrosa

Untuk informasi iklan dan berlangganan, hubungi kami di:
Jl. Jembatan Merah No. 3-11, Surabaya 60175.

Telepon: (031) 3523143 ext. 123 | Fax: (031) 3557574 | email: redaksiptpnx@ptpn10.co.id

sajian volume. 022 PTPnx-MaGz
dapat juga diakses dalam bentuk e-magazine di: 

http://www.ptpn10.co.id

NMU Hadir di
Saat yang Tepat

setelah empat tahun dibentuk,  perkembangan pt nmU ternyata luar biasa pesat. 
Badan usaha ini tidak hanya mengelola empat rumah sakit yakni di kota jember, 
di kota mojokerto, kota Blitar dan di kota pare - kediri, tapi juga  memperluas 
jangkauan layanan kesehatan masyarakat melalui satu klinik Utama modern dasa 
medika dan 14 klinik pratama nusa medika – serta belasan klinik umum lainnya, 
dan menjadi penyedia layanan bagi peserta Bpjs.

emplasemen | 01

varietas
Maksimalkan Peran Humas untuk Bangun Citra 
Perusahaan | 07

Holding Tunjuk NMU Mengevaluasi RS PTPN II, III, & IV | 09

 deWan KomIsarIs HoldIng PerKeBunan

Satukan Visi, Kelola BUMN Perkebunan | 10

 gandeng Korea selatan

Kementan Bangun Database Gula Nasional | 12

menterI Bumn

Sulsel Bisa Jadi Pusat Industri Gula Kawasan Timur | 14

Pemerintah Bagikan Kartu Tani | 16

 Pt mItratanI dua tujuH

Bidik Pasar Timur Tengah  | 18

 gandeng P3gI & CsIro

PTPN X Latih Petani Tebu di Madura | 20

 Forum Bumn 2016 
BUMN Harus Kuat, Kokoh dan Professional | 22

 transParansI rendemen

Lima PG Operasikan Core Sampler  pada 2017 | 26

Implementasi Teknologi Digital PTPN X Raih Penghargaan | 30

Komisi VI Kunjungi PG Watoetoelis | 32

Sekretariat Kabinet Berkunjung ke PG Kremboong | 34

okra

Mengelola Lintas Generasi 
dalam Perusahaan | 62

rendemen

 PasoK lIstrIK nasIonal terBatas

PTPN X Perkuat Teknologi Penelitian Tembakau | 42
pemanfaatan teknologi pada komoditas tembakau sudah tidak bisa dihindari lagi. 
Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas komoditas tanaman yang 
berasal dari amerika ini.

44

Inovasi Tanpa Henti    
Pasca Transformasi | 50
di era persaingan usaha seperti sekarang ini, transformasi bisnis 
sudah menjadi keharusan. seperti di pt nusantara medika Utama 
(nmU) yang setelah spin-off dari pt perkebunan nusantara 
(ptpn) X kini semakin berkembang dan siap menyongsong era 
jkn (jaminan kesehatan nasional) tahun 2019.

 rs HVa toeloengredjo

Tingkatkan Mutu & 
Efektivitas Layanan | 58

RS Gatoel Fokus pada 
Layanan dan Inovasi | 60

Ubah Ancaman 
Jadi Peluang| 54

 rumaH saKIt 
PerKeBunan

Terapkan 
Budaya 

Bersaing, Kinerja 
Meningkat | 56



6 PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016 7PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016

varietas [ variasi kegiatan perusahaan ]

Laporan:   SAP JAyAnti

”bukan melalui iklan karena iklan itu 
klaim. Tapi kalau prestasi perusahaan 
dimuat dalam suatu berita, maka akan 
ada pengakuan dari publik,” ujar Dosen 
Jurusan Komunikasi Universitas Airlang-
ga, Nurul Ratna Sari dalam Workshop Ke-
humasan PTPN X ‘Memaksimalkan Peran 
Humas Internal Guna Membangun Citra 
Perusahaan’ di Hotel Alana Surabaya. 
Kare na itu pula, menurut dia, humas perlu 
memiliki kemampuan menulis rilis yang 
sesuai dengan perspektif jurnalis. 

Dalam workshop yang diadakan awal 
Oktober 2016 lalu tersebut, Nurul menu-
turkan bahwa angle media berbeda de-

ngan angle humas. ”Dalam menurunkan 
berita, media mencari news value. Karena 
itu ke depan humas harus lead media. 
Bisa melakukan management issue yang 
sesuai dengan core perusahaan,” ujarnya 
di hadapan humas internal dari masing-
masing pabrik gula, kebun tembakau 
serta anak perusahaan. Untuk mengukur 
apakah isu yang disampaikan dipersepsi 
dengan baik oleh publik bisa dilakukan 
media monitoring. 

Ia juga membahas mengenai CSR 
(Corporate Social Responsibility) yang 
biasa dilakukan perusahaan. Semestinya, 
program CSR yang dijalankan perusaha-
an disesuaikan dengan masukan dari 
masyarakat. Tentunya dibutuhkan riset . 

Saat persaingan bisnis kian ketat, persepsi publik terhadap 
suatu perusahaan menjadi sangat penting. Dan citra baik 
perusahaan bisa diperoleh jika kebijakan perusahaan bisa 
tersampaikan.

maksimalkan peran 
Humas untuk Bangun 
Citra perusahaan

Misalnya saja ketika perusahaan 
mem bina UKM, tentunya diharapkan ti-
dak hanya berhenti pada pembinaan dan 
ke mudahan permodalan saja. Namun 
selanjutnya perusahaan bisa membuat-
kan pameran untuk UKM binaannya agar 
produk-produk UKM bisa lebih luas pe-
masarannya. 

Dari sisi praktisi humas, Kepala Humas 
PT Pelindo III (Persero), Edi Priyanto me-
nambahkan bahwa PR atau Public Rela-
tion adalah reputasi. ”PR adalah hasil dari 
apa yang anda lakukan, katakan dan apa 
yang orang lain katakan tentang anda. 
Apakah Anda cepat atau lambat dalam 
merespon, atau apakah Anda banyak 
tahu atau tidak,” tutur Edi.

Edi juga menjelaskan perbedaan 
antara iklan, marketing dan PR. Pada saat 
Anda berkata perusahaan Anda yang 
terbaik, itu adalah iklan. Saat ada per-
kataan perusahaan Anda pilihan tepat 
bagi konsumen, itu marketing. Namun 
saat Anda tidak mengatakan apa pun 
tetapi konsumen berduyun-duyun atau 
banyak membicarakan hal positif tentang 
perusaha an Anda, itulah PR. 

Yang harus dilakukan PR, menurut-
nya adalah membangun citra perusahan, 
memperoleh liputan pers yang baik dan 
mengubah cara berpikir masyarakat. 

Sementara itu, wartawan senior Lutfil 
Hakim yang menjadi pembicara terakhir 

S alam sejahtera dan selamat menyambut 
tahun baru 2017 kepada seluruh Direksi, 
Dewan Komisaris dan karyawan/ti Perkebunan 
Nusantara Group baik yang berada di Kantor 

Direksi dan yang berada di kebun-kebun yang jauh dari 
hingar bingar perkotaan.

Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur 
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNYA-
lah kita telah berhasil melewati tahun 2016 dengan 
menorehkan beberapa progress transformasi yang 
semakin meyakinkan kita semua, bahwa kita sudah berada 
di jalur yang benar untuk membawa 
Perkebunan Nusantara Group menjadi 
Group Usaha yang membanggakan 
bagi seluruh stakeholders dan bangsa 
Indonesia.

Pada kurun waktu tujuh bulan 
terakhir di tahun 2016 kita telah 
berhasil memetakan permasalahan, 
menyusun program transformasi 
serta mengimplementasikan program 
transformasi kita. Program transformasi 
yang meliputi peningkatan produktivitas, 
efisiensi biaya, restrukturisasi keuangan, 
talent pool dan pencanangan 
implementasi Enterprise Resources 
Planning - SAP (“ERP-SAP”) telah kita 
mulai dan jalankan.

Selain itu pula, yang tidak kalah pentingnya adalah 
dimulainya budaya kerja baru yang berbasis jujur, tulus 
dan ikhlas sebagai nilai-nilai yang menyatukan hati kita 
semua untuk berkomitmen menumbuh kembangkan 
budaya kerja yang lebih bermartabat dan berorientasi 
pada kepentingan perusahaan.

Tahun 2016 adalah tahun yang tidak mudah untuk 
kita semua di tengah wajah laporan keuangan kita 
yang tidak menjanjikan prospek usaha bagi lembaga 
perbankan, dimana rugi berjalan tahun 2015 mencapai 
Rp 613,27 miliar dan total hutang kepada perbankan 
Rp 33 triliun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi 
Holding Perkebunan untuk kembali meyakinkan lembaga 
perbankan bahwa kita semua telah berubah dan siap 
untuk duduk bernegosiasi dengan lembaga perbankan.

Namun demikian, saya berkeyakinan seiring dengan 
terlihatnya indikasi-indikasi perubahan yang lebih 
baik dari aspek operasional dan produksi di beberapa 
komoditi, khususnya komoditi kelapa sawit. Perubahan-
perubahan inilah yang telah kami sampaikan kepada 
publik dan stakeholders Perkebunan Nusantara Group serta 

lembaga perbankan untuk terus mendukung kelanjutan 
restrukturisasi keuangan yang akan dilakukan di tahun 2017.

Kita semua patut berbangga, hasil kerja nyata kita juga 
terlihat dari performa karet. Bisnis karet yang dalam empat 
tahun terakhir di PTPN III tidak pernah untung, kini sudah 
mulai mencatatkan keuntungan sejak September 2016. 
Dengan perbaik an performa komoditi karet di PTPN III 
tersebut, kita harapkan di tahun 2017 semua bisnis karet 
di Perkebunan Nusantara Group bisa mulai mencatatkan 
keuntungan juga.

Secara konsolidasi, setelah pada 2015 total rugi Rp 
613,27 miliar, tahun ini telah berhasil 
menurunkan tingkat kerugian yang 
diestimasikan menjadi Rp 226 miliar, serta 
net operating cashflow sebesar Rp 2,1 
triliun di akhir 2016. Ini semua tentunya 
merupakan prestasi kita bersama, yang 
saya yakini karena hati dan komitmen 
kita telah disatukan oleh nilai-nilai jujur, 
tulus dan ikhlas. Semua prestasi tersebut 
kiranya dapat menjadi bukti bahwa 
hasil pemetaan masalah dan program 
yang kita susun di bulan April 2016 telah 
menunjukan kita berada di track yang 
benar.

Tahun 2017 adalah tahun yang 
juga penuh tantangan bagi kita semua 

untuk terus konsisten melanjutkan kerja keras yang 
berbasis jujur, tulus dan ikhlas dan meneruskan program 
transformasi yang sudah kita canangkan di tahun 2016. 
Di tahun 2017, kita akan terus melakukan penguatan 
pada beberapa aspek yakni restrukturisasi keuangan, 
implementasi e-procurement, meneruskan program ERP-
SAP, strategi pemasaran dan sumber daya manusia.

Sebagai penutup, saya mengajak seluruh Direksi, 
Dewan Komisaris dan karyawan/ti Perkebunan Nusantara 
Group untuk terus fokus melanjutkan perubahan budaya 
kerja dan produktivitas secara konsisten. Kita akan bekerja 
bersama menyatukan hati kita dan membangun legacy 
bagi kemajuan Perkebunan Nusantara yang akan menjadi 
kebanggan kita semua dan bangsa Indonesia. Semoga 
Tuhan meridhoi niat baik kita untuk bekerja secara 
amanah di tahun 2017.

God bless Perkebunan Nusantara Group.

Salam hangat,
elia massa manik

Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
Holding Perkebunan
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”bukan melalui iklan karena iklan itu 
klaim. Tapi kalau prestasi perusahaan 
dimuat dalam suatu berita, maka akan 
ada pengakuan dari publik,” ujar Dosen 
Jurusan Komunikasi Universitas Airlang-
ga, Nurul Ratna Sari dalam Workshop Ke-
humasan PTPN X ‘Memaksimalkan Peran 
Humas Internal Guna Membangun Citra 
Perusahaan’ di Hotel Alana Surabaya. 
Kare na itu pula, menurut dia, humas perlu 
memiliki kemampuan menulis rilis yang 
sesuai dengan perspektif jurnalis. 

Dalam workshop yang diadakan awal 
Oktober 2016 lalu tersebut, Nurul menu-
turkan bahwa angle media berbeda de-

ngan angle humas. ”Dalam menurunkan 
berita, media mencari news value. Karena 
itu ke depan humas harus lead media. 
Bisa melakukan management issue yang 
sesuai dengan core perusahaan,” ujarnya 
di hadapan humas internal dari masing-
masing pabrik gula, kebun tembakau 
serta anak perusahaan. Untuk mengukur 
apakah isu yang disampaikan dipersepsi 
dengan baik oleh publik bisa dilakukan 
media monitoring. 

Ia juga membahas mengenai CSR 
(Corporate Social Responsibility) yang 
biasa dilakukan perusahaan. Semestinya, 
program CSR yang dijalankan perusaha-
an disesuaikan dengan masukan dari 
masyarakat. Tentunya dibutuhkan riset . 

Saat persaingan bisnis kian ketat, persepsi publik terhadap 
suatu perusahaan menjadi sangat penting. Dan citra baik 
perusahaan bisa diperoleh jika kebijakan perusahaan bisa 
tersampaikan.

maksimalkan peran 
Humas untuk Bangun 
Citra perusahaan

Misalnya saja ketika perusahaan 
mem bina UKM, tentunya diharapkan ti-
dak hanya berhenti pada pembinaan dan 
ke mudahan permodalan saja. Namun 
selanjutnya perusahaan bisa membuat-
kan pameran untuk UKM binaannya agar 
produk-produk UKM bisa lebih luas pe-
masarannya. 

Dari sisi praktisi humas, Kepala Humas 
PT Pelindo III (Persero), Edi Priyanto me-
nambahkan bahwa PR atau Public Rela-
tion adalah reputasi. ”PR adalah hasil dari 
apa yang anda lakukan, katakan dan apa 
yang orang lain katakan tentang anda. 
Apakah Anda cepat atau lambat dalam 
merespon, atau apakah Anda banyak 
tahu atau tidak,” tutur Edi.

Edi juga menjelaskan perbedaan 
antara iklan, marketing dan PR. Pada saat 
Anda berkata perusahaan Anda yang 
terbaik, itu adalah iklan. Saat ada per-
kataan perusahaan Anda pilihan tepat 
bagi konsumen, itu marketing. Namun 
saat Anda tidak mengatakan apa pun 
tetapi konsumen berduyun-duyun atau 
banyak membicarakan hal positif tentang 
perusaha an Anda, itulah PR. 

Yang harus dilakukan PR, menurut-
nya adalah membangun citra perusahan, 
memperoleh liputan pers yang baik dan 
mengubah cara berpikir masyarakat. 

Sementara itu, wartawan senior Lutfil 
Hakim yang menjadi pembicara terakhir 

S alam sejahtera dan selamat menyambut 
tahun baru 2017 kepada seluruh Direksi, 
Dewan Komisaris dan karyawan/ti Perkebunan 
Nusantara Group baik yang berada di Kantor 

Direksi dan yang berada di kebun-kebun yang jauh dari 
hingar bingar perkotaan.

Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur 
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNYA-
lah kita telah berhasil melewati tahun 2016 dengan 
menorehkan beberapa progress transformasi yang 
semakin meyakinkan kita semua, bahwa kita sudah berada 
di jalur yang benar untuk membawa 
Perkebunan Nusantara Group menjadi 
Group Usaha yang membanggakan 
bagi seluruh stakeholders dan bangsa 
Indonesia.

Pada kurun waktu tujuh bulan 
terakhir di tahun 2016 kita telah 
berhasil memetakan permasalahan, 
menyusun program transformasi 
serta mengimplementasikan program 
transformasi kita. Program transformasi 
yang meliputi peningkatan produktivitas, 
efisiensi biaya, restrukturisasi keuangan, 
talent pool dan pencanangan 
implementasi Enterprise Resources 
Planning - SAP (“ERP-SAP”) telah kita 
mulai dan jalankan.

Selain itu pula, yang tidak kalah pentingnya adalah 
dimulainya budaya kerja baru yang berbasis jujur, tulus 
dan ikhlas sebagai nilai-nilai yang menyatukan hati kita 
semua untuk berkomitmen menumbuh kembangkan 
budaya kerja yang lebih bermartabat dan berorientasi 
pada kepentingan perusahaan.

Tahun 2016 adalah tahun yang tidak mudah untuk 
kita semua di tengah wajah laporan keuangan kita 
yang tidak menjanjikan prospek usaha bagi lembaga 
perbankan, dimana rugi berjalan tahun 2015 mencapai 
Rp 613,27 miliar dan total hutang kepada perbankan 
Rp 33 triliun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi 
Holding Perkebunan untuk kembali meyakinkan lembaga 
perbankan bahwa kita semua telah berubah dan siap 
untuk duduk bernegosiasi dengan lembaga perbankan.

Namun demikian, saya berkeyakinan seiring dengan 
terlihatnya indikasi-indikasi perubahan yang lebih 
baik dari aspek operasional dan produksi di beberapa 
komoditi, khususnya komoditi kelapa sawit. Perubahan-
perubahan inilah yang telah kami sampaikan kepada 
publik dan stakeholders Perkebunan Nusantara Group serta 

lembaga perbankan untuk terus mendukung kelanjutan 
restrukturisasi keuangan yang akan dilakukan di tahun 2017.

Kita semua patut berbangga, hasil kerja nyata kita juga 
terlihat dari performa karet. Bisnis karet yang dalam empat 
tahun terakhir di PTPN III tidak pernah untung, kini sudah 
mulai mencatatkan keuntungan sejak September 2016. 
Dengan perbaik an performa komoditi karet di PTPN III 
tersebut, kita harapkan di tahun 2017 semua bisnis karet 
di Perkebunan Nusantara Group bisa mulai mencatatkan 
keuntungan juga.

Secara konsolidasi, setelah pada 2015 total rugi Rp 
613,27 miliar, tahun ini telah berhasil 
menurunkan tingkat kerugian yang 
diestimasikan menjadi Rp 226 miliar, serta 
net operating cashflow sebesar Rp 2,1 
triliun di akhir 2016. Ini semua tentunya 
merupakan prestasi kita bersama, yang 
saya yakini karena hati dan komitmen 
kita telah disatukan oleh nilai-nilai jujur, 
tulus dan ikhlas. Semua prestasi tersebut 
kiranya dapat menjadi bukti bahwa 
hasil pemetaan masalah dan program 
yang kita susun di bulan April 2016 telah 
menunjukan kita berada di track yang 
benar.

Tahun 2017 adalah tahun yang 
juga penuh tantangan bagi kita semua 

untuk terus konsisten melanjutkan kerja keras yang 
berbasis jujur, tulus dan ikhlas dan meneruskan program 
transformasi yang sudah kita canangkan di tahun 2016. 
Di tahun 2017, kita akan terus melakukan penguatan 
pada beberapa aspek yakni restrukturisasi keuangan, 
implementasi e-procurement, meneruskan program ERP-
SAP, strategi pemasaran dan sumber daya manusia.

Sebagai penutup, saya mengajak seluruh Direksi, 
Dewan Komisaris dan karyawan/ti Perkebunan Nusantara 
Group untuk terus fokus melanjutkan perubahan budaya 
kerja dan produktivitas secara konsisten. Kita akan bekerja 
bersama menyatukan hati kita dan membangun legacy 
bagi kemajuan Perkebunan Nusantara yang akan menjadi 
kebanggan kita semua dan bangsa Indonesia. Semoga 
Tuhan meridhoi niat baik kita untuk bekerja secara 
amanah di tahun 2017.

God bless Perkebunan Nusantara Group.

Salam hangat,
elia massa manik

Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
Holding Perkebunan
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dalam workshop dua hari tersebut meng-
ingatkan pentingnya media bagi kerja hu-
mas. ”Media bisa dimanfaatkan sebagai 
alat promosi, edukasi bahkan mengubah 
sikap kognitif publik,” kata Lutfil. 

Wakil ketua PWI (Persatuan Wartawan 
Indonesia) Jawa Timur ini mengingatkan, 
semakin perusahaan menutup diri maka 
citra perusahaan bisa semakin terpuruk. 
”Humas harus mampu menjalin hubun-
gan baik de ngan media sehingga 
saat perlu melakukan klarifikasi, 
bisa tersampaikan dengan baik. 
Humas juga perlu memahami 
karakter media dan orangnya,” 
sambungnya. 

Sekretaris Perusahaan PTPN 
X, Adi Santoso menuturkan, 
workshop ini dilakukan karena 
persaingan bisnis sudah tidak 
bisa dihindari lagi. ”Hanya pe-
rusahaan yang dipersepsi baik 
oleh publik yang bisa mendapat 
peluang. Peran humas perlu dit-
ingkatkan agar citra positif peru-
sahaan di mata publik bisa terus 
diperbaiki,” kata Adi. Dalam membentuk 
persepsi publik, strategi humas harus 
searah dengan strategi manajemen. 

Di perusahaan perkebunan seperti 

PTPN X, humas bisa menjadi corong peru-
sahaan ke petani bahwa pabriknya sudah 
bagus, pembayaran sudah computerized 
sehingga lebih menguntungkan bagi 
petani. ”Tapi ke depan, peran humas lebih 
luas lagi. Tidak hanya sebagai corong pe-
rusahaan tetapi juga memegang peran 
strategis,” jelasnya. 

Di unit usaha PTPN X, dikatakan Adi 
selama ini memang sudah ada humas 

namun belum terstruktur sehingga sulit 
berkoordinasi ketika akan membuat pro-
gram bersama. Jika sudah terkoordinasi 
dengan baik tentunya akan mudah mem-

buat program yang berskala perusahaan.
Dari sisi peserta, para humas dari 

pabrik gula, kebun tembakau, pusat pene-
litian dan anak usaha terlihat berseman-
gat dan antusias. Salah satu peserta dari 
Pusat Penelitian Tembakau Jember, Okta 
Prima, menyampaikan apresiasinya terh-
adap workshop kehumasan kali ini. “Work-
shop kali ini cukup bagus. Terstruktur dari 
ragam materi yang disampaikan, pemi-

lihan narasumber-narasum ber 
yang kompeten, serta penyajian 
aca ranya terarah,” tutur wanita 
ramah ini.

Saat ditanyai masukannya 
untuk pelaksanaan workshop ke 
depan, Okta menjawab, “Usul 
saya selanjutnya dilakukan se-
cara outdoor agar tidak monoton 
ya.” Di akhir hari pertama work-
shop, peserta mendapat tantang-
an untuk membuat rilis dari apa 
yang sudah dipelajari. Dari hasil 
penilaian juri, terpilih tiga tulisan 
terbaik yaitu Ariel Hidayat dari 
PT Enero, Dany Pratama dari PG 

Djombang Baru dan Estu Wulan dari Divisi 
Pemasaran. Selain mendapatkan hadiah, 
tulisan ketiganya juga diunggah di web 
milik PTPN X.

”Humas harus mampu menjalin 
hubungan baik dengan media 

sehingga saat perlu melakukan 
klarifikasi, bisa tersampaikan dengan 

baik. Humas juga perlu memahami 
karakter media dan orangnya,”

varietas

 Sekretaris Perusahaan PTPN X, Adi Santoso (kiri).  Pemberian hadiah kepada penulis artikel terbaik. Wartawan senior, Lutfil Hakim.

 Foto bersama seluruh peserta workshop.
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PeRFoRma PT NMU (Nusantara Medika 
Utama) yang unggul selaku anak peru-
sahaan PTPN X, membuat perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa pelayanan 
kesehatan ini diminta oleh PTPN III untuk 
melakukan assessment ke beberapa Ru-
mah Sakit perkebunan yang 
ada di wilayah Sumatera di 
lingkungan kerja PTPN II, III, 
dan IV.

Direktur Operasional, Pe-
masaran dan Pengembang-
an PT NMU selaku Ketua 
Tim Assesment, Ary Sylviati, 
mengutarakan bahwa kun-
jungan yang dilakukan dalam 
tiga tahap pada medio Okto-
ber hingga November 2016 
tersebut bertujuan untuk melakukan as-
sessment ke beberapa rumah sakit yang 
ditunjuk.

“Kami cukup bangga karena ditun-
juk sebagai tim assessment oleh Holding 
Perkebunan untuk mengevaluasi kinerja 
beberapa rumah sakit milik PTPN II, III, 
dan IV. Dari pantauan kami di lapangan, 
memang ada beberapa masalah yang 

dihadapi. Seperti terkait pelayanan, mas-
terplan, SDM, keuangan, tata letak, opera-
sional dan lain sebagainya. Sebagian be-
sar dari rumah sakit yang kami kunjungi 
tersebut juga masih menjadi satu dengan 
induk perusahaan belum berdiri sendiri,” 
terangnya.

Namun, jelas Ary, sebenarnya po-

tensi dari beberapa rumah sakit yang 
ada di sana sangat bagus. Mereka mem-
punyai areal yang sangat luas, tentunya 
hal tersebut sangat memudahkan untuk 
melakukan pengembangan lagi ke de-
pan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah 
akses menuju rumah sakit yang memang 
cukup sulit di sana. Hal tersebut mungkin 
bisa dikoordinasikan kembali dengan pe-

merintah setempat terkait infrastruktur 
daerah.

“Jarak untuk mengakses rumah sakit 
di sana memang cukup jauh, bisa men-
capai 6 hingga 8 jam. Ini yang membuat 
masyarakat sering ogah-ogahan berobat. 
Mereka justru memilih pergi berobat ke 
Jakarta atau Malaysia karena jauh lebih 

minim biaya dan pastinya 
lebih cepat,” tuturnya.

Di sana pihaknya pun 
diminta untuk berbagai 
penga laman PT NMU dalam 
mempersiapkan berbagai hal 
untuk terkait operasional ru-
mah sakit, antara lain menge-
nai perizinan, pelayanan 
kesehatan, sumber daya ma-
nusia, penetapan kelas dan 
akreditasi yang kesemuanya 

perlu diperhatikan sejak awal rumah sakit 
beroperasi.

Nantinya hasil assessment tersebut 
akan diserahkan kepada holding untuk 
ditindaklanjuti guna menentukan kepu-
tusan yang tepat yang diharapkan mam-
pu mendongkrak performa rumah sakit 
sehingga bisa menjadi rumah sakit yang 
berkualitas di daerah tersebut.

Holding tunjuk nmU lakukan 
evaluasi rs ptpn ii, iii, & iv

“jarak unTuk MenGakses ruMah sakiT Di sana 
MeManG CukuP jauh, Bisa MenCaPai 6 hinGGa 8 jaM. 

ini yanG MeMBuaT MasyarakaT serinG oGah-oGahan 
BeroBaT. Mereka jusTru MeMilih PerGi BeroBaT ke 

jakarTa aTau Malaysia karena jauh leBih MiniM 
Biaya Dan PasTinya leBih CePaT.”

 ary sylviati | ketUa tim assesment
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satukan visi, Kelola 
BUmn perkebunan

Laporan:   SAP JAyAnti

menyamakan persepsi menjadi pen-
ting agar mempunyai kesamaan visi 
dan misi dalam mengelola perkebunan 
BUMN.  Masalah yang ada sekarang, 
termasuk persaingan dengan swasta 
menuntut BUMN perkebunan melakukan 
berbagai pembenahan. 

Di Pabrik Gula (PG) Gempolkrep, 
selain melihat langsung kondisi di dalam 
pabrik, rombongan dari holding BUMN 
perkebun an ini juga mengunjungi Kebun 
Keboan, Kecamatan Kudu, Kabupaten 

Jombang, Selasa (8/11). Di lahan, Dewan 
Komisaris PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) III serta Direktur Human Capital 
Management (HCM) dan Umum, Seger 
Budiarjo mende ngarkan langsung pen-
jelasan dari Manajer Tanaman PG Gem-
polkrep Febri Ari Marpaung dan petani. 

Dikatakan Febri, di kebun demoplot 
tersebut semula tidak semua ditana-
mai tebu dan selalu banjir saat musim 
hujan. Namun sekarang dengan olah 
tanah serta mekanisasi yang dilakukan, 
di lahan tersebut tidak lagi terjadi banjir. 
”Akhirnya produktivitas pun meningkat. 

Harapan kami, ketika di lahan ini hasilnya 
baik, petani akan giat menanam tebu 
dan mau berkelompok agar bisa dilaku-
kan mekanisasi,” tutur Febri.

Dengan pengelompokkan lahan, 
PG juga bisa memastikan mendapatkan 
suplai bahan baku. ”Apalagi jarak PG 
Gempolkrep dengan KTM hanya 37 km, 
1 jam perjalanan. Dengan pengelompok-
kan, persaingan dengan KTM bisa lebih 
ringan,” ujarnya yakin.

Menanggapi hal ini, Komisaris Utama 
PTPN III, Joefly J. Bahroeny mengatakan 
rendemen akan baik jika pola pengelo-

Saya dari swasta, kita tahu persis bahwa 
birokrasi menghambat. Harus diubah,” 
ujarnya tegas.

Sementara itu, Direktur HCM dan 
Umum PTPN III, Seger Budiarjo menam-
bahkan secara konsolidasi seluruh BUMN 
perkebunan bermasalah di tiga area 
yaitu operasional, keuangan dan asset. 
”Beberapa PTPN asetnya banyak yang 
bermasalah,” kata Seger. Ditambah lagi 
utang BUMN perkebunan yang mencapai 
Rp 50 triliun lebih.

Ke depan, menurutnya yang paling 
perlu untuk dibenahi adalah manusia 
yang ada di dalamnya. ”Semua orang 
harus beker ja jujur, tulus, ikhlas. Semua 
untuk kepentingan perusahaan,” tu-
turnya.

Dalam kunjungan tersebut, Dewan 
Komisaris dan direktur PTPN III disambut 
oleh Direktur SDM dan Umum PTPN X 
Djoko Santoso, General Manager selu-
ruh pabrik gula PTPN X serta beberapa 
kepala divisi.

Industri perkebunan, utamanya gula, 
masih terus menghadapi sejumlah 
tantangan. Perlu dilakukan pemetaan 
masalah agar bisa mengetahui 
kekuatan, kelemahan serta potensi 
yang dimiliki agar bisa menghadapinya. 

laan tanahnya baik. ”Mekanisasi yang 
dilakukan sangat baik. Kami harap ketua 
kelompok tani menyampaikan ke ang-
gotanya agar mau berkelompok untuk 
mekanisasi. Kalau pola ini berhasil, PTPN-
PTPN lain akan meniru,” kata Joefly.

Sementara itu dalam diskusi di Ge-
dung Pertemuan PG Ngadiredjo, Jo-
efly menuturkan sangat penting untuk 
mengetahui kondisi masing-masing pe-
rusahaan. De ngan memahami kekuatan, 
kelemahan serta peluang yang ada, BUMN 
perkebunan bisa menyusun langkah un-
tuk memenangkan pertarungan. ”Setelah 
kita tahu SWOT-nya (Strength, Weaknesses, 
Opportunity, Treatment), kita tinggal mem-
perbaiki kekurang annya,” ujarnya.

Prognosa gula ke depan diakuinya 
memang kurang menggembirakan. 
Namun kerugian yang ada di depan 
mata harus diakui agar bisa mengevalu-
asi kesalahan dan melakukan perbaikan 
agar kondisi yang terjadi sekarang tidak 
terulang lagi.

Setelah melihat langsung PG Gem-
polkrep, Joefly dan dewan komisaris 
PTPN III menyatakan kekagumannya. Ia 
mengatakan sebelumnya sudah pernah 
mengunjungi PTPN gula lainnya namun 
kondisi pabriknya jauh berbeda, teru-
tama dalam hal kebersihan.

”Perubahan yang dilakukan mana-
jemen sudah sangat luar biasa. Saya 
titip pesan, birokrasi harus dihilangkan. 

Dewan Komisaris HolDing perKeBUnan

varietas varietas
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 Komisaris Utama PTPN III, Joefly J. Bahroeny (enam dari kiri) 
beserta rombongan ketika meninjau PG Gempolkrep.

 Suasana diskusi di Gedung Pertemuan PG Ngadiredjo.
foto-foto: eko sUswantoro

Manajer Tanaman PG 
Gempolkrep, Febri Ari Marpaung 
(berdiri), dalam pemaparannya di 
lokasi Kebun Keboan, Kecamatan 
Kudu, Kabupaten Jombang
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memasuki periode giling akhir, Pabrik 
Gula (PG) Gempolkrep mendapatkan 
kunjungan dari Direktorat Jenderal Perke-
bunan, Direktorat Tanaman Semusim dan 
Rempah Kementerian Pertanian Republik 
Indonesia yang membawa rombongan 
dari Kementerian Pertanian Republik 
Korsel yang diwakili oleh EPIS (The Ko-
rea Agency of Education, Promotion and 

Information Service in Food, Agriculture 
Forestry and Fisheries) pada hari Kamis, 
24 November 2016.

Selama kurang lebih dua jam, rom-
bongan dari Kementerian Pertanian dan 
EPIS mendapatkan pemaparan tentang 
proses produksi dan produktivitas PG 
Gempolkrep pada musim giling tahun 
2016 ini. Usai mendapatkan pemaparan, 
mereka berkesempatan melihat proses 
produksi tebu dari awal di meja tebu 

Mr. Sang-Hun Lee.
Dalam kesempatan ini, Leli Nuryati 

menyampaikan penerapan sistem penge-
lolaan data pangan nasional untuk tebu 
industri tersebut berkaitan dengan sistem 
pelaporan data tebu nasional sehingga 
dapat disajikan secara cepat dan akurat 
kepada seluruh stakeholder terkait. Akan 
tetapi dalam kerangka dasarnya, sistem 
tersebut untuk membangun sistem infor-
masi pangan nasional dan mengembang-
kan sumber daya manusia di Indonesia.

“Di sisi lain, dapat memprediksi per-
masalahan dalam pengembangan tebu 
dan kapan akan terjadi surplus,” katanya. 

Variabel yang akan dikumpulkan atau 
diinput dalam pengelolaan data terse-
but yakni meliputi luas tanam tebu, luas 
panen tebu, jumlah tebu yang digiling, 
rendemen tebu, produksi gula kristal 
putih, produktivitas gula kristal putih, 
serta variabel penunjang lainnya.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informa-

si Kementan, Suwandi menegaskan selain 
data tebu, ke depan semua data pangan 
dibangun secara online. Perlu diketahui, 
saat ini Kementan RI sudah mengem-
bangkan satelit landsat-8 dari LAPAN.

“Teknologi ini telah kami gunakan un-
tuk memantau pertanaman padi, sistem 
online pendataan jagung, kedelai, cabai 
dan bawang merah, serta data Sapi Induk 
Wajib Bunting (SIWAB),” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim EPIS, Mr. Sang-
Hun Lee menyampaikan pembangun an 
sistem pengelolaan data tebu secara online 
ini akan disupport Kementerian Pertanian 
dan Urusan Pedesaan Korsel. Menurutnya, 
pertanian indonesia sudah relatif maju dan 
sistem pendataan pangan cukup bagus 
yakni berbasis teknologi informasi.

“Ke depan perlu ditingkatkan lagi, se-
hingga benar-benar dapat memberikan 
data pangan yang cepat dan akurat untuk 
semua pemangku kepentingan,” pung-
kasnya. 

ganDeng Korea selatan

Kementan Bangun 
Database gula nasional

Untuk mewujudkan program swasembada gula, Kementerian 
Pertanian melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah 
membangun database tebu nasional dengan menggandeng 
Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Korea Selatan 
(Korsel) untuk membangun sistem pengelolaan data pangan 
nasional untuk tebu industri secara online.

hingga menjadi gula. 
Disela-sela kunjungannya, Kasubdit 

Tanaman Tebu dan Pemanis Lain, Direk-
torat Jenderal Perkebunan, Kementerian 
Pertanian Gde Wirasuta mengungkapkan 
Kementan Republik Korsel melalui EPIS 
memberikan bantuan kepada Kementan 
RI berupa hibah dalam bentuk sosialisasi 
dan pelatihan pelaporan tebu atau gula 
secara online untuk pabrik gula yang ada 
di 10 provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Ba-
rat, Jawa Tengah, DI Yogjakarta, Sumatra 
Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Su-
lawesi Selatan, Gorontalo, dan NTB.

“Untuk bisa mewujudkan program 
pe  merintah swasembada gula, kami 
mem butuhkan database pergulaan atau 
ne raca gula nasional,” kata Gde. 

Gde menjelaskan untuk bisa memba-
ngun database pergulaan, maka Kemen-
tan bekerjasama dengan Kementan Korea 
Selatan untuk membuat sistem database 
pergulaan secara online mulai dari on 
farm sampai off farm. Saat ini, Indonesia 
masih membuat laporan secara manual 
yang rentan keterlambatan waktu dan 
rendahnya validasi data.  

“Kami membutuhkan data untuk dio-

lah secepatnya sebagai data stok gula 
atau neraca gula nasional,” ungkapnya. 

Dengan keterlambatan mengolah 
da ta, sambung Gde, yang terjadi selama 
ini adalah adanya impor gula yang tidak 
sesuai dengan kondisi riil tebu atau gula 
di dalam negeri. Dengan dibangunnya 
database ini, harapannya setiap PG di In-
donesia akan meng-input data ke Kemen-
tan secara online setiap dua minggu sekali 
dan bisa dibaca oleh semua PG. 

“Langkah awalnya, kami akan fokus ke 
on farm dulu. Sebab, kami menilai selama 
ini data yang ada kami nilai kurang valid. 
Contohnya, apa benar lahan tebu kita 
hanya 400 ribu hektar?” tanyanya. 

Masih menurut Gde, selama ini 
masing-masing pabrik gula meng-klaim 
lahan mereka namun begitu tiba masa 
giling, pabrik gula ini berebut dan setiap 
evaluasi akhir giling, banyak pabrik yang 
melaporkan idle capacity karena masalah 
bahan baku tebu. 

“Setiap musim giling pabrik gula se-
lalu berebut tebu, pemerintah hanya me-
lihat saja, kalau begitu buat apa pemerin-
tah ada disini. Dengan adanya database 
ini nantinya berfungsi sebagai bentuk 
kehadiran pemerintah untuk mengu-
rangi permasalahan yang selama ini ada,” 
ujarnya. 

Gde menjelaskan dengan database 
maka berapa jumlah bahan baku tebu 
yang dibutuhkan 64 pabrik gula akan dike-
tahui dengan pasti. Sehingga pamerin-
tah akan membantu memetakan berapa 
luasan areal yang dibutuhkan agar TAD 
bisa tercapai. Untuk mengimplementasi-
kan sistem tersebut, Kementan RI melalui 
Pusat Data dan Sistem Informasi meng-
gelar pelatihan cara penggunaan sistem 
dengan melibatkan berbagai pihak pe-
mangku kepentingan, yakni pabrik gula 
di 10 Provinsi, Direkrotrat Jenderal Perke-
bunan, dinas perkebunan provinsi dan 
Tim EPIS. Kegiatan ini diselenggarakan 
di Surabaya, berlangsung mulai Kamis 
(24/11) hingga Jumat (25/11).

Hadir pada kegiatan ini, Dirjen Perke-
bunan, yang diwakili Kepala Subdirektorat 
Tanaman Tebu dan Pemanis Lainnya, Gde 
Wirasuta, Kelapa Bidang Data Komoditas, 
Pusat Data dan Sistem Informasi, Kemen-
terian Pertanian, Leli Nuryati, Sekretaris 
Dinas Perkebunan Jawa Timur, Djumadi 
Widodo, dan Tim dari EPIS yang dipimpin  Rombongan dari Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian pertanian  bersama perwakilan dari EPIS Korea sangat antusias saat melihat 

proses produksi dari tebu menjadi gula di PG Gempolkrep.

 Perwakilan dari EPIS Korea sedang memperhatikan sample gula prduksi PG Gempolkrep yang 
tertata rapi di dalam pabrik gula. 

 Rombongan Direktorat Tanaman Semusim & Rempah Kementerian pertanian bersama perwakilan 
EPIS Korea mendapatkan penjelasan tentang proses produksi di PG Gempolkrep, Mojokerto.
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tetapi dalam kerangka dasarnya, sistem 
tersebut untuk membangun sistem infor-
masi pangan nasional dan mengembang-
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but yakni meliputi luas tanam tebu, luas 
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Dalam kunjungannya ke Pabrik Gula 
(PG) Camming akhir Oktober lalu, Menteri 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. 
Soemarno menyatakan kekagumannya 
atas kemajuan yang tampak. Menurutnya, 
PG Camming sudah berhasil bertransfor-
masi dari PG yang sudah tidak ada harap-
an sekarang justru memberikan harapan 
besar. 

”Saya sangat bangga melihat PG Cam-
ming bisa membalikkan keadaan. De-
ngan potensinya yang besar, saya harap 
Sulawesi Selatan bisa menjadi pusat 
produksi gula untuk Indonesia Timur,” 
ujar Rini Soemarno di PG Camming, Kabu-
paten Bone, Jumat (21/10).  

Berdasarkan roadmap yang ada, 
pada 2020 lahan tanam tebu ditargetkan 

bisa mencapai sekitar 20.000 hektar (ha) 
yang terdiri dari 15 Ha Tebu Sendiri (TS) 
dan 5.350 Ha Tebu Rakyat (TR). Dengan 
produktivitas 71 ton tebu per hektar dan 
rendemen 8,8 persen diharapkan bisa 
menghasilkan 110.291 ton gula. Ini su-
dah memberikan kontribusi sebesar 90 
persen dari total kebutuhan gula di Su-
lawesi Selatan yang mencapai 120.000 
ton. 

Kombinasi lahan HGU dan TR yang 
mencapai 70:30 mengindikasikan bahwa 
kinerja on farm masih bisa lebih diopti-
malkan. Dengan demikian, produksi yang 
ada di PG juga akan lebih meningkat. 

Masalah yang terjadi di lahan, menu-
rutnya semua ada jalan keluarnya. Misal-
nya mengenai kekurangan tenaga kerja 
yang mulai langka, bisa diatasi dengan 
otomatisasi. Kemudian untuk kekeringan 

lahan bisa diselesaikan dengan pembuat-
an lebung atau embung. 

Jika semua masalah on farm bisa dise-
lesaikan, ia yakin produktivitas di lahan 
bisa meningkat. Bahkan target produk-
tivitas 70 ton per hektar pada 2020 bisa 
dipercepat. 

”Jika sebelum-sebelumnya saya selalu 
dapat kabar penanaman tebu di Cam-
ming, Takalar, tidak teratur, PG rugi terus 
dan tidak usah investasi lagi, sekarang su-
dah jauh lebih baik. Saya sangat bangga 
PG di sini bisa memberikan hasil yang 
sa ngat baik. Bahkan rendemennya lebih 
baik daripada di Jawa meskipun musim-
nya juga kurang baik. Berkat kreativitas 
menciptakan berbagai alat dan mem-
bangun lebung, masalah bisa teratasi,” 
tuturnya bangga.

Melihat perkembangannya, Rini me-

nyatakan Kementerian BUMN akan se-
gera mengucurkan investasi sebesar Rp 
1,1 triliun untuk tiga pabrik gula yaitu 
PG Camming, PG Takalar dan PG Bone. 
”Itu digunakan untuk revitalisasi pabrik. 
Nantinya juga akan ditentukan titik mana 
yang se suai untuk etanol dan cogen-nya,” 
ujar Rini. Untuk mendukung program ter-
sebut, ia berharap ada peningkatan kon-
tribusi dari tebu milik petani. 

Kuasa Direksi PTPN X di Makassar, Ari-
fin menuturkan, rendemen harian di PG 
Camming hingga akhir Oktober sudah 
mencapai 7,8 persen dan menjadi yang 
tertinggi skala nasional di lingkup PG 
PTPN. Dan di tahun 2016 ini pula akhirnya 
bisa dicapai laba setelah pada 2014 lalu 
kerugiannya mencapai Rp 220 miliar. 

Peningkatan kinerja terjadi setelah 
dilakukan penggeseran masa tanam. 
Dari yang sebelumnya tanam baru dila-
kukan mulai November bahkan hingga 
Januari, sekarang berubah menjadi Mei. 
Karena bulan Mei biasanya masih kema-

rau, pihaknya membangun lebung atau 
embung sebagai jawaban atas masalah 
kesulitan air. ”Dengan memajukan masa 
tanam, kemasakan tebu sudah sesuai saat 
giling,” ujarnya. 

Selain optimalisasi masa tanam, pi-
haknya juga melakukan pemupukan yang 
berimbang dan tepat waktu serta meng-
gunakan varietas unggulan. ”Yang kami 
lakukan tidak banyak. Tapi kami disiplin 
menjalankan SOP (Standard Operational 
Procedure) dan menggunakan alat-alat 
yang sudah disesuaikan,” tutur Arifin. 

Direktur Utama PTPN X, Subiyono 
me nambahkan, jika rendemen sudah 
menunjukkan hasil yang menggembira-
kan, masalah produktivitas masih harus 
dikejar. ”Caranya bagaimana? Bibitnya 
harus unggul dan pola tanam harus disi-
plin agar jangan lagi terjadi idle capacity,” 
kata Subiyono. 

Selama ini, dari kapasitas pabrik 3000 
TCD (Ton Cane per Day/ton tebu per hari), 
sering kali hanya beroperasi 1500-2.000 

tcd. Ini menyebabkan losses dan jam 
henti yang tinggi. Karena itu Ia mendesak 
produktivitas tanaman harus ditingkat-
kan sehingga stabil. ”On farm-nya harus 
selesai, pabriknya gampang,” ujarnya. Ji-
ka pasokan tebu stabil, pabrik baru bisa 
segera direalisasikan sekaligus terintegra-
si dengan bioetanol dan listrik. 

Dalam kunjungannya di PG Camming, 
Rini disambut dengan tarian penyambut-
an, yaitu Tari Pa’dupah. Setelah menerima 
pemaparan singkat dari Kuasa Direksi 
PTPN X di Makassar, Arifin, langsung di-
lanjutkan dengan mengunjungi Pabrik 
Gula Camming serta menandatangani ke-
masan gula produksi PG tersebut. 

Kunjungan dilanjutkan dengan ber-
keliling di lahan tebu milik PG Camming. 
Rombongan kemudian berhenti di tenda 
yang didirikan di pinggir lebung. Di sini, 
Menteri BUMN dan rombongan kemu-
dian diajak menyaksikan alat-alat yang 
merupakan hasil inovasi karyawan PG 
Camming. 

menteri BUmn

sulsel Bisa Jadi pusat
industri gula Kawasan timur
Kemajuan yang terjadi di Pabrik Gula Camming, Bone, Sulawesi Selatan menumbuhkan 
optimisme terhadap suplai gula, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur. Menteri BUMN 
bahkan berkomitmen akan menggerojok investasi hingga Rp 1 triliun untuk revitalisasi pabrik.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno di PG Camming, Kabupaten Bone

 Rini M. Soemarno meninggalkan helipad menuju lokasi PG Camming.

 Rini M. Soemarno menerima penjelasan dari Direktur Utama PTPN X.  Rini M. Soemarno disambut karyawan PG Camming.

foto-foto: eko sUswantoro
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menteri BUmn

sulsel Bisa Jadi pusat
industri gula Kawasan timur
Kemajuan yang terjadi di Pabrik Gula Camming, Bone, Sulawesi Selatan menumbuhkan 
optimisme terhadap suplai gula, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur. Menteri BUMN 
bahkan berkomitmen akan menggerojok investasi hingga Rp 1 triliun untuk revitalisasi pabrik.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno di PG Camming, Kabupaten Bone

 Rini M. Soemarno meninggalkan helipad menuju lokasi PG Camming.

 Rini M. Soemarno menerima penjelasan dari Direktur Utama PTPN X.  Rini M. Soemarno disambut karyawan PG Camming.

foto-foto: eko sUswantoro
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kaRtu yang sebelumnya sudah dilak-
sanakan soft launching-nya di Pabrik Gula 
(PG) Tjoekir akhir Agustus lalu ini memi-
liki banyak manfaat. Salah satunya yaitu 
meningkatkan hubungan baik petani dan 
pabrik gula melalui peningkatan pelayan-
an dan transparansi. Petani akan mem-
peroleh kemudahan informasi seperti 
jatah SPTA yang akan diinfokan melalui 
SMS, informasi giling dan lahan.

”Kartu tani bisa memudahkan, baik 
bagi petani, pabrik gula maupun per-
bankan. Dari 31 ribu lebih petani tebu di 
PTPN IX, X, XI dan RNI, lebih dari separuh-
nya sudah memanfaatkan kartu ini,” kata 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
RI, Rini M. Soemarno saat launching Kartu 
Tani di PG Asembagoes, Kabupaten Situ-
bondo, pertengahan November lalu. Bagi 
petani, kartu ini bisa dimanfaatkan untuk 
mendapatkan KUR untuk membeli pupuk, 
bibit dan obat-obatan.

Karena terkoneksi dengan perbankan 
melalui tiga bank pemerintah yang ter-
gabung dalam Himbara yaitu BNI, BRI dan 
Mandiri, petani bisa menarik dana KUR 
untuk biaya bulanan. Dengan demikian 
petani tidak perlu lagi mencari pinjaman 
ke tengkulak yang bunganya mencekik. 
”Nanti saat panen, tebunya bisa langsung 
dijual ke PG, dananya masuk ke bank un-
tuk menyelesaikan kreditnya. Syukur-syu-
kur kalau masih ada yang bisa ditabung,” 

keuangan. Dalam kesempatan tersebut, 
Menteri BUMN juga melakukan video con-
ference dengan enam PG yaitu PG Pradjek-
an di Bondowoso, PG Semboro di Jember, 
PG Djatiroto di Lumajang, PG Pagottan 
Madiun, PG Ngadiredjo di Kediri, dan PG 
Krebet Baru di Malang untuk menerima 
laporan progress pembagian Kartu Tani.

Sementara itu khusus untuk PTPN X, 
dari rekapitulasi data terhadap 8.748 pe-
tani, sejumlah 1.685 orang telah menda-
patkan kartu tani.

Petani DiaJak melek teknologi 
inFoRmasi

Peluncuran kartu tani yang berlang-
sung di PG Ngadiredjo, Kediri juga disam-
but baik oleh para petani yang ada di 
sana. Menurut salah seorang petani tebu, 
Sudirman, tujuan Kartu Petani tidak ha-
nya untuk mempermudah petani meneri-
ma Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetapi juga 
mengoptimalkan proses tanam di on farm 
hingga proses produksi gula atau off farm 
di pabrik gula (PG).

“Kami sangat berbahagia dengan pe-
luncuran kartu tani ini, karena banyak 
manfaat yang diperoleh. Petani tidak di-
su litkan dengan berbagai hal yang mere-
potkan terkait kredit atau pemberian sub-
sidi lainnya,” katanya.

Tak hanya itu, untuk mengakses data di 
kartu tani, petani diajak bisa meng-install 
aplikasi di smartphone dan memasukkan 
nomer kartu taninya atau melalui notifika-
si melalui sms di handphone atau melalui 
ATM. Ini membuat para petani menjadi 
melek terhadap Teknologi Informasi.

Dengan Kartu Tani yang diintegra-

pemerintah Bagikan Kartu tani
Lebih dari 31 ribu petani tebu di wilayah kerja PTPN 
IX, PTPN X, PTPN XI dan RNI segera akan menerima 
kartu tani. Diharapkan kartu tani bisa memudahkan 
petani dalam menjalankan aktivitas taninya.

sikan dengan perbankan ini, lanjut 
Dirman, petani bisa menarik dana KUR 
untuk biaya hidup bulanan karena tidak 
lagi meminjam dana ke tengkulak atau 
pihak lain dengan bunga yang sangat 
tinggi. Sehingga saat panen bisa lang-
sung menjual tebunya ke pabrik gula 

dan dananya langsung masuk ke reke-
ning milik petani.

“Keuntungan juga bisa diperoleh 
pabrik gula yang juga dapat mengetahui 
data para petani tebu di wilayahnya yang 
akan menanam tebu. Sementara petani 
tebu juga bisa mendapatkan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) yang dimanfaatkan untuk 
membeli, pupuk, bibit baru juga obat-
obatan pertanian,” ujar Dirman.

Untuk PG Ngadiredjo sendiri dari total 
jumlah 993 petani baru 254 petani yang 
menggunakan kartu tani tersebut. Menu-
rut General Manager PG Ngadiredjo, 
Glen AT Sorongan, pihaknya akan terus 
berupaya agar keseluruhan petani dapat 
menggunakan kartu tani mengingat ba-
nyak manfaat yang dapat di peroleh dari 
kartu tani.

“Kita akan terus berupaya, sejauh ini 
masih 30 persen petani yang mengguna-
kan kartu tani ini. Diharapkan tahun 2017 
mendatang seluruh petani sudah meng-
gunakan kartu ini,” jelasnya.

ujar Rini. Yang paling penting menurut-
nya, saat akan panen petani sudah bisa 
tenang karena sudah tahu kapan tebunya 
akan digiling.

Sementara bagi PG keberadaan kartu 
ini bisa digunakan untuk mengetahui da-
ta-data petani tebu dan visualisasi lahan. 
Selain itu, implementasinya juga akan 
meningkatkan efisiensi PG.

”Ketika kesejahteraan petani me-
ningkat, tentunya akan mengangkat 
pu la keuntungan bagi pabrik gula, dan 
ujung-ujungnya bisa meningkatkan kese-
jah teraan karyawan,” tuturnya. Saat ini 
kartu tani memang masih diutamakan 
untuk petani tebu terlebih dahulu karena 
pendataannya sudah lebih siap. Namun 
nantinya kartu ini juga akan dibagikan 
untuk seluruh petani di Indonesia.

Pada saat launching ini sekaligus di-
lakukan demo transaksi menggunakan 
mesin EDC (Electronic Data Capture) Him-
bara (Himpunan Bank Negara) dan demo 
vending machine yang menyajikan bera-
gam data mulai info produksi hingga info 

 Launching Kartu Tani oleh Menteri BUMN, Rini M. Soemarno.  Suasana video conference peluncuran Kartu Tani di PG Ngadiredjo.

 Tiga petani secara simbolis menerima Kartu Tani dari Menteri BUMN, Rini M Sumarno.

foto-foto: eko sUswantoro & sekar arUm
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pt mitratani DUa tUJUH

Bidik pasar 
timur tengah
untuk mengembangkan bisnisnya, Pt 
Mitratani Dua tujuh, anak perusahaan Pt 
Perkebunan nusantara (PtPn) X yang berlokasi 
di jember membidik pasar timur tengah. 
Selama ini, perusahaan edamame tersebut 
sudah mengirim edamame hanya ke turki saja.
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Pt Mitratani Dua tujuh terus mempromosi-
kan produksinya, salah satu caranya dengan 
mengikuti pameran yang bertajuk trade expo 
Indonesia (teI) yang telah diselenggarakan 
pada 12 hingga 16 Oktober 2016 di jakarta. 

Keikutsertaan pada acara tersebut berbuah manis, pasalnya 
Pt Mitratani Dua tujuh menemukan jalan untuk masuk ke 
pasar timur tengah selain turki.

“Pada saat teI, delegasi dari Pakistan sedang mencari 
produk holtikultura dan oleh penyelenggara teI diarahkan 
ke jember. untuk tujuan di jember ada tiga tempat yaitu Pt 
Mitratani Dua tujuh, PtPn XII yaitu produk Karet, Kopi dan 
teh serta Puslit Kopi dan Kakao,” sebut Direktur utama Pt 
Mitratani Dua tujuh, Guntaryo tri Indarto. 

Masih menurut Guntaryo, rombongan delegasi dari 
Pakistan didampingi pengurus dari teI dan trade tourism 
and Investment Strategy datang ke jember pada tanggal 17 
Oktober 2016 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Pt Mitra-
tani Dua tujuh memperkenalkan dan mempromosikan tiga 
produk unggulannya, yaitu edamame, Okra, dan Buncis. 

“Kesan mereka saat berkunjung ke pabrik kami cukup 
bagus dan kami pun menunjukkan proses produksi yang 
sudah memenuhi standar internasional dengan adanya 
sertifikat British retail Consortium (BrC) yang sudah kami 
dapatkan,” ungkapnya.

Dengan kunjungan delegasi dari Pakistan, sambung 
Guntaryo merupakan harapan baru bagi Pt Mitratani Dua 
tujuh untuk membidik pasar baru di timur tengah selain 

turki. Dimana, sudah empat tahun terakhir, Pt Mitratani 
Dua tujuh mengirim edamame ke turki sebanyak 5 hingga 
10 kontainer setiap tahunnya.

“Alhamdulillah, dari kunjungan delegasi Pakistan pada 
tanggal 17 Oktober 2016 lalu, kami sudah mendapatkan 
respon dari mereka pada tanggal 7 november 2016 ini. 
respon tersebut adalah permintaan pengiriman sample 
produk kami,” ujarnya.

tidak ingin membuang waktu, ungkap Guntaryo, 
pihaknya pun segera mengirimkan sample berupa tiga 
macam edamame yang ada di Pt Mitratani Dua tujuh, 
ketiga macam edamame tersebut adalah edamame, muki-
mame atau edamame kupas, dan edatsuki atau edamame 
yang dipanen sekaligus dengan batangnya. 

Saat ditanya mengapa hanya mengirim sample 
edamame saja sementara produk unggulan Pt Mitratani 
Dua tujuh ada Okra dan Buncis, Guntaryo mengungkapkan 
belajar dari pengalaman pasar turki, hingga saat ini mere-
ka baru tertarik untuk membeli edamame saja, sementara 
untuk Okra dan Buncis belum ada permintaan. Begitu juga 
respon dari Delegasi Pakistan yang meminta pihaknya un-
tuk mengirim sample edamame. 

“untuk edamame sendiri, yang paling diminati di turki 
baru edamame dan edatsuki saja, sementara untuk muki-
mame belum begitu diminati,” tuturnya.

Guntaryo menambahkan dari beberapa sample yang 
sudah dikirim ke Delegasi Pakistan, pihaknya berharap awal 
tahun 2017 mendatang, Pt Mitratani Dua tujuh sudah bisa 
mengirim produk edamame tidak hanya ke turki saja tetapi 
ke Pakistan dan beberapa negera di timur tengah lainnya.

mukimame atau edamame 
kupas yang akan segera diekspor 
ke timur tengah.
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Potensi lahan di pulau Madura yang 
menggiurkan membuat PTPN X terus in-
tensif merangkul para petani untuk mena-
nam tebu. Muhammad Faisol, Pimpinan 
Pengembangan Wilayah Madura PTPN 
X mengatakan, selama ini Madura me-
mang dikenal sebagai penghasil garam. 
Pulau ini seringkali diasosiasikan sebagai 
wilayah panas dan terik, dan hanya cocok 
untuk membuat garam dari air laut yang 
dikeringkan. Pandangan seperti itu tidak 
sepenuhnya benar, karena kenyataannya 
Madura menyimpan potensi besar seba-
gai penghasil gula. 

Namun sayangnya selama ini masih 
ada kendala dalam pengembangan 

tanam an tebu di Pulau Garam tersebut 
antara lain ketersediaan air (irigasi) dan 
sarana transportasi. Petani tebu di Pulau 
Madura masih membutuhkan banyak bia-
ya untuk menjual hasil panennya, karena 
harus dikirim ke Jawa.

Ketersediaan air juga menjadi ma salah, 
karena lahan yang ditanami tebu di Pame-
kasan berkondisi gersang dan tidak ada iri-
gasi, sehingga menjadi hambatan tersen-
diri bagi petani. “Tapi, jika dua persoalan 
ini teratasi, maka akan sangat mengun-
tungkan bagi masyarakat Madura, karena 
lahan yang ditanami tebu oleh masyarakat 
Madura ini adalah lahan tidur yakni lahan 
yang tidak produktif,” kata Faisol.

Selain itu, pengembangan budidaya 
tebu memang masih relatif baru bagi se-

bagian besar petani di Madura, sehingga 
butuh sosialisasi secara intensif agar di-
mengerti dan tingkat keberhasilannya 
dapat tercapai. Pasalnya, petani Madura 
terbiasa dengan tanaman pangan atau 
tanaman semusim berumur pendek, yang 
hasilnya bisa segera dijual. Ini berbeda 
dengan tebu, karena petani harus beker-
jasama dengan pabrik gula yang ada. “Jika 
lahan yang ada di Madura ini nantinya bisa 
dimaksimalkan untuk tanaman tebu, maka 
tidak akan ada lahan masyarakat yang tidak 
bernilai ekonomis,” ungkapnya kembali.

Untuk itu pihaknya menggandeng P3GI 
dan CSIRO untuk melakukan pelatihan ke-
pada para petani tebu yang ada di Madura. 
Dan juga sharing ilmu apa yang biasa dite-
rapkan disana yang mungkin juga bisa di-

ganDeng p3gi & Csiro

ptpn X latih petani tebu di madura
Bekerjasama dengan P3GI dan CSIRO dari Australia, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X 
kembali menggelar pelatihan kepada para petani di Madura untuk terus menanam tebu. 
Bertempat di Desa Groom, Proppo, Pamekasan, acara yang diselenggarakan pada Rabu 
9 November yang lalu diikuti oleh sejumlah pihak, baik dari pemerintahan, petani tebu, dan 
segenap stakeholder lainnya.

aplikasikan untuk tanaman tebu yang ada 
di Madura. Pelatihan tersebut antara lain 
yakni pelatihan teknik budidaya tanaman 
tebu, varietas tebu yang unggul, hingga 
teknik drainase yang benar.

“Saat ini sendiri areal lahan tebu yang 
dimiliki PTPN X di Madura seluas 160-200 
Hektar. Kami tengah menjajaki kerjasama 
dengan Indocemen yang mempunyai la-
han seluas 600 Hektar yang dibiarkan ko-
song agar nantinya dapat dimanfaatkan 
untuk menanam tebu,” tutup Faisol.

Sementara itu, hadir dalam kesempat-
an yang sama Kepala Badan Koordinasi 
Wilayah (Bakorwil) Madura, Surabaya, 
Gresik dan Sidoarjo, Asyar, akan terus 
berupaya mendorong masyarakat untuk 
menanam tebu. Menurutnya Pamekasan 
mempunyai lahan kering yang tidak di-
tanami tembakau yang masih banyak, se-
hingga sangat potensi untuk dikembang-
kan tanaman tebu.

“Dengan menanam tebu, maka akan 
meningkatkan kesejahteraan petani ma-
syarakat Madura dalam artian akan memi-
liki nilai ekonomis yang bisa mengun-
tungkan masyarakat,” tuturnya.

Iapun berharap bahwa pemerintah, 

PTPN X dan asosiasi petani tebu, gencar 
menggelar sosialisasi secara intensif kepa-
da masyarakat, mengingat masih banyak 
masyarakat Madura yang belum mengerti 
dan mengetahui program baik tersebut.

Di samping itu, sambung dia, jenis 
tanaman yang selama ini dianggap pa-
ling satu-satunya yang bernilai ekonomis, 
hanya tembakau. Padahal, tanaman tebu, 
juga tidak kalah dari tanaman tembakau, 
bahkan jika pembangunan pabrik gula 
nantinya selesai dan dioperasionalkan, 
maka masyarakat Madura juga akan ba-
nyak yang terserap menjadi tenaga kerja.

“Jika lahan yang ada di Madura ini 
nantinya bisa dimaksimalkan untuk 
tanam an tebu, maka tidak akan ada lahan 
masyarakat yang tidak bernilai ekonomis, 
sebab lahan yang dinilai cocok untuk 
ditanami sebesar 124.975 Hektar. Inilah 
yang saya maksud akan terjadi peradaban 
pembangunan ekonomi di  Madura yang 
jauh lebih baik lagi ke depan,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Pamekasan, potensi la-
han tanaman tebu di Pamekasan sekitar 
1.175 Hektar, tersebar di 13 kecamatan di 
wilayah itu.

“Dengan menanam 
tebu, maka akan 
meningkatkan 
kesejahteraan petani 
masyarakat Madura 
dalam artian akan 
memiliki nilai 
ekonomis yang bisa 
menguntungkan 
masyarakat,”

 Tim sosialisasi petani tebu di Madura.

Muhammad Faisol, Pimpinan Pengembangan Wilayah Madura PTPN X saat membuka sosialisasi kepada petani tebu di Madura.

 Selain P3GI, Sosialisasi juga dilakukan dengan menggandeng CSIRO.
foto-foto: eko sUswantoro
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bekeRJasama dengan Kementerian BUMN, Kompas 
kembali menggelar Forum BUMN 2016 di Hotel Dhar-
mawangsa, Jakarta, Kamis (3/11/2016) untuk kedua ka-
linya. Dihadiri pejabat tinggi, dewan komisaris BUMN, 
serta sejumlah menteri negara ini, diperuntukkan 
untuk memperingati Dua Tahun Nawa Cita Pemerin-
tahan Presiden Joko Widodo.

Forum BUMN 2016 tersebut dibuka langsung oleh 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappe-
nas) Bambang PS Brodjonegoro dan ditutup dengan 
arah an dari Menteri BUMN RI Rini M Soemarno. Men-
teri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti juga 
hadir, mengupas sinergi antar-stakeholder dalam per-
cepatan pembangunan industri perikanan nasional. 

Selanjutnya forum dibagi dalam ti ga sesi, yang 
masing-masing sesi fokus membahas mengenai Keta-
hanan Pangan dan Logistik, Industri dan lnfrastruktur, 
serta Transformasi. Pada sesi pertama yang membahas 
Ketahanan Pangan dan Logistik, menghadirkan Men-
teri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Direktur 
Utama PTPN X Subiyono dan Direktur Utama Pelindo 
I Bambang Eka Cahyana sebagai Pembicara. Pada dis-
kusi sesi pertama ini para pembicara menyampaikan 
kondisi dan permasalahan pada bidangnya masing-
masing.

Sesi ke-2 yang membahas Industri dan Infrastruk-
tur menghadirkan Direktur Utama Perlindo III Orias 
Petrus Moedak, Direktur Perencanaan Korporat PLN 
Ni ken Widyawati, Direktur Utama Inalum Winardi 
Sunoto, dan Direktur Utama Wijaya Karya Bintang 
Perbowo.

Untuk sesi ke-3 menghadirkan Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto, Direktur Utama Bank BRI As-
mawi Syam, dan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika 
Wirjoatmodjo dengan pembahasan Transformasi.

Semua narasumber diminta untuk mengupas 
perkembangan industri dan infrastruktur di bidangnya 
masing-ma sing, serta berbagai langkah inovatif dan 
kreatif untuk mendorong BUMN sebagai penyumbang 
penerimaan negara.

Didaulat untuk membuka acara Forum BUMN 
tahun 2016. Di hadapan para stakeholder BUMN, 
Bambang menyampaikan tentang Suistainable Devel-
opment Goals (SDGs) yang sesuai dengan program pe-
merintah tentang pembangunan yang berkelanjutan, 
dan komitmen seluruh anggota PBB di tahun 2015, 
yang ditargetkan tercapai di tahun 2030.

Menurut Bambang, dari sekian ba nyak aspek dalam 
SDGs, BUMN merupa kan kor porasi yang berperan se-
bagai agen pembangunan. Bersama dengan birokrasi 
atau pemerintah, BUMN menjadi motor penggerak 
pembangunan.”BUMN tetap berjalan de ngan aspek 
korporasi, tapi tetap ada aspek pembangunan yang 
melekat pada peran BUMN,” kata Bambang.
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Peran sebagai agen pembangunan, 
lanjut Bambang, sebaiknya dimainkan 
melalui operasi bisnis di masing-masing 
bidang, yakni lewat Corporate Social 
Responsibility (CSR). ”Kita akan coba bikin, 
BUMN terlibat dalam SDGs, sejalan de-
ngan Nawacita,” ujar Bambang.

Tak hanya itu, Mantan 
Menteri Ke uang an ini juga me-
nyinggung perihal stabilisasi 
harga pangan dan konsumsi 
sehat masyarakat. Menurut 
dia, stabilisasi harga pangan 
dan konsumsi sehat pada 2025 
mendatang akan menjadi tun-
tutan prioritas masyarakat. Ter-
lebih lagi, populasi masyarakat 
juga meningkat drastis.

“Adanya pertambahan penduduk, 
tahun 2025 penduduk diperkirakan 284,5 
juta. Akan ada peningkatan kelompok 
kelas menengah. Kelompok masyarakat ini 
akan menuntut penyediaan makanan yang 
praktis, legal, sehat dan murah. Nah pe-

merintah akan mendorong pola konsumsi 
beragam. Peningkatan konsumsi hewani 
dan lainnya. Untuk itu peran BUMN sangat 
penting akan hal ini,” ujarnya.

Dan sebagai penutup, Menteri BUMN, 
Rini Soemarno, merangkum beberapa 
point penting dalam acara tersebut.

Rangkuman tersebut antara lain pertama, 
sesuai dengan arahan dari awal peme-
rintahan Presiden Joko Widodo, BUMN 
diibaratkan sebagai tangan ke-2 peme-
rintah untuk membangun negara. Selain 
APBN sebagai tangan satunya lagi.

“Oleh karena itu BUMN harus bisa 
tangguh, kuat, lincah, tetapi betul-betul 
professionaly run. Hingga pada akhirnya 
bisa memberikan kontribusi kepada 
APBN, bukan menghabiskannya. Ini hal 
utama yang perlu kita tekankan,” ujar Rini 

Kedua, yakni sesuai de ngan motonya 
“Hadir Untuk Negeri”, selain 
berfungsi sebagai badan usaha 
yang memberikan keuntun-
gan, BUMN di saat yang sama 
juga harus berfungsi sebagai 
agen pembangunan“Artinya 
BUMN harus ada di semua 
lini kehidup an masyarakat,” 
ujarnya.

Ketiga, selain “Hadir Untuk 
Negeri”, BUMN adalah milik 

bangsa Indonesia bahkan sampai gen-
erasi selanjutnya. BUMN harus dapat 
terus hidup dan hadir 100 sampai 200 
tahun ke depan agar manfaatnya tetap 
dapat dirasakan oleh generasi selanjut-
nya.

“Karenanya kita harus bersama-sama 
meresapi dan menyadari bahwa kita 
punya tanggung jawab untuk membuat 
BUMN ini menjadi kuat, kokoh, profitable, 
professional, dan dapat berkompetisi di 
kancah global,” tutup Rini.

BUMN sendiri  memang dinilai memili-
ki potensi sangat besar sebagai penggerak 
perekonomian nasional. Sebab, pendapa-
tan dan kontribusi pajaknya besar kepada 
negara. Holding BUMN yang sampai tahun 
2015 118 perusahaan, menyumbang total 
pajak hingga Rp 114 triliun pada tahun 
2010. Pada tahun 2015, total pajak men-
ingkat hingga Rp 183 triliun. Demikian 
pula total dividen yang dibayarkan kepada 
negara meningkat dari Rp 30 triliun tahun 
2010 menjadi Rp 37 triliun tahun 2015.

“BUMN yang untung dan sehat serta 
memberikan pemasukan bagi kas negara 
merupakan sesuatu yang terus diupaya-
kan dan diwujudkan. Untuk memperkuat 
pencapaian upaya ini, holding BUMN 
akan dilaksanakan. Dengan demikian, 
peran BUMN sebagai agen pembangu-
nan yang membangun kawasan yang 
masih terting gal di Tanah Air juga tetap 
dilakukan,” ujar Rini kembali.

Sementara potensi BUMN untuk 
menyumbang penerimaan negara 
masih cukup besar. Pada tahun 2014 

total pendapatan yang diperoleh BUMN 
mencapai Rp 1.997 triliun. Namun, tahun 
2015 pendapatan menurun menjadi Rp 
1.700 triliun.Secara keseluruhan, BUMN 
dinilai akan terus bertumbuh secara 
sehat. Strateginya dengan memfokuskan 
BUMN pada 13 sektor usaha. Pembagian 
sektor ini diharapkan mempermudah 
sinergi untuk perwujudan Nawa Cita.

DiRut PtPn X DiDaulat menJaDi 
PembicaRa Di FoRum bumn 2016

Dirut PTPN X, Subiyono pun didaulat 
sebagai salah satu pembicara dalam 
event bergengsi tersebut. Dipilihnya 
PTPN X  diantara banyaknya BUMN yang 
ada, tentu bukan tanpa sebab, menurut 
Kompas, selaku penyelenggara mengu-
tarakan bahwa PTPN X berhasil mengu-
kuhkan diri sebagai leader BUMN dibi-
dangnya yakni industri gula dan berhasil 
menyokong ketahanan pangan Indone-
sia. itu sebabnya BUMN yang berada di 
Jawa Timur ini berhasil dipilih.

Dalam paparannya, Mantan Kadisbun 
Jatim ini, mengatakan bahwa perusahaan 
yang ia pimpin tersebut tengah fokus 
melakukan diversifikasi produk. Setelah 
tuntas melakukan revitalisasi pabrik 
gula dan berhasil membangun pabrik 
bioetanol tahun 2013 silam, perusahaan 

yang berge rak di bidang perkebunan ini 
sedang fokus untuk mengembangkan 
cogeneration.

Adanya diversifikasi bisnis terse-
but bertujuan agar kinerja perusahaan 
pergulaan terus meningkat. Keuntungan 
dari diversifikasi bisa digunakan antara 
lain untuk ekspansi lahan dan investasi 
permesinan yang dengan sendirinya juga 
akan meningkatkan produksi gula seba-
gai komoditas penting nasional.

“Dengan diversifikasi atau hilirisasi 
produk, sistem kerja dan mesin kami di-
tuntut lebih andal. Sehingga pararel de-
ngan upaya peningkatan produksi gula.
Dan sebenarnya tren hilirisasi produk 
telah lama dilakukan di negara produsen 
utama gula seperti Brasil, Thailand, dan 
India,” terangnya.

Di Brasil, lanjut dia, pabrik gula (PG) 
yang ada bisa menghasilkan listrik lebih 
dari 3.000 MW. Sekitar 20% kebutuhan 
energi Brasilditopang energi baru terba-
rukan berbasis tebu, terutama bioetanol.
PG-PG India telah mampu memproduksi 
listrik 2.200 MW, dengan daya yang 
dikomersialkan 1.400 MW.”Di negara lain, 
pabrik gula yang ha nya mengandalkan 
produk gula hanya ada di Indonesia, 
lainnya sudah melakukan hilirisasi,” 
pungkasnya.

”BuMn harus Bisa TanGGuh, kuaT, linCah, 
TeTaPi BeTul-BeTul professionaly run. hinGGa 

PaDa akhirnya Bisa MeMBerikan konTriBusi 
kePaDa aPBn, Bukan MenGhaBiskannya. ini 

hal uTaMa yanG Perlu kiTa Tekankan.”
Rini m soemarno 

Menteri BUMN RI

varietasvarietas

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang PS 
Brodjonegoro

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti berbincang dengan 
Dirut PTPN X, Subiyono.

 Direktur Utama PTPN X, Subiyono dalam pemaparannya di hadapan Forum BUMN 2016. 
foto-foto: sekar arUm
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Peran sebagai agen pembangunan, 
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Laporan:   SiSkA PreStiwAti 

seiRing berjalannya waktu, 
industri gula tanah air ba-
nyak mengalami perubahan. 
Saat ini, transparansi dan 
kualitas sangat dibutuhkan 

agar perusahaan tetap bisa bertahan 
dan berkembang. Untuk itu, PTPN X akan 
menambahkan unit core sampler yang 
digunakan untuk mengetahui kadar ren-
demen setiap truk tebu yang masuk ke 
pabrik gula sebagai salah satu alat untuk 
menegakkan transparansi pada proses 
pengukuran rendemen.

Direktur Operasional PTPN X, Tarsi-
sius Sutaryanto mengungkapkan saat 
ini, masyarakat sudah menuntut adanya 
transparansi. Contohnya 

saja, tahun 

2017, Kepolisian Republik Indonesia akan 
melengkapi setiap traffic light dengan 
Closed Circuit Television (CCTV). Sehingga 
setiap pelanggaran yang terjadi di jalan 
akan bisa dipantau dan polisi tidak akan 
melakukan tindakan penilangan seperti 
selama ini dilakukan. Namun, pengguna 
jalan yang melanggar akan membayar 
denda pelanggaran saat membayar 
pajak. Pengguna jalan yang melanggar 
tidak akan bisa mengelak karena CCTV 
merekam nomor polisi kendaraan yang 
melanggar, lokasi, dan waktunya dengan 
akurat. 

“Begitu juga dengan pabrik gula yang 
harus transparan dengan masalah rende-
men yang selama ini selalu menjadi pole-
mik antara pabrik gula dan petani. De-

ngan adanya core sampler maka setiap 
truk tebu akan bisa diketahui 

tingkat rendemennya 
dan dalam 

waktu yang cepat,” kata Tarsisius pada 
cara Sosialisasi Persiapan Operasional 
Core Sampler di PTPN X Musim Giling 
Tahun 2017 di Gedung Pertemuan PG 
Toelangan, 20 Desember 2016. 

Tarsisius menambahkan selain ada-
nya CCTV di jalan, Pemerintah Republik 
Indonesia juga telah memberlakukan 
tax amnesty yang tidak lain juga untuk 
menjaga transparansi di negara ini. Maka, 
transparansi sudah menjadi tuntutan za-
man bila perusahaan ini ingin tetap maju 
dan berkembang. 

“Selain transparansi, kunci keber-
hasilan perusahaan ini adalah kualitas. 
Namun, saat ini tanaman tebu tidak bisa 
diprediksi dengan benar seperti dahulu 
karena adanya perubahan iklim yang 
ekstrim. Kalau dulu, taksasi Maret bisa 
diprediksi 90 persen terealisasi, namun 
sekarang hal itu tidak bisa lagi. Kalau kita 
masih menggunakan metode lama maka 
kita akan kecewa,” ungkap Tarsisius. 

Pria berkacamata ini menekankan 

Pt Perkebunan nusantara (PtPn) X akan melengkapi empat pabrik gula lagi dengan 
core sampler pada musim giling tahun 2017. Sebelumnya, core sampler sudah 
beroperasi di Pabrik Gula (PG) ngadiredjo sejak tahun 2012 lalu.

transparansi renDemen

lima pg operasikan
Core sampler pada 2017
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kepada semua general manager berikut 
manager pabrik gula yang hadir untuk 
tidak takut mempelajari kegagalan yang 
telah terjadi. Banyak contoh perusahaan 
besar saat ini yang dulu juga terpuruk. 
Namun, perusahaan-perusahaan terse-
but mau belajar melihat kegagalan 
dan terus berinovasi. Sebut saja PT Pos 
Indonesia yang layanannya tergerus 
oleh kecanggihan teknologi komunikasi. 
Meskipun pengguna layanan kirim surat, 
kirim wesel dan jenis layanan lainnya 
menurun sangat drastis, namun PT Pos 
Indonesia mampu berubah dan terus 
berkembang secara dinamis mengikuti 
perubahan zaman. 

“Kita pun harus mampu mengikuti 
perubahan zaman ini. Saat ini, trans-
paransi dan kualitas menjadi tuntutan. 
Untuk bisa menerapkan dua hal tersebut 
dibutuhkan komitmen dan disiplin yang 
kuat dari semua lapisan karyawan di 
perusahaan ini,” tegasnya.

Masih menurut Tarsisius, PTPN X 
sudah bertekad bahwa akan menerapkan 
transparansi dan kualitas pada musim 
giling tahun 2017 nanti. Untuk itu, peru-

sahaan akan melengkapi empat pabrik 
gula lagi dengan core sampler seperti 
yang selama ini sudah terpasang di PG 
Ngadiredjo.

“Tahun 2017, ada lima PG yang 
mengoperasionalkan core sampler yaitu 
PG Ngadiredjo, PG Lestari, PG Pesantren 
Baru, PG Tjoekir, dan PG Gempolkrep. 
Selain core sampler, tahun 2017 nanti 
direksi sudah menerapkan kebijakan 
tidak ada lagi subsidi dan kompensasi 
jarak. Kalau masih ada pabrik gula yang 
memberikan subsidi dan kompensasi 
jarak maka beban biaya ditanggung 
mereka sendiri,” paparnya.

Tarsisius menambahkan untuk 
tahun 2017, baru lima pabrik gula yang 
dilengkapi core sampler karena untuk 
melengkapi core sampler membutuhkan 
investasi yang tidak sedikit. Diharapkan 
ke depan, semua pabrik gula di PTPN X 
bisa dilengkapi dengan core sampler. 

Di tempat yang sama, Kepala Divisi 
Quality Assurance Miftakhul Munir me-
nambahkan, acara sosialiasi ini, digelar 
dalam tiga sesi. Sesi pertama diikuti oleh 
semua general manager berikut manager 

pabrik gula di lingkungan PTPN X, sesi dua 
akan diikuti oleh seluruh asisten manager 
(asman) pabrik gula Klaster Dhoho meli-
puti asman tanaman, asman instalasi, as-
man pengolahan, asman sarpram, asman 
QA, asman on farm maupun asman off 
farm sedang sesi ketiga diikuti oleh semua 
asman pabrik gula Klaster Delta. 

“Sosialisasi ini diikuti oleh semua 
karyawan pabrik gula agar mereka semua 
memahami pentingnya core sampler ini 
dan bisa mensosialisasikan dan men-
jawab pertanyaan petani tentang core 
sampler,” ujar Munir. 

Munir menjelaskan dalam acara ini, 
selain dari PTPN X, panitia juga menda-
tangkan pembicara dari Pusat Penelitian 
Gula Indonesia yaitu Risvan Kuswuryan-
to, Manager QA PG Ngadiredjo untuk 
berbagi pengalaman seputar operasional 
mesin core sampler yaitu Hariyo Gunawan 
Wibisono dan pembicara dari Lembaga 
Pendidikan Perkebunan Indahsih dan 
Rifa’i Rahman Saputro. 

“Untuk core sampler 2017 ini, di PG 
Lestari ada satu unit, di PG Pesantren 
Baru ada dua unit, di PG Tjoekir satu 
unit, di PG Ngadiredjo dua unit, dan PG 
Gempolkrep dua unit. Serta dua unit lagi 
untuk cadangan,” sebut Munir. 

Dalam pemaparannya, Munir men-
jelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
pun telah menerbitkan Peraturan Guber-
nur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peningkatan Rendemen dan 
Hablur Tanaman Tebu. Dimana, dalam 
Analisa Rendemen Individu adalah cara 
menetapkan rendemen tanaman tebu 
yang akurat, transparan dan akuntabel 
dengan menggunakan alat dan anali-
sis tertentu untuk setiap truk, lori atau 
angkutan lain yang tertulis pada pasal 1 
ayat 16.

Penetapan rendemen tanaman tebu 
dilaksanakan dengan ketentuan (pasal 10 
ayat 2 poin a dan b): Menggunakan alat 
analisis rendemen individu yang hasilnya 
akurat, cepat, transparan dan akuntabel. 
Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
menit, analisa rendemen individu setiap 
truk atau lori sudah dapat diketahui 
hasilnya.

Penetapan rendemen dilakukan oleh 
petugas pabrik gula dan diawasi oleh 
Tim Rendemen yang terdiri dari unsur 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dan wakil petani 
yang diatur pada pasal 10 ayat 3.

Munir menambahkan Gubernur Jawa 
Timur berwenang memberikan sanksi ad-

ministrasi kepada petani, pekebun tebu 
dan/atau Mitra Usaha dan Badan Usaha 
di bidang perkebunan tebu yang tidak 
mengikuti SOP sistem budidaya tanaman 
tebu tertuang pada pasal 16 ayat 1 dan 
dalam rangka melaksanakan pembinaan 
dan pengawasan, Gubernur membentuk 
Tim Pengawasan Program Peningkatan 
Rendemen dan Hablur (TP3RH) yang 
tertuang pada pasal 15 ayat 1. 

Masih dalam pasal pasal 15 ayat 2 
poin a, b dan c, ada tugas TP3RH, yaitu 
melakukan pengawasan terhadap pelak-
sanaan program peningkatan rendemen 
dan hablur tanaman tebu, memberikan 
pertimbangan, saran dan usul kepada 
Pemerintah Daerah Provinsi dalam pe-
ningkatan rendemen dan hablur tanaman 
tebu dan melaksanakan pemantauan, 
evaluasi, analisis dan pengendalian 
umum kebijakan program peningkatan 
rendemen dan hablur tanaman tebu.

Sedang untuk wewenang TP3RH 
tertuang pada pasal 15 ayat 3 poin b dan 
c, yaitu meminta dan/atau mendapatkan 
akses terhadap mekanisme penentuan 
rendemen dan hablur tanaman tebu dan 
melakukan pengawasan terhadap meka-
nisme penentuan rendemen dan hablur 
tanaman tebu oleh pabrik gula.

“kiTa Pun harus MaMPu 
MenGikuTi PeruBahan 

zaMan ini. saaT ini, 
TransParansi Dan 

kualiTas MenjaDi 
TunTuTan. unTuk Bisa 
MeneraPkan Dua hal 

TerseBuT DiBuTuhkan 
koMiTMen Dan DisiPlin 

yanG kuaT Dari seMua 
laPisan karyawan Di 

Perusahaan ini.”

 tarsisius sutaryanto
direktUr operasional ptpn X

varietasvarietas

 Diharapkan ke depan, semua pabrik gula di PTPN X bisa dilengkapi dengan core sampler. 

 Sosialisasi ini diikuti oleh semua karyawan pabrik gula agar semua memahami pentingnya core sampler.
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PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X terpilih menjadi Top IT Implementation on Agro 
Industry Sector 2016 dalam ajang Top IT & Telco 2016 Award. Selain itu, Direktur Utama 
PTPN X, Subiyono juga terpilih sebagai Top IT Leadership 2016. 

yono mengatakan hal tersebut merupa-
kan hasil kerja keras dan kekompakan tim 
untuk bisa merealisasikannya. Dibutuh-
kan komitmen mulai dari tingkat direksi 
hingga ke pelaksana di lapangan. 

Ketua Panitia Top IT & Telco 2016, M. 
Lutfi Handayani mengatakan, penghar-
gaan ini juga diberikan kepada aplikasi 
atau solusi TI atau produk hardware yang 
dinilai terbaik oleh perusahaan-perusa-
haan pengguna (user) atau masyarakat 
yang menjadi customer. ”Sistem penilaian 
untuk kategori penghargaan-Institution 
and Corporate Best Practice 2016 per 
sektor usaha kami nilai melalui kuesioner 
dan wawancara penjurian,” tuturnya. 

Lutfi mengatakan pemberian peng-
hargaan ini diharapkan bisa terus men-
dorong investasi dan inovasi di bidang 
teknologi informasi. Selain itu tentunya 
juga untuk meningkatkan kualitas imple-
mentasi teknologi. ”Kami menyeleksi 
lebih dari 100 perusahaan swasta, BUMN, 
BUMD dan instansi pemerintah. Diharap-
kan penerapan IT bisa memberikan nilai 
tambah bagi perusahaan,” ujarnya. 

Menteri Komunikasi dan Informasi 
RI, Rudiantara dalam kesempatan yang 
sama mengatakan, dalam melakukan 
transformasi digital kuncinya bukanlah 
pada kecanggihan teknologinya. ”Bukan 
itu kuncinya. TIK (teknologi informasi dan 
komunikasi) hanya tools (alat) dari ma-
sing-masing korporasi,” kata Rudiantara. 

Yang terpenting menurutnya adalah 
bagaimana IT mengubah penguasaan 
atau proses bisnis suatu korporasi. ”Yang 
penting adalah keberanian mengubah 
business process,” tegasnya. 

 tRansFoRmasi Digital Di PtPn X
Dalam salah satu diskusi, Presiden 

Direktur PT Abyor International Hari 
Tjahjono memaparkan tentang transfor-
masi digital yang dilakukan di PTPN X. 
Implementasinya, dikatakan Hari tidak 
terlepas dari persaingan dunia agro yang 
sangat tinggi. 

”Top management memutuskan 
melakukan transformasi digital untuk 
meningkatkan performa perusahaan. Ini 
tidak hanya di kantor pusat saja tetapi 
hingga ke pabrik gula-pabrik gula,” 
ujarnya. Dengan proses bisnis yang 
terintegrasi, tentunya diharapkan bisa 
terjadi efisiensi. 

Dengan penerapan sistem ERP sejak 
2014, beberapa perubahan sudah mulai 
tampak dan bisa dirasakan hasilnya. 
Misalnya dalam hal financial dan ac-
counting diantaranya financial closing 
yang dulunya dilakukan secara bertahap 
sekarang bisa lebih instan; perhitungan 
pembayaran petani yang dulunya secara 
manual sekarang sudah otomatis meng-
gunakan sistem; estimasi kebutuhan 
cashflow masing-masing PG sulit dilaku-
kan, dengan penerapan IT sudah bisa 

dideteksi sejak awal. 
Kemudian dari segi Sumber Daya 

Manusia, data karyawan dan track record 
karir karyawan yang dulunya sulit dida-
pat sekarang lebih mudah dicari. ”Yang 
lain, kalau dulu sulit mengetahui per-
forma PG, sekarang bisa dilihat PG mana 
yang produktif dan efisien dan biaya 
produksi menurun drastis. ERP diterap-
kan juga hingga ke plantation project, 
purchasing, inventory hingga sales and 
marketing,” kata Hari.

Laporan:   SAP JAyAnti

menJalankan proses bisnis tidak bisa 
lagi dilakukan secara konvensional. Peng-
gunaan teknologi informasi di era digital 
sudah menjadi keharusan agar proses 
bisnis menjadi lebih efisien dan daya sa-
ing meningkat.

Direktur Utama PTPN X, Subiyono 
mengatakan untuk bisa menerapkan IT di 
suatu perusahaan dibutuhkan komitmen 
yang kuat mulai dari tingkat direksi hing-
ga ke tingkat pelaksana. ”Dibutuhkan 
strong leadership untuk mewujudkan ini. 
Karena dari segi bisnis sudah tidak mung-

kin lagi hal-hal yang sifatnya konven-
sional untuk diterapkan,” ujarnya seusai 
menerima penghargaan Top Leader on IT 
leadership dalam Top IT and Telco 2016 
Award di Rafflesia Grand Ballroom, Balai 
Kartini, Jakarta, akhir November lalu. 

Top IT & Telco 2016 adalah penghar-
gaan yang diberikan kepada perusahaan-
perusahaan dan instansi pemerintahan 
yang terbaik dalam melakukan imple-
mentasi dan pemanfaatan teknologi 
informasi untuk meningkatkan kinerja, 
daya saing dan layanan bisnisnya. 

Menurut Subiyono, IT sudah harus 
diterapkan karena kompleksitas bisnis 

di era globalisasi ini sudah sangat luar 
biasa. ”Selain untuk meningkatkan daya 
saing, performance perusahaan harus 
menjadi lebih baik karena menghadapi 
globalisasi, kita harus memandang 
bisnis gula dari perspektif global,” 
tuturnya. 

Persiangan di industri gula tidak 
bisa lagi hanya memandang PTPN-PTPN 
lain atau perusahaan gula di Indonesia. 
Tetapi sudah waktunya melihat ke nega-
ra-negara lain yang tingkat efisiensinya 
tinggi seperti Thailand, India atau China. 

Sementara mengenai penghargaan 
yang diterima PTPN X di bidang IT, Subi-

implementasi teknologi Digital 
ptpn X raih penghargaan

Direktur utama PtPn X, Subiyono menerima 
penghargaan sebagai top It leader dari Menteri 

Kominfo, rudiantara sebagai tOP leader on It 
leadership dalam ajang penghargaan top It & 

telco 2016 award di jakarta.

 Sekretaris Perusahaan PTPN X, Adi Santoso bersama tim IT PTPN X. Implementasi teknologi digital 
yang dilakukan di PTPN X mendapat apresiasi berupa penghargaan Top IT Implementation on Agro 
Industry Sector 2016 dalam ajang Top IT & Telco 2016 Award
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Laporan:   SiSkA PreStiwAti

untuk mendalami isu yang muncul 
terkait penutupan PG Watoetoelis dan 
PG Toelangan, kurang lebih selama 3 jam, 
anggota Komisi VI DPR RI yang juga mer-
angkap sebagai anggota Badan Angga-
ran DPR RI, Ir.H.Bambang Soekartono be-
rada di pabrik gula milik PT Perkebunan 
Nusantara X yang berlokasi di Sidoarjo 
tersebut.

“Karena BUMN adalah salah satu mitra 
di komisi VI, maka kami ingin melihat kon-
disi pabrik gula milik BUMN karena menu-
rut kabar dari Kementerian (BUMN) akan 

ada pabrik gula yang ditutup,” kata Bam-
bang saat disambut oleh Direktur SDM 
PTPN X, Djoko Santoso, GM PG Watoetoe-
lis Benny Basuki Suryo, GM PG Toelangan-
Kremboong Gatot Subiyakto dan seluruh 
manager dari kedua pabrik gula tersebut. 

“Yang terpenting adalah BUMN 
hadir harus bisa memberikan benefit ke 
masyarakat. Karena ini pabrik gula maka 
harus mengamankan sektor pangan. 
Kami di Komisi VI keberatan kalau ada 
pabrik gula yang ditutup karena multiplier 
effect-nya sangat besar. Kami mengharap-
kan pabrik gula tetap eksis, dengan cara 
pembenahan agar produktivitas mening-

Pada musim reses, para anggota dewan biasa melakukan 
kunjungan kerja ke daerah yang merupakan kantong 
pemilih mereka. Tak hanya sekedar mampir menyapa, 
para anggota dewan biasanya juga ‘turun gunung’ 
untuk mengetahui langsung permasalahan yang ada di 
masyarakat. Salah satunya, Bambang Soekartono, anggota 
Komisi VI DPR RI yang mengunjungi PG Toelangan dan PG 
Watoetoelis pada 7 November 2016 lalu. 

Komisi vi Kunjungi pg watoetoelis

pan, gula milik petani juga dihadapkan 
dengan masalah pajak, dimana petani 
tebu akan dikenakan pajak sebesar 10 
persen.

“Masalah pajak ini tentunya sangat 
memberatkan petani dan akan dibebank-
an ke konsumen. Hal ini akan membuat 
produksi gula dalam negeri semakin be-
rat karena gula kita harus bersaing den-
gan gula impor,” paparnya.

Pihaknya akan mengusulkan agar 
permasalahan-permasalahan gula rafi-
nasi impor yang tidak berbasis tebu harus 
segera dihentikan. Sebab, impor gula 
rafinasi tidak berbasis tebu sangat ber-
potensi untuk menurunkan minat petani 
dalam menanam tebu. Bila hal itu terjadi 
maka pabrik gula akan semakin berat un-
tuk memenuhi pasok bahan bakunya. 

Masih menurut Bambang, bila on farm 
berkurang maka tugas dari Kementerian 

Pertanian untuk mengatur lagi agar petani 
bisa tertib dalam menanam dan Perpres 
tahun 1975 harus kembali diberlakukan. 
Bila perlu, petani diberi ultimatum, jika 
ada tanah atau lahan produktif yang dibi-
arkan dan menjadi tidak produktif dalam 
jangka waktu tertentu maka tanah terse-
but harus dikembalikan ke pemerintah.

Bambang juga mengungkapkan ke-
bijakan tanam paksa yang dulu dilakukan 
oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak 
lain untuk mengamankan pasok bahan 
baku. Untuk kembali mengadopsi sistem 
tersebut, perlu adanya komunikasi antara 
Kementerian Pertanian dan Kementerian 
BUMN tentang berapa jumlah pasok tebu 
yang dibutuhkan. Sehingga Kementerian 
Pertanian bisa mengatur daerah-daerah 
tertentu untuk menanam tebu, begitu 
pula dengan komoditi lain. 

“Dengan pengaturan tersebut, selain 

pasok bahan baku terpenuhi. Petani juga 
terlindungi dan minat tani masyarakat 
bisa ditingkatkan,” tuturnya. 
Selain itu, ungkap Bambang, masalah 
tata ruang juga harus jelas dan tegas. 
Lahan-lahan produktif tidak boleh dialih-
fungsikan menjadi areal industri maupun 
properti. Menyinggung soal keberadaan 
pabrik gula swasta, Bambang menyam-
paikan swasta itu memang harus ada. 
Namun, BUMN sebenarnya mempunyai 
kesempatan yang lebih besar karena bisa 
bekerjasama dengan instansi lainnya 
mengingat selama ini pasar gula masih 
dikuasai BUMN. Kompetitor swasta jus-
tru harus memicu BUMN, namun dengan 
catatan BUMN ini tidak boleh dimatikan. 
Karena target BUMN bukan semata-mata 
mengejar keuntungan tetapi sebagai sta-
bilisator dan memberikan manfaat kepa-
da masyarakat.

kat,” tuturnya. 
Bambang juga menambahkan, ada be-

berapa kebijakan yang perlu diubah agar 
bisa membantu peningkatan produktivi-
tas di pabrik gula. Hal tersebut diaminkan 
oleh GM PG Toelangan-Kremboong dan 
GM PG Watoetoelis. Salah satunya ada-
lah Peraturan Presiden tahun 1975 yang 
dihapus pada 2012, tentang penanaman 
semua komoditi yang diatur oleh pe-
merintah sehingga kebutuhan komoditi 
terpenuhi. Dengan dihapusnya Perpres 
tersebut, maka petani akan menanam ko-
moditi manapun yang mereka suka.

“Inilah yang menjadi salah satu per-
masalahan sulitnya bahan baku tebu un-
tuk pabrik gula,” ungkapnya.

Selain masalah bahan baku, sambung 
Bambang, masalah di industri gula ini 
adalah keengganan petani untuk mena-
nam tebu karena dianggap kurang mem-
berikan nilai tambah. Serapan gula milik 
petani masih sangat rendah karena gula 
milik petani masih menggunakan sistem 
lelang, sementara gula milik PTPN sudah 
diserap oleh Bulog. Selain masalah sera-
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untuk mendalami isu yang muncul 
terkait penutupan PG Watoetoelis dan 
PG Toelangan, kurang lebih selama 3 jam, 
anggota Komisi VI DPR RI yang juga mer-
angkap sebagai anggota Badan Angga-
ran DPR RI, Ir.H.Bambang Soekartono be-
rada di pabrik gula milik PT Perkebunan 
Nusantara X yang berlokasi di Sidoarjo 
tersebut.

“Karena BUMN adalah salah satu mitra 
di komisi VI, maka kami ingin melihat kon-
disi pabrik gula milik BUMN karena menu-
rut kabar dari Kementerian (BUMN) akan 

ada pabrik gula yang ditutup,” kata Bam-
bang saat disambut oleh Direktur SDM 
PTPN X, Djoko Santoso, GM PG Watoetoe-
lis Benny Basuki Suryo, GM PG Toelangan-
Kremboong Gatot Subiyakto dan seluruh 
manager dari kedua pabrik gula tersebut. 

“Yang terpenting adalah BUMN 
hadir harus bisa memberikan benefit ke 
masyarakat. Karena ini pabrik gula maka 
harus mengamankan sektor pangan. 
Kami di Komisi VI keberatan kalau ada 
pabrik gula yang ditutup karena multiplier 
effect-nya sangat besar. Kami mengharap-
kan pabrik gula tetap eksis, dengan cara 
pembenahan agar produktivitas mening-

Pada musim reses, para anggota dewan biasa melakukan 
kunjungan kerja ke daerah yang merupakan kantong 
pemilih mereka. Tak hanya sekedar mampir menyapa, 
para anggota dewan biasanya juga ‘turun gunung’ 
untuk mengetahui langsung permasalahan yang ada di 
masyarakat. Salah satunya, Bambang Soekartono, anggota 
Komisi VI DPR RI yang mengunjungi PG Toelangan dan PG 
Watoetoelis pada 7 November 2016 lalu. 
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berikan nilai tambah. Serapan gula milik 
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diserap oleh Bulog. Selain masalah sera-



34 PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016 35PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016

Laporan :   SekAr Arum Cm

kunJungan ini dilakukan ke beberapa 
pabrik gula di Jawa Timur. Satu dian-
taranya adalah Pabrik Gula Kremboong. 
Dalam lawatannya tersebut, rombongan 
dari Deputi Perekonomian Sekretariat 
Kabinet ingin mengetahui segala hal 
mengenai industri gula. Mulai dari 
perkembangan industri gula, persoalan 
tata niaga gula, hingga berlanjut ke ber-
bagai problem yang sering dihadapi oleh 
para petani.

Aprilian Winata, perwakilan dari 
Kedeputian Perekonomian Sekretariat 

Kabinet mengutarakan bahwa kunjun-
gannya kali ini merupakan tindak lanjut 
dari instruksi Presiden terkait swasemba-
da gula. Untuk itu pihaknya akan melaku-
kan kunjungan ke beberapa pabrik gula 
di Jawa Timur untuk mengumpulkan 
data dan pemantauan stabilisasi harga 
gula.

“Dari yang dipaparkan tadi, sejauh 
ini memang ada permasalahan berat 
dan kompleks yang cukup membebani 
industri gula tanah air. Mulai dari sistem 
on farm, off farm, tata niaga, kran impor, 
dan lain sebagainya,” tuturnya.

Tentunya, lanjut Aprilian, setelah kun-

jungan itu selesai dan semua data yang 
dibutuhkan terkumpul, maka pihaknya 
akan memberikan langsung kepada 
pimpinan pusat yang lebih berwenang 
agar nantinya dapat dibuat kebijakan 
– kebijakan yang dapat mengakomodir 
segala kepentingan industri gula tanah 
air.

Menurut Aprilian, di pabrik gula 
milik PTPN X berbagai inovasi baik on 
farm ataupun off farm sudah sangat baik 
dilakukan. Sekaligus PTPN X berhasil 
menjadi pelopor diversifikasi industri 
gula nasional, di mana produsen gula 
terutama di lingkungan Badan Usaha 

Kamis 24 november 
lalu, PG Kremboong 
mendapatkan 
kunjungan istimewa 
dari Deputi 
Perekonomian 
Sekretariat Kabinet. 
Kunjungan ini 
merupakan tindak 
lanjut dari arahan 
Presiden joko 
widodo mengenai 
swasembada gula.

Milik Negara (BUMN) didorong untuk 
tak hanya memproduksi gula saja, tapi 
juga mengoptimalkan seluruh produk 
turunan lain seperti bioetanol dari lim-
bah cair (tetes tebu) dan listrik berbasis 
ampas tebu.

Diversifikasi sangat relevan dilaku-
kan mengingat tebu merupakan bahan 
utama pembuatan gula ternyata juga 
mengandung berbagai bahan lain yang 
bisa ditingkatkan nilai tambahnya. 
Langkah ini juga menjadi jawaban ketika 
harga gula kerap berfluktuasi.

“Namun yang menjadi berita sedih 
adalah kebijakan terkait penutupan 

beberapa pabrik gula. Nah, ini yang 
sedang kita telusuri bersama. Sebagian 
tadi mengemukakan bahwa minimnya 
pasokan bahan baku tanaman tebu yang 
makin terkikis dengan banyaknya lahan 
yang beralih fungsi dan ada juga yang 
mengutarakan terkait kebijakan yang 
ada. Untuk itu kami perlu menggali lebih 
dalam informasi yang ada dan menerus-
kannya kepada pimpinan untuk di follow 
up kembali,” jelasnya.

Besar harapan Aprilian bahwa den-
gan adanya kunjungan tersebut akan 
membawa dampak positif bagi perkem-
bangan industri gula ke depan. Segala 

permasalahan dapat ditelusuri dari pang-
kalnya sehingga swasembada gula akan 
segera tercapai seperti yang diinginkan.

Sementara itu, hadir dalam kesem-
patan yang sama, Direktur Operasional 
PTPN X, Tarsisius Sutaryanto sangat 
menyambut baik kunjungan tersebut. Ia 
berharap bahwa dengan adanya kunjun-
gan tersebut permasalahan yang terjadi 
dalam industri gula dapat tersampaikan 
pada stakeholder berkaitan sehingga 
nantinya ada jalan keluar yang baik un-
tuk bersama. “Semoga dengan upaya ini, 
langkah untuk menuju swasembada gula 
dapat semakin dekat,” pungkasnya.

sekretariat Kabinet 
Berkunjung ke
pg Kremboong

varietasvarietas
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Aprilian Winata, perwakilan dari 
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sebagai bentuk kepedulian Pabrik Gula 
(PG) Tjoekir kepada warga sekitar di ling-
kungan pabrik, PG yang berada di kawasan 
Jombang tersebut memberikan 3.652 paket 
bantuan sembako kepada warga Kelurahan 
Jatirejo dan Tjoekir pada Kamis, 8 Desem-
ber yang lalu di Balai Desa Jatirejo, Diwek, 
Jombang. Bantuan diserahkan secara sim-
bolis langsung oleh General Manager PG 
Tjoekir, Abdul Munib kepada warga. Menu-
rutnya, kegiatan yang sudah berlangsung 
secara rutin hampir kurang lebih 10 tahun 
terakhir ini merupakan agenda tahunan 
yang selalu dilakukan di awal dan akhir gi-
ling pabrik gula.

“Untuk totalnya sendiri, setidaknya ada 
8 desa yang menerima bantuan antara lain 
desa Jatirejo, Cukir, Tebu Ireng, Bumirejo, 
Sumoyono, Wonosari, Nanggungan, dan 
Pacul Gowang. Kegiatan ini merupakan 
bentuk kepedulian PG kepada warga seki-
tar, sekaligus bentuk rasa terima kasih atas 
kerjasama menyukseskan swasembada 
gula,” tandas Munib.

Sementara itu Lurah Jatirejo, Samsul 
Huda, yang hadir dalam kesempatan yang 

sama mengungkapkan rasa terima kasihnya 
atas kepedulian PG Tjoekir kepada warga 
desanya. “Semoga kerjasama ini bermanfaat 
dan tak hanya berhenti disini saja. Sejauh ini 
warga Jatirejo memang sangat membutuh-
kan bantuan pasalnya kebanyak an dari para 
warga ini adalah janda yang sudah berusia 
lanjut dan ha nya mengandalkan finansial 
dari anak atau hanya berkebun saja,” ujar 
pria berkumis tersebut.

Ucapan terima kasih juga datang dari 

salah satu warga, Suratin, nenek berusia 
lanjut inipun mengutarakan bahwa ini 
meru pakan kali kesekian ia menerima ban-
tuan. Setiap tahunnya bahkan untuk bing-
kisan sembako yang diberikan mengalami 
pe ningkatan. “Terima kasih banyak, semo-
ga PG Tjoekir makin jaya dan makin dekat 
dengan warganya sehingga terus mem-
bantu kami yang membutuhkan ini,” pung-
kas nenek berusia 78 tahun tersebut.

sekar arum cm

PG Tjoekir Bagikan 3.652 Paket Sembako

untuk kali pertama pasca dilantik sebagai dewan komisaris 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, YB Priyatmo dan Arvan 
Rivaldy Raebion Siregar mengunjungi dan melihat proses 
produksi di dua pabrik gula, yaitu Pabrik Gula (PG) Watoetoelis 
dan PG Gempolkrep, Kamis (10/11). Tidak hanya melihat pro-
ses produksi di pabrik, keduanya juga melihat kebun baik Tebu 
Sendiri (TS)  maupun Tebu Rakyat (TR). 

Ditemui saat menikmati sejuknya Kebun Keboan yang ter-
letak di Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang, YB Priyatmo 
mengatakan tujuan kunjungan ini tidak lain adalah sebagian 
dari tugasnya sebagai dewan komisaris. “Saat ini mekanisasi 
memang sudah mulai dilakukan namun belum menyeluruh. Ke 
depan, mekanisasi menjadi satu-satunya jawaban akan sulit dan 
mahalnya tenaga tebang. Terkait adanya pabrik gula swasta, hal 
ini harus bisa menjadi wake up call bagi kita dan bisa memacu 
kita untuk terus kreatif dan menjadi labih baik,” terangnya. 

Priyatmo mengungkapkan dari hasil kunjungan dan pen-
jelasan dari kedua general manager tersebut, dirinya bisa me-
nyimpulkan bahwa sistem pengelolaan mulai dari tanaman 

hingga proses produksi di pabrik sangatlah penting. Baik itu 
pengelolaan sumber daya manusia, hingga ke pengelolaan 
sistem kemitraan dengan petani tebu. 

Ditempat yang sama Arvan mengungkapkan sebagai 
orang baru di industri gula, maka dirinya ingin melihat secara 
langsung bagaimana proses industri gula mulai dari tebu yang 
masih di kebun hingga proses produksi di dalam pabrik. Arvan 
menambahkan pabrik gula sebagai produsen produk makan-
an, sudah seharusnya memenuhi standar higienis. Dari kedua 
pabrik gula yang telah di datangi, Arvan melihat layout dan 
kebersihan PG Gempolkrep jauh lebih baik bila dibandingkan 
dengan di PG Watoetoelis. Meskipun di PG Gempolkrep masih 
bisa untuk ditingkatkan dan disempurnakan lagi. 

“Selain di sisi pabrik, saya juga melihat dua kebun, baik itu 
pengelolaan kebun sendiri maupun kebun rakyat. Dari kedua 
kebun tersebut, apapun status kepemilikan kebun kalau dike-
lola dengan baik maka potensi produktivitasnya juga sangat 
tinggi,” jelasnya.
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beRtemPat di Hotel Insumo Kediri, para 
pengurus baru dilantik langsung oleh 
Ketua APTRI PTPN X, H. Mubin, Ketua 
Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AP-
TRI Abdul Wahid, dan Direktur Produksi 
PTPN X, T. Sutaryanto. Menurut Mubin, 
para pengurus DPC APTRI masa bakti 
2016-2021 yang baru dilantik tersebut 
dipenuhi dengan semangat dan dedikasi 
pasalnya hampir semua anggota rata-
rata merupakan wajah baru dan petani 
generasi muda. 

“Saya sangat me-
naruh harapan besar 
kepada para anak-anak 
muda pengurus yang 
baru dilantik ini. Semo-
ga mereka dapat men-
jalankan tugas dan ber-
pedoman pada amanah 
dari anggota. Kepada seluruh anggota, 
juga diharapkan untuk menjaga kekom-
pakan serta bermitra baik dengan pabrik 
gula. Sehingga semua pihak yang berke-
pentingan, mulai pabrik gula, petani dan 
stakeholder bisa bersatu. Terlebih dengan 
anomali iklim yang cukup memberatkan 

ini,” terangnya.
Dengan pola kemitraan yang baik, di-

harapkan dapat mengembalikan segala 
persoalan produktivitas budidaya tebu. 
Ditambahkan Mubin bahwa sejauh ini 
kerjasama yang  terjalin dengan PTPN 
X sudah sangat baik. Semoga ke depan 
kerjasama yang tercipta bisa semakin 
baik lagi. Tentunya dengan perbaikan 
pelayanan yang terus dilakukan oleh 
PTPN X.

Selain faktor alam, berkurangnya tan-
aman tebu juga disebabkan oleh keeng-
ganan petani untuk menanam tebu. Hal 

itu disebabkan oleh adanya keterbatasan 
biaya dan adanya risiko rugi dari harga 
gula yang fluktuatif. Selain itu, kebutu-
han pupuk juga sempat sulit terpenuhi.

“Apabila ada keterbatasan biaya, 
pasti tanaman tidak terawat dengan 
baik. Kalau ingin swasembada gula yang 

berdaya saing itu tercapai, perluasan 
areal tebu itu bisa dicapai, maka cukupi 
biayanya melalui kredit dengan bunga 
yang tidak memberatkan. Itu tugas pe-
merintah. Kedua, beri pupuk tepat wak-
tu,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Mubin, pihaknya 
akan melakukan sejumlah program 
dengan para pihak terkait mengenai 
penataan jumlah bahan baku dan juga 
pemetaan distribusi ke masing-masing 
pabrik gula. Sehingga pasokan bahan 
baku tebu dapat berjalan lancar sesuai 
target yang diinginkan.

“Itu yang akan 
segera kita godhog ber-
sama, terlebih dengan 
kebijakan terbaru men-
genai ditidurkannya 
beberapa pabrik gula. 
Tentunya hal tersebut 
menjadi PR kita bersa-

ma agar nantinya bagaimana nasib para 
petani tebu ke depan tidak terganggu 
mengenai hal tersebut dan jangan sam-
pai mereka berputus asa sehingga akan 
berhenti menanam tebu dan memilih 
menanam komoditas tanaman lainnya,” 
pungkasnya.

pelantikan aptri wilayah ptpn X
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X Jawa Timur melantik pengurus baru masa bakti 2016 - 2021 pada Selasa (26/10).

“aPaBila aDa keTerBaTasan Biaya, PasTi TanaMan TiDak TerawaT 
DenGan Baik. kalau inGin swaseMBaDa Gula yanG BerDaya sainG 
iTu TerCaPai, Perluasan areal TeBu iTu Bisa DiCaPai, Maka CukuPi 

Biayanya Melalui kreDiT DenGan BunGa yanG TiDak MeMBeraTkan. 
iTu TuGas PeMerinTah. keDua, Beri PuPuk TePaT wakTu,”
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sebagai bentuk kepedulian Pabrik Gula 
(PG) Tjoekir kepada warga sekitar di ling-
kungan pabrik, PG yang berada di kawasan 
Jombang tersebut memberikan 3.652 paket 
bantuan sembako kepada warga Kelurahan 
Jatirejo dan Tjoekir pada Kamis, 8 Desem-
ber yang lalu di Balai Desa Jatirejo, Diwek, 
Jombang. Bantuan diserahkan secara sim-
bolis langsung oleh General Manager PG 
Tjoekir, Abdul Munib kepada warga. Menu-
rutnya, kegiatan yang sudah berlangsung 
secara rutin hampir kurang lebih 10 tahun 
terakhir ini merupakan agenda tahunan 
yang selalu dilakukan di awal dan akhir gi-
ling pabrik gula.

“Untuk totalnya sendiri, setidaknya ada 
8 desa yang menerima bantuan antara lain 
desa Jatirejo, Cukir, Tebu Ireng, Bumirejo, 
Sumoyono, Wonosari, Nanggungan, dan 
Pacul Gowang. Kegiatan ini merupakan 
bentuk kepedulian PG kepada warga seki-
tar, sekaligus bentuk rasa terima kasih atas 
kerjasama menyukseskan swasembada 
gula,” tandas Munib.

Sementara itu Lurah Jatirejo, Samsul 
Huda, yang hadir dalam kesempatan yang 

sama mengungkapkan rasa terima kasihnya 
atas kepedulian PG Tjoekir kepada warga 
desanya. “Semoga kerjasama ini bermanfaat 
dan tak hanya berhenti disini saja. Sejauh ini 
warga Jatirejo memang sangat membutuh-
kan bantuan pasalnya kebanyak an dari para 
warga ini adalah janda yang sudah berusia 
lanjut dan ha nya mengandalkan finansial 
dari anak atau hanya berkebun saja,” ujar 
pria berkumis tersebut.

Ucapan terima kasih juga datang dari 

salah satu warga, Suratin, nenek berusia 
lanjut inipun mengutarakan bahwa ini 
meru pakan kali kesekian ia menerima ban-
tuan. Setiap tahunnya bahkan untuk bing-
kisan sembako yang diberikan mengalami 
pe ningkatan. “Terima kasih banyak, semo-
ga PG Tjoekir makin jaya dan makin dekat 
dengan warganya sehingga terus mem-
bantu kami yang membutuhkan ini,” pung-
kas nenek berusia 78 tahun tersebut.

sekar arum cm

PG Tjoekir Bagikan 3.652 Paket Sembako

untuk kali pertama pasca dilantik sebagai dewan komisaris 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, YB Priyatmo dan Arvan 
Rivaldy Raebion Siregar mengunjungi dan melihat proses 
produksi di dua pabrik gula, yaitu Pabrik Gula (PG) Watoetoelis 
dan PG Gempolkrep, Kamis (10/11). Tidak hanya melihat pro-
ses produksi di pabrik, keduanya juga melihat kebun baik Tebu 
Sendiri (TS)  maupun Tebu Rakyat (TR). 

Ditemui saat menikmati sejuknya Kebun Keboan yang ter-
letak di Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang, YB Priyatmo 
mengatakan tujuan kunjungan ini tidak lain adalah sebagian 
dari tugasnya sebagai dewan komisaris. “Saat ini mekanisasi 
memang sudah mulai dilakukan namun belum menyeluruh. Ke 
depan, mekanisasi menjadi satu-satunya jawaban akan sulit dan 
mahalnya tenaga tebang. Terkait adanya pabrik gula swasta, hal 
ini harus bisa menjadi wake up call bagi kita dan bisa memacu 
kita untuk terus kreatif dan menjadi labih baik,” terangnya. 

Priyatmo mengungkapkan dari hasil kunjungan dan pen-
jelasan dari kedua general manager tersebut, dirinya bisa me-
nyimpulkan bahwa sistem pengelolaan mulai dari tanaman 

hingga proses produksi di pabrik sangatlah penting. Baik itu 
pengelolaan sumber daya manusia, hingga ke pengelolaan 
sistem kemitraan dengan petani tebu. 

Ditempat yang sama Arvan mengungkapkan sebagai 
orang baru di industri gula, maka dirinya ingin melihat secara 
langsung bagaimana proses industri gula mulai dari tebu yang 
masih di kebun hingga proses produksi di dalam pabrik. Arvan 
menambahkan pabrik gula sebagai produsen produk makan-
an, sudah seharusnya memenuhi standar higienis. Dari kedua 
pabrik gula yang telah di datangi, Arvan melihat layout dan 
kebersihan PG Gempolkrep jauh lebih baik bila dibandingkan 
dengan di PG Watoetoelis. Meskipun di PG Gempolkrep masih 
bisa untuk ditingkatkan dan disempurnakan lagi. 

“Selain di sisi pabrik, saya juga melihat dua kebun, baik itu 
pengelolaan kebun sendiri maupun kebun rakyat. Dari kedua 
kebun tersebut, apapun status kepemilikan kebun kalau dike-
lola dengan baik maka potensi produktivitasnya juga sangat 
tinggi,” jelasnya.
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Ketua APTRI PTPN X, H. Mubin, Ketua 
Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AP-
TRI Abdul Wahid, dan Direktur Produksi 
PTPN X, T. Sutaryanto. Menurut Mubin, 
para pengurus DPC APTRI masa bakti 
2016-2021 yang baru dilantik tersebut 
dipenuhi dengan semangat dan dedikasi 
pasalnya hampir semua anggota rata-
rata merupakan wajah baru dan petani 
generasi muda. 

“Saya sangat me-
naruh harapan besar 
kepada para anak-anak 
muda pengurus yang 
baru dilantik ini. Semo-
ga mereka dapat men-
jalankan tugas dan ber-
pedoman pada amanah 
dari anggota. Kepada seluruh anggota, 
juga diharapkan untuk menjaga kekom-
pakan serta bermitra baik dengan pabrik 
gula. Sehingga semua pihak yang berke-
pentingan, mulai pabrik gula, petani dan 
stakeholder bisa bersatu. Terlebih dengan 
anomali iklim yang cukup memberatkan 

ini,” terangnya.
Dengan pola kemitraan yang baik, di-

harapkan dapat mengembalikan segala 
persoalan produktivitas budidaya tebu. 
Ditambahkan Mubin bahwa sejauh ini 
kerjasama yang  terjalin dengan PTPN 
X sudah sangat baik. Semoga ke depan 
kerjasama yang tercipta bisa semakin 
baik lagi. Tentunya dengan perbaikan 
pelayanan yang terus dilakukan oleh 
PTPN X.

Selain faktor alam, berkurangnya tan-
aman tebu juga disebabkan oleh keeng-
ganan petani untuk menanam tebu. Hal 

itu disebabkan oleh adanya keterbatasan 
biaya dan adanya risiko rugi dari harga 
gula yang fluktuatif. Selain itu, kebutu-
han pupuk juga sempat sulit terpenuhi.

“Apabila ada keterbatasan biaya, 
pasti tanaman tidak terawat dengan 
baik. Kalau ingin swasembada gula yang 

berdaya saing itu tercapai, perluasan 
areal tebu itu bisa dicapai, maka cukupi 
biayanya melalui kredit dengan bunga 
yang tidak memberatkan. Itu tugas pe-
merintah. Kedua, beri pupuk tepat wak-
tu,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Mubin, pihaknya 
akan melakukan sejumlah program 
dengan para pihak terkait mengenai 
penataan jumlah bahan baku dan juga 
pemetaan distribusi ke masing-masing 
pabrik gula. Sehingga pasokan bahan 
baku tebu dapat berjalan lancar sesuai 
target yang diinginkan.

“Itu yang akan 
segera kita godhog ber-
sama, terlebih dengan 
kebijakan terbaru men-
genai ditidurkannya 
beberapa pabrik gula. 
Tentunya hal tersebut 
menjadi PR kita bersa-

ma agar nantinya bagaimana nasib para 
petani tebu ke depan tidak terganggu 
mengenai hal tersebut dan jangan sam-
pai mereka berputus asa sehingga akan 
berhenti menanam tebu dan memilih 
menanam komoditas tanaman lainnya,” 
pungkasnya.
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varietas

tiDak ingin ketinggalan untuk memper-
ingati Hari Sumpah Pemuda ke-88 Tahun 
2016, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X mencontoh semangat pemuda untuk 
mensinergikan semua bagian di PTPN X 
untuk kemajuan perusahaan. Dalam sua-
sana penuh keceriaan, seluruh karyawan 
Kantor Direksi PTPN X menggerakan ba-
dan mengikuti alunan musik dan gerakan 
yang dicontohkan oleh instruktur senam 
di lapangan parkir belakang, Jumat (28/10) 
Tidak hanya karyawan saja, di barisan de-
pan tampak para pejabat puncak dan tiga 
orang direksi yang juga bermandi keringat 
mengikuti rancak musik SKJ Nona Manis. 

Ditemui usai senam, Direktur SDM dan 
Umum, Djoko Santoso mengungkapkan 

Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak 
sejarah yang penting bagi bangsa Indone-
sia. “Bangsa Indonesia bisa merdeka karena 
seluruh rakyatnya bersatu dan mensinergi-
kan semua suku bangsa di nege ri ini untuk 
meraih kemerdekaan. Semangat mensi-
nergikan semua bagian inilah yang harus 
kita tumbuhkan dalam rangka memba-
ngun perusahaan ini,” kata Djoko. 

“Pemuda kan selalu bergerak, selalu 
ingin tahu dan tidak mudah puas. Sema-
ngat itulah yang harus selalu ada di se-
luruh karyawan PTPN X. Dengan momen 
Sumpah Pemuda ini, kami ingin kembali 
mengingatkan kepada seluruh karyawan 
untuk terus mensinergikan semua kekuat-
an dalam diri masing-masing demi kema-

PTPN X Peringati Hari
Sumpah Pemuda

juan perusahaan kita tercinta,” paparnya. 
Djoko juga menghimbau kepada seluruh 
karyawan PTPN X untuk terus meng-
upgrade skill agar mampu mengikuti pe-
rubahan yang ada. Serta jangan sampai 
terjebak pada rutinitas dan berpuas diri 
karena PTPN X menjadi yang terbaik maka 
hal ini sangat berbahaya. 

siska Prestiwati

aktivitas Bisnis yang dilakukan PT Perkebunan Nusan-
tara (PTPN) X menarik perhatian pengajar dari Departe-
men Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Univer-
sitas Gajah Mada. 20 dosen yang mengikuti kunjungan 
secara aktif menanyakan berbagai kegiatan usaha yang 
dilakukan perusahaan perkebunan milik negara ini.

"Kami ingin memberikan bekal kepada para dosen 
tentang aktivitas bisnis di perusahaan. Karena kalau di 
kampus kan lebih banyak berbicara tentang teori," kata 
Sekretaris Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas 
Pertanian UGM, Subejo saat berkunjung ke Kantor Direksi 
PTPN X di Jln Jembatan Merah, Surabaya. Dosen-dosen 
yang mengikuti kunjungan diharapkan bisa mengetahui 
secara detail praktek di lapangan sehingga bisa dijadikan 
tambahan pengetahuan untuk pelajaran di perguruan 
tinggi. 

PTPN X dinilai sebagai salah 
satu perusahaan perkebunan 
yang aktivitas bisnisnya bagus 
dan memiliki komoditas strat-
egis sehingga layak menjadi 
acuan pembelajaran. ”Dan ini 
sesuai juga dengan departemen 
kami, Sosial Ekonomi Pertanian. 
Bagaimana pelaku yaitu perusa-
haan perkebunan ini mengelola 
usahanya dilihat dari aspek 
sosial ekonomi,” tuturnya. 

Mulai dari pendekatan ke 
petani, mengatur keuangan pe-

rusahaan dan perkembangan bisnisnya. Tidak ketinggalan 
pula aspek manusia yang ada di dalamnya. 

Selain itu, Subejo menambahkan, diharapkan juga bisa 
dilakukan rintisan kerjasama baik magang maupun prak-
tikum mahasiswa Departemen Sosial Ekonomi Pertanian 
UGM. "Atau bisa juga karyawan PTPN melanjutkan studi di 
UGM," ujarnya.

Kepala Urusan Areal dan Budidaya PTPN X, Tri Darwa-
hono mengatakan PTPN X yang sekitar 90 persen lahannya 
adalah milik petani, membutuhkan masukan dari sisi sosial 
ekonomi dalam kegiatan usahanya. "Misalnya saja tentang 
hubungan dengan petani. Sekarang ini petani tidak bisa 
lagi instruktif sehingga dibutuhkan pendekatan khusus 
agar petani tetap loyal dengan PG PTPN X," tuturnya. Dari 
sisi sosial, perlu terus ditumbuhkan rasa memiliki petani 

terhadap perusahaan agar lahan 
perkebunan tebu tidak terus 
berkurang. 

Sementara itu, dari sisi bis-
nisnya, perusahaan juga ditun-
tut terus berinovasi melakukan 
perubahan produk dan pasar. 
Seperti misalnya yang dilakukan 
PTPN X dengan menghasilkan 
gula premium serta masuk ke 
bidang energi dengan mem-
produksi bioetanol dan listrik. 
Bahkan melalui cogeneration 
yang dimiliki, PTPN X sudah ber-
hasil menjual listrik ke PLN. 

sosek pertanian Ugm pelajari 
aktivitas Bisnis ptpn X

varietas

kebeRhasilan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X dalam 
menerapkan sistem Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis 
ERP, rupanya diapresiasi oleh PTPN lainnya. Terbukti pada 5 
hingga 6 Oktober yang lalu, PTPN V melakukan studi ban ding 
ke PTPN X terkait hal tersebut. Heri Wibowo selaku Kepala 
Bagian SDM PTPN V mengutarakan bahwa kunjungannya 
kali ini adalah dalam rangka melakukan studi banding terkait 
pengelolaan sistem SDM yang ada di PTPN X, selain itu hal ini 
juga  merupakan upaya PTPN V untuk pengoptimalan SDM 
yang ada didalamnya . “Kami ingin melihat secara langsung 
bagaimana PTPN X melakukan terobosan di bidang SDM, di-
harapkan nantinya teroboson tersebut  juga dapat diaplikasi-
kan pula di PTPN  V kedepan,” terangnya. Ditambahkan Heri, 
bahwasanya dengan adanya sistem yang baik maka 
akan dapat meningkatkan efektifitas ki-
nerja karyawan dan efisiensi pada peru-
sahaan akan juga terlaksana.

“SDM merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari pe-
rusahaan. Karena perubahan 
bisnis perusahaan  yang makin 
kompetitif dengan adanya 
MEA maka perlu dilakukan 
pengembangan kualitas 
SDM. Pengembangan kuali-
tas SDM biasanya dilakukan 
melalui berbagai langkah 

konkrit satu diantaranya dengan melakukan percontohan 
kepada perusahaan yang sudah lebih dulu melaksanakan 
dan berhasil satu diantaranya yaitu PTPN X,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur SDM dan Umum PTPN X, Djoko 
Santoso menyambut baik atas kedatangan PTPN V terkait 
studi banding sistem pengelolaan SDM di PTPN X. “SDM 
yang berkualitas merupakan kunci penggerak perusahaan. 
Dengan adanya SDM yang mampu menggerakkan peru-
sahaan dengan baik, maka suatu perusahaan akan mampu 
berkembang dan melakukan pekerjaannya dengan efektif 
dan efisien,” terangnya.

Djoko pun berpesan bahwa mindset 
tentang tenaga kerja yang berlimpah harus 
diubah. Karyawan tidak lagi menjadi beban 

perusahaan. Namun, karyawan adalah 
aset perusahaan sekaligus kekuatan 

bagi perusahaan dalam menghadapi 
tantangan bisnis ke depan. Strate-

gi yang diambil manajemen 
PTPN X pun bukan member-

hentikan atau mengurangi 
jumlah tenaga kerja, tetapi 
mendorong mereka untuk 
memiliki kesadaran kolek-
tif yakni semangat juang 
dan loyalitas yang tinggi 
kepada perusahaan.

PTPN V Studi Banding Pengelolaan SDM di PTPN X

ilUst:google
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varietas
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karyawan PTPN X untuk terus meng-
upgrade skill agar mampu mengikuti pe-
rubahan yang ada. Serta jangan sampai 
terjebak pada rutinitas dan berpuas diri 
karena PTPN X menjadi yang terbaik maka 
hal ini sangat berbahaya. 

siska Prestiwati

aktivitas Bisnis yang dilakukan PT Perkebunan Nusan-
tara (PTPN) X menarik perhatian pengajar dari Departe-
men Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Univer-
sitas Gajah Mada. 20 dosen yang mengikuti kunjungan 
secara aktif menanyakan berbagai kegiatan usaha yang 
dilakukan perusahaan perkebunan milik negara ini.

"Kami ingin memberikan bekal kepada para dosen 
tentang aktivitas bisnis di perusahaan. Karena kalau di 
kampus kan lebih banyak berbicara tentang teori," kata 
Sekretaris Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas 
Pertanian UGM, Subejo saat berkunjung ke Kantor Direksi 
PTPN X di Jln Jembatan Merah, Surabaya. Dosen-dosen 
yang mengikuti kunjungan diharapkan bisa mengetahui 
secara detail praktek di lapangan sehingga bisa dijadikan 
tambahan pengetahuan untuk pelajaran di perguruan 
tinggi. 

PTPN X dinilai sebagai salah 
satu perusahaan perkebunan 
yang aktivitas bisnisnya bagus 
dan memiliki komoditas strat-
egis sehingga layak menjadi 
acuan pembelajaran. ”Dan ini 
sesuai juga dengan departemen 
kami, Sosial Ekonomi Pertanian. 
Bagaimana pelaku yaitu perusa-
haan perkebunan ini mengelola 
usahanya dilihat dari aspek 
sosial ekonomi,” tuturnya. 

Mulai dari pendekatan ke 
petani, mengatur keuangan pe-

rusahaan dan perkembangan bisnisnya. Tidak ketinggalan 
pula aspek manusia yang ada di dalamnya. 

Selain itu, Subejo menambahkan, diharapkan juga bisa 
dilakukan rintisan kerjasama baik magang maupun prak-
tikum mahasiswa Departemen Sosial Ekonomi Pertanian 
UGM. "Atau bisa juga karyawan PTPN melanjutkan studi di 
UGM," ujarnya.

Kepala Urusan Areal dan Budidaya PTPN X, Tri Darwa-
hono mengatakan PTPN X yang sekitar 90 persen lahannya 
adalah milik petani, membutuhkan masukan dari sisi sosial 
ekonomi dalam kegiatan usahanya. "Misalnya saja tentang 
hubungan dengan petani. Sekarang ini petani tidak bisa 
lagi instruktif sehingga dibutuhkan pendekatan khusus 
agar petani tetap loyal dengan PG PTPN X," tuturnya. Dari 
sisi sosial, perlu terus ditumbuhkan rasa memiliki petani 

terhadap perusahaan agar lahan 
perkebunan tebu tidak terus 
berkurang. 

Sementara itu, dari sisi bis-
nisnya, perusahaan juga ditun-
tut terus berinovasi melakukan 
perubahan produk dan pasar. 
Seperti misalnya yang dilakukan 
PTPN X dengan menghasilkan 
gula premium serta masuk ke 
bidang energi dengan mem-
produksi bioetanol dan listrik. 
Bahkan melalui cogeneration 
yang dimiliki, PTPN X sudah ber-
hasil menjual listrik ke PLN. 

sosek pertanian Ugm pelajari 
aktivitas Bisnis ptpn X

varietas

kebeRhasilan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X dalam 
menerapkan sistem Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis 
ERP, rupanya diapresiasi oleh PTPN lainnya. Terbukti pada 5 
hingga 6 Oktober yang lalu, PTPN V melakukan studi ban ding 
ke PTPN X terkait hal tersebut. Heri Wibowo selaku Kepala 
Bagian SDM PTPN V mengutarakan bahwa kunjungannya 
kali ini adalah dalam rangka melakukan studi banding terkait 
pengelolaan sistem SDM yang ada di PTPN X, selain itu hal ini 
juga  merupakan upaya PTPN V untuk pengoptimalan SDM 
yang ada didalamnya . “Kami ingin melihat secara langsung 
bagaimana PTPN X melakukan terobosan di bidang SDM, di-
harapkan nantinya teroboson tersebut  juga dapat diaplikasi-
kan pula di PTPN  V kedepan,” terangnya. Ditambahkan Heri, 
bahwasanya dengan adanya sistem yang baik maka 
akan dapat meningkatkan efektifitas ki-
nerja karyawan dan efisiensi pada peru-
sahaan akan juga terlaksana.

“SDM merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari pe-
rusahaan. Karena perubahan 
bisnis perusahaan  yang makin 
kompetitif dengan adanya 
MEA maka perlu dilakukan 
pengembangan kualitas 
SDM. Pengembangan kuali-
tas SDM biasanya dilakukan 
melalui berbagai langkah 

konkrit satu diantaranya dengan melakukan percontohan 
kepada perusahaan yang sudah lebih dulu melaksanakan 
dan berhasil satu diantaranya yaitu PTPN X,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur SDM dan Umum PTPN X, Djoko 
Santoso menyambut baik atas kedatangan PTPN V terkait 
studi banding sistem pengelolaan SDM di PTPN X. “SDM 
yang berkualitas merupakan kunci penggerak perusahaan. 
Dengan adanya SDM yang mampu menggerakkan peru-
sahaan dengan baik, maka suatu perusahaan akan mampu 
berkembang dan melakukan pekerjaannya dengan efektif 
dan efisien,” terangnya.

Djoko pun berpesan bahwa mindset 
tentang tenaga kerja yang berlimpah harus 
diubah. Karyawan tidak lagi menjadi beban 

perusahaan. Namun, karyawan adalah 
aset perusahaan sekaligus kekuatan 

bagi perusahaan dalam menghadapi 
tantangan bisnis ke depan. Strate-

gi yang diambil manajemen 
PTPN X pun bukan member-

hentikan atau mengurangi 
jumlah tenaga kerja, tetapi 
mendorong mereka untuk 
memiliki kesadaran kolek-
tif yakni semangat juang 
dan loyalitas yang tinggi 
kepada perusahaan.

PTPN V Studi Banding Pengelolaan SDM di PTPN X

ilUst:google
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teBU [ potensi badan usaha ]

tebu

Laporan:   SAP JAyAnti

kisah Pabrik Gula (PG) 
Bone, Camming dan 
Takalar yang terus merugi 
sekarang tidak ada lagi. 
Setelah pada 2014 masih 

mengalami kerugian hingga Rp 220 mi-
liar, pada tahun 2016 ini sudah berhasil 
menorehkan laba. 

Bahkan pada musim giling tahun 
2016, PG Camming dan PG Bone berhasil 
masuk dalam tiga besar PG dengan ren-
demen terbaik di lingkungan BUMN gula 
secara nasional. ”Ini terjadi berkat du-
kungan semua pihak,” kata Kuasa Direksi 

PTPN X di Makassar, Arifin.
Dikatakan Arifin, PG BCT 

masih menghadapi 
sejumlah isu. 

Dian-

taranya produksi tebu atau gula per 
hektar yang masih rendah, pergeseran 
musim kemarau terutama di PG Bone 
dan PG Camming, masa tanam tidak opti-
mal, penjarahan lahan, biaya SDM yang 
relatif tinggi dengan kompetensi yang 
rendah dan HPP (Harga Pokok Produksi) 
yang juga masih tinggi. Belum lagi 
sulitnya tenaga kerja untuk tanam dan 
tebang serta manajemen tebang angkut 
yang tidak maksimal. 

Untuk memproduksi gula sesuai 
dengan yang diharapkan harus dilakukan 
pembenahan mulai dari on farm. ”Gula 
asalnya dari tebu. Karena itu tanamannya 
dulu yang harus diperbaiki. Salah satunya 
dalah dengan melakukan perubahan 
masa tanam,” jelasnya. Jika semula 
tanam biasa dilakukan pada kisaran Bu-
lan November-Januari, sejak tahun 2015 
dipercepat menjadi Mei. 

Agar bisa melakukan penanaman 
pada bulan Mei yang biasanya masih 

masuk musim kemarau, sejumlah 
persiapan dilakukan. Per-

tama yaitu membuat 
drainase untuk 

menguras air di waktu hujan. Kemudian 
menyiapkan lebung atau embung untuk 
tanam di musim kemarau. Hingga tahun 
2017 ada sekitar 150 lebung yang dibuat 
baik di Bone, Takalar maupun Camming. 

Langkah strategi lainnya yang di-
lakukan adalah dengan melakukan 
pemupukan berimbang, baik itu makro, 
mikro dan organik dengan tepat waktu; 
penggunaan varietas tebu unggulan, 
regrouping areal tebu rakyat, mekanisasi, 
serta membuat pola tebang sesuai kema-
sakan tebu agar menghasilkan tebu yang 
manis, bersih dan segar. 

Sedangkan secara off farm dilakukan 
optimalisasi masa giling selama 120 
hari, analisa rendemen individu pada 
tebu rakyat, meningkatkan OR (Overall 
Recovery) dengan menekan jam berhenti 
giling dan mengurangi losses, baik dalam 
ampas, blotong tetes, maupun yang 
tidak diketahui. Dan yang terakhir adalah 
penataan SDM. 

”Untuk analisa rendemen individu, 
sampai saat ini kami belum memiliki core 
sampler. Semoga tidak lama lagi akan ada 
investasi untuk core sampler,” ujar Arifin. 

Sempat terpuruk dan terus menerus merugi, tiga pabrik 
gula kelolaan Pt Perkebunan nusantara (PtPn) X yang 
ada di Sulawesi Selatan terus menunjukkan perbaikan. 
Berkat inovasi yang dilakukan, ketiganya sekarang muncul 
sebagai harapan produsen gula di Sulawesi Selatan. 

pg Bone-Camming-taKalar

Kembali muncul 
setelah sempat 
tenggelam
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Jika dari sisi rendemen sudah 
menunjukkan pencapaian yang positif, 
peningkatan produktivitas tebu per 
hektar masih menjadi tantangan. 
Saat ini, produktivitas tebu per hektar 
masih mencapai 40 ton per Ha. Dengan 
langkah-langkah perbaikan yang sudah 
dilakukan, diharapkan pada 2020 sudah 
bisa mening kat di kisaran 70 ton per Ha. 

tingkatkan komPosisi tebu 
Rakyat

Selain persoalan meningkatkan 
produktivitas tebu per hektar, PG Bone, 
Camming dan Takalar juga masih mem-
punyai pekerjaan rumah lainnya untuk 
diselesaikan yaitu meningkatkan kompo-
sisi tebu rakyat. Dari luas areal lahan tebu 
yang ada sekarang sebesar 2.000 Ha, 1.200 
Ha diantaranya merupakan lahan HGU. 

”Kami berharap nantinya tebu rakyat 
semakin besar jumlahnya,” kata mantan 
GM Pesantren baru ini. Pada 2020 men-
datang, PG BCT mencanangkan target 
akan menanam seluas 20.000 Ha de-
ngan komposisi 15.000 Ha untuk TS dan 
5.000 Ha untuk TR. Agar petani berminat 
menanam tebu, PG BCT akan mening-
katkan kemitraan dan terus melakukan 
penyuluh an. Selain tentunya dibutuh-
kan dukungan dari pemerintah dengan 
mempermudah bagi petani mendapat-
kan pupuk serta penentuan harga yang 
berpihak kepada petani.

Sementara itu dari sisi produksi, 
empat tahun mendatang diharapkan 
bisa mencapai 1.418.250 ton tebu de-
ngan rendemen 8,8 persen sehingga bisa 
memproduksi 110.291 ton gula. Jumlah 
produksi gula yang menjadi sasaran, 
dikatakan Arifin sudah mencapai 90 
persen dari total kebutuhan gula di selu-
ruh Sulawesi Selatan. Dengan demikian, 
PGG BCT akan menjadi penyuplai gula 

Pembuatan lebung Di bone-camming-takalaR

tahun
PabRik gula

Pg bone Pg camming Pg takalaR

2016 34 33 47

2017 6 34 9

terbesar di Sulawesi Selatan.    
Jika kinerja on farm sudah diperbaiki 

dan kondisi pabrik juga sudah direvitali-
sasi, PG Bone dan Camming juga sudah 
siap untuk dilakukan integrasi dengan 
cogeneration. Dengan kapasitas giling 
2.400 TCD (ton cane per day/ton tebu per 

hari), power yang dihasilkan cukup tinggi 
yaitu mencapai 3-5 MW (Mega watt). 
Padahal yang dibutuhkan hanya 2 MW. 
”Sehingga ada surplus yang bisa dijual 
ke PLN. Sebenarnya 2017 ini sudah bisa 
berjalan utamanya untuk PG Bone,” tutur 
Arifin. 
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tekad Pt Perkebunan nusantara X untuk melakukan diversifikasi produk 
khususnya co generation sudah berhasil. Sejak tanggal 10 Oktober 2016, 

Pabrik Gula (PG) Pesantren Baru tidak hanya menghasilkan gula kristal 
putih premium saja, tetapi juga mulai menjual listrik. 

pg pesantren Baru 
mulai Jual listrik

tebutebu
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 Kuasa Direksi PTPN X di Makassar, Arifin.

 Luas areal lahan tebu yang ada sekarang sekitar 2.000 Ha.

”Gula asalnya 
Dari TeBu. karena 

iTu TanaMannya 
Dulu yanG harus 

DiPerBaiki. salah 
saTunya Dalah 

DenGan Melakukan 
PeruBahan Masa 

TanaM,”

foto:dok.

foto:eko sUswantoro
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tebutebu

Laporan:   SiSkA PreStiwAti

Dengan kapasitas giling 6250 Tons of 
Cane per Day (TCD), PG Pesantren Baru 
bisa memenuhi kebutuhan energi lis-
triknya secara mandiri. Dimana, energi 
listrik yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik selama musim giling ini 
merupakan hasil konversi potensi energi 
yang ada di ampas sebagai produk sam-
pingan dari rangkaian proses pembuatan 
gula dari tebu. 

Manager Instalasi PG Pesantren Baru, 
Ramlan S Sinaga menjelaskan dengan 
asumsi kadar sabut sebesar 12,5%, maka 
potensi jumlah ampas dalam tiap satuan 
berat tebu sebesar ± 29-30%. PG Pesan-
tren Baru yang memiliki kapasitas gi-
ling sebesar 6250 TCD (260 TCH), maka 
produksi ampas tiap jam adalah sebesar 
75,4 ton/jam. 

Untuk kalori ampas, jelas Sinaga, di-
tentukan oleh kandungan pol (gula) dan 
kadar air ampas. Semakin rendah pol am-
pas (kandungan gula) semakin tinggi ka-
lorinya demikian pula sebaliknya. Semen-
tara itu, semakin tinggi zat kering ampas, 
maka semakin tinggi kalorinya. Di PG Pe-
santren Baru potensi kalori dalam ampas 
sebesar 1750-1850 kCal/kg. 

“Potensi energi dalam ampas inilah 
yang dikonversi menjadi energi uap da-
lam boiler. Energi uap dari boiler kemudi-
an dikonversi menjadi energi listrik mela-
lui turbin alternator,” jelasnya. 

Saat ini, ungkap Sinaga, PG Pesantren 
Baru menggunakan tiga unit boiler de-
ngan kapasitas terpasang secara keselu-
ruhan 175 ton uap  per jam. Tiga unit boil-
er ini terdiri atas satu unit Boiler Takuma 
dengan kapasitas 75 ton per jam dan dua 
unit Boiler Yoshimine dengan kapasitas 
masing-masing 50 ton per jam, ditambah 
dengan dua unit turbin alternator dengan 
kapasitas pembangkitan total sebesar 9 
Mega Watt. 

Sinaga menjelaskan potensi energi 
ampas seperti tersebut di atas mampu 
membangkitkan uap sebesar 150 ton per 
jam dengan rasio uap ampas 2:1. Semen-
tara steam rate turbin alternator sesuai 
dengan manual book adalah 12 kg/kW,  
pada tekanan uap 17 kg/cm2 dan tem-
peratur 325⁰C, namun dengan tekanan 
dan temperatur uap lebih tinggi steam 
rate-nya akan lebih rendah.

“PG Pesantren baru beroperasi pada 
tekanan 20 kg/cm2 dan temperatur sekitar 
335⁰C, sehingga konsumsi uap persatuan 
kW saat ini sekitar 11 kg/Kw,” sebutnya. 

Masih menurut Sinaga, captive electric 
power PG Pesantren Baru saat ini berada 
pada kisaran 5,3-5,5 MW, sementara kon-
sumsi uap persatuan bobot tebu saat ini 
adalah 0,49. Dari informasi tersebut terli-
hat bahwa konsumsi uap operasional PB 
dengan kapasitas olah 260 ton/jam ada-
lah 127,5 ton uap per jam. 

Dengan mempertimbangkan potensi 
ini, ungkap Sinaga, direksi PTPN X men-
diversifikasi usahanya dengan penjualan 
kelebihan listrik yang ada. Dengan dida-
hului nota kesepakatan antara PTPN I-XIV 
dengan PT PLN (Persero) perihal pen-
jualan kelebihan listrik ke jaringan milik PT 
PLN baik berupa excess power (kelebihan 
power yang ada) maupun IPP (Indepen-
dent Power Producer), yaitu pembangkit 
mandiri untuk disuplai khusus ke jaringan 
PLN. Kesepakatan tersebut kemudian di-
lanjutkan oleh direksi dengan pembica-
raan lebih intens dengan PT PLN (Persero) 
bersama dengan Kementerian ESDM. 

“Pembicaraan intens ini menghasil-
kan kesepakatan harga jual excess power 
PG Pesantren Baru sebesar Rp 650 per 
kW yang berikan ke jaringan PLN de ngan 
batasan maksimal power yang bisa dieks-
por ke jaringan PLN adalah 3 MW,” im-
buhnya.

Sinaga menambahkan kesepakatan 
ini dituangkan dalam Perjanjian jual beli 
listrik (PJBL) antara PT Perkebunan Nusan-
tara X dengan PT. PLN (Persero) Distribusi 
Jawa timur dengan durasi kontrak satu 
tahun taqwim. Untuk konsep transaksi 
excess power ini mengadopsi konsep take 
and pay, maksudnya adalah berapapun 
power yang dikirim ke PLN akan dibayar 
selama tidak melebihi 3 MW. 

Dengan dasar PJBL ini, Direksi PTPN X 
menindaklanjuti pemasangan infrastruk-
tur dan jaringan pendukung untuk men-
jual kelebihan listrik PG Pesantren Baru ke 
jaringan PLN. Pekerjaan ini dimulai bulan 
Februari 2016, dalam perjalanannya ada 
syarat-syarat teknis dan administrasi yang 
harus dipenuhi, dari mulai sertifikasi legal 
meliputi SLO (Sertifikasi Laik Operasional) 
dan SLS (Sertifikat Laik Sinkron) peralatan 
yang dipergunakan sampai dengan serti-
fikasi operator yang akan mengoperasi-

kan dari lembaga-lembaga yang ditunjuk 
dan diakui oleh PT PLN. 

Dihubungi secara terpisah, Kepala Di-
visi Teknik PTPN X, Totok Sarwo Edi men-
jelaskan setelah semua administrasi dan 
infrastruktur untuk rencana export power 
ini selesai, pihak PT PLN mensyaratkan uji 
keandalan pembangkit listrik PG Pesan-

pukul 13.00 WIB bersama-sama dengan 
Petugas PT PLN Distribusi Jatim dan dari 
Area kembali jaringan milik PG Pesantren 
Baru telah sinkron dengan jaringan PLN 
dan mengekspor daya listriknya sebesar 
1-2,8 MW. Pada saat itu sempat terjadi 
fluktuasi karena tegangan dan frekuensi 
di jaringan PLN yang tidak stabil selama 
3 jam. Hasil evaluasi sinkronnya jaringan 
PG Pesantren Baru dan PLN selama 3 jam 
ini akhirnya diputuskan secara bersama-
sama semenjak tanggal 10 Oktober 2016 
tepat pukul 16.00 COD (Commercial Ope-
ration Date) antara PG Pesantren Baru 
dengan PT PLN (Persero) dimulai. 

“Ini artinya bahwa setiap kW power 
yang dikirim oleh pembangkit PG Pe-
santren Baru ke Jaringan milik PLN yang 
dicatat oleh meteran utama milik PG Pe-
santran Baru dan di-counter oleh meteran 
pembanding milik PLN akan dihargai se-
suai dengan harga yang dituangkan da-
lam PJBL,” jelasnya. 

Karena PG Pesantren Baru masih 
awam dengan penjualan power ini, serta 
instabilitas tegangan dan frekuensi jaring-
an milik PLN menyebabkan beberapa kali 
koneksi antara jaringan PLN dengan PG 
Pesantren Baru terputus bahkan pernah 
menyebabkan PG Pesantren Baru shut 
down total. Namun, perjalanan sinkroni-
sasi ini akhirnya memberikan pelajaran 
cukup banyak bagi operator yang meng-
operasikan perangkat pembangkit dan 
jaringan transaksi. Dengan pengalaman 
terjadinya shut down ini, operator semakin 
mahir mengoperasikan pembangkit dan 
jaringan sehingga tidak menimbulkan 
dampak atau mengganggu operasional 
PG.

Pada tanggal 1 November 2016 te-
patnya pukul 10.00 WIB, sesuai standar 
yang tertuang dalam prosedur tetap yang 
disu sun bersama-sama antara PT PLN de-
ngan PTPN X dilakukan pencatatan pada 
metering yang ditetapkan jumlah power 
yang dijual ke jaringan PLN. 

“Dari pencatatan itu, tercatat selama 
bulan Oktober 2016 PG Pesantren Baru 
telah mengekspor daya listrik sebesar 
228.225 kW, dengan pemasukan sebe-
sar Rp 148.363.800,-. Dimana, daya listrik 
sebesar 228.225 kW ini setara dengan 452 
kWh,” sebutnya.

Totok menjelaskan ekspor daya lis-
trik rata-rata 452 kW terjadi karena jarin-

gan di PG Pesantren Baru beberapa kali 
lepas dari jaringan milik PLN disebabkan 
fluktua si tegangan dan frekuensi pada 
jaringan PLN. Selain itu, beberapa kali 
ope rasional PG Pesantren Baru terganggu 
akibat suplai bahan baku tebu putus, se-
hingga bahan bakar tidak mencukupi. 

Ke depan, sambung Totok, PG Pesan-
tren Baru masih memiliki peluang untuk 
menaikkan besaran power listrik yang bisa 
diekspor tanpa perubahan pada jaringan 
co-generation yang ada. Sebab jaringan 
listrik untuk ekspor listrik yang ada di PG 
Pesantren Baru mampu untuk mengeluar-
kan daya sampai dengan 10 MW. Semen-
tara itu efisiensi konsumsi energi pada 
proses dalam PG masih bisa dilakukan, 
misalnya  dengan mengganti baromen-
tric kondensor menjadi jet kondensor, 
penggantian ini berpeluang mereduksi 
konsumsi daya listrik 750kW - 1 MW dan 
mengkonversi penggerak uap di stasiun 
gilingan dan boiler menjadi penggerak 
listrik, dimana hal ini akan menggunakan 
konsumsi uap yang pada akhirnya berpe-
luang untuk membangkitkan power listrik 
lebih besar.

“Penjualan berlangsung hanya selama 
giling, bisa di luar giling tetapi mengingat 
turbin yang dimiliki jenis back pressure 
tidak efisien jika dioperasikan sendirian. 
Sedang untuk investasi awal sebesar Rp 
17 milliar dan akan Break Even Point (BEP) 
kurang lebih 3,2 tahun,” pungkasnya. 

Ekspor daya listrik selanjutnya akan 
segera dilakukan di PG Kremboong. PG 
Kremboong akan menjual listrik ke PLN 
sebesar 5-6 MW, dua kali lebih besar dari 
listrik yang dihasilkan oleh PG Pesantren 
Baru. Hal ini dikarenakan tekanan boiler di 
PG Kremboong bertekanan 46 bar.

Banyak cara untuk membangun co-
gen di pabrik gula mulai dari memper-
baiki tata energi dengan peralatan yang 
sudah ada di PG Pesantren Baru, mening-
katkan tekanan kerja boiler ke tekanan 
tinggi (32-105 bar), dan membangun IPP 
dengan produktivitas 100-110 kWh/ton 
tebu sampai dengan teknologi gasifikasi 
Biomass Internal Combustion-Gas Turbin 
(BIC-GT) yang memiliki produktivitas 250 
kWh/ton tebu. Jika menggunakan BIC-GT, 
penjualan listrik PTPN X sebesar Rp 2,625 
T dengan estimasi jumlah tebu 6 juta ton/
tahun dan harga jual seperti fit in tariff Ke-
mentrian ESDM saat ini (Rp 1.750/kWh).

tren baru jika disingkronkan dengan ja-
ringan PLN. Pada tanggal 7 Oktober 2016 
selama 26 jam pembangkit dan jaringan 
milik PG Pesantren Baru telah berhasil 
sinkron dan mengeluarkan power listrik 
ke Jaringan milik PLN.

Berdasarkan hasil uji coba dengan 
PT PLN, maka tanggal 10 Oktober 2016  
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Dengan kapasitas giling 6250 Tons of 
Cane per Day (TCD), PG Pesantren Baru 
bisa memenuhi kebutuhan energi lis-
triknya secara mandiri. Dimana, energi 
listrik yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik selama musim giling ini 
merupakan hasil konversi potensi energi 
yang ada di ampas sebagai produk sam-
pingan dari rangkaian proses pembuatan 
gula dari tebu. 

Manager Instalasi PG Pesantren Baru, 
Ramlan S Sinaga menjelaskan dengan 
asumsi kadar sabut sebesar 12,5%, maka 
potensi jumlah ampas dalam tiap satuan 
berat tebu sebesar ± 29-30%. PG Pesan-
tren Baru yang memiliki kapasitas gi-
ling sebesar 6250 TCD (260 TCH), maka 
produksi ampas tiap jam adalah sebesar 
75,4 ton/jam. 

Untuk kalori ampas, jelas Sinaga, di-
tentukan oleh kandungan pol (gula) dan 
kadar air ampas. Semakin rendah pol am-
pas (kandungan gula) semakin tinggi ka-
lorinya demikian pula sebaliknya. Semen-
tara itu, semakin tinggi zat kering ampas, 
maka semakin tinggi kalorinya. Di PG Pe-
santren Baru potensi kalori dalam ampas 
sebesar 1750-1850 kCal/kg. 

“Potensi energi dalam ampas inilah 
yang dikonversi menjadi energi uap da-
lam boiler. Energi uap dari boiler kemudi-
an dikonversi menjadi energi listrik mela-
lui turbin alternator,” jelasnya. 

Saat ini, ungkap Sinaga, PG Pesantren 
Baru menggunakan tiga unit boiler de-
ngan kapasitas terpasang secara keselu-
ruhan 175 ton uap  per jam. Tiga unit boil-
er ini terdiri atas satu unit Boiler Takuma 
dengan kapasitas 75 ton per jam dan dua 
unit Boiler Yoshimine dengan kapasitas 
masing-masing 50 ton per jam, ditambah 
dengan dua unit turbin alternator dengan 
kapasitas pembangkitan total sebesar 9 
Mega Watt. 

Sinaga menjelaskan potensi energi 
ampas seperti tersebut di atas mampu 
membangkitkan uap sebesar 150 ton per 
jam dengan rasio uap ampas 2:1. Semen-
tara steam rate turbin alternator sesuai 
dengan manual book adalah 12 kg/kW,  
pada tekanan uap 17 kg/cm2 dan tem-
peratur 325⁰C, namun dengan tekanan 
dan temperatur uap lebih tinggi steam 
rate-nya akan lebih rendah.

“PG Pesantren baru beroperasi pada 
tekanan 20 kg/cm2 dan temperatur sekitar 
335⁰C, sehingga konsumsi uap persatuan 
kW saat ini sekitar 11 kg/Kw,” sebutnya. 

Masih menurut Sinaga, captive electric 
power PG Pesantren Baru saat ini berada 
pada kisaran 5,3-5,5 MW, sementara kon-
sumsi uap persatuan bobot tebu saat ini 
adalah 0,49. Dari informasi tersebut terli-
hat bahwa konsumsi uap operasional PB 
dengan kapasitas olah 260 ton/jam ada-
lah 127,5 ton uap per jam. 

Dengan mempertimbangkan potensi 
ini, ungkap Sinaga, direksi PTPN X men-
diversifikasi usahanya dengan penjualan 
kelebihan listrik yang ada. Dengan dida-
hului nota kesepakatan antara PTPN I-XIV 
dengan PT PLN (Persero) perihal pen-
jualan kelebihan listrik ke jaringan milik PT 
PLN baik berupa excess power (kelebihan 
power yang ada) maupun IPP (Indepen-
dent Power Producer), yaitu pembangkit 
mandiri untuk disuplai khusus ke jaringan 
PLN. Kesepakatan tersebut kemudian di-
lanjutkan oleh direksi dengan pembica-
raan lebih intens dengan PT PLN (Persero) 
bersama dengan Kementerian ESDM. 

“Pembicaraan intens ini menghasil-
kan kesepakatan harga jual excess power 
PG Pesantren Baru sebesar Rp 650 per 
kW yang berikan ke jaringan PLN de ngan 
batasan maksimal power yang bisa dieks-
por ke jaringan PLN adalah 3 MW,” im-
buhnya.

Sinaga menambahkan kesepakatan 
ini dituangkan dalam Perjanjian jual beli 
listrik (PJBL) antara PT Perkebunan Nusan-
tara X dengan PT. PLN (Persero) Distribusi 
Jawa timur dengan durasi kontrak satu 
tahun taqwim. Untuk konsep transaksi 
excess power ini mengadopsi konsep take 
and pay, maksudnya adalah berapapun 
power yang dikirim ke PLN akan dibayar 
selama tidak melebihi 3 MW. 

Dengan dasar PJBL ini, Direksi PTPN X 
menindaklanjuti pemasangan infrastruk-
tur dan jaringan pendukung untuk men-
jual kelebihan listrik PG Pesantren Baru ke 
jaringan PLN. Pekerjaan ini dimulai bulan 
Februari 2016, dalam perjalanannya ada 
syarat-syarat teknis dan administrasi yang 
harus dipenuhi, dari mulai sertifikasi legal 
meliputi SLO (Sertifikasi Laik Operasional) 
dan SLS (Sertifikat Laik Sinkron) peralatan 
yang dipergunakan sampai dengan serti-
fikasi operator yang akan mengoperasi-

kan dari lembaga-lembaga yang ditunjuk 
dan diakui oleh PT PLN. 

Dihubungi secara terpisah, Kepala Di-
visi Teknik PTPN X, Totok Sarwo Edi men-
jelaskan setelah semua administrasi dan 
infrastruktur untuk rencana export power 
ini selesai, pihak PT PLN mensyaratkan uji 
keandalan pembangkit listrik PG Pesan-

pukul 13.00 WIB bersama-sama dengan 
Petugas PT PLN Distribusi Jatim dan dari 
Area kembali jaringan milik PG Pesantren 
Baru telah sinkron dengan jaringan PLN 
dan mengekspor daya listriknya sebesar 
1-2,8 MW. Pada saat itu sempat terjadi 
fluktuasi karena tegangan dan frekuensi 
di jaringan PLN yang tidak stabil selama 
3 jam. Hasil evaluasi sinkronnya jaringan 
PG Pesantren Baru dan PLN selama 3 jam 
ini akhirnya diputuskan secara bersama-
sama semenjak tanggal 10 Oktober 2016 
tepat pukul 16.00 COD (Commercial Ope-
ration Date) antara PG Pesantren Baru 
dengan PT PLN (Persero) dimulai. 

“Ini artinya bahwa setiap kW power 
yang dikirim oleh pembangkit PG Pe-
santren Baru ke Jaringan milik PLN yang 
dicatat oleh meteran utama milik PG Pe-
santran Baru dan di-counter oleh meteran 
pembanding milik PLN akan dihargai se-
suai dengan harga yang dituangkan da-
lam PJBL,” jelasnya. 

Karena PG Pesantren Baru masih 
awam dengan penjualan power ini, serta 
instabilitas tegangan dan frekuensi jaring-
an milik PLN menyebabkan beberapa kali 
koneksi antara jaringan PLN dengan PG 
Pesantren Baru terputus bahkan pernah 
menyebabkan PG Pesantren Baru shut 
down total. Namun, perjalanan sinkroni-
sasi ini akhirnya memberikan pelajaran 
cukup banyak bagi operator yang meng-
operasikan perangkat pembangkit dan 
jaringan transaksi. Dengan pengalaman 
terjadinya shut down ini, operator semakin 
mahir mengoperasikan pembangkit dan 
jaringan sehingga tidak menimbulkan 
dampak atau mengganggu operasional 
PG.

Pada tanggal 1 November 2016 te-
patnya pukul 10.00 WIB, sesuai standar 
yang tertuang dalam prosedur tetap yang 
disu sun bersama-sama antara PT PLN de-
ngan PTPN X dilakukan pencatatan pada 
metering yang ditetapkan jumlah power 
yang dijual ke jaringan PLN. 

“Dari pencatatan itu, tercatat selama 
bulan Oktober 2016 PG Pesantren Baru 
telah mengekspor daya listrik sebesar 
228.225 kW, dengan pemasukan sebe-
sar Rp 148.363.800,-. Dimana, daya listrik 
sebesar 228.225 kW ini setara dengan 452 
kWh,” sebutnya.

Totok menjelaskan ekspor daya lis-
trik rata-rata 452 kW terjadi karena jarin-

gan di PG Pesantren Baru beberapa kali 
lepas dari jaringan milik PLN disebabkan 
fluktua si tegangan dan frekuensi pada 
jaringan PLN. Selain itu, beberapa kali 
ope rasional PG Pesantren Baru terganggu 
akibat suplai bahan baku tebu putus, se-
hingga bahan bakar tidak mencukupi. 

Ke depan, sambung Totok, PG Pesan-
tren Baru masih memiliki peluang untuk 
menaikkan besaran power listrik yang bisa 
diekspor tanpa perubahan pada jaringan 
co-generation yang ada. Sebab jaringan 
listrik untuk ekspor listrik yang ada di PG 
Pesantren Baru mampu untuk mengeluar-
kan daya sampai dengan 10 MW. Semen-
tara itu efisiensi konsumsi energi pada 
proses dalam PG masih bisa dilakukan, 
misalnya  dengan mengganti baromen-
tric kondensor menjadi jet kondensor, 
penggantian ini berpeluang mereduksi 
konsumsi daya listrik 750kW - 1 MW dan 
mengkonversi penggerak uap di stasiun 
gilingan dan boiler menjadi penggerak 
listrik, dimana hal ini akan menggunakan 
konsumsi uap yang pada akhirnya berpe-
luang untuk membangkitkan power listrik 
lebih besar.

“Penjualan berlangsung hanya selama 
giling, bisa di luar giling tetapi mengingat 
turbin yang dimiliki jenis back pressure 
tidak efisien jika dioperasikan sendirian. 
Sedang untuk investasi awal sebesar Rp 
17 milliar dan akan Break Even Point (BEP) 
kurang lebih 3,2 tahun,” pungkasnya. 

Ekspor daya listrik selanjutnya akan 
segera dilakukan di PG Kremboong. PG 
Kremboong akan menjual listrik ke PLN 
sebesar 5-6 MW, dua kali lebih besar dari 
listrik yang dihasilkan oleh PG Pesantren 
Baru. Hal ini dikarenakan tekanan boiler di 
PG Kremboong bertekanan 46 bar.

Banyak cara untuk membangun co-
gen di pabrik gula mulai dari memper-
baiki tata energi dengan peralatan yang 
sudah ada di PG Pesantren Baru, mening-
katkan tekanan kerja boiler ke tekanan 
tinggi (32-105 bar), dan membangun IPP 
dengan produktivitas 100-110 kWh/ton 
tebu sampai dengan teknologi gasifikasi 
Biomass Internal Combustion-Gas Turbin 
(BIC-GT) yang memiliki produktivitas 250 
kWh/ton tebu. Jika menggunakan BIC-GT, 
penjualan listrik PTPN X sebesar Rp 2,625 
T dengan estimasi jumlah tebu 6 juta ton/
tahun dan harga jual seperti fit in tariff Ke-
mentrian ESDM saat ini (Rp 1.750/kWh).

tren baru jika disingkronkan dengan ja-
ringan PLN. Pada tanggal 7 Oktober 2016 
selama 26 jam pembangkit dan jaringan 
milik PG Pesantren Baru telah berhasil 
sinkron dan mengeluarkan power listrik 
ke Jaringan milik PLN.

Berdasarkan hasil uji coba dengan 
PT PLN, maka tanggal 10 Oktober 2016  
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Penelitian Tembakau Jember dalam 
beberapa tahun terakhir semakin gencar 
merilis dan melakukan uji coba teknologi 
baru demi peningkatan kualitas tem-
bakau. Selain fase pengolahan, budidaya 
tanaman di lahan juga menjadi perha-
tian. 

”Pemaanfatan teknologi yang kami 
lakukan memang orientasinya untuk 
mengejar kualitas. Namun, secara tidak 
langsung, peningkatan produksinya juga 
tercapai,” kata Kepala Penelitian Tem-
bakau Jember PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X, Erna Anastasia Dewi El Irsyadi. 
Untuk mencapai profit yang diharapkan, 
sepertinya sudah sulit jika hanya bergan-
tung pada peningkatan produksi saja. 

Karena itu dibutuhkan rekayasa teknologi 
agar bisa mengejar keuntungan dari sisi 
kualitas. 

Teknologi yang saat ini sedang 
dikembangkan satu diantaranya adalah 
termohigrometer digital. Sesuai dengan 
namanya, alat ini bisa digunakan untuk 
membaca suhu dan kelembaban. Alat 
ini merupakan pengembangan dari ther-
mometer digital yang sebelumnya sudah 
diekspose 14 April 2016 silam. Diban-
dingkan dengan thermometer air raksa 
biasa, termohigrometer digital lebih me-
mudahkan pembacaan karena pada alat 
sudah langsung terpampang angkanya. 
Sedangkan untuk thermometer air raksa, 
alat yang dimasukkan ke staple harus 
dikeluarkan dulu saat akan membacanya 
sehingga ada jeda waktu dan mempenga-

ruhi validitas angka yang tertera.
Termohigrometer digital yang dibuat 

juga sudah dikembangkan sehingga bisa 
di-setting suhu yang dikehendaki. Misal-
nya untuk fermentasi dibutuhkan suhu 49 
derajat celcius, saat sudah mencapai suhu 
tersebut, alat akan mengeluarkan alarm 
sehingga tidak melebihi dari suhu yang 
sudah distandarkan. 

Menurut Erna, tahapan ini sangat ris-
kan. Karena jika tidak segera dibongkar, 
akan menurunkan kualitas tembakau 
yang ada di staple. ”Kalau tidak dibongkar 
akan menjadi tembakau mutu minyak, 
berwarna gelap dan tidak dikehendaki 
pembeli,” ujarnya. Termohigrometer di-
gital ini sudah diujicobakan di beberapa 
gudang Na-oogst. 

Suhu yang di-setting di termohigrome-

unit dan diletakkan di beberapa gudang 
seperti di Gudang Bedadung dan Gu-
dang Gayam. ”Kami juga sudah siapkan 
sebanyak sepuluh unit untuk Gudang 
pengering berukuran mini. Tahun depan 
akan kami rilis,” ujar perempuan kelahiran 
Klaten ini. 

Selain teknologi tersebut, penelitian 
juga diminta membuat prototype kons-
truksi gudang pengering. Dari konstruksi 
yang sudah ada sekarang nantinya akan 
dikombinasikan dengan bahan dari besi. 
Dengan anomali cuaca sekarang, gu-
dang roboh sering terjadi. Penggunaan 
besi sebagai rangka dikatakan Erna tidak 
berpengaruh pada rasa dan aroma tem-
bakau. ”Yang berpengaruh kalau atapnya 
diganti. Dari yang sekarang mengguna-
kan daun tebu kering, pernah kami coba 
menggunakan plastik terpal. Hasil war-
nanya memang bagus, namun aroma dan 
taste kurang cocok dengan selera pem-
beli,” tuturnya. 

Teknologi berikutnya yang sedang di-
garap di tahap gudang pengering dan di-
anggap menentukan adalah sunduk rakit. 
Erna menjelaskan, jarak antar daun harus 
optimal dan jumlah lembar daun tidak 
boleh terlalu rapat untuk sirkulasi udara. 
Selain itu, buka tutup ventilasi, pola pem-
berian api omprong serta cara  menaikkan 
dan menurunkan tembakau pada sunduk 
rakit juga berpengaruh terhadap kualitas. 

Penelitian tembakau sudah mengem-
bangkan pula teknologi sortasi berbasis 
warna yang prototype-nya ada di Klaten. 
Cara kerjanya, tembakau yang masuk akan 
dipotret, dengan program warna yang su-
dah  di-setting, di layar akan tampil daun 
tersebut masuk ke dalam varian warna 
apa. 

”Ada tangga warnanya dari warna 
dasar Kuning, Merah dan Biru (K, M, B). K 
ada derajat warna 1,2,3 sudah di-setting. 
Kami sudah punya database,” jelasnya. 
Rencananya, alat sortasi warna tersebut 
akan diintegrasikan dengan conveyor 
system. Alat-alat ini sekaligus menjawab 
semakin sulit dan mahalnya tenaga kerja 
untuk sortasi. Nantinya jika alat-alat ini 
sudah optimal akan dikembangkan se-
cara massal. 

teknologi Dimulai DaRi PRoses 
buDiDaya Di lahan

Peningkatan kualitas melalui peng-

gunaan teknologi memang tidak serta-
merta meningkatkan kualitas daun tem-
bakau. ”Mulainya dari proses tanaman, di 
budidaya. Tanamannya harus bagus dulu 
supaya tekstur daunnya open, daya ba-
karnya baik, aroma dan taste bagus,” kata 
perempuan yang yang menjabat sebagai 
Kepala Penelitian Tembakau Jember sejak 
2015 ini. 

Untuk preventif di lahan, Penelitian 
Tembakau juga sudah melakukan uji 
coba pengendalian layu dan penyakit vi-
rus dengan pengendalian mikroba hayati 
di tanaman Tembakau Bawah Naungan 
(TBN/VBN) dan Besuki Na-Oogst Jember. 
Penyakit layu yang menyerang tanaman 
tembakau bisa menyebabkan tanaman 
layu dan mati sehingga otomatis akan 
mengurangi produksi. Kalau pun dipetik, 
kualitasnya juga tidak akan bisa mencapai 
NW (Natural Wrapper). 

Di Klaten, sedang dikembangkan juga 
training farm setelah sebelumnya pernah 
terjadi puso karena serangan virus di la-
han seluas 70 hektar (ha). ”Ini menjadi 
tantangan penelitian menciptakan rakit-
an teknologi pengendalian penyakit dan 
budidaya diterapkan di daerah endemik 
penyakit,” kata Erna. 

Setelah hampir tiga musim tanam 
diaplikasikan rakitan teknologi, baru di 
tahun 2016 menunjukkan hasil yang 
memuaskan sehingga produksi, kualitas, 
komposisi ukur dan habitus tanaman ter-
capai. Jika pada 2016 baru diaplikasikan 
lahan seluas 2 Ha, pada tahun 2017 ini 
akan diperluas menjadi 5 Ha. 

Dari sisi produksi, sekarang sudah 
mencapai 1.914,34 kg per Ha efektif. Dari 
sebelumnya hanya 25 persen dari RKAP 
yaitu 1.750 kg per Ha efektif. Sementara 
untuk kualitas setelah sortasi didapat-
kan dekblad 71,67% dan filler 28,33%. 
Sedang kan tahun-tahun sebelumnya jus-
tru didominasi filler.  

Setelah itu, titik kritis berikutnya untuk 
mencapai NW (Natural Wrapper) adalah 
saat panen dan angkut ke gudang penge-
ring. Saat pemetikan juga tidak boleh 
terlambat karena dikhawatirkan menu-
runkan kualitas. ”Kunci untuk mengejar 
kualitas dan produksi adalah fase-fase 
pekerjaan, pengolahan tanah, pemberian 
nutrisi, optimalisasi populasi tanaman per 
hektar dan menekan kerusakan mekanis,” 
kata Erna. 

ptpn X perkuat teknologi 
penelitian tembakau
Pemanfaatan teknologi 
pada komoditas 
tembakau sudah tidak 
bisa dihindari lagi. upaya 
ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kualitas 
komoditas tanaman yang 
berasal dari amerika ini.

ter digital nantinya bisa disesuaikan de-
ngan kebutuhan di masing-masing gu-
dang karena suhu yang disyaratkan juga 
berbeda untuk setiap fase perlakuan. 
Misalnya antara gudang fermentasi tentu 
berbeda dengan gudang pengering. 

Sedangkan untuk termohigrometer 
digital sebenarnya sudah pernah dilaku-
kan pengembangannya di kantor Peneli-
tian Tembakau Klaten namun kemudian 
terhenti. ”Sudah diset terhubung dengan 
mesin pompa air. Misalnya syarat kelem-
baban udara 70 persen, kemudian dari 
hygrometer menunjukkan sudah di angka 
40 atau 50 persen, maka airnya akan me-
ng alir hingga kelembaban sesuai dengan 
yang diinginkan,” tutur Erna. 

Dikatakan Erna, termohigrometer di-
gital sudah diproduksi sebanyak empat 

rendemen

renDemen [ rencana dan pengembangan manajemen ]

foto:dok.
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Penelitian Tembakau Jember dalam 
beberapa tahun terakhir semakin gencar 
merilis dan melakukan uji coba teknologi 
baru demi peningkatan kualitas tem-
bakau. Selain fase pengolahan, budidaya 
tanaman di lahan juga menjadi perha-
tian. 

”Pemaanfatan teknologi yang kami 
lakukan memang orientasinya untuk 
mengejar kualitas. Namun, secara tidak 
langsung, peningkatan produksinya juga 
tercapai,” kata Kepala Penelitian Tem-
bakau Jember PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X, Erna Anastasia Dewi El Irsyadi. 
Untuk mencapai profit yang diharapkan, 
sepertinya sudah sulit jika hanya bergan-
tung pada peningkatan produksi saja. 

Karena itu dibutuhkan rekayasa teknologi 
agar bisa mengejar keuntungan dari sisi 
kualitas. 

Teknologi yang saat ini sedang 
dikembangkan satu diantaranya adalah 
termohigrometer digital. Sesuai dengan 
namanya, alat ini bisa digunakan untuk 
membaca suhu dan kelembaban. Alat 
ini merupakan pengembangan dari ther-
mometer digital yang sebelumnya sudah 
diekspose 14 April 2016 silam. Diban-
dingkan dengan thermometer air raksa 
biasa, termohigrometer digital lebih me-
mudahkan pembacaan karena pada alat 
sudah langsung terpampang angkanya. 
Sedangkan untuk thermometer air raksa, 
alat yang dimasukkan ke staple harus 
dikeluarkan dulu saat akan membacanya 
sehingga ada jeda waktu dan mempenga-

ruhi validitas angka yang tertera.
Termohigrometer digital yang dibuat 

juga sudah dikembangkan sehingga bisa 
di-setting suhu yang dikehendaki. Misal-
nya untuk fermentasi dibutuhkan suhu 49 
derajat celcius, saat sudah mencapai suhu 
tersebut, alat akan mengeluarkan alarm 
sehingga tidak melebihi dari suhu yang 
sudah distandarkan. 

Menurut Erna, tahapan ini sangat ris-
kan. Karena jika tidak segera dibongkar, 
akan menurunkan kualitas tembakau 
yang ada di staple. ”Kalau tidak dibongkar 
akan menjadi tembakau mutu minyak, 
berwarna gelap dan tidak dikehendaki 
pembeli,” ujarnya. Termohigrometer di-
gital ini sudah diujicobakan di beberapa 
gudang Na-oogst. 

Suhu yang di-setting di termohigrome-

unit dan diletakkan di beberapa gudang 
seperti di Gudang Bedadung dan Gu-
dang Gayam. ”Kami juga sudah siapkan 
sebanyak sepuluh unit untuk Gudang 
pengering berukuran mini. Tahun depan 
akan kami rilis,” ujar perempuan kelahiran 
Klaten ini. 

Selain teknologi tersebut, penelitian 
juga diminta membuat prototype kons-
truksi gudang pengering. Dari konstruksi 
yang sudah ada sekarang nantinya akan 
dikombinasikan dengan bahan dari besi. 
Dengan anomali cuaca sekarang, gu-
dang roboh sering terjadi. Penggunaan 
besi sebagai rangka dikatakan Erna tidak 
berpengaruh pada rasa dan aroma tem-
bakau. ”Yang berpengaruh kalau atapnya 
diganti. Dari yang sekarang mengguna-
kan daun tebu kering, pernah kami coba 
menggunakan plastik terpal. Hasil war-
nanya memang bagus, namun aroma dan 
taste kurang cocok dengan selera pem-
beli,” tuturnya. 

Teknologi berikutnya yang sedang di-
garap di tahap gudang pengering dan di-
anggap menentukan adalah sunduk rakit. 
Erna menjelaskan, jarak antar daun harus 
optimal dan jumlah lembar daun tidak 
boleh terlalu rapat untuk sirkulasi udara. 
Selain itu, buka tutup ventilasi, pola pem-
berian api omprong serta cara  menaikkan 
dan menurunkan tembakau pada sunduk 
rakit juga berpengaruh terhadap kualitas. 

Penelitian tembakau sudah mengem-
bangkan pula teknologi sortasi berbasis 
warna yang prototype-nya ada di Klaten. 
Cara kerjanya, tembakau yang masuk akan 
dipotret, dengan program warna yang su-
dah  di-setting, di layar akan tampil daun 
tersebut masuk ke dalam varian warna 
apa. 

”Ada tangga warnanya dari warna 
dasar Kuning, Merah dan Biru (K, M, B). K 
ada derajat warna 1,2,3 sudah di-setting. 
Kami sudah punya database,” jelasnya. 
Rencananya, alat sortasi warna tersebut 
akan diintegrasikan dengan conveyor 
system. Alat-alat ini sekaligus menjawab 
semakin sulit dan mahalnya tenaga kerja 
untuk sortasi. Nantinya jika alat-alat ini 
sudah optimal akan dikembangkan se-
cara massal. 

teknologi Dimulai DaRi PRoses 
buDiDaya Di lahan

Peningkatan kualitas melalui peng-

gunaan teknologi memang tidak serta-
merta meningkatkan kualitas daun tem-
bakau. ”Mulainya dari proses tanaman, di 
budidaya. Tanamannya harus bagus dulu 
supaya tekstur daunnya open, daya ba-
karnya baik, aroma dan taste bagus,” kata 
perempuan yang yang menjabat sebagai 
Kepala Penelitian Tembakau Jember sejak 
2015 ini. 

Untuk preventif di lahan, Penelitian 
Tembakau juga sudah melakukan uji 
coba pengendalian layu dan penyakit vi-
rus dengan pengendalian mikroba hayati 
di tanaman Tembakau Bawah Naungan 
(TBN/VBN) dan Besuki Na-Oogst Jember. 
Penyakit layu yang menyerang tanaman 
tembakau bisa menyebabkan tanaman 
layu dan mati sehingga otomatis akan 
mengurangi produksi. Kalau pun dipetik, 
kualitasnya juga tidak akan bisa mencapai 
NW (Natural Wrapper). 

Di Klaten, sedang dikembangkan juga 
training farm setelah sebelumnya pernah 
terjadi puso karena serangan virus di la-
han seluas 70 hektar (ha). ”Ini menjadi 
tantangan penelitian menciptakan rakit-
an teknologi pengendalian penyakit dan 
budidaya diterapkan di daerah endemik 
penyakit,” kata Erna. 

Setelah hampir tiga musim tanam 
diaplikasikan rakitan teknologi, baru di 
tahun 2016 menunjukkan hasil yang 
memuaskan sehingga produksi, kualitas, 
komposisi ukur dan habitus tanaman ter-
capai. Jika pada 2016 baru diaplikasikan 
lahan seluas 2 Ha, pada tahun 2017 ini 
akan diperluas menjadi 5 Ha. 

Dari sisi produksi, sekarang sudah 
mencapai 1.914,34 kg per Ha efektif. Dari 
sebelumnya hanya 25 persen dari RKAP 
yaitu 1.750 kg per Ha efektif. Sementara 
untuk kualitas setelah sortasi didapat-
kan dekblad 71,67% dan filler 28,33%. 
Sedang kan tahun-tahun sebelumnya jus-
tru didominasi filler.  

Setelah itu, titik kritis berikutnya untuk 
mencapai NW (Natural Wrapper) adalah 
saat panen dan angkut ke gudang penge-
ring. Saat pemetikan juga tidak boleh 
terlambat karena dikhawatirkan menu-
runkan kualitas. ”Kunci untuk mengejar 
kualitas dan produksi adalah fase-fase 
pekerjaan, pengolahan tanah, pemberian 
nutrisi, optimalisasi populasi tanaman per 
hektar dan menekan kerusakan mekanis,” 
kata Erna. 

ptpn X perkuat teknologi 
penelitian tembakau
Pemanfaatan teknologi 
pada komoditas 
tembakau sudah tidak 
bisa dihindari lagi. upaya 
ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kualitas 
komoditas tanaman yang 
berasal dari amerika ini.

ter digital nantinya bisa disesuaikan de-
ngan kebutuhan di masing-masing gu-
dang karena suhu yang disyaratkan juga 
berbeda untuk setiap fase perlakuan. 
Misalnya antara gudang fermentasi tentu 
berbeda dengan gudang pengering. 

Sedangkan untuk termohigrometer 
digital sebenarnya sudah pernah dilaku-
kan pengembangannya di kantor Peneli-
tian Tembakau Klaten namun kemudian 
terhenti. ”Sudah diset terhubung dengan 
mesin pompa air. Misalnya syarat kelem-
baban udara 70 persen, kemudian dari 
hygrometer menunjukkan sudah di angka 
40 atau 50 persen, maka airnya akan me-
ng alir hingga kelembaban sesuai dengan 
yang diinginkan,” tutur Erna. 

Dikatakan Erna, termohigrometer di-
gital sudah diproduksi sebanyak empat 

rendemen

renDemen [ rencana dan pengembangan manajemen ]
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Setelah empat tahun dibentuk,  
perkembangan Pt nMu ternyata luar 
biasa pesat. Badan usaha ini tidak hanya 
mengelola empat rumah sakit yakni di 
Kota jember, di Kota Mojokerto, Kota 
Blitar dan di Kota Pare - Kediri, tapi 
juga  memperluas jangkauan layanan 
kesehatan masyarakat melalui satu Klinik 
utama Modern Dasa Medika dan 14 Klinik 
Pratama nusa Medika – serta belasan 
klinik umum lainnya, dan menjadi 
penyedia layanan bagi peserta BPjS.
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Setelah empat tahun dibentuk,  
perkembangan Pt nMu ternyata luar 
biasa pesat. Badan usaha ini tidak hanya 
mengelola empat rumah sakit yakni di 
Kota jember, di Kota Mojokerto, Kota 
Blitar dan di Kota Pare - Kediri, tapi 
juga  memperluas jangkauan layanan 
kesehatan masyarakat melalui satu Klinik 
utama Modern Dasa Medika dan 14 Klinik 
Pratama nusa Medika – serta belasan 
klinik umum lainnya, dan menjadi 
penyedia layanan bagi peserta BPjS.
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sukrosasukrosa

hamPiR semua negara 
di dunia bertang-
gung-jawab atas 
penyelenggaraan dan 
penyediaan fasilitas 
kesehatan bagi selu-

ruh masyarakatnya. Karena kesehatan 
merupakan hak dasar setiap manusia. 
Maka itu sejak 1948, PBB sudah me-
masukkan poin hak kesehatan bagi 
setiap manusia ke dalam Universal Decla-
ration of Human Rights.

Namun sebelum PBB, Indonesia su-
dah lebih awal memasukkan poin terse-
but pada pilar konstitusi UUD 1945 yakni 
Pasal 34 Ayat 3 yang berbunyi: “Negara 
bertanggung jawab atas penyediaan 
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan umum yang layak”.

Dari pilar konstitusi itulah kemudian 
muncul UU tentang Kesehatan – yang 
sempat berulangkali mengalami revisi 
hingga akhir nya UU No.36 TH 2009. Ane-
ka derivasi dari konstitusi ini juga banyak, 
baik berupa Keppres, Perpres, Peraturan 
Pemerintah/PP, PermenKes, Kemenkes 
dan lainnya. Artinya, soal kesehatan 
bukan lagi urusan pribadi/individu  – tapi 
sepenuhnya menjadi tanggung-jawab 
negara.

Selain penyelenggaraan dan 
penyedia an fasilitas kesehatan, fungsi 
dan peran negara atas hak kesehatan 
masyarakat diantaranya adalah dalam 
bentuk regulasi yang mengatur menge-
nai aneka standar pelayanan kesehatan 
itu sendiri.  Dari sisi penyelenggaraan, 
distribusi pelayanan kesehatan – dalam 
konteks Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) – faktanya tidak mampu dilakukan 
sendiri oleh pemerintah, sehingga diper-
lukan pastisipasi swasta.

Rasio jumlah rumah sakit dibanding 
ledakan pasien, atau rasio ketersediaan 
dan distribusi tempat tidur rumah sakit 
versus jumlah pasien, masih jauh api dari 
panggang – terutama di daerah – daerah 
penyangga kota besar, sehingga menjadi 
persoalan tersendiri dalam implemen-
tasi sistem JKN. Penumpukan pasien 
di sejumlah rumah sakit pemerintah di 
beberapa daerah tidak bisa dihindarkan. 

Dalam kondisi umum seperti ini-
lah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X mengambil keputusan yang tepat. 
Sejumlah rumah sakit miliknya dipisah-
kan pengelolaanya dengan membentuk 
anak perusahaan bernama PT Nusantara 
Medika Utama (PT NMU) pada Januari 
2013. Artinya otoritas sepenuhnya tidak 

lagi berada di tangan pimpinan PTPN X, 
tapi berpindah kepada PT NMU. Tadinya 
berstatus Strategic Business Unit (SBU)  
kini menjadi perseroan. Sehingga kepu-
tusan memperkuat kualitas dan jang-
kauan pelayanan kesehatan bisa dilaku-
kan secara fleksibel,  cepat dan efisien. 

Pimpinan PTPN X meyakini, dengan 
melepas pengelolaan rumah sakit ke-
pada PT NMU, maka upaya membantu 
pemerintah dibidang pelayanan kese-
hatan bisa lebih maksimal. Kebetulan 
tiga rumah sakit utama milik PTPN X ini 
berada di daerah penyangga kota besar, 
di mana persoalan layanan rumah sakit 
milik pemerintah sering mengalami kela-
bakan karena soal terbatasnya kapasitas. 
Artinya PT NMU hadir pada saat yang 
tepat di tengah terbatasnya jangkauan 
layanan rumah sakit pemerintah secara 
umum.

 “Kini tidak ada lagi campur tangan 
PTPN X ke rumah sakit. Kehidupannya 
terletak pada upayanya sendiri. Mereka 
harus memperbaiki segala bidang, baik 
sisi kualitas layanan, menambah jumlah 
layanan, meningkatkan rasio hunian,  dan 
upaya lain dalam konteks kemandirian 
usaha serta partisipasi di bidang kese-
hatan,” kata Djoko Santoso, Komisaris 

Utama PT NMU.
Kini, setelah empat tahun dibentuk,  

perkembangan PT NMU ternyata luar 
biasa pesat. Badan usaha ini tidak hanya 
mengelola empat rumah sakit yakni di 
Kota Jember, di Kota Mojokerto, Kota 
Blitar dan di Kota Pare - Kediri, tapi juga  
memperluas jangkauan layanan kesehat-
an masyarakat melalui satu Klinik Utama 
Modern Dasa Medika dan 14 Klinik 
Pratama Nusa Medika – serta belasan 
klinik umum lainnya, dan menjadi penye-
dia layanan bagi peserta BPJS.

Artinya, keberadaan rumah sakit dan 
sejumlah unit usaha yang dikelola PT 
NMU  sedikit-banyak telah membantu 
mengatasi disparitas layanan kesehatan 
yang terjadi secara umum selama ini. 

Data PERSI (Persatuan Rumah Sakit 
Seluruh Indonesia)  menunjukkan bahwa 
ketersediaan tempat tidur di rumah sakit 
secara nasional masih kurang dibanding  
jumlah pasien. Namun khusus peserta 
JKN, sebenarnya jumlah unit tempat ti-
dur cukup, hanya saja distribusinya yang 
tidak merata, sehingga akhirnya kurang 
juga.

Jika merujuk kepada standar WHO, 
rasio ideal daya tampung rumah sakit 
harusnya 1 tempat tidur:  berbanding 

1.000 penduduk. Sementara ketersedia-
an tempat tidur di rumah sakit secara 
nasional hanya 230.000 unit, sehingga 
terjadi minus layanan sebanyak 20.000 
unit tempat tidur jika dibanding dengan 
rasio 250 juta penduduk.

 Kini peserta JKN tercatat seba-
nyak 127 juta atau berbanding dengan 
127.000 tempat tidur rumah sakit. Arti-
nya secara jumlah cukup. Hanya saja 
lokasi tumbuhnya rumah sakit agak 
sporadis, tidak seimbang, sehingga 
distribusi layanan rumah sakit juga tidak 
seimbang. Selain itu, tidak semua tem-
pat tidur di rumah sakit yang bekerjasa-
ma dengan BPJS adalah untuk pasien 
peserta JKN. Rumah sakit swasta yang 
bekerjasama dengan BPJS umumnya 
juga kurang aktif melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat mengenai layanan 
BPJS di rumah sakit tersebut. Akibatnya 
masyarakat banyak yang tidak menge-
tahui.

Sementara hadirnya PT NMU yang 
sejak awal sudah mendeklarasikan 
sebagai penyedia layanan bagi peserta 
JKN,  cukup membantu – setidaknya 
bagi masyarakat sekitar Tapal Kuda Jatim 
(Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondo-
woso, Situbondo, Banyuwangi) dengan 

TiGa ruMah sakiT 
uTaMa Milik PTPn x 
ini BeraDa Di Daerah 
PenyanGGa koTa Besar, 
Di Mana Persoalan 
layanan ruMah sakiT 
Milik PeMerinTah 
serinG MenGalaMi 
kelaBakan karena soal 
TerBaTasnya kaPasiTas. 
arTinya PT nMu haDir 
PaDa saaT yanG TePaT 
Di TenGah TerBaTasnya 
janGkauan layanan 
ruMah sakiT PeMerinTah 
seCara uMuM.
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hamPiR semua negara 
di dunia bertang-
gung-jawab atas 
penyelenggaraan dan 
penyediaan fasilitas 
kesehatan bagi selu-

ruh masyarakatnya. Karena kesehatan 
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bertanggung jawab atas penyediaan 
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan umum yang layak”.
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muncul UU tentang Kesehatan – yang 
sempat berulangkali mengalami revisi 
hingga akhir nya UU No.36 TH 2009. Ane-
ka derivasi dari konstitusi ini juga banyak, 
baik berupa Keppres, Perpres, Peraturan 
Pemerintah/PP, PermenKes, Kemenkes 
dan lainnya. Artinya, soal kesehatan 
bukan lagi urusan pribadi/individu  – tapi 
sepenuhnya menjadi tanggung-jawab 
negara.

Selain penyelenggaraan dan 
penyedia an fasilitas kesehatan, fungsi 
dan peran negara atas hak kesehatan 
masyarakat diantaranya adalah dalam 
bentuk regulasi yang mengatur menge-
nai aneka standar pelayanan kesehatan 
itu sendiri.  Dari sisi penyelenggaraan, 
distribusi pelayanan kesehatan – dalam 
konteks Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) – faktanya tidak mampu dilakukan 
sendiri oleh pemerintah, sehingga diper-
lukan pastisipasi swasta.

Rasio jumlah rumah sakit dibanding 
ledakan pasien, atau rasio ketersediaan 
dan distribusi tempat tidur rumah sakit 
versus jumlah pasien, masih jauh api dari 
panggang – terutama di daerah – daerah 
penyangga kota besar, sehingga menjadi 
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tasi sistem JKN. Penumpukan pasien 
di sejumlah rumah sakit pemerintah di 
beberapa daerah tidak bisa dihindarkan. 

Dalam kondisi umum seperti ini-
lah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X mengambil keputusan yang tepat. 
Sejumlah rumah sakit miliknya dipisah-
kan pengelolaanya dengan membentuk 
anak perusahaan bernama PT Nusantara 
Medika Utama (PT NMU) pada Januari 
2013. Artinya otoritas sepenuhnya tidak 

lagi berada di tangan pimpinan PTPN X, 
tapi berpindah kepada PT NMU. Tadinya 
berstatus Strategic Business Unit (SBU)  
kini menjadi perseroan. Sehingga kepu-
tusan memperkuat kualitas dan jang-
kauan pelayanan kesehatan bisa dilaku-
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pemerintah dibidang pelayanan kese-
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tiga rumah sakit utama milik PTPN X ini 
berada di daerah penyangga kota besar, 
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bakan karena soal terbatasnya kapasitas. 
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layanan rumah sakit pemerintah secara 
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harus memperbaiki segala bidang, baik 
sisi kualitas layanan, menambah jumlah 
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Utama PT NMU.
Kini, setelah empat tahun dibentuk,  

perkembangan PT NMU ternyata luar 
biasa pesat. Badan usaha ini tidak hanya 
mengelola empat rumah sakit yakni di 
Kota Jember, di Kota Mojokerto, Kota 
Blitar dan di Kota Pare - Kediri, tapi juga  
memperluas jangkauan layanan kesehat-
an masyarakat melalui satu Klinik Utama 
Modern Dasa Medika dan 14 Klinik 
Pratama Nusa Medika – serta belasan 
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Data PERSI (Persatuan Rumah Sakit 
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Jika merujuk kepada standar WHO, 
rasio ideal daya tampung rumah sakit 
harusnya 1 tempat tidur:  berbanding 

1.000 penduduk. Sementara ketersedia-
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BPJS di rumah sakit tersebut. Akibatnya 
masyarakat banyak yang tidak menge-
tahui.
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layanan Rumah Sakit Perkebunan (RSP) 
atau biasa disebut RS Jember Klinik yang 
berlokasi di Kota Jember.  

Juga peserta JKN yang berada di ka-
wasan Mataraman (Trenggalek, Tulung-
agung, Blitar, Kediri, Nganjuk, Madiun, 
Magetan, Ponorogo) dengan layanan 
Rumah Sakit HVA Toeloengredjo di Kota  
Pare - Kediri dan Rumah Sakit Medika 
Utama di Kota Blitar. Bagi masyarakat pe-
serta JKN di sekitar Jombang, Mojokerto, 
Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Bojonegoro 
bisa dilayani oleh Rumah Sakit Gatoel 
di Kota Mojokerto. Layanan itu belum 
termasuk belasan klinik yang tersebar 
di banyak tempat yang memang diper-
siapkan oleh PT NMU sebagai perluasan 

jangkauan layanan kesehatan bagi 
masyarakat peserta JKN.  

Perkembangan jaringan usaha dan 
kualitas layanan kesehatan PT NMU ini 
bukan terjadi secara kebetulan, tapi ada 
upaya dan strategi manajemen yang 
dikembangkan oleh anak usaha PTPN X 
tersebut. Momentumnya adalah spin off  
pada Januari 2013, namun kinerja dan 
strategi terus digenjot oleh para direksi 
PT NMU. Penambahan fasilitas dan 
peningkatan kualitas layanan dilakukan 
secara terus menerus, sehingga persepsi 
publik tentang layanan kesehatan oleh 
Grup NMU terbukti menjadi positif.

Sehingga wajar jika pada prestasi itu 
Dirut PT NMU,  DR. dr. Ibnu Gunawan, 

MM, mendapat award dari sebuah peru-
sahaan media yang berbasis di Surabaya, 
yakni sebagai Top Leader Annual Awards 
2016 –atas upayanya memimpin Grup 
NMU yang dinilai ekspansif dalam jasa 
layanan kesehatan. 

Banyak kemajuan yang membuat 
publik terkesan dalam empat tahun 
ber dirinya Grup NMU, sehingga wajar 
bila Menteri BUMN Rini Soemarno juga 
mempercayai pimpinan Grup NMU (Ibnu 
Gunawan)  sebagai Vice Chairman di Tim 
Sinergi BUMN untuk pengembangan 
RS BUMN, yang merupakan cikal bakal 
pembentukan Holding RS BUMN. 

“Ini hasil kerja tim. Sejak berbadan 
hukum sendiri menjadi perseroan – (dari 

semula SBU) –  maka transformasi bisnis 
terus dilakukan, dan hasilnya bisa kita 
lihat bersama. Kita harus terus-menerus 
melakukan inovasi, demi layanan kepada 
masyarakat,” kata Ibnu Gunawan.

Setidaknya transformasi bisnis 
layanan kesehatan yang dilakukan oleh 
Grup NMU bisa diklasifikasi menjadi 
dua tahap. Pertama, memperkuat aspek 
permodalan secara mandiri, sumberdaya 
manusia, kelembagaan dan insfrastruk-
tur. Pada tahap ini mulai dilakukan 
pemenuhan peralatan dan obat-obatan 
secara tersentral agar lebih efisien, pem-
bagian sumber daya antar RS, standarisa-
si mutu, peningkatan kualitas tata kelola 
dan pengelolaan SDM terpadu. 

Kemudian, melakukan inovasi de-
ngan menambah lini bisnis baru, opti-
malisasi pendapatan pada segmen bisnis 
yang eksisting, penambahan unit usaha 
dan integrated marketing communication. 
Selain itu juga melakukan akuisisi rumah 
sakit, memperbesar volume kepesertaan 
BPJS, merestrukturisasi biaya kesehatan, 
memperluas basis konsumen korporasi 
dan menambah unit layanan. 

Ke depan, Grup NMU akan menerap-
kan layanan kesehatan terintegrasi, 
learning center, hospital operatorship, 
bisnis kesehatan dan gaya hidup. Kini se-
dang didesain seluruh layanan mulai dari 
Unit Rawat Jalan (URJ) hingga RS terinte-
grasi dan saling menopang, sehingga 

pasien tidak harus dibawa ke penyedia 
jasa kesehatan lainnya. Dalam tahap ini 
juga sudah mulai dilakukan penguatan 
jaringan dengan bersinergi menggan-
deng RS luar negeri.  

Dari sederet strategi yang dilakukan 
Grup NMU tersebut, banyak hal positif 
yang diraihnya. Misalnya dari aspek 
pengadaan obat yang dilakukan secara 
tersentral dan pengadaan alat kesehat an,  
bisa diraif efisiensi hingga di atas 10%.  
Standarisasi rumah sakit dan layanan 
juga terus dilakukan secara bertingkat, 
sehingga ke depan NMU akan hadir se-
bagai grup usaha jasa layanan kesehat an 
yang kredibel dan menjadi rujukan dan 
percontohan keberhasilan.tim

sukrosa
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peningkatan kualitas layanan dilakukan 
secara terus menerus, sehingga persepsi 
publik tentang layanan kesehatan oleh 
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Dirut PT NMU,  DR. dr. Ibnu Gunawan, 

MM, mendapat award dari sebuah peru-
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terus dilakukan, dan hasilnya bisa kita 
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learning center, hospital operatorship, 
bisnis kesehatan dan gaya hidup. Kini se-
dang didesain seluruh layanan mulai dari 
Unit Rawat Jalan (URJ) hingga RS terinte-
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pasien tidak harus dibawa ke penyedia 
jasa kesehatan lainnya. Dalam tahap ini 
juga sudah mulai dilakukan penguatan 
jaringan dengan bersinergi menggan-
deng RS luar negeri.  

Dari sederet strategi yang dilakukan 
Grup NMU tersebut, banyak hal positif 
yang diraihnya. Misalnya dari aspek 
pengadaan obat yang dilakukan secara 
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bisa diraif efisiensi hingga di atas 10%.  
Standarisasi rumah sakit dan layanan 
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semenJak berpisah dengan 
PTPN X tahun 2013, langkah-
langkah transformasi terus 
dijalankan oleh PT NMU. 
Hasilnya, dari yang semula 

hanya satu diantara Strategic Business 
Unit (SBU) di PTPN X, PT NMU sekarang 
menjelma menjadi anak usaha mandiri 
dengan empat rumah sakit dan 26 jar-
ingan klinik. Selain itu, ekspansi dengan 
pembangunan rumah sakit dan klinik 
baru yang modern serta terus melakukan 
diversifikasi usaha.

Direktur Utama PT NMU DR. dr. Ibnu 
Gunawan, MM mengatakan transformasi 
bisnis dilakukan secara bertahap. Dimulai 
dua tahun pertama dengan fokus pen-
guatan skema bisnis menjadi unit usaha 
berbadan hukum Perseroan Terbatas 
yang mandiri serta memperkuat aspek 
modal finansial, sumberdaya manusia, 
kelembagaan dan insfrastruktur. Pada 
tahap ini mulai dilakukan pemenuhan 
peralatan dan obat-obatan secara tersen-
tral agar lebih efisien, pembagian sumber 
daya antar RS, standarisasi mutu, pening-
katan kualitas tata kelola dan pengelo-
laan SDM terpadu. 

Kemudian pada 2015-2016 dilakukan 
inovasi dengan menambah lini bisnis 
baru, optimalisasi pendapatan pada 
segmen bisnis yang eksisting, penamba-
han unit usaha dan integrated marketing 
communication. Selain itu juga melaku-
kan akuisisi rumah sakit. Langkah yang 
dilakukan yaitu dengan memperbesar 
volume kepesertaan BPJS, merestrukturi-

sasi biaya kesehatan, memperluas basis 
konsumen korporasi dan menambah unit 
layanan. 

Baru kemudian untuk 2017-2018 
fokus bisnis diarahkan kepada layanan 
kesehatan terintegrasi, learning center, 
hospital operatorship, bisnis kesehatan 
dan gaya hidup. ”Kami juga mulai mend-
esain seluruh layanan mulai dari Unit Ra-
wat Jalan (URJ) hingga RS terntegrasi dan 
saling menopang sehingga pasien tidak 
harus dibawa ke penyedia jasa kesehatan 
lainnya,” kata Ibnu. Dalam tahap ini juga 
sudah mulai dilakukan penguatan jarin-
gan dengan bersinergi menggandeng RS 
luar negeri.  

Dari pengadaan obat yang dilakukan 
secara sentralisasi bisa tercipta efisiensi 
sebesar 13,92 persen. Sedangkan dari 
pengadaan alat kesehatan bisa dihe-
mat 10 persen. Berbagai sumber daya 
dilakukan dengan cara menjadikan satu 
RS sebagai rujukan RS lainnya. Seperti 
bedah saraf di RS Gatoel menjadi rujukan 
bagi pasien dari RS HVA Toeloengredjo 
dan RS Medika Utama Blitar. 

Rumah sakit-rumah sakit PT NMU 
juga terus berusaha memperbaiki 
standarisasi mutu dengan mengikuti 
akreditasi. Hasilnya, RS HVA Toeloen-
gredjo dan RS Perkebunan telah berhasi 
lulus paripurna. Sedangkan RS Gatoel 
baru saja menjalani survey akreditasi 
untuk memperoleh status akreditasi 
yang sama

Sementara itu, menjelang era JKN 
tahun 2019, PT NMU juga telah melaku-
kan persiapan. Seperti diketahui, PT 
NMU adalah satu-satunya RS BUMN yang 

sudah bekerjasama dengan BPJS sejak 
2014. ”JKN ini kan gawe pemerintah. Kita 
sebagai RS milik BUMN, artinya juga milik 
pemerintah, sehingga tidak ada alasan 
untuk tidak ikut menyukseskan. Apalagi 
BPJS ini filosofinya kan gotong royong. 
Saat 2019 nanti semua warga negara wa-
jib ikut BPJS, bagaimana caranya supaya 
tetap untung? Ya dengan menambah 
volume dan melakukan efisiensi,” kata 
Ibnu. 

Pada tahun 2015, komposisi pasien 
di RS PT NMU sudah 60 persen berasal 
dari BPJS. Sedangkan pada tahun 2019 
mendatang diprediksi akan mencapai 90 
persen yang terbagi menjadi 20 persen 
BPJS murni dan 70 persennya dengan 
penambahan fasilitas layanan atau top 
up. Sedangkan 10 persen adalah pasien 
umum, baik asuransi swasta dan non-
asuransi. Peningkatan volume peserta 
BPJS, baik murni maupun dengan top up 
layanan, dikatakan Ibnu efektif mening-
katkan profitabilitas perusahaan tanpa 
harus menaikkan tarif layanan.

Untuk meningkatkan volume atau 
kuantitas pasien, tentu ada upaya yang 
harus dilakukan. Pihaknya akan memban-
gun poli-poli satelit atau PPK (Pemberi 
Pelayanan Kesehatan) tingkat 1 baru dari 
yang sekarang sebanyak 26. ”Nantinya 
akan dibagi menjadi zona-zona yang 
masing-masing harus membangun 10 
PPK tingkat 1 atau poliklinik. Ini satelit 
poli yang akan mengirim pasien ke 
RS. Kalau tidak begini, kami bisa dapat 
pasien dari mana?,” kata Ibnu. Sementara 
mulai 2017 hingga 2121 ke depan akan 
dibangun 45 PPK tingkat 1 baru. 

inovasi
tanpa Henti

pasca
transformasi

Di era persaingan usaha seperti 
sekarang ini, transformasi bisnis 

sudah menjadi keharusan. 
Seperti di Pt nusantara Medika 

utama (nMu) yang setelah 
spin-off dari Pt Perkebunan 

nusantara (PtPn) X kini 
semakin berkembang dan siap 

menyongsong era jKn (jaminan 
Kesehatan nasional) tahun 2019. 
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semenJak berpisah dengan 
PTPN X tahun 2013, langkah-
langkah transformasi terus 
dijalankan oleh PT NMU. 
Hasilnya, dari yang semula 

hanya satu diantara Strategic Business 
Unit (SBU) di PTPN X, PT NMU sekarang 
menjelma menjadi anak usaha mandiri 
dengan empat rumah sakit dan 26 jar-
ingan klinik. Selain itu, ekspansi dengan 
pembangunan rumah sakit dan klinik 
baru yang modern serta terus melakukan 
diversifikasi usaha.

Direktur Utama PT NMU DR. dr. Ibnu 
Gunawan, MM mengatakan transformasi 
bisnis dilakukan secara bertahap. Dimulai 
dua tahun pertama dengan fokus pen-
guatan skema bisnis menjadi unit usaha 
berbadan hukum Perseroan Terbatas 
yang mandiri serta memperkuat aspek 
modal finansial, sumberdaya manusia, 
kelembagaan dan insfrastruktur. Pada 
tahap ini mulai dilakukan pemenuhan 
peralatan dan obat-obatan secara tersen-
tral agar lebih efisien, pembagian sumber 
daya antar RS, standarisasi mutu, pening-
katan kualitas tata kelola dan pengelo-
laan SDM terpadu. 

Kemudian pada 2015-2016 dilakukan 
inovasi dengan menambah lini bisnis 
baru, optimalisasi pendapatan pada 
segmen bisnis yang eksisting, penamba-
han unit usaha dan integrated marketing 
communication. Selain itu juga melaku-
kan akuisisi rumah sakit. Langkah yang 
dilakukan yaitu dengan memperbesar 
volume kepesertaan BPJS, merestrukturi-

sasi biaya kesehatan, memperluas basis 
konsumen korporasi dan menambah unit 
layanan. 

Baru kemudian untuk 2017-2018 
fokus bisnis diarahkan kepada layanan 
kesehatan terintegrasi, learning center, 
hospital operatorship, bisnis kesehatan 
dan gaya hidup. ”Kami juga mulai mend-
esain seluruh layanan mulai dari Unit Ra-
wat Jalan (URJ) hingga RS terntegrasi dan 
saling menopang sehingga pasien tidak 
harus dibawa ke penyedia jasa kesehatan 
lainnya,” kata Ibnu. Dalam tahap ini juga 
sudah mulai dilakukan penguatan jarin-
gan dengan bersinergi menggandeng RS 
luar negeri.  

Dari pengadaan obat yang dilakukan 
secara sentralisasi bisa tercipta efisiensi 
sebesar 13,92 persen. Sedangkan dari 
pengadaan alat kesehatan bisa dihe-
mat 10 persen. Berbagai sumber daya 
dilakukan dengan cara menjadikan satu 
RS sebagai rujukan RS lainnya. Seperti 
bedah saraf di RS Gatoel menjadi rujukan 
bagi pasien dari RS HVA Toeloengredjo 
dan RS Medika Utama Blitar. 

Rumah sakit-rumah sakit PT NMU 
juga terus berusaha memperbaiki 
standarisasi mutu dengan mengikuti 
akreditasi. Hasilnya, RS HVA Toeloen-
gredjo dan RS Perkebunan telah berhasi 
lulus paripurna. Sedangkan RS Gatoel 
baru saja menjalani survey akreditasi 
untuk memperoleh status akreditasi 
yang sama

Sementara itu, menjelang era JKN 
tahun 2019, PT NMU juga telah melaku-
kan persiapan. Seperti diketahui, PT 
NMU adalah satu-satunya RS BUMN yang 

sudah bekerjasama dengan BPJS sejak 
2014. ”JKN ini kan gawe pemerintah. Kita 
sebagai RS milik BUMN, artinya juga milik 
pemerintah, sehingga tidak ada alasan 
untuk tidak ikut menyukseskan. Apalagi 
BPJS ini filosofinya kan gotong royong. 
Saat 2019 nanti semua warga negara wa-
jib ikut BPJS, bagaimana caranya supaya 
tetap untung? Ya dengan menambah 
volume dan melakukan efisiensi,” kata 
Ibnu. 

Pada tahun 2015, komposisi pasien 
di RS PT NMU sudah 60 persen berasal 
dari BPJS. Sedangkan pada tahun 2019 
mendatang diprediksi akan mencapai 90 
persen yang terbagi menjadi 20 persen 
BPJS murni dan 70 persennya dengan 
penambahan fasilitas layanan atau top 
up. Sedangkan 10 persen adalah pasien 
umum, baik asuransi swasta dan non-
asuransi. Peningkatan volume peserta 
BPJS, baik murni maupun dengan top up 
layanan, dikatakan Ibnu efektif mening-
katkan profitabilitas perusahaan tanpa 
harus menaikkan tarif layanan.

Untuk meningkatkan volume atau 
kuantitas pasien, tentu ada upaya yang 
harus dilakukan. Pihaknya akan memban-
gun poli-poli satelit atau PPK (Pemberi 
Pelayanan Kesehatan) tingkat 1 baru dari 
yang sekarang sebanyak 26. ”Nantinya 
akan dibagi menjadi zona-zona yang 
masing-masing harus membangun 10 
PPK tingkat 1 atau poliklinik. Ini satelit 
poli yang akan mengirim pasien ke 
RS. Kalau tidak begini, kami bisa dapat 
pasien dari mana?,” kata Ibnu. Sementara 
mulai 2017 hingga 2121 ke depan akan 
dibangun 45 PPK tingkat 1 baru. 

inovasi
tanpa Henti

pasca
transformasi

Di era persaingan usaha seperti 
sekarang ini, transformasi bisnis 

sudah menjadi keharusan. 
Seperti di Pt nusantara Medika 

utama (nMu) yang setelah 
spin-off dari Pt Perkebunan 

nusantara (PtPn) X kini 
semakin berkembang dan siap 

menyongsong era jKn (jaminan 
Kesehatan nasional) tahun 2019. 

sukrosasukrosa

54 PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016

foto-foto: eko sUswantoro



56 PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016 57PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016

PeRluasan PasaR Dan 
DiveRsiFikasi usaha

Untuk memperkuat fondasi bisnis, 
PT NMU telah menyiapkan sejumlah 
rencana ekspansi hingga lima tahun 
ke depan. Yang terdekat, pada 2017 PT 
NMU akan mendirikan RS Nozomi Medika 
Utama yang mengkhususkan diri pada 
penyakit kanker dan hemodialisa beker-
jasama dengan SB Live Science Jepang. 
Dituturkan Ibnu dibutuhkan investasi 
sebesar Rp 120 miliar dengan 
lama pembangunan selama 
sembilan bulan untuk menyele-
saikan RS yang berlokasi di Kediri 
tersebut. 

Ketika ditanya alasan mengapa 
RS tersebut didirikan di Kediri, 
Ibnu menjelaskan bahwa pasien 
dengan penyakit seper ti kanker 
atau gagal ginjal selalu dirujuk 
ke Surabaya. ”Kami ingin menghadirkan 
pelayanan Surabaya di Kediri. Malah kalau 
bisa lebih baik dari Surabaya,” ujarnya. 
Nantinya semua peralatan akan didatang-
kan langsung dari Jepang. Sedangkan 
manajemennya dikelola PT NMU. 

Berikutnya, pada 2018 akan dibangun 
RS Khusus Bedah Medika Utama di Sura-

baya. Berlanjut pada 2019 akan meng-
operasikan RS Medika Utama Klaten. 

Diversifikasi usaha lainnya yang juga 
sudah disiapkan yaitu membuka tiga 
klinik kecantikan serta katering gizi. RS 
milik PT NMU juga akan menggarap 
bisnis baru sebagai pusat pendidikan 
bagi para calon perawat dan tenaga 
kesehatan lainnya, dengan menggan-
deng sekolah keperawatan atau sekolah 
kesehatan. 

PT NMU juga akan menjadi hospital 
operatorship dengan skema bisnis yang 
saling menguntungkan. Pasar yang 
dibidik adalah Rumah Sakit tipe D dan 
klinik yang pasca pemberlakuan JKN 
masih kesulitan menghitung unit cost 
dan aspek operasional lainnya yang 
kerap membuat mereka merugi. ”Semua 

harus bersiap menghadapi 2019. Di sini 
kami membantu Rumah Sakit yang masih 
mengalami kesulitan dalam manajemen 
pengelolaan,” jelasnya.  PT NMU telah 
memiliki master model atau kunci pen-
gelolaan RS sehingga bisa lebih efisien.

Mengenai persaingan dengan RS 
swasta, Ibnu mengungkapkan RS di 
bawah PT NMU akan mengambil spesi-
fikasi yang tidak dimiliki RS swasta 
pesaingnya. ”Selain terus memperkuat 

branding, kami juga melakukan 
diversifikasi produk. Selain itu, 
juga dilakukan kerjasama, saling 
mengisi dengan RS lain,” tutur 
Ibnu. 

tRansFoRmasi sDm
Agar bisa melakukan trans-

formasi ini, Ibnu mengakui perlu 
ada komitmen mulai dari tingkat 

manajemen hingga ke level bawah. 
”Bicara soal transformasi, saya selalu 
bilang ada rumah lama, ini rumah baru. 
Kalau yang lama komoditi, ini jasa,” tutur 
Ibnu. Bisnis jasa tentunya berhubungan 
dengan manusia. Karena itu kemu-
dian dipetakan kebutuhan pasien yang 
mengerucut pada tiga hal. 

sukrosasukrosa

tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pendapatan Rp300m Rp380,18m Rp501,91m Rp659,30m Rp827,81m Rp1,00 t

investasiRp 507,02 M
yang akan diluncurkan sampaii 2021 untuk pembangunan fisik dan melengkapi fasilitas RS dengan alat modern seperti CT Scan, MRI, Cath Lab dan Mammography. 

bed occupancy Rate
(Tingkat Hunian)

Jumlah tempat tidur

2016 2017 2018 2019 2020 2021

513 1.1411.0911.040 789688

71,46% 80,47%75,89% 69,21%69,88%67,96%

Pertama yaitu komunikasi yang 
disebut sebagai therapeutic communica-
tion atau komunikasi yang menyembuh-
kan, response time yang cepat dan skill 
atau keterampilan. ”Skill ini misalnya 
bagaimana saat memasukkan jarum infus 
langsung bleng,” sambungnya. 

Kepala Divisi SDM PT NMU, dr Wah-
joe ditemui dalam kesempatan berbeda 
mengatakan, sejak awal sudah dilakukan 
sosialisasi kepada karyawan sebelum 
spin-off benar-benar dilakukan. ”Mindset 
sudah mulai diubah. Berkat penanaman 
mindset secara terus menerus ini, lama-
lama karyawan menyadari bahwa harus 
berubah. Tidak bisa lagi seperti dulu saat 
masih menjadi SBU,” kata Wahjoe. 

Untuk meningkatkan kualitas, dika-
takan Wahjoe dasarnya adalah kom-
petensi. Semua SDM harus kompeten 
dan teruji saat dilakukan penilaian 
akreditasi. Ia mengatakan, saat penila-
ian akreditasi, tidak jarang tim penilai 
melakukan pengujian secara acak ke-
pada SDM yang ada untuk menunjukkan 
cara pijat jantung atau cuci tangan yang 
benar. 

Tidak hanya kepada SDM RS, tim 
surveyor akreditasi juga akan menilai 
bagaimana pelaksanaan SOP di Rumah 
Sakit melalui pasien dan keluarganya. 
Pasien ditanya, apakah kenal dengan 
dokternya, tindakan apa saja yang diter-
ima, sampai arti gelang yang dikenakan 

pasien. ”Karena SOP-nya dokter harus 
memperkenalkan diri dan menjelaskan 
kepada pasien tindakan apa yang dilaku-
kan,” kata Wahjoe. 

Kepada seluruh SDM, selalu diteka-
nkan tiga hal yang menjadi pedoman di 
NMU yaitu Kompetensi, Komitmen, dan 
Kontribusi. Kompetensi artinya semua 
tenaga ahli yang ada di rumah sakit 
harus  mempunyai kompetensi tersend-
iri yakni sertifikasi yang menunjukkan 
keahlian mereka. Komitmen berarti SDM 
yang ada didalamnya harus berkomit-
men untuk memberikan pelayanan dan 
kinerja yang terbaik. Dan Kontribusi, 
sejauh apa kontribusi yang dapat diberi-
kan bagi perusahaan.

 Suasana ruang Perawatan VIP di RS Gatoel.

Diversifikasi usaha lainnya yanG juGa suDah 
DisiaPkan yaiTu MeMBuka TiGa klinik keCanTikan 

serTa kaTerinG Gizi. rs Milik PT nMu juGa 
akan MenGGaraP Bisnis Baru seBaGai PusaT 

PenDiDikan BaGi Para Calon PerawaT Dan TenaGa 
kesehaTan lainnya, DenGan MenGGanDenG 

sekolah kePerawaTan aTau sekolah kesehaTan.
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kebeRhasilan transformasi bisnis di 
dalam tubuh PT NMU tidak lain ada-
lah hasil kerja keras dan kerja cerdas 
para direksi dan seluruh karyawannya. 
Komisaris Utama PT NMU, Djoko Santoso 
menceritakan sebelum PT NMU terben-
tuk, mereka adalah tiga buah rumah 
sakit yang berstatus unit usaha PTPN X. 
Sebagai unit usaha, rumah sakit masih 
mengandalkan induk perusahaan, mulai 
dari modal kerja dan lain-lain. Selain itu, 
upaya efisiensi yang mereka lakukan juga 
masih minim. 

Pria yang juga menjabat sebagai 
Direktur SDM dan Umum PTPN X ini 
menjelaskan sesuai UU Rumah Sakit No. 
44 tahun 2009 bahwa semua rumah sakit 
wajib berbadan hukum sendiri terpisah 
dari unit usaha lain, maka sejak tanggal 
19 Januari 2013, SBU Rumah Sakit PTPN 
X berubah menjadi anak perusahaan de-
ngan nama PT Nusantara Medika Utama 
(NMU) yang mengelola tiga rumah sakit, 
satu Klinik Utama Modern Dasa Medika, 
dan 14 Klinik Pratama Nusa Medika.

Dengan menjadi perusahaan sendiri, 
maka PT NMU menjadi entitas bisnis 
yang fleksibel. Sebagai contoh dari sisi 

Ubah ancaman Jadi peluang
Manuver anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara 
X (PTPN X) yang bergerak dibidang jasa kesehatan, PT 
Nusantara Medika Utama (PT NMU) patut mendapatkan 
acungan jempol. Meski baru seumur jagung, perusahaan 
yang digawangi oleh Direktur Utama Ibnu Gunawan, 
Direktur Keuangan, SDM dan Umum Tri Ratna Tjahjani 
dan Direktur Operasional, Pemasaran dan Umum Ary 
Sylviaty tersebut berhasil menempatkan diri sebagai 
rumah sakit perkebunan yang diperhitungkan di tanah air.

besar. Di sinilah kepiawaian PT NMU diuji. 
Bagaimana untuk bisa mengatasi pasien 
BPJS yang harus diterima dan dilayani 
dengan baik namun perusahaan tetap 
bisa mendapatkan keuntungan. 

Caranya dengan mendirikan pemberi 
pelayanan kesehatan tingkat 1 di dekat 
pabrik gula bahkan PT NMU juga me-
lengkapi diri dengan PPK 1 layanan rawat 
inap. Hal ini untuk memfasilitasi pasien-
pasien BPJS yang seharusnya bisa dita-
ngani di PPK 1. Untuk rumah sakit sendiri, 
dari tahun ke tahun BOR (Bed Occupancy 
Rate) atau Tingkat Hunian RS dalam ben-
tuk prosentase terus meningkat. 

“Di sinilah keunggulan PT NMU diuji 
saat mereka bisa mengubah tantangan 
menjadi peluang,” tegasnya. 

Untuk menambah pendapatannya, 
Rumah Sakit tidak boleh dan tidak mung-
kin meningkatkan tarifnya setiap tahun. 
Sehingga untuk mendapatkan tambahan 
pendapatan, satu-satunya jalan dengan 
investasi dalam rangka untuk mening-
katkan kualitas pelayanan, sarana dan 
prasana yang memadai. Untuk itu, PT 
NMU terus mengembangkan usahanya, 
salah satunya dengan membeli Rumah 
Sakit swasta di Blitar, menambah jumlah 
layanan PPK 1, menambah areal parkir, 
maupun menjalin kerjasama dengan 
pihak luar. 

“Rumah Sakit harus memenuhi hak 

berobat dan kenyamanan semua pasien, 
baik pasien BPJS maupun pasien umum. 
Itulah yang terus dilakukan oleh PT 
NMU,” jelas Djoko lagi. 

Disinggung tentang banyaknya 
investor asing untuk mendirikan rumah 
sakit di tanah air khususnya Jawa Timur, 
Djoko menjelaskan justru dengan adanya 
pesaing membuat PT NMU semakin ter-
pacu untuk terus meningkatkan kualitas 
mereka di segala bidang.

“Dengan adanya pesaing, PT NMU 
harus terus bergerak untuk meningkat-
kan diri sehingga saat nanti pesaing itu 
benar-benar ada, PT NMU sudah lebih 
jauh di depan,” tegasnya. 

Djoko menambahkan brand yang 
dimiliki PT NMU sudah lama ada dan 
sudah menjadi pilihan bagi masyarakat se-
lama ini. Selain itu, lokasi rumah sakit milik 
PT NMU juga strategis. Dengan hal terse-
but, maka PT NMU sudah memiliki modal 
untuk terus menjadi yang terdepan. 

Masih menurut Djoko, ke depan, di-
harapkan PT NMU mampu menjadi pen-
gelola rumah sakit lain, misalnya rumah 
sakit perkebunan. Mengingat besarnya 
potensi rumah sakit perkebunan yang 
selama ini kurang mendapat perhatian.

“Harapan saya ke depan PT NMU bisa 
seperti itu. Misalnya Rumah Sakit A man-
aged by PT NMU, Rumah Sakit B managed 
by PT NMU,” tandasnya.

biaya atau modal kerja, PT NMU berpikir 
luar biasa untuk mendapatkan dan 
mengelolanya. Selain itu, PT NMU juga 
melakukan efisiensi dan manajemen 
di segala bidang dengan baik dan ter-
sistem. 

“Kehidupan PT NMU terletak pada 
upaya mereka sendiri dan tidak ada 
campur tangan induk perusahaan. Maka 
mereka harus memperbaiki diri di segala 
bidang untuk meningkatkan profit,” 
ujarnya. 

Saat baru dibentuk PT NMU, sam-
bung Djoko, saat itu pemerintah mem-
punyai kebijakan baru yaitu Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak lain 
adalah program pelayanan kesehatan 
dari pemerintah yang berwujud BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
dan sistemnya menggunakan sistem 
asuransi. Meskipun saat itu, sistem JKN 
dan BPJS belum terbentuk sempurna, PT 
NMU dengan berani mengambil kepu-
tusan untuk menjadi penyedia layanan 
bagi peserta BPJS. 

Masih menurut Djoko, untuk menjadi 
penyedia layanan kesehatan bagi peserta 
BPJS mengandung risiko yang sangat 
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Laporan:   SiSkA PreStiwAti 

kebeRhasilan transformasi bisnis di 
dalam tubuh PT NMU tidak lain ada-
lah hasil kerja keras dan kerja cerdas 
para direksi dan seluruh karyawannya. 
Komisaris Utama PT NMU, Djoko Santoso 
menceritakan sebelum PT NMU terben-
tuk, mereka adalah tiga buah rumah 
sakit yang berstatus unit usaha PTPN X. 
Sebagai unit usaha, rumah sakit masih 
mengandalkan induk perusahaan, mulai 
dari modal kerja dan lain-lain. Selain itu, 
upaya efisiensi yang mereka lakukan juga 
masih minim. 

Pria yang juga menjabat sebagai 
Direktur SDM dan Umum PTPN X ini 
menjelaskan sesuai UU Rumah Sakit No. 
44 tahun 2009 bahwa semua rumah sakit 
wajib berbadan hukum sendiri terpisah 
dari unit usaha lain, maka sejak tanggal 
19 Januari 2013, SBU Rumah Sakit PTPN 
X berubah menjadi anak perusahaan de-
ngan nama PT Nusantara Medika Utama 
(NMU) yang mengelola tiga rumah sakit, 
satu Klinik Utama Modern Dasa Medika, 
dan 14 Klinik Pratama Nusa Medika.

Dengan menjadi perusahaan sendiri, 
maka PT NMU menjadi entitas bisnis 
yang fleksibel. Sebagai contoh dari sisi 

Ubah ancaman Jadi peluang
Manuver anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara 
X (PTPN X) yang bergerak dibidang jasa kesehatan, PT 
Nusantara Medika Utama (PT NMU) patut mendapatkan 
acungan jempol. Meski baru seumur jagung, perusahaan 
yang digawangi oleh Direktur Utama Ibnu Gunawan, 
Direktur Keuangan, SDM dan Umum Tri Ratna Tjahjani 
dan Direktur Operasional, Pemasaran dan Umum Ary 
Sylviaty tersebut berhasil menempatkan diri sebagai 
rumah sakit perkebunan yang diperhitungkan di tanah air.

besar. Di sinilah kepiawaian PT NMU diuji. 
Bagaimana untuk bisa mengatasi pasien 
BPJS yang harus diterima dan dilayani 
dengan baik namun perusahaan tetap 
bisa mendapatkan keuntungan. 

Caranya dengan mendirikan pemberi 
pelayanan kesehatan tingkat 1 di dekat 
pabrik gula bahkan PT NMU juga me-
lengkapi diri dengan PPK 1 layanan rawat 
inap. Hal ini untuk memfasilitasi pasien-
pasien BPJS yang seharusnya bisa dita-
ngani di PPK 1. Untuk rumah sakit sendiri, 
dari tahun ke tahun BOR (Bed Occupancy 
Rate) atau Tingkat Hunian RS dalam ben-
tuk prosentase terus meningkat. 

“Di sinilah keunggulan PT NMU diuji 
saat mereka bisa mengubah tantangan 
menjadi peluang,” tegasnya. 

Untuk menambah pendapatannya, 
Rumah Sakit tidak boleh dan tidak mung-
kin meningkatkan tarifnya setiap tahun. 
Sehingga untuk mendapatkan tambahan 
pendapatan, satu-satunya jalan dengan 
investasi dalam rangka untuk mening-
katkan kualitas pelayanan, sarana dan 
prasana yang memadai. Untuk itu, PT 
NMU terus mengembangkan usahanya, 
salah satunya dengan membeli Rumah 
Sakit swasta di Blitar, menambah jumlah 
layanan PPK 1, menambah areal parkir, 
maupun menjalin kerjasama dengan 
pihak luar. 

“Rumah Sakit harus memenuhi hak 

berobat dan kenyamanan semua pasien, 
baik pasien BPJS maupun pasien umum. 
Itulah yang terus dilakukan oleh PT 
NMU,” jelas Djoko lagi. 

Disinggung tentang banyaknya 
investor asing untuk mendirikan rumah 
sakit di tanah air khususnya Jawa Timur, 
Djoko menjelaskan justru dengan adanya 
pesaing membuat PT NMU semakin ter-
pacu untuk terus meningkatkan kualitas 
mereka di segala bidang.

“Dengan adanya pesaing, PT NMU 
harus terus bergerak untuk meningkat-
kan diri sehingga saat nanti pesaing itu 
benar-benar ada, PT NMU sudah lebih 
jauh di depan,” tegasnya. 

Djoko menambahkan brand yang 
dimiliki PT NMU sudah lama ada dan 
sudah menjadi pilihan bagi masyarakat se-
lama ini. Selain itu, lokasi rumah sakit milik 
PT NMU juga strategis. Dengan hal terse-
but, maka PT NMU sudah memiliki modal 
untuk terus menjadi yang terdepan. 

Masih menurut Djoko, ke depan, di-
harapkan PT NMU mampu menjadi pen-
gelola rumah sakit lain, misalnya rumah 
sakit perkebunan. Mengingat besarnya 
potensi rumah sakit perkebunan yang 
selama ini kurang mendapat perhatian.

“Harapan saya ke depan PT NMU bisa 
seperti itu. Misalnya Rumah Sakit A man-
aged by PT NMU, Rumah Sakit B managed 
by PT NMU,” tandasnya.

biaya atau modal kerja, PT NMU berpikir 
luar biasa untuk mendapatkan dan 
mengelolanya. Selain itu, PT NMU juga 
melakukan efisiensi dan manajemen 
di segala bidang dengan baik dan ter-
sistem. 

“Kehidupan PT NMU terletak pada 
upaya mereka sendiri dan tidak ada 
campur tangan induk perusahaan. Maka 
mereka harus memperbaiki diri di segala 
bidang untuk meningkatkan profit,” 
ujarnya. 

Saat baru dibentuk PT NMU, sam-
bung Djoko, saat itu pemerintah mem-
punyai kebijakan baru yaitu Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak lain 
adalah program pelayanan kesehatan 
dari pemerintah yang berwujud BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
dan sistemnya menggunakan sistem 
asuransi. Meskipun saat itu, sistem JKN 
dan BPJS belum terbentuk sempurna, PT 
NMU dengan berani mengambil kepu-
tusan untuk menjadi penyedia layanan 
bagi peserta BPJS. 

Masih menurut Djoko, untuk menjadi 
penyedia layanan kesehatan bagi peserta 
BPJS mengandung risiko yang sangat 
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Djoko santoso
komisaris Utama pt nmU



60 PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016 61PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016

sukrosasukrosa

dengan kamar VIP adalah kamar lebih luas, 
parkir kendaraan bisa langsung di depan 
ruangan dan penyajian makanan yang pe-
nataan dan peralatannya tidak kalah den-
gan hotel berbintang.

”Kami membangun kamar super VIP ini 
untuk memenuhi permintaan masyarakat. 
Dengan demikian orang-orang yang bia-
sa ke Surabaya atau bahkan ke luar negeri 
bisa mendapatkan pelayanan yang stan-
darnya sama di sini,” tutur perempuan 
kelahiran Kebumen ini.  

Selain membangun kamar Super VIP, 
RSP juga berkeinginan menjadi RS pusat 
jantung di area tapal kuda. ”Ini juga mem-
perhatikan kebutuhan pasien. Di daerah 
tapal kuda belum ada, pasien masih harus 
ke Surabaya,” ujarnya. Guna mendukung 
rencana tersebut, RSP segera akan mem-
punyai dokter bedah toraks. Sebelumnya 
RSP sudah memiliki alat CT Scan 32 slices 
dan dokter spesialis jantung.

JaDi temPat cuRhat Pasien  
Ditanya mengenai persaingan dengan 

RS Swasta dari grup besar yang segera 
akan dibuka di Jember, Suratini mengaku 
tidak khawatir karena memiliki SDM yang 
andal dalam hal pelayanan kepada pasien. 
Bahkan ia menargetkan pasien yang ha-
rus membela RSP. Tidak lagi sekedar puas 
dan ‘wow’ saja dengan pelayanan di RSP, 
tetapi pasien juga loyal.

”Pasien harus familier, kami harus jadi 
tempat curhat pasien. Karenanya SDM di 

sini harus dekat, mengenal siapa pasien 
kita, kalau perlu rumahnya di mana, ker-
janya di mana. Kami harus ada di hati 
pasien. Bagaimana caranya? Ya dengan 
memudahkan kebutuhan-kebutuhan pa-
sien,” tutur Suratini. 

Didampingi tim PTPN-X Magz saat men-
gunjungi pasien-pasiennya, ia menam-
bahkan, RSP juga tidak meninggalkan sisi 
sosial dengan sering menggelar penyuluh-
an bagi masyarakat. Misalnya saja dengan 
menggandeng Universitas Jember untuk 
melalukan sosialisasi pencegahan penya-
kit hepatitis kepada mahasiswa dan peda-
gang makanan di sekitar kampus.

Dengan pelayanan yang prima, tidak 
heran RSP selalu menjadi jujugan bagi 
tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah-
an di Jember dan sekitarnya. Kedekatan 
antara petugas medis dengan keluarga 
pasien, itu yang menjadi alasan anak-anak 
Soedarmi (88) mempercayakan perawa-
tan kesehatan ibunya ke RS Perkebunan. 
”Kami nyaman dengan keterbukaan petu-
gas medis di sini. Beberapa anak dan cucu 
ibu juga kebetulan dokter jadi mereka pa-
ham betul,” kata Tri Hadi Sanyoto, putra 
Soedarmi. 

Ternyata tidak hanya sekali Soedarmi 
berobat ke RSP. Ini karena keluarganya 
percaya dengan kualitas layanan medis 
yang diberikan. Lebih jauh, Tri yang per-
nah menjabat sebagai Kepala Dinas Kese-
hatan Kabupaten Tuban ini berharap agar 
peralatan yang ada di RSP lebih dileng kapi 

lagi. ”Karena ini penting untuk menunjang 
layanan kepada pasien,” ujarnya.  

Tak jauh beda dengan pengalaman 
keluarga Soedarmi, keluarga Lies Soriton 
(78) selalu mempercayakan perawatan 
kesehatannya ke RS yang berlokasi di 
Jalan Bedadung, Jember ini. Termasuk ke-
tika Lies harus dirawat inap karena nyeri 
yang dirasakannya di dada. 

Warga Jalan Panglima Sudirman, Jem-
ber ini mengaku puas dengan pelayanan 
di RSP karena cepat dan tenaga medisnya 
ramah serta sigap membantu kebutuh-
an pasien. ”Dokternya baik-baik. Selain 
itu makanannya juga istimewa,” ujarnya. 
Hal lain yang disukai Lies di rumah sakit 
ini adalah bagusnya bangunan fisik serta 
kebersihan yang selalu terjaga. 

Ketika dikunjungi oleh kepala RS Perke-
bunan, dr Suratini, MMRS, nenek enam 
cucu dan dua cicit ini mengatakan ia selalu 
puas dengan pelayanan di RSP. Bahkan 
ketika ditanya saran atau masukan untuk 
perbaikan rumah sakit, ia yang ketika itu 
didampingi putri-putrinya justru bingung 
karena menurutnya sudah bagus.

Selain diabetes yang sudah lama 
dideritanya dan rasa nyeri di dada yang 
baru dirasakan, penghobi bernyanyi dan 
bermain piano ini hampir tidak pernah 
mengeluh tentang kesehatannya. ”Yang 
penting hati selalu gembira. Karena hati 
yang gembira adalah obat. Percayakan se-
mua sama Tuhan, jangan dipikirkan,” kata 
ibu empat anak ini.

Selalu berubah dan berinovasi seakan menjadi semangat di Rumah Sakit 
Perkebunan (RSP) atau biasa disebut RS Jember Klinik. Pelayanan yang cepat, 
mudah dan menyenangkan menjadi andalan agar selalu menjadi jujugan pasien.

rUmaH saKit perKeBUnan

terapkan Budaya Bersaing, 
Kinerja meningkat
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Laporan:   SAP JAyAnti

Rumah Sakit yang berlokasi di jalan Be-
dadung, Jember ini seperti tidak pernah 
berhenti untuk terus tumbuh. Tak hanya 
terlihat dari pembangunan fisiknya saja, 
tetapi layanan yang ada di dalamnya juga 
semakin dipercantik. Inovasi-inovasi baru 
seperti tidak pernah mati. 

Kepala RS Perkebunan, dr Suratini, 
MMRS mengatakan, RSP semakin lincah 
untuk berkembang setelah tidak lagi men-

jadi SBU (Strategic  Business Unit) dan bera-
da di bawah PT Nusantara Medika Utama 
(NMU) – anak perusahaan PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X di bidang rumah sakit. 
”Karena ide-ide dan inovasi lebih mudah 
diwujudkan, tentu ada perubahan. Teru-
tama dalam hal keuangan,” kata Suratini. 

Dikatakan Suratini, untuk bisa meraup 
laba sebesar ini, pihaknya memperhatikan 
betul mengenai penampilan fisik rumah 
sakit. ”Sekarang sudah bisa membangun. 
Kalau fisiknya bagus, ini jadi daya tarik 
yang luar biasa bagi pasien,” ujarnya. 

Sementara untuk nonfisik, budaya 
kerja karyawan juga menjadi perhatian. 
Karyawan didorong untuk siap bersaing. 
Beruntung, karyawan di RSP juga mudah 
untuk diarahkan agar selalu kompetitif. 
”Saya biasanya melihat orang dari positif-
nya dulu. Dicari kemampuannya, kita gali 
kelebihannya, kita beri apresiasi, seh-
ingga lebih mudah dibentuk dan loyal,” 
ungkapnya. 

Dengan pendekatan yang 
dilakukan, semua pihak 

di rumah sakit akhir-
nya mau berpartisi-

pasi agar pelayanan 
yang diberikan 

kepada pasien 
lebih mening-

kat. Tidak 
h a n y a 

dari tenaga medis dan karyawan adminis-
trasi di rumah sakit, tenaga parkir hingga 
outsourcing juga diminta agar memberi-
kan pelayanan yang terbaik. 

”Kami terus menanamkan ke karyawan 
bahwa akreditasi tidak hanya sekedar cari  
sertifikat, tapi harus dijalankan. Walaupun 
seluruh penilaian selesai, teman-teman 
tetap menjalankan karena prosedur itu 
tujuannya untuk keselamatan pasien, 
karyawan sendiri, serta RS secara keselu-
ruhan,” kata alumnus Fakultas Kedokter-
an Universitas Gajah Mada tahun 1985 ini. 
Apalagi sekarang ini pasien semakin kritis. 
Sehingga pelayanan, utamanya dalam hal 
kebersihan, kenyamanan, dan cepat tang-
gap terhadap kebutuhan pasien sudah 
menjadi keharusan. 

Dengan peningkatan pelayanan, ten-
tunya pasien yang berobat dan menjalani 
rawat inap di RSP juga terus meningkat. 
Dari rata-rata hanya 80 pasien yang men-
jalani rawat inap, sekarang rata-rata sudah 
100 pasien lebih. Karena itu jumlah tempat 
tidur pun terus ditambah. Dari yang se-
mula hanya 125 tempat tidur, sekarang su-
dah bertambah menjadi 135 tempat tidur. 
Jumlah kamar VIP juga terus ditingkatkan. 
Ini tidak lain untuk memenuhi permintaan 
pasien. Saat ini RSP memiliki 70 kamar VIP. 
Ini saja masih dirasa kurang karena se-
makin banyak pasien yang menginginkan 
untuk dirawat di kamar jenis ini.

Karena permintaan pasien juga, RSP 
tengah membangun kamar Super VIP. Dari 

yang sekarang ada empat unit kamar, 
sekarang dibangun tiga kamar lagi 
sehingga diharapkan pada Januari 
atau Februari 2017 mendatang 
sudah ada tujuh kamar Super VIP. 
Yang membedakan Super VIP 

foto-foto: eko sUswantoro

 dr suratini, mmRs
kepala rs perkeBUnan
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dengan kamar VIP adalah kamar lebih luas, 
parkir kendaraan bisa langsung di depan 
ruangan dan penyajian makanan yang pe-
nataan dan peralatannya tidak kalah den-
gan hotel berbintang.

”Kami membangun kamar super VIP ini 
untuk memenuhi permintaan masyarakat. 
Dengan demikian orang-orang yang bia-
sa ke Surabaya atau bahkan ke luar negeri 
bisa mendapatkan pelayanan yang stan-
darnya sama di sini,” tutur perempuan 
kelahiran Kebumen ini.  

Selain membangun kamar Super VIP, 
RSP juga berkeinginan menjadi RS pusat 
jantung di area tapal kuda. ”Ini juga mem-
perhatikan kebutuhan pasien. Di daerah 
tapal kuda belum ada, pasien masih harus 
ke Surabaya,” ujarnya. Guna mendukung 
rencana tersebut, RSP segera akan mem-
punyai dokter bedah toraks. Sebelumnya 
RSP sudah memiliki alat CT Scan 32 slices 
dan dokter spesialis jantung.

JaDi temPat cuRhat Pasien  
Ditanya mengenai persaingan dengan 

RS Swasta dari grup besar yang segera 
akan dibuka di Jember, Suratini mengaku 
tidak khawatir karena memiliki SDM yang 
andal dalam hal pelayanan kepada pasien. 
Bahkan ia menargetkan pasien yang ha-
rus membela RSP. Tidak lagi sekedar puas 
dan ‘wow’ saja dengan pelayanan di RSP, 
tetapi pasien juga loyal.

”Pasien harus familier, kami harus jadi 
tempat curhat pasien. Karenanya SDM di 

sini harus dekat, mengenal siapa pasien 
kita, kalau perlu rumahnya di mana, ker-
janya di mana. Kami harus ada di hati 
pasien. Bagaimana caranya? Ya dengan 
memudahkan kebutuhan-kebutuhan pa-
sien,” tutur Suratini. 

Didampingi tim PTPN-X Magz saat men-
gunjungi pasien-pasiennya, ia menam-
bahkan, RSP juga tidak meninggalkan sisi 
sosial dengan sering menggelar penyuluh-
an bagi masyarakat. Misalnya saja dengan 
menggandeng Universitas Jember untuk 
melalukan sosialisasi pencegahan penya-
kit hepatitis kepada mahasiswa dan peda-
gang makanan di sekitar kampus.

Dengan pelayanan yang prima, tidak 
heran RSP selalu menjadi jujugan bagi 
tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah-
an di Jember dan sekitarnya. Kedekatan 
antara petugas medis dengan keluarga 
pasien, itu yang menjadi alasan anak-anak 
Soedarmi (88) mempercayakan perawa-
tan kesehatan ibunya ke RS Perkebunan. 
”Kami nyaman dengan keterbukaan petu-
gas medis di sini. Beberapa anak dan cucu 
ibu juga kebetulan dokter jadi mereka pa-
ham betul,” kata Tri Hadi Sanyoto, putra 
Soedarmi. 

Ternyata tidak hanya sekali Soedarmi 
berobat ke RSP. Ini karena keluarganya 
percaya dengan kualitas layanan medis 
yang diberikan. Lebih jauh, Tri yang per-
nah menjabat sebagai Kepala Dinas Kese-
hatan Kabupaten Tuban ini berharap agar 
peralatan yang ada di RSP lebih dileng kapi 

lagi. ”Karena ini penting untuk menunjang 
layanan kepada pasien,” ujarnya.  

Tak jauh beda dengan pengalaman 
keluarga Soedarmi, keluarga Lies Soriton 
(78) selalu mempercayakan perawatan 
kesehatannya ke RS yang berlokasi di 
Jalan Bedadung, Jember ini. Termasuk ke-
tika Lies harus dirawat inap karena nyeri 
yang dirasakannya di dada. 

Warga Jalan Panglima Sudirman, Jem-
ber ini mengaku puas dengan pelayanan 
di RSP karena cepat dan tenaga medisnya 
ramah serta sigap membantu kebutuh-
an pasien. ”Dokternya baik-baik. Selain 
itu makanannya juga istimewa,” ujarnya. 
Hal lain yang disukai Lies di rumah sakit 
ini adalah bagusnya bangunan fisik serta 
kebersihan yang selalu terjaga. 

Ketika dikunjungi oleh kepala RS Perke-
bunan, dr Suratini, MMRS, nenek enam 
cucu dan dua cicit ini mengatakan ia selalu 
puas dengan pelayanan di RSP. Bahkan 
ketika ditanya saran atau masukan untuk 
perbaikan rumah sakit, ia yang ketika itu 
didampingi putri-putrinya justru bingung 
karena menurutnya sudah bagus.

Selain diabetes yang sudah lama 
dideritanya dan rasa nyeri di dada yang 
baru dirasakan, penghobi bernyanyi dan 
bermain piano ini hampir tidak pernah 
mengeluh tentang kesehatannya. ”Yang 
penting hati selalu gembira. Karena hati 
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Selalu berubah dan berinovasi seakan menjadi semangat di Rumah Sakit 
Perkebunan (RSP) atau biasa disebut RS Jember Klinik. Pelayanan yang cepat, 
mudah dan menyenangkan menjadi andalan agar selalu menjadi jujugan pasien.

rUmaH saKit perKeBUnan

terapkan Budaya Bersaing, 
Kinerja meningkat
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jadi SBU (Strategic  Business Unit) dan bera-
da di bawah PT Nusantara Medika Utama 
(NMU) – anak perusahaan PT Perkebunan 
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Dengan pendekatan yang 
dilakukan, semua pihak 

di rumah sakit akhir-
nya mau berpartisi-

pasi agar pelayanan 
yang diberikan 

kepada pasien 
lebih mening-

kat. Tidak 
h a n y a 

dari tenaga medis dan karyawan adminis-
trasi di rumah sakit, tenaga parkir hingga 
outsourcing juga diminta agar memberi-
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karyawan sendiri, serta RS secara keselu-
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yang sekarang ada empat unit kamar, 
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 dr suratini, mmRs
kepala rs perkeBUnan
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PeRubahan demi perubahan dirasakan 
oleh RS HVA Toeloengredjo. Setelah men-
jadi rumah sakit di bawah anak perusa-
haan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X 
di bidang rumah sakit yaitu PT Nusantara 
Medika Utama (NMU), RS Toeloengredjo 
harus bersiap bersaing setelah era JKN 
bergulir. 

Kepala Rumah Sakit HVA Toeloeng-
redjo, dr. Anna Rahmawati mengatakan 
ada perubahan yang sangat terasa set-
elah PT NMU terbentuk. ”Dari sisi SDM, 
regenerasi dan pengangkatan karyawan 
lebih cepat karena setelah transformasi 
dibutuhkan pemimpin-pemimpin baru,” 
kata Anna. 

Selain itu, proses bisnis juga lebih 
lincah karena sekarang sudah jadi anak pe-

rusahaan. Kelincahan proses bisnis menu-
rutnya karena jalur pengambilan keputus-
an tidak lagi sepanjang dulu. ”Sekarang 
cukup ke direksi NMU. Dulu ada SBU (Stra-
tegic Business Unit), kemudian direksi PTPN 
X. Lagipula sekarang anak perusahaan 
yaitu PT NMU ini memang core businessnya 
lebih spesifik yaitu kerumahsakitan. Kalau 
dulu masih global, rumah sakit bukan bis-
nis utama,” tuturnya. Dari sisi pemasaran 
pun menurutnya lebih baik karena sudah 
berbadan hukum sendiri. 

Dengan rantai birokrasi yang lebih 
ringkas, investasi-investasi baru pun men-
jadi lebih cepat persetujuannya. Pada 
tahun 2013, segera setelah NMU resmi 
berdiri, RS HVA Toeloengredjo langsung 
melengkapi alatnya dengan menghadir-
kan ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lith-
ostripsy). Alat ini berguna untuk memecah 

batu ginjal tanpa operasi. Hingga saat ini 
hanya RS HVA saja yang memiliki alat ini di 
Kabupaten Kediri.

Begitu juga dengan alat untuk Hemo-
dialisa (Hd) atau cuci darah. Sebelumnya di 
area Kabupaten Kediri, pasien yang akan 
cuci darah akan dirujuk ke RS di Malang. 
Akhirnya pihak rumah sakit mendata bera-
pa pasien yang dirujuk. Karena jumlahnya 
yang sangat banyak akhirnya diputuskan 
untuk memiliki alat sendiri dengan sistem 
KSO (Kerjasama Operasional) menggan-
deng pihak ketiga. Dan ini berhasil mengu-
rangi jumlah rujukan ke RS di luar daerah 
sehingga warga sekitar Kabupaten Kediri 
tidak perlu lagi menempuh perjalanan 
jauh untuk melakukan cuci darah.  

Pada tahun 2017, RS HVA Toeloeng-
redjo juga akan menambah besaran 
ruang an dan alat untuk Hd. Dari yang ada 

Persaingan antar rumah sakit di era jaminan 
Kesehatan nasional (jKn) semakin ketat. 

Peningkatan mutu layanan menjadi syarat 
mutlak supaya tetap menjadi pilihan bagi pasien. 

rs Hva toeloengreDJo

tingkatkan mutu
& efektivitas 

layanan

sekarang sebanyak sembilan alat, akan 
ditambah enam alat lagi sehingga to-
tal berjumlah 16. ”CKD (Chronic Kidney 
Disease) ini seperti gunung es. Apa 
karena sekarang ditanggung BPJS se-
hingga harapan hidupnya lebih tinggi 
karena punya kesempatan untuk cuci 
darah. Hanya dengan membayar iur-
an bulanan, mereka bisa gratis Hd. 
Banding kan dulu yang untuk bisa Hd 
harus jual rumah, sawah,” tuturnya.  

Dengan alat yang dimiliki seka-
rang, dalam satu hari poli Hd RS HVA 
Toeloengredjo bisa melayani 27 
pasien. Perhitungannya, satu mesin 
beroperasi tiga kali dalam satu hari. 
Sehingga dalam satu bulan ada seki-
tar 700 pasien yang dilayani. Nah, 
nantinya setelah alat Hd baru sudah 
didatangkan tentu akan lebih banyak 
lagi pasien yang bisa tertangani. 

Layanan Hemodialisa (Hd) yang dimi-
liki RS HVA Toeloengredjo dirasakan be-
nar manfaatnya oleh pasien seperti Tjahyo 
heru Dwiyanto. Mantan karyawan PG Tjo-
ekir ini harus menjalani cuci darah dua kali 
seminggu akibat gagal ginjal yang dideri-
tanya. 

Dikatakan Tjahyo, sejak awal mende-
rita sakit ia memang sudah memeriksakan 
diri di RS yang berlokasi di Pare, Kabupa-
ten Kediri ini. Apalagi ketika ia sudah pen-
siun, ia tinggal di Kelurahan Tulungrejo, 
Pare, Kediri. 

Didampingi istrinya, Lis Yuliati, Tjahyo 
mengungkapkan layanan Hd di RS HVA 
jauh lebih bagus dari RS lainnya. Sering 
ia mendengar cerita bahwa di RS lain fil-
ter untuk cuci darah ada yang digunakan 
hingga beberapa kali. ”Kalau di rumah 

sakit lain saya dengar ada yang mengeluh 
filter dipakai tiga sampai empat kali. Di-
pakai, dibersihkan, kemudian dipakai lagi. 
Kalau di sini, kebijakan rumah sakitnya se-
lalu menggunakan yang baru,” tutur Lis. 

tingkatkan eFisiensi
Pada tahun 2016 juga, RS HVA men-

jadi rumah sakit Ponek atau Pelayanan 
Obstetri Neonatal Emergensi Kompre-
hensif. ”Artinya kami menjadi rumah sakit 
rujukan dalam sistem kedaruratan dalam 
maternal dan neonatal yang berperan 
menurunkan angka kematian ibu mela-
hirkan dan bayi baru lahir,” tutur alumnus 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 
tahun 2003 ini. Tentunya RS HVA dituntut 
memiliki kelengkapan baik SDM maupun 
sarana prasarananya. 

Anna menegaskan, SDM yang ada 
di rumah sakit mesti memahami betul 

bagaimana melayani pasien. Tidak 
hanya di hard skill saja tetapi juga soft 
skill se perti keramahan, cekatan, ke-
cepatan pelayanan dan 5S (Senyum, 
Salam, Sapa, Sopan dan Santun). 

Berkat pelayanan yang diberi-
kan, jumlah pasien yang berkunjung 
mengalami peningkatan signifikan. 
Diantaranya ini terlihat dari BOR (Bed 
Occupancy Rate) atau tingkat hunian 
rumah sakit yang mencapai 90 per sen. 
Jumlah tempat tidur juga terus ber-
tambah. Dari yang semula hanya 100, 
pada tahun 2013 bertambah menjadi 
140. Kemudian pada tahun 2016 kem-
bali meningkat menjadi 160 dan di ta-
hun ini kembali ditambah menjadi 180 
tempat tidur pada Oktober 2016.

Anna menambahkan, di era JKN 
seperti sekarang ini rumah sakit me-

mang harus bisa bersaing. ”Tidak hanya 
mutu, tetapi juga efisiensinya. Harus efek-
tif. Dengan BPJS kesehatan, pasien bisa 
memilih rumah sakit mana yang mutunya 
bagus. Namun di sisi lain, BPJS tidak mem-
berikan penjaminan yang tinggi. Kare-
na itu kita harus efektif dan efisien tanpa 
mengurangi kenyamanan dan layanan 
kepada pasien,” tutur Anna yang menja-
bat sebagai Kepala RS HVA Toeloeng redjo 
sejak 24 Februari 2016 ini. 

Agar bisa efisien, Anna mengingatkan 
stafnya untuk mengefektifkan pemakaian 
biaya-biaya dan memaksimalkan sarana 
prasarana yang ada. Misalnya untuk peng-
gunaan AC, laundry dan setrika. Mesin 
laundry yang memiliki watt besar, hanya 
boleh digunakan di jam-jam tertentu. Jam 
kerja diatur agar pemakaian alat bisa efek-
tif dan efisien. 
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Rs Gatoel tumbuh dan berkembang cu-
kup pesat dalam kurun beberapa tahun 
terakhir. Diakui Kepala RS dr. Noer Evalia-
na, RS Gatoel mengalami peningkatan 
jumlah kunjungan pasien setelah adanya 
kebijakan pemerintah terkait penye-
lenggaraan pelayanan kesehatan dalam 
progam JKN.

Hal tersebut membuat PG Gatoel 
terus berbenah dalam peningkatan mutu 
dan kualitas pelayanan. Disamping itu 
Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang 
dikelola Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Kesehatan telah mendorong 
kualitas tenaga medis sebagai bagian 
dari peningkatan mutu layanan kepada 

masyarakat peserta BPJS kesehat-
an.

“Peningkatan kun-
jungan pasien me-

mang cukup 

mengalami lonjakan signifikan pasca 
diberlakukan JKN yang dikelola oleh BPJS 
Kesehatan. Yang dulu tingkat keterisian 
(okupansi) hanya 50-60 persen saja, 
sekarang sudah melonjak tajam hingga 
90-100 persen. Tenaga medispun mau 
tidak mau harus mengikuti kebutuhan 
yang ada. Saat ini tercatat jumlah para-
medis yang ada yakni 256 petugas yang 
telah bersertifikasi dan kompetensinya 

Tuntutan dan tantangan industri rumah sakit di Indonesia 
kian dinamis. Inilah yang membuat RS Gatoel selalu 
berupaya berbenah diri meningkatkan kualitas pelayanan 
serta performa SDMnya.

rs gatoel Fokus pada 
layanan dan inovasi

telah teruji,” tuturnya.
Untuk itu, mau tidak mau pihaknya 

harus bekerja ekstra keras untuk me-
menuhi lonjakan kebutuhan tersebut. 
Terutama untuk layanan TT (tempat 
tidur) atau ruang rawat inap pasien yang 
saat ini masih saja kurang untuk me-
menuhi kebutuhan permintaan pasien. 
Saat ini terang Noer, RS Gatoel telah 
memiliki 160 ruang inap.

“Ke depan kami akan membangun 
penambahan ruang rawat inap 3 lantai 
yang kurang lebih akan menambah jum-
lah TT pasien menjadi 300 - 400 ruang-
an. Hal tersebut akan dilakukan secara 
bertahap 2 hingga 3 tahun ke depan,” 
jabarnya.

Terkait alat dan teknologi terbaru, 
RS yang bermarkas di Kota Mojokerto 
tersebut juga tengah melengkapi alat-
alat medis yang ada seperti  peralatan 
laboratorium, CT scan, peralatan kamar 
operasi, melengkapi 21 mesin hemodiali-

sa, alat-alat fisioterapi dan masih banyak 
yang lainnya.

Disamping hal tersebut, PG Gatoel 
juga tengah mempersiapkan poli khusus 
spesialis yang saat ini masih dalam pro-
ses pembangunan. Upaya ini dilakukan 
untuk menjaring pasien dengan segmen 
baru yaitu masyarakat kelas menengah 
ke atas, yang tidak menggunakan JKN.

Diakui Noer bahwasanya setelah 
menjadi anak perusahaan, gerak rumah 
sakit memang menjadi lebih lincah. 
Segala keputusan bisa dengan mudah 
langsung diambil. Disadari atau tidak hal 
tersebut juga menjadi sebuah tantangan 
baru bagi para SDM di dalamnya.

Budaya kerja yang barupun dengan 

cepat terbentuk, sense of belonging 
karyawan menjadi lebih kuat, kinerjapun 
jauh lebih efisien. Manajemen kinerja 
yang baru menjadi faktor strategis dalam 
meningkatkan dan mengembangkan 
ki nerja SDM sesuai dengan perubahan, 
baik tuntutan internal perusahaan mau-
pun tuntutan akibat dari faktor eksternal.

“Ini tentu menjadi sebuah tantangan 
baru, dulu yang masih menjadi satu in-
duk perusahaan kini harus berdiri sendiri. 
Hal ini seperti membangunkan kami 
dari tidur, kalau bukan kami sendiri yang 
berupaya terbaik untuk memberikan 
kinerja terbaik agar performa rumah sakit 
menjadi baik maka siapa lagi,” tuturnya.

Ke depan pihaknya akan terus beru-

paya untuk memberikan pelayanan 
dan inovasi terbaik kepada para pasien. 
Sejauh ini pelayanan unggulan yang ada 
di RS Gatoel adalah hemodialisa (infeksi 
dan non infeksi), EEG dan brain mapping, 
USG 4 dimensi, hipnoterapi, griya bat-
tra, dental aesthetic, dan bedah minimal 
invasif (laparoskopi).

“Sebagai bisnis pelayanan jasa kese-
hatan, tentunya selain keselamatan, 
pelayanan, kebersihan, dan kenyamanan 
menjadi hal mutlak bagi kami. Ke de-
pan kami akan terus mengoptimalkan 
hal tersebut tentunya dengan berba-
gai inovasi dan pengembangan yang 
telah dirancang oleh manajemen,” 
pungkasnya.

”Sebagai bisnis pelayanan 
jasa kesehatan, tentunya 
selain keselamatan, 
kebersihan, dan kenyamanan 
menjadi hal mutlak bagi 
kami. Ke depan kami akan 
terus mengoptimalkan hal 
tersebut tentunya dengan 
berbagai inovasi dan 
pengembangan yang telah 
dirancang oleh manajemen,”
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Dalam sebuah organisasi, 
peran sumber daya ma-
nusia dirasakan demikian 
penting. Pengelolaan 
sumber daya manusia 

merupakan kegiatan yang sangat strate-
gis karena terbukti membawa dampak 
kepada kinerja organisasi. Bakat unik 
karyawan termasuk kinerja yang unggul, 
produktivitas, keluwesan, inovasi, dan 
kemampuan merupakan unsur pen-
ting untuk menaikkan posisi kompetitif 
organisasi. Karyawan juga menjadi kunci 
dalam mengelola keterikatan aktivitas 
lintas fungsi dan hubungan eksternal.

Selain itu dalam membangun ker-
jasama tentu saja membutuhkan seni 

tersendiri. Menumbuhkan simpati, visi, 
dan semangat yang sama, tentu tak ha-
nya sekedar teori namun juga butuh seni 
kepemimpinan. Terkait dengan manaje-
men talenta khususnya untuk mendapat-
kan dan mempertahankan SDM terbaik, 
perlu diperhatikan perubahan karakter 
antar generasi ke generasi berikutnya. 
Hal ini perlu diketahui untuk penetapan 
penanganan yang paling tepat dilakukan 
untuk masing-masing tipe generasi terse-
but dan seni membangun tim kerja yang 
terdiri dari ragam generasi.

Generasi merupakan sekelompok 
orang berdasarkan tahun kelahiran, 
dikelompokkan berdasarkan pengalam-
an sejarah dan sosiologis yang dialami 

bersama. Sejak munculnya Teori Generasi 
(Generation Theory), kita diperkenalkan 
dengan istilah generasi Traditionalist, 
Baby Boomers, X, Y, dan Z. Segala sesuatu 
terutama yang berhubungan dengan 
pekerjaan sering dikaitkan dengan ciri-
ciri dari generasi-generasi tersebut. Hal 
itu diungkapkan tiada lain untuk mencari 
jalan tengah agar antar generasi tersebut 
dapat saling memahami dan mengerti.

Tantangan bagi perusahaan dengan 
karyawan lintas generasi adalah untuk 
memahami harapan setiap generasi 
sebagai suatu kelompok, dan untuk 
menyelaraskan mereka dengan bu-
daya organisasi dan praktek kerja tanpa 
mengasingkan generasi lain yang saat 

memahami kaRakteRistik setiaP geneRasi Dalam suatu PeRusahaan akan membantu kita menemukan solusi Dan generational gap

ini dalam angkatan kelompok kerja. 
Bekerja dalam suatu perusahaan dengan 
lintas generasi memiliki manfaat yaitu 
meningkatkan talent attraction, reten-
tion, engagement, produktivitas kerja dan 
kesiapan succession planning serta mem-
perkuat kepemimpinan.

Dalam Generasi traditionalists (lahir 
tahun 1922-1943) tak jarang kita mene-
mui individu yang bersikap cenderung 
kaku. Mungkin karena masanya, mereka 
mengalami kehidupan yang penuh 
dengan tekanan. Meski demikian, mere-
ka dikenal sabar, suka hal-hal detil dan 
tekun.

Baby Boomers (lahir tahun 1944-
1964) adalah mereka yang cenderung 
memiliki karakter atau tipikal sebagai 
pahlawan. Generasi yang lahir setelah 
Perang Dunia II ini memiliki banyak 
saudara, akibat dari banyaknya pasangan 
yang berani untuk mempunyai banyak 
keturunan. Mereka berorientasi pada 
kenyamanan serta menyukai sesuatu hal 
yang berhubungan dengan pencapa-
ian. Mereka suka berkomunikasi secara 
langsung dan pribadi serta membina 
hubungan dengan orang lain. Generasi 
yang adaptif dan mudah menerima.

Secara umum seorang Baby Boom-
ers ingin dihargai tetapi tidak ingin 
dipandang sebagai senior. Kekuatan 
generasi ini diantaranya mengorbankan 
banyak hal untuk kepentingan karir 
dan pekerjaan, bahkan kepentingan 
pribadi dan keluarga. Mereka sangat 
mandiri dan lebih mengutamakan proses 
daripada hasil. Kelemahannya mere-
ka cenderung konservatif, cenderung 
menolak perubah an, cenderung idealis 
dan konvensional. Karena gigih dalam 

mencapai sesuatu dan suka menjalin 
interaksi, mereka bersedia meningkatkan 
kemampuan dirinya. Sayangnya, mereka 
tidak dapat menangani konflik dengan 
baik dan cenderung menghindari konflik. 
Mereka dianggap sebagai orang lama 
yang mempunyai pengalaman hidup.

generasi X bisa kita definisikan 
sebagai generasi yang lahir pada ku-
run 1965-1977 dengan mengenal awal 
penggunaan PC (personal computer), 
video games dan menyimpan data meng-
gunakan disket. Di masa mereka terjadi 
ledakan informasi yang membuat perang 
kreatif dan imajinasi berlomba-lomba 
bermunculan menciptakan sesuatu hal 
yang baru. Didorong dengan filosofi 
hidup mereka “Kerja Untuk Hidup” bukan 
hidup untuk bekerja, generasi ini memiliki 
jiwa enterpreneur dan technical friendly 
seperti komputer.

Meskipun sering dianggap pema-
las, generasi ini memiliki karakteristik 
mandiri, loyal dan selalu ingin mencip-
takan keseimbangan dan kenyamanan 
dalam kehidupan sosial dengan dunia 
pekerjaan. Karakteristik lain dari Gen X 
yaitu kemampuan adaptasi yang tinggi 
sehingga mereka bisa menyesuaikan diri 
dan tangguh menghadapi segala situasi 
serta merubah arah dengan cepat. Da-
lam berkomunikasi dengan orang lain, 
Gen X menyukai pembicaraan langsung, 
terang-terangan dan umpan balik yang 
cepat. Jadi jika generasi ini memiliki suatu 
masalah, mereka ingin masalah itu segera 
selesai, jelas dan tidak perlu menunggu 
hingga berminggu-minggu. Namun kele-
mahan mereka adalah selalu menghitung 
kontribusi yang telah diberikan perusa-
haan terhadap hasil pekerjaannya.

Mengelola Lintas Generasi
dalam Perusahaan

GeneraTion x or i
(Born after 1995)

TraDiTionalisT
(1922-1943)

BaBy BooMers
(1944-1964)

GeneraTion x
(1965-1977)

GeneraTion y
(1978-1994)

DalaM BerkoMunikasi 
DenGan oranG lain, 
Gen x Menyukai 
PeMBiCaraan lanGsunG, 
TeranG-TeranGan 
Dan uMPan Balik 
yanG CePaT. jaDi jika 
Generasi ini MeMiliki 
suaTu Masalah, 
Mereka inGin Masalah 
iTu seGera selesai, 
jelas Dan TiDak Perlu 
MenunGGu hinGGa 
BerMinGGu-MinGGu. 
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generasi y sering dikenal dengan 
sebutan generasi millenial, secara perio-
de generasi ini lahir antara 1978-1994. 
Pola generasi ini mulai dipengaruhi oleh 
teknologi komunikasi yang mereka pakai. 
Instant messenger, social media, game on-
line menjadi bagian yang tak terpisahkan. 
Mereka mulai terhubung satu dengan 
yang lain secara online, eksistensi mulai 
menjadi kunci dimana youtube dan face-
book menjadi sarana utama. Generasi Y 
yang diperkirakan berjumlah 78 juta jiwa 
pada tahun 2016 di Indonesia memiliki 
ciri utama yaitu mereka lebih terbuka 
komunikasinya, pandangan politik dan 
sensitifitas terhadap isu-isu publik su-
dah menjadi makanan keseharian. Bagi 
mereka uang bukanlah segalanya namun 
lebih ke arah aktualisasi diri. Mereka lebih 
berfokus pada tugas dan hasilnya, bukan 
pada waktu, sehingga mereka lebih suka 
bila diberi kesempatan untuk bekerja 
kapanpun dan dimanapun yang mereka 
mau. Memiliki karakteristik kreatif, ambi-
sius, selalu ingin dapat berkontribusi dan 
bermanfaat bagi perusahaan serta mem-
butuhkan arahan dan bimbingan dalam 
pekerjaan. Mereka memiliki kelebih an 
yaitu memiliki banyak energi, antusias-
me, dan keinginan untuk berkontribusi 
lebih dan membuat suatu perubahan 
serta optimis dalam melaksanakan peker-
jaannya. Namun sebaliknya kelemahan 
mereka terbiasa mendapatkan semua 
yang diinginkannya dan tidak menyukai 
pemimpin yang otoriter. Dalam pola 
komunikasi Gen Y, mereka lebih senang 
berkomunikasi melalui teknologi yang 
ada, melalui email, pesan suara, atau 
pesan teks.

Selain itu generasi Z disebut juga 
dengan igeneration, mereka lahir diatas 
tahun 1994-2000an. Sejak lahir mere-
ka sudah melek internet, smartphone, 
gadget canggih dan akses dunia maya 
sudah jadi bagian yang tak terpisahkan. 
Mereka cenderung mengkoneksikan 
semua aktivitas dalam satu waktu. Mere-
ka hampir memiliki kesamaan dengan 
Generasi Y, tapi mereka mampu meng-
aplikasikan semua kegiatan dalam satu 
waktu seperti ‘nge-tweet’ menggunakan 
ponsel, browsing dengan PC, dan mende-
ngarkan musik menggunakan headset. 
Apapun yang dilakukan kebanyakan 
berhubungan dengan dunia maya. Ada 

catatan pada generasi ini dimana mereka 
cenderung kurang berkomunikasi secara 
verbal dan ada beberapa orang yang in-
dividualis lebih menonjol, serta biasanya 
cenderung instan atau kurang sabaran. 
Sejak kecil mereka sudah mengenal 
teknologi dan akrab dengan gadget 
canggih yang secara tidak langsung ber-
pengaruh terhadap kepribadian mereka.

mengaPa Fokus kePaDa geneRasi ?
Terlepas perbedaan dan karakteris-

tik khusus yang melekat, ada titik temu 
diantara 5 generasi tersebut yakni mere-
ka sama-sama manusia, sehingga dalam 
mengelola aktivitas di tempat kerja bisa 
menggunakan pendekatan “humanistik” 
untuk mengelola tim multi generasi. 
Setiap generasi memiliki keunikan yang 
berbeda dengan generasi lainnya. Tan-
tangan pada saat ini adalah perbedaan 
generasi di tempat kerja dapat mencipta-
kan hal yang negatif seperti kebingung-
an, kemarahan, maupun turnover jika hal 
ini tidak diidentifikasi dan dipahami.

Semua karyawan dalam organisasi 
perlu memahami beberapa hal untuk 
menjembatani kerjasama dan komunika-
si antar lintas generasi, diantaranya:
1.  Sadarilah bahwa setiap generasi 

memiliki nilai yang berbeda. Nilai-
nilai yang dianut oleh setiap generasi 
dipengaruhi oleh pengalaman kelu-
arga dan lingkungan masyarakat di-
mana mereka dibesarkan. Nilai dapat 
mempengaruhi perilaku. Ketidakmam-
puan memahami hal ini bisa berujung 
pada konflik. Bahkan satu istilah yang 
sama pun bisa dimaknai berbeda. 
Sebagai contoh istilah hardworking. 
Baby Boomers mendefinisikan hard-
working dengan kemauan bekerja 
diatas 10 jam sehari. Sementara Gen 
X akan menganggapnya dengan 
bekerja tepat waktu, sehingga mereka 
masih punya waktu untuk keluarga. 
Sedangkan Gen Y akan mendefinisi-
kannya sebagai kemampuan melaku-
kan pekerjaan dalam waktu yang 
bersamaan. Jadi perilaku yang ditun-
jukkan berbeda sehingga tergantung 
pemahaman masing-masing.

2.  Hindari Judging dan Labeling. Se-
bagai contoh, Gen Y perlu menjaga 
diri untuk tidak terlalu cepat menilai 
dan memberi label tertentu kepada 

mereka. Selain itu pemahaman akan 
nilai-nilai penting tiap generasi 
tidak berarti bahwa kita harus ber-
perilaku sama. Kita cukup berfokus 
pada hal-hal yang bisa kita lakukan 
untuk membantu memudahkan 
tugas mere ka. Contohnya Baby 
Boomers dan Gen X adalah generasi 
yang cenderung tidak terlalu melek 
teknologi. Maka dukunglah penye-
lesaian pekerjaan mereka dengan 
kemampuan teknologi yang kita 
miliki. Contoh lain yaitu Gen X adalah 
generasi yang mendukung ide work 
life balance. Maka bantulah mereka 
dengan kemampuan kita sehingga 
pekerjaan cepat selesai.

5.  Mampu menyelesaikan titik gesekan 
atau konflik. Biasanya titik gesekan 
yang terjadi adalah masalah komu-
nikasi, tetapi jika anda sudah menge-
tahui dan mempelajari karakteristik 

setiap generasi, maka kita dapat 
berkomunikasi dengan baik dengan 
mereka. Misalnya Baby Boomers lebih 
menyukai berbicara langsung dan 
secara pribadi sehingga sebaiknya jika 
kita akan berkomunikasi dengan mere-
ka, langsung utarakan maksud yang 
akan disampaikan tentunya de ngan 
gaya bahasa yang hormat. Dan jika kita 
hendak memberikan masukan terh-
adap hasil kerjanya, maka lakukanlah 
itu secara langsung namun pribadi.

6.  Libatkan semua orang. Walaupun 
generasi tersebut berbeda-beda, seti-
ap manusia memiliki 4 dimensi yaitu 
tubuh, hati, pikiran, dan jiwa. Maka 
pada dasarnya mereka mau diperlaku-
kan sebagai manusia seutuhnya. The 
Golden Rule untuk kita dalam sebuah 
perusahaan dengan generasi yang 
berbeda adalah perlakukan orang 
lain sebagaimana mereka ingin diper-

lakukan, ketika kita melihat kelompok 
yang berbeda dalam angkatan kerja, 
ketika kita melihat perbedaan pada 
empat generasi bahkan lebih di masa 
mendatang dalam angkatan kerja, dan 
kita memahami hal-hal penting yang 
ada pada mereka, kita memahami 
hal-hal yang memotivasi mereka, 
kita mengerti bahwa mereka sedang 
mencari pekerjaan dan keseimbangan 
hidup. “Pastikan bahwa kita memper-
lakukan mereka seperti mereka ingin 
diperlakukan”.
Tentu harus pula kita sadari bahwa 

dalam setiap komunikasi antar manusia 
perlu adanya empati, saling berbagi, 
tolong menolong, saling motivasi dan 
kolaborasi agar tetap menjadi pon-
dasi yang kokoh dalam hubungan antar 
gene rasi. Semua yang sifatnya psikis akan 
tetap menjadi faktor kunci yang mampu 
menerabas lintas generasi.

generasi lain. Tunjukkan rasa peng-
hargaan Anda kepada mereka. Seba-
liknya Gen X maupun Gen Y pun perlu 
dijelaskan apa, kapan dan bagaimana 
suatu pekerjaan harus dikerjakan.

3.  Cari tahu nilai-nilai yang penting bagi 
generasi setelah dan sebelum kita. 
Sebagai contoh : Baby Boomers cende-
rung lebih menyukai komunikasi 
secara face to face. Gen X menghar-
gai ide work life balance. Sehingga 
pelajarilah nilai-nilai yang dihargai 
masing-masing generasi tersebut agar 
kita yang berada dalam salah satu 
generasi tersebut lebih memahami 
mereka (generasi lain).

4.  Fokus pada apa yang bisa dilakukan 
dan bangun komunikasi. Generasi X 
dan Y ingin dan butuh komunikasi 
yang lugas dan jelas, langsung to 
the point, tidak berbelit-belit. Mere-
ka perlu diarahkan pada pekerjaan 

”Traditionalists, Baby Boomers,
Gen X and Y can we all get along? Yes!

Organisasi yang sehat harus mampu 
menghubungkan nilai-nilai perusahaan dengan 

nilai-nilai yang dibawa setiap individu di organisasi 
yang dilatari dari berbagai lapisan generasi tersebut”
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generasi y sering dikenal dengan 
sebutan generasi millenial, secara perio-
de generasi ini lahir antara 1978-1994. 
Pola generasi ini mulai dipengaruhi oleh 
teknologi komunikasi yang mereka pakai. 
Instant messenger, social media, game on-
line menjadi bagian yang tak terpisahkan. 
Mereka mulai terhubung satu dengan 
yang lain secara online, eksistensi mulai 
menjadi kunci dimana youtube dan face-
book menjadi sarana utama. Generasi Y 
yang diperkirakan berjumlah 78 juta jiwa 
pada tahun 2016 di Indonesia memiliki 
ciri utama yaitu mereka lebih terbuka 
komunikasinya, pandangan politik dan 
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bila diberi kesempatan untuk bekerja 
kapanpun dan dimanapun yang mereka 
mau. Memiliki karakteristik kreatif, ambi-
sius, selalu ingin dapat berkontribusi dan 
bermanfaat bagi perusahaan serta mem-
butuhkan arahan dan bimbingan dalam 
pekerjaan. Mereka memiliki kelebih an 
yaitu memiliki banyak energi, antusias-
me, dan keinginan untuk berkontribusi 
lebih dan membuat suatu perubahan 
serta optimis dalam melaksanakan peker-
jaannya. Namun sebaliknya kelemahan 
mereka terbiasa mendapatkan semua 
yang diinginkannya dan tidak menyukai 
pemimpin yang otoriter. Dalam pola 
komunikasi Gen Y, mereka lebih senang 
berkomunikasi melalui teknologi yang 
ada, melalui email, pesan suara, atau 
pesan teks.

Selain itu generasi Z disebut juga 
dengan igeneration, mereka lahir diatas 
tahun 1994-2000an. Sejak lahir mere-
ka sudah melek internet, smartphone, 
gadget canggih dan akses dunia maya 
sudah jadi bagian yang tak terpisahkan. 
Mereka cenderung mengkoneksikan 
semua aktivitas dalam satu waktu. Mere-
ka hampir memiliki kesamaan dengan 
Generasi Y, tapi mereka mampu meng-
aplikasikan semua kegiatan dalam satu 
waktu seperti ‘nge-tweet’ menggunakan 
ponsel, browsing dengan PC, dan mende-
ngarkan musik menggunakan headset. 
Apapun yang dilakukan kebanyakan 
berhubungan dengan dunia maya. Ada 

catatan pada generasi ini dimana mereka 
cenderung kurang berkomunikasi secara 
verbal dan ada beberapa orang yang in-
dividualis lebih menonjol, serta biasanya 
cenderung instan atau kurang sabaran. 
Sejak kecil mereka sudah mengenal 
teknologi dan akrab dengan gadget 
canggih yang secara tidak langsung ber-
pengaruh terhadap kepribadian mereka.
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Terlepas perbedaan dan karakteris-

tik khusus yang melekat, ada titik temu 
diantara 5 generasi tersebut yakni mere-
ka sama-sama manusia, sehingga dalam 
mengelola aktivitas di tempat kerja bisa 
menggunakan pendekatan “humanistik” 
untuk mengelola tim multi generasi. 
Setiap generasi memiliki keunikan yang 
berbeda dengan generasi lainnya. Tan-
tangan pada saat ini adalah perbedaan 
generasi di tempat kerja dapat mencipta-
kan hal yang negatif seperti kebingung-
an, kemarahan, maupun turnover jika hal 
ini tidak diidentifikasi dan dipahami.

Semua karyawan dalam organisasi 
perlu memahami beberapa hal untuk 
menjembatani kerjasama dan komunika-
si antar lintas generasi, diantaranya:
1.  Sadarilah bahwa setiap generasi 

memiliki nilai yang berbeda. Nilai-
nilai yang dianut oleh setiap generasi 
dipengaruhi oleh pengalaman kelu-
arga dan lingkungan masyarakat di-
mana mereka dibesarkan. Nilai dapat 
mempengaruhi perilaku. Ketidakmam-
puan memahami hal ini bisa berujung 
pada konflik. Bahkan satu istilah yang 
sama pun bisa dimaknai berbeda. 
Sebagai contoh istilah hardworking. 
Baby Boomers mendefinisikan hard-
working dengan kemauan bekerja 
diatas 10 jam sehari. Sementara Gen 
X akan menganggapnya dengan 
bekerja tepat waktu, sehingga mereka 
masih punya waktu untuk keluarga. 
Sedangkan Gen Y akan mendefinisi-
kannya sebagai kemampuan melaku-
kan pekerjaan dalam waktu yang 
bersamaan. Jadi perilaku yang ditun-
jukkan berbeda sehingga tergantung 
pemahaman masing-masing.

2.  Hindari Judging dan Labeling. Se-
bagai contoh, Gen Y perlu menjaga 
diri untuk tidak terlalu cepat menilai 
dan memberi label tertentu kepada 

mereka. Selain itu pemahaman akan 
nilai-nilai penting tiap generasi 
tidak berarti bahwa kita harus ber-
perilaku sama. Kita cukup berfokus 
pada hal-hal yang bisa kita lakukan 
untuk membantu memudahkan 
tugas mere ka. Contohnya Baby 
Boomers dan Gen X adalah generasi 
yang cenderung tidak terlalu melek 
teknologi. Maka dukunglah penye-
lesaian pekerjaan mereka dengan 
kemampuan teknologi yang kita 
miliki. Contoh lain yaitu Gen X adalah 
generasi yang mendukung ide work 
life balance. Maka bantulah mereka 
dengan kemampuan kita sehingga 
pekerjaan cepat selesai.

5.  Mampu menyelesaikan titik gesekan 
atau konflik. Biasanya titik gesekan 
yang terjadi adalah masalah komu-
nikasi, tetapi jika anda sudah menge-
tahui dan mempelajari karakteristik 

setiap generasi, maka kita dapat 
berkomunikasi dengan baik dengan 
mereka. Misalnya Baby Boomers lebih 
menyukai berbicara langsung dan 
secara pribadi sehingga sebaiknya jika 
kita akan berkomunikasi dengan mere-
ka, langsung utarakan maksud yang 
akan disampaikan tentunya de ngan 
gaya bahasa yang hormat. Dan jika kita 
hendak memberikan masukan terh-
adap hasil kerjanya, maka lakukanlah 
itu secara langsung namun pribadi.

6.  Libatkan semua orang. Walaupun 
generasi tersebut berbeda-beda, seti-
ap manusia memiliki 4 dimensi yaitu 
tubuh, hati, pikiran, dan jiwa. Maka 
pada dasarnya mereka mau diperlaku-
kan sebagai manusia seutuhnya. The 
Golden Rule untuk kita dalam sebuah 
perusahaan dengan generasi yang 
berbeda adalah perlakukan orang 
lain sebagaimana mereka ingin diper-

lakukan, ketika kita melihat kelompok 
yang berbeda dalam angkatan kerja, 
ketika kita melihat perbedaan pada 
empat generasi bahkan lebih di masa 
mendatang dalam angkatan kerja, dan 
kita memahami hal-hal penting yang 
ada pada mereka, kita memahami 
hal-hal yang memotivasi mereka, 
kita mengerti bahwa mereka sedang 
mencari pekerjaan dan keseimbangan 
hidup. “Pastikan bahwa kita memper-
lakukan mereka seperti mereka ingin 
diperlakukan”.
Tentu harus pula kita sadari bahwa 

dalam setiap komunikasi antar manusia 
perlu adanya empati, saling berbagi, 
tolong menolong, saling motivasi dan 
kolaborasi agar tetap menjadi pon-
dasi yang kokoh dalam hubungan antar 
gene rasi. Semua yang sifatnya psikis akan 
tetap menjadi faktor kunci yang mampu 
menerabas lintas generasi.

generasi lain. Tunjukkan rasa peng-
hargaan Anda kepada mereka. Seba-
liknya Gen X maupun Gen Y pun perlu 
dijelaskan apa, kapan dan bagaimana 
suatu pekerjaan harus dikerjakan.

3.  Cari tahu nilai-nilai yang penting bagi 
generasi setelah dan sebelum kita. 
Sebagai contoh : Baby Boomers cende-
rung lebih menyukai komunikasi 
secara face to face. Gen X menghar-
gai ide work life balance. Sehingga 
pelajarilah nilai-nilai yang dihargai 
masing-masing generasi tersebut agar 
kita yang berada dalam salah satu 
generasi tersebut lebih memahami 
mereka (generasi lain).

4.  Fokus pada apa yang bisa dilakukan 
dan bangun komunikasi. Generasi X 
dan Y ingin dan butuh komunikasi 
yang lugas dan jelas, langsung to 
the point, tidak berbelit-belit. Mere-
ka perlu diarahkan pada pekerjaan 

”Traditionalists, Baby Boomers,
Gen X and Y can we all get along? Yes!

Organisasi yang sehat harus mampu 
menghubungkan nilai-nilai perusahaan dengan 

nilai-nilai yang dibawa setiap individu di organisasi 
yang dilatari dari berbagai lapisan generasi tersebut”
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Laporan:   SiSkA PreStiwAti

musim giling Tahun 2016 ini lebih is-
timewa bila dibandingkan dengan musim 
giling tahun-tahun sebelumnya. Selain 
adanya anomali iklim, seluruh karyawan 
pabrik gula milik PTPN X juga harus 
beker ja keras dan cerdas agar kebutuhan 
bahan baku tebu terus lancar. Hal itu di-
ungkapkan oleh Ketua IIKB PTPN X, Nas-
titi Subiyono dalam sambutannya pada 
acara IIKB Besar di gedung pertemuan PG 
Djombang Baru dengan tema  “Keluarga 
Harmonis Pondasi Rumah Tangga Ba-
hagia”, 18 Oktober 2016.

“Dengan adanya tantangan ini, tentu 
karyawan harus bekerja ekstra keras. 
Maka perlu dukungan para istri untuk bisa 

mendukung para suami dalam mengha-
dapi masa-masa sulit seperti ini,” kata 
Nastiti. Bila keluarga sudah diurus dengan 
baik oleh istri, sambung Nastiti maka para 
suami akan bisa bekerja dengan tenang.  
“Keluarga adalah awal dari segalanya,” 
ungkap perempuan berhijab ini. 

Masih menurut Nastiti keluarga ibarat 
organ penting dalam tubuh seseorang, 
bila organ tersebut kurang sehat maka 
kesehatan badan secara keseluruhan 
akan terganggu. Dengan kondisi yang 
tidak fit tersebut maka akan sangat mem-
pengaruhi emosi seseorang yang ujung-
ujungnya akan berdampak pada menu-
runnya kinerja,  menurunkan kreativitas 
dan semua potensi orang tersebut tidak 
akan maksimal. 

Seperti itulah keluarga, tuturnya, bila 
dalam rumah tangga tidak bahagia maka 
akan berujung ke banyak hal misalnya 
keke rasan dalam rumah tangga (KDRT), 
pikiran terganggu selama bekerja sehing-
ga karyawan tersebut tidak bisa produktif. 

“Untuk itu, sangat penting bagi kita 
untuk menciptakan rumah tangga yang 
bahagia. Agar suami kita bisa bekerja 
dengan tenang. Sebab kalau para suami 
berangkat kerja dengan beban masalah 
maka selama bekerja tidak akan produk-
tif dan ujung-ujungnya berdampak pada 
perusahaan yang tidak bisa mencapai 
semua target-target dengan maksimal,” 
ulasnya. 

Oleh karena itu, sambung Nastiti, sa-
ngat penting bagi seluruh anggota IIKB 

PTPN X untuk bersama-sama mewujudkan 
keluarga yang harmoni menuju rumah 
tangga yang bahagia. Keluarga yang bisa 
mendukung seluruh anggota keluarganya 
agar bisa semaksimal mungkin berkarya 
dengan penuh dedikasi dan produktivitas 
di tempat kerja masing-masing. 

Nastiti juga menambahkan penting-
nya upaya mewujudkan rumah tangga 
yang bahagia ini bukan hanya dari as-
pek ekonomi atau keuangan saja tetapi 
banyak aspek. Bahkan mungkin aspek 
ekonomi bukanlah menjadi satu-satunya 
ukuran sebuah kebahagiaan. 

“Ada dua ukuran kebahagiaan rumah 
tangga yaitu menjaga kepercayaan dan 
saling menerima segala kekurangan dan 
kelebihan pasangan kita,” sebutnya. 

Kepercayaan adalah modal utama 
untuk mencapai rumah tangga yang ba-
hagia. Saling percaya merupakan modal 
utama bagi setiap pasangan dalam 
menjalani kehidupan berumah tangga 
yang terkadang sangat keras dan penuh 
de ngan tantangan. Tentu kepercayaan 
antara satu dengan lainnya tidak boleh 
disalahgunakan. Sebab, sebuah keper-
cayaan itu diciderai maka akan sangat su-
lit untuk diperoleh kembali.

Yang kedua adalah kemampuan 
untuk menerima segala kekurangan 
dan kelebih an pasangan masing-ma-
sing. Mungkin untuk menerima sebuah 
kelebih an pasangan adalah hal yang 
sangat mudah. Namun, setiap manusia 
tidaklah sempurna dan setiap manusia 
pasti memiliki kelebihan dan kekurangan 
begitu pula dengan pasangan maupun 
diri kita sendiri. 

“Jika suami merupakan orang yang 
terburu-buru dalam memutuskan sesuatu 
maka istri harus bisa menjadi rem. Jika 
suami kurang cermat dalam keuangan 
maka istri harus teliti. Perlu diketahui ibu-
ibu, seorang istri itu jabatannya banyak, 
istri sebagai manager keuangan, sebagai 
koki, sebagai guru bagi anak-anak dan 
banyak lagi jabatan lainnya,” jelasnya. 

Kemampuan untuk menerima ke-
kurangan dan saling melengkapi akan 
menyeimbangkan sebuah hubungan dan 
itu merupakan pondasi untuk mewujud-
kan sebuah rumah tangga yang bahagia. 
SDM yang bahagia dan berkualitas diben-
tuk sejak dari rumah. Orang tua mempu-
nyai peranan yang sangat besar terhadap 

Banyak negara yang menjadi besar dan maju karena sumber daya manusianya. Tidak hanya sebuah 
negara, sebuah perusahaan pun akan menjadi besar dan maju bila memiliki SDM yang berkualitas. Maka 
tidaklah berlebihan bila Ikatan Istri Keluarga Besar (IIKB) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X bertekad 
untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagai pondasi rumah tangga agar bisa melahirkan dan 
menjadikan seluruh anggota keluarganya menjadi manusia yang bahagia dan berkualitas.

pertemUan Besar iiKB

Keluarga Bahagia
lahirkan manusia Berkualitas

pertumbuhan setiap anaknya. 
Secara umum, masalah yang jamak di-

hadapi di negara ini adalah masalah SDM. 
Padahal masalah SDM adalah kunci utama 
jika suatu bangsa ingin maki dan disegani 
di dunia.  Keberhasilan pemba ngunan di 
negara – negara Asia yang maju seperti 
Jepang, Taiwan dan Korea Selatan ada-
lah bukti bahwa negara-negara tersebut 
fokus pada pengembangan aspek SDM-
nya. 

Jepang yang pernah terpuruk akibat 
kekalahan Perang Dunia kedua bangkit 
menjadi raksasa ekonomi yang diperhi-
tungkan dunia karena kemajuan teknolo-
gi yang merupakan buah dari pemba-
ngunan dan pendidikan SDM-nya yang 
berkelanjutan. 

Seperti yang diketahui bersama, jelas 
Nastiti, Jepang dan negara-negara terse-
but tidak memiliki Sumber Daya Alam 
(SDA) yang melimpah ruah seperti di In-
donesia. Sehingga mereka melakukan 
investasi pada pembangunan manusia 
melalui pendidikan sejak di lingkup ru-
mah tangga. Dari negara-negara terse-
but dapat disimpulkan kemajuan sebuah 
negara atau organisasi atau perusahaan 
tidak bisa dilepaskan dari pembangunan 
karakter manusia.

“Hanya dari rumah tangga yang ba-
hagialah akan lahir manusia-manusia 
yang produktif, berpengetahuan dan 
selalu siap menghadapi tantangan. Juga 
dari rumah tangga yang bahagialah pon-
dasi perusahaan yang besar,” ungkapnya.

Nastiti menambahkan sebagai se-
orang istri, maka wajibkan bagi semua 
anggota IIKB untuk bisa menciptakan ru-
mah tangga yang bahagia sehingga sua-
mi bisa bekerja dengan tenang dan fokus 
terhadap pekerjaannya dalam memajuan 
perusahaan. Apalagi saat ini perubahan 
terus datang dan menyita perhatian, 
pikiran dan tenaga seluruh karyawan 
PTPN X. 

Dalam acara yang dihadiri seluruh 
anggota IIKB PTPN X ini disuguhkan 
hiburan tradisional yaitu musim campur-
sari dan lawak yang dibawakan oleh grup 
Campur Sari Ndoro Bei. Untuk beberapa 
saat, seluruh anggota dan undangan IIKB 
yang memenuhi gedung pertemuan PG 
Djombang Baru ini dibuat tertawa oleh 
aksi kocak Percil dan kawan-kawan. Untuk 
menutup acara, Grup Campur Sari Ndoro 
Bei mengajak semua yang ada di gedung 
pertemuan untuk berdiri dan berjoget 
mengikuti gerakan mereka dalam lagu 
‘Prau Layar”.
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pikiran terganggu selama bekerja sehing-
ga karyawan tersebut tidak bisa produktif. 

“Untuk itu, sangat penting bagi kita 
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PTPN X untuk bersama-sama mewujudkan 
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nya upaya mewujudkan rumah tangga 
yang bahagia ini bukan hanya dari as-
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untuk mencapai rumah tangga yang ba-
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“Hanya dengan dua tangannya, se-
orang ibu bisa menyembuhkan sakit 
hati dan kerisauan keluarganya. Bahkan, 
seorang ibu pun bisa dan mampu men-
jalankan peran yang banyak dalam waktu 
bersamaan,” ungkapnya.

Seorang ibu harus mampu menjadi 
dokter dan perawat saat suami dan anak-
anak mereka sakit, seorang ibu harus bisa 
menjadi guru untuk mendidik anak-anak 
mereka baik pendidikan moral, agama 
maupun pendidikan formal di sekolah, se-
orang ibu harus bisa menjadi teman dan 
sahabat baik bagi suami dan anak-anak 
mereka dengan selalu ada dan siap untuk 
mendengarkan segala keluh kesah dan 
kerisauan keluarganya dan memberikan 
kehangatan disaat-saat tersebut.

“Perempuan juga diciptakan lebih baik 
dari kaum laki-laki dalam hal menga tasi 
beban dan perempuan mampu menyim-
pan kebahagiaan dan pendapat mereka 
sendiri. Perempuan mampu tersenyum 
ketika hatinya menjerit kesedihan, mam-
pu bernyanyi ketika menangis, dan akan 
menangis ketika terharu bahagia bahkan 

akan tertawa ketika ketakutan,” papar dia.
Nastiti menambahkan seorang perem-

puan akan mampu berkorban demi orang-
orang yang dicintainya, dia akan mampu 
berdiri untuk melawan ketidakadilan. Da-
lam firmannya, Allah SWT pun telah ber-
firman bahwa Allah mencipatkan seorang 
perempuan untuk menjadi seorang yang 
istimewa. 

“Allah menciptakan perempuan de-
ngan memiliki bahu yang cukup untuk 
menopang dunia, namun cukup lembut 
untuk memberikan kehangatan dan ke-
nyamanan,” ujarnya.

Allah juga memberikan kekuatan dari 
dalam untuk mampu melahirkan dan me-
nerima penolakan yang sering kali datang 
dari anak-anaknya. Allah juga memberikan-
nya kekerasan untuk membuatnya te tap 
tegar ketika orang lain menyerah. Perem-
puan juga diberi kekuatan untuk me-
nyokong suaminya dalam kegagalan dan 
melengkapi suami dengan tulang rusuk 
suaminya untuk melindungi hati nya. 

“Kecantikan seorang wanita tidak dari 
pakaian yang dikenakan, sosok tubuh 

yang dia tampilkan, gemerlapnya per-
hiasan yang dia kenakan, namun kecantik-
an seorang perempuan harus dilihat dari 
matanya karena itulah pintu hatinya, tem-
pat dimana cinta itu ada. Cinta seorang 
ibu adalah cinta tanpa syarat,” kata dia.

Sesuai dengan tema perayaan hari 
ibu kali ini yaitu ‘Menjadikan Perempuan 
lebih Mandiri, Kreatif dan Berkepribadian’, 
dalam acara yang berlangsung pada tang-
gal 21 Desember 2016 tersebut panitia 
mengundang narasumber Yulia Kamila, 
seorang praktisi komunikasi dan penulis 
untuk berbagi ilmu bagaimana mem-
bangun komunikasi dan menjadi pribadi 
yang berkualitas. 

Kurang lebih selama 45 menit, Alum-
nus IAIN Sunan Ampel Surabaya ini berba-
gi tips bagaimana bisa menjadi seorang 
master of ceremony  (MC) yang baik dan 
membuat acara ‘hidup’ selama acara ber-
langsung. Pada acara tersebut juga ditam-
pilkan permainan kulintang dari ibu-ibu 
PTPN XII, line dance dari ibu-ibu PTPN X 
dan PTPN XI serta Gemu Famire yang dii-
kuti seluruh peserta. 
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selain Indonesia, lebih dari 75 negara 
lain di dunia merayakan Hari Ibu atau 
Mother’s Day tiap tahunnya. Peringatan 
Hari Ibu di Indonesia sesungguhnya me-
ngandung makna yang lebih agung dari 
sekedar romantisme perayaan belaka. Hari 
Ibu bukan hanya diperuntukkan bagi para 

ibu dalam arti harfiah saja, melainkan juga 
untuk seluruh perempuan Indonesia.

Penetapan Hari Ibu di Indonesia, pada 
awalnya merupakan upaya untuk me-
ngenang dan memaknai kembali peris-
tiwa bersejarah yang menandai tonggak 
awal gerakan perempuan nasional yaitu 
Kongres Perempuan Indonesia Pertama 
yang berlangsung di Yogyakarta, 22-25 

Setiap tanggal 22 Desember, masyarakat Indonesia 
memperingati Hari Ibu, tidak terkecuali Ikatan Istri Pejabat 
BUMN (IIP BUMN) Provinsi Jawa Timur. Bertempat di Kantor 
Direksi PT Perkebunan Nusantara X, perayaan tersebut 
digelar dengan sederhana dan penuh kekeluargaan. 

peringatan Hari iBU iip BUmn 

Cinta ibu, Cinta tanpa syarat
Desember 1928 silam.

Kongres ini diprakarsai oleh tiga orang 
tokoh wanita yakni: R.A. Soekonto dari Or-
ganisasi Wanita Utomo, Nyi Hajar Dewan-
tara dari Wanita Taman Siswa dan Suja-
tin dari Putri Indonesia. Dalam kongres 
tersebut, sekitar 1.000 perempuan dari 
30 organisasi berbeda, dengan latar bela-
kang suku dan agama yang juga berbeda, 
berkumpul dan bertukar gagasan. Mereka 
membahas berbagai hak-hak perempuan, 
terutama dalam bidang pendidikan dan 
pernikahan. Hal-hal yang dikemukakan di 
dalam kongres pada dasarnya mengenai 
kemajuan wanita yang akhirnya menga-
rah pada kerjasama atau perjuangan ber-
sama kaum laki-laki untuk mencapai per-
satuan bangsa.

Ketua IIP BUMN Provinsi Jawa Timur, 
Nastiti Subiyono mengungkapkan seluruh 
kaum perempuan patut berbangga atas 
prestasi dan perjuangan para perempuan 
di masa lalu. Dengan kegigihan ka um 
perempuan untuk terus memperjuang-
kan hak-hak perempuan, sekarang ini 
para perempuan di Indonesia bisa menda-
patkan pendidikan setinggi mungkin serta 
kesempatan kerja yang terbuka luas. 

Kaum perempuan telah diciptakan 
oleh Allah SWT secara istimewa. Di da-
lam  tubuh seorang perempuan yang 
kelihatan nya lemah dan rapuh terdapat 
sebuah kekuatan yang mampu menjaga 
banyak anak saat bersamaan.

 Ketua IIP BUMN Provinsi Jatim, Nastiti Subiyono dalam sambutannya di acara Peringatan Hari Ibu.
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beRkecimPung di bidang penelitian 
menuntut Erna untuk selalu belajar 
mengikuti perkembangan zaman. Teru-
tama untuk komoditas seperti tembakau 
yang dinamis dan memiliki tantangan 

tersendiri. 
”Tembakau ini semakin menantang. Selain karena 

aturan-aturannya yang semakin ketat, tempat-tempat 
penelitian tembakau di dunia juga sudah ditutup. Jadi 
agak susah untuk benchmarking,” kata Erna Anastasia. 
Hal ini akhirnya menuntut Erna dan penelitinya untuk 
melakukan penelitian secara mandiri. 

Meski semakin berat, ia tetap optimistis. Bah-
kan Erna mempunyai ekspektasi  penelitian bukan 
sebagai cost center, namun berubah menjadi  profit 
centre. Alumnus Institut Pertanian Bogor tahun 1995 
ini mencontohkan dari lahan 
training farm yang ada di daerah 
Sumyang, Kecamatan Jogonalan, 
Klaten. 

Semula, biaya pengolahan 
yang ditetapkan berdasarkan 
RKAP sebesar Rp 300 juta per 
hektar. Namun berkat olah budi-
daya dan teknologi yang diterap-
kan berhasil meningkatkan 
produksi dan kualitas sehingga 
bisa mendapatkan penghasilan 
sampai sekitar Rp 1 miliar. ”Jadi 
pendapatan yang diterima sudah bisa menutup biaya 
yang dikeluarkan,” ujarnya. 

Untuk menumbuhkan inovasi-inovasi baru, kepada 
peneliti yang ada di Jember maupun Klaten, Erna 
senantiasa memberikan keleluasan dan tidak pernah 
menolak ide dari peneliti. ”Saya selalu memberikan 
kesempatan. Kalau memang rasional, kami beri kesem-
patan seluas-luasnya mengembangkan ide itu menjadi 
karya,” kata perempuan asli Klaten tersebut. Selain itu 
ia juga memfasilitasi peneliti untuk melakukan studi 
banding walaupun dalam skala lokal, termasuk di 
internal PTPN X sendiri.  

Selain memberi motivasi dalam hal membuka 
kesempatan seluas-luasnya, ia juga ingin agar 
karya peneliti bisa mendapat apresiasi dalam ben-

tuk insentif. Erna kemudian mencontohkan hasil 
penelitian berupa alat thermohygro digital 
yang sekarang terus disempurnakan. Jika hasil 
dari penggunaan termohygro memberikan 
pengaruh besar ke peningkatan kualitas tem-

bakau, diharapkan nantinya akan ada sistem yang bisa 
menghitung insentif yang diterima peneliti. 

Sejak awal diterima bekerja di PTPN X, Erna menu-
turkan dirinya memang sudah terjun di penelitian tem-
bakau yaitu di Penelitian Tembakau Klaten pada tahun 
1998 sebagai karyawan honorer. Semenjak diangkat 
menjadi Kepala Penelitian yang bertempat di Jember 
pada 2015, ia merasa mendapatkan lebih banyak ilmu. 
”Secara pribadi saya senang karena di Jember ini scope-
nya lebih mendunia lagi. Selalu berhubungan dengan 
buyer-buyer asing,” tambahnya.

Program-program penelitian Jember juga menda-
pat apresiasi dari buyer seperti misalnya program tanam 
awal tembakau TBN (Tembakau Bawah Naungan) yang 
digunakan untuk early warning system. Di awal tahun, 
pembeli terbesar tembakau Jember seperti BSB selalu 
berkomunikasi dengan penelitian dan kebun memba-
has program pemupukan serta pengendalian hama dan 

penyakit agar di kemudian hari 
tidak timbul masalah.

Dukungan keluaRga JaDi 
yang utama 

Memimpin dua kantor pene-
litian sekaligus tentu membutuh-
kan energi yang luar biasa. Se-
perti diketahui, kantor penelitian 
tembakau PTPN X terletak di dua 
lokasi yaitu Jember dan Klaten. 
Karena itu, Erna pun dituntut 
memiliki mobilitas yang tingi 

pula. Sebelumnya, ada dua pimpinan untuk dua kantor 
penelitian. Baru setelah Erna dilantik pada Januari 2015, 
dua kantor penelitian dipimpin oleh satu kepala. 

”Biar pekerjaan berhasil, tentunya harus dimulai dari 
keluarga. Selalu ada dukungan. Baik dari suami, anak-
anak, keluarga besar saya juga keluarga besar suami,” 
ujarnya. Kebetulan, mertua Erna juga dulunya seorang 
pengusaha tembakau di Klaten. 

Karena suami dan keluarganya sudah sangat paham 
dengan budaya kerja di tembakau, mereka tahu bahwa 
Erna harus bekerja ekstra. Bahkan tidak jarang Erna 
justru ditegur sang mertua kalau tidak turun ke kebun. 
”Kalau saya malas-malasan, mertua malah tanya. Kok 
gak ke kebun, nduk?,” ujarnya sembari tersenyum. 

Dengan dukungan orang-orang terdekat membuat 
perempuan kelahiran 11 Agustus 1970 ini tidak berat 
menjalankan aktivitasnya. ”Suami sangat mendukung. 
Kebetulan anak-anak juga sudah besar sehingga mere-
ka paham jika harus saya tinggal. Mereka selalu sup-
port,” kata Erna.

Dunia penelitian selalu menarik 
perhatian erna anastasia. ia 
berkeyakinan, riset dan penelitian 
bisa menjadi profit center, tidak 
lagi dianggap menjadi cost center.

erna anasTasia, kepala penelitian temBakaU jemBer

tak pernah tolak ide peneliti
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immature personality & gangguan 
Kondisi Kejiwaan Jadikan pribadi 

mudah Dipengaruhi 
Tengah tahun 2016 ini, Indonesia kembali digegerkan dengan terkuaknya praktik “orang pintar” 

yang mempunyai ribuan pengikut. Menariknya, para pengikut ini tak hanya berasal dari kalangan 
masyarakat ekonomi sedang dan rendah, tetapi juga orang-orang berduit yang mempunyai 
tingkat pendidikan tinggi bahkan mempunyai jabatan tertentu di swasta dan pemerintahan. 

”Orang-orang yang 
mengalami immature 
personality (kepribadian 
yang tidak matang) 
atau orang yang 
sedang mengalami 
masalah dengan 
kondisi kejiwaannya 
adalah orang-orang 
yang mudah untuk 
disugesti dan dipersuasif 
tanpa melihat status 
sosial maupun tingkat 
pendidikannya.”

Laporan:   SiSkA PreStiwAti 

Fenomena praktik perdukun-
an atau kegiatan berkedok 
keagamaan yang memiliki 
banyak pengikut setia dan 
fanatik seperti yang dilaku-

kan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi di 
Probolinggo hanyalah salah satunya saja. 
Kenyataannya praktik serupa sangatlah 
banyak di Indonesia. Hal itu diungkapkan 
oleh Ketua PDSKJI (Perhimpunan Dokter 
Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia) Sura-
baya, AKBP dr. Roni Subagyo SpKJ (K). 

“Praktik ini seperti fenomena gunung 
es, yang terungkap hanya di permukaan-
nya saja. Padahal kenyataannya sangat-
lah banyak yang tidak terungkap. Kasus 
Dimas Kanjeng ini terbongkar karena ada 
kasus pidana. Coba kalau tidak ada kasus 
pidana, pasti tidak akan terkuak,” kata dr. 
Roni yang sehari-hari menjabat sebagai 
Kasubag Wasintren RS Bhayangkara Sura-
baya dan RS Bhayangkara Kediri ini. 

Mengapa praktik semacam ini memi-
liki banyak pengikut? Roni menjelaskan 
bila dianalisis dari sisi kesehatan jiwa, 
orang-orang yang bersedia menjadi 
pengikut itu berhasil dipengaruhi secara 
sugesti dan persuasif.

Sugesti merupakan sebuah proses 
memengaruhi orang lain atau memenga-
ruhi massa atau orang banyak. Untuk 
bisa memengaruhi orang, bisa dilakukan 
oleh orang yang memiliki kekuasaan, to-
koh masyarakat, tokoh agama, ilmuwan, 
cendekiawan atau orang yang dianggap 
mempunyai pengaruh. Mereka bisa me-
mengaruhi orang lain atau massa untuk 
mengikuti apa yang dia lakukan atau apa 
yang dia inginkan. 

Sedang untuk persuasif, ungkap 
Roni, adalah membujuk secara halus agar 
orang lain atau massa mengikuti apa 
yang dia inginkan atau lakukan dengan 
memberikan alasan-alasan yang “masuk 
akal“ menurut orang yang ingin dibujuk.

“Biasanya para pelaku akan men-
janjikan bila orang lain atau massa mau 
mengikuti ajarannya, maka mereka 
atau massa tersebut akan mendapatkan 
segala kebaikan yang dibutuhkan oleh 
semua orang yang hidup. Bisa keba-
hagiaan, jabatan, kekayaan dan lain-lain,” 
papar psikiater yang juga berpraktik di RS 
Gatoel Mojokerto ini.

Roni menambahkan setiap manusia 
itu mempunyai kebutuhan fisik dan 
kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisik 
meliputi kebutuhan makanan, pakaian, 
rumah sedang kebutuhan psikologis 
antara lain manusia butuh diakui orang 
lain, butuh dihormati orang lain, butuh 
diterima di lingkungannya, butuh diajak 
komunikasi, manusia juga mempunyai 
kebutuhan kehidupan sosial lainnya. 

“Orang-orang yang mengalami im-
mature personality (kepribadian yang 
tidak matang) atau orang yang sedang 
mengalami masalah dengan kondisi 
kejiwaannya adalah orang-orang yang 
mudah untuk disugesti dan dipersuasif 
tanpa melihat status sosial maupun ting-
kat pendidikannya,” tegas pria yang juga 
menjabat sebagai Pengurus Pusat PDSKJI 
Bidang Organisasi dan Profesi tersebut.

Immature personality, jelas Roni terja-
di secara alami. Menurut literatur, proses 
kematangan kepribadian seseorang ter-
jadi setelah usia 18 tahun. Sebelum usia 
18 tahun, masih dalam proses kematang-
an kepribadian yang sangat dipengaruhi 
oleh faktor genetik, pola asuh, lingkung-
an dan lain-lain. Sedangkan untuk gang-
guan kondisi kejiwaan dipengaruhi 
oleh banyak faktor, antara lain 
masalah ekonomi atau finansial, 
faktor psikososial, seperti pola 
hubungan keluarga yang 
patogenik; dan faktor sosiokul-
tural, seperti munculnya sistem 
nilai dan pola perilaku tertentu 
yang jauh berbeda dari yang 
lazim berlaku di 
masyarakat 
akibat 
kondisi 
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kemiskin an. Misalnya, dalam bentuk 
standar yang sangat longgar tentang 
kejujuran, tanggung jawab sosial, dan 
sebagainya.

Beberapa jenis gangguan kepribadi-
an yang cukup menonjol adalah kepriba-
dian paranoid-skizoid-skizotipe, kepriba-
dian histrionik-narcisistik-antisosial, dan 
kepribadian aviodan-tergantung-kom-
pulsif-agresif pasif.

a. kepribadian Paranoid, skizoid, dan 
skizotipe

Penderita ketiga jenis gangguan ini 
berperilaku eksentrik, ditambah bebera-
pa kekhususan sebagai berikut:
1.  Kepribadian Paranoid memiliki ciri-ciri 

tambahan: serba curiga; hipersensitif 
atau sangat perasa; rigid atau kaku; 
mudah iri; sangat egois; argumentatif 
atau suka menentang; suka menyalah-
kan orang lain; suka menuduh orang 
lain jahat.

2.  Kepribadian Skizoid memiliki ciri-ciri 
khas: tidak mampu dan menghindari 
menjalin hubungan sosial; terkesan 
dingin dan tidak akrab atau tidak ra-

mah; tidak terampil bergaul dan suka 
menyendiri.

3.  Kepribadian Skizotipe memiliki 
ciri-ciri khas: suka menyendiri; suka 
menghindari orang lain; egosentrik; 
dihantui oleh pikiran-pikiran autistik, 
yaitu pikiran-pikiran yang tidak dapat 
dimengerti oleh orang lain selain oleh 
dirinya sendiri, dan takhayul-takhayul; 
dan amat perasa.

b. gangguan kepribadian historik, 
narcisistik, dan antisosial

Penderita ketiga jenis gangguan ini 
memiliki ciri umum berperilaku dramatik 
atau penuh aksi serba menonjolkan diri, 
emosional, dan eratik atau aneh-aneh, 
di samping beberapa ciri khusus sebagai 
berikut:
1.  Kepribadian Histrionik: tidak matang; 

emosinya labil; haus akan hal-hal yang 
serba menggairahkan (excitement); 
senang mendramatisasi diri secara 
berlebihan untuk mencari perhatian; 
penyesuaian seksual dan hubungan 
pribadinya kacau; tergantung, tak 
berdaya, dan mudah ditipu; egois, 

congkak, sangat haus akan pengukuh-
an orang lain; sangat reaktif; dangkal 
atau picik, dan tidak tulus.

2.  Kepribadian Narcisistik: merasa diri 
penting dan haus akan perhatian dari 
orang lain; selalu menuntut perhatian 
dan perlakuan istimewa dari orang lain; 
sangat peka pada pandangan orang 
lain terhadap dirinya (harga dirinya ra-
puh); bersikap exploitatif: memikirkan 
kepentingannya sendiri, mengabaikan 
hak dan perasaan orang lain.

3.  Kepribadian Antisosial: selalu me-
langgar hak orang lain lewat perilaku 
agresif, antisosial, dan tanpa rasa 
sesal; tidak sedikit diantara penderita 
cukup cerdas dan pandai menampil-
kan diri secara menyakinkan untuk 
menjadi penipu ulung.

c. gangguan kepribadian avoidan, 
tergantung, kompulsif, dan agrasif 
Pasif

Penderita dalam kategori ini memiliki 
ciri umum diliputi kecemasan dan rasa 
takut, sehingga kadang-kadang susah 
dibedakan dari penderita neurosis, 

ditam bah ciri-ciri khusus sebagai berikut:
1.  Kepribadian Avoidan atau menghin-

dar: sangat peka terhadap penolakan 
atau hinaan orang lain; cenderung 
mudah mempersepsikan olok-olokan 
atau pelecehan yang belum tentu be-
nar; pergaulan sempit dan segan men-
jalin pergaulan; takut bergaul dengan 
orang lain disebabkan takut untuk 
dikritik atau ditolak, kendati sering 
merasa butuh afeksi dari orang lain 
dan merasa sepi; merasa sedih karena 
tidak punya teman, dan ketidakmam-
puan bergaul tersebut menjadi sum-
ber kesusahan dan penyebab harga 
dirinya yang rendah.

2.  Kepribadian Dependent atau Tergan-
tung: sangat tergantung pada orang 
lain dan merasa tidak berdaya, kendati 
sesungguhnya tidak demikian; dapat 
berfungsi baik sepanjang tidak ditun-
tut melakukan sesuatu seorang diri.

3.  Kepribadian Kompulsif: memiliki per-
hatian yang berlebihan pada aturan-
aturan, ketertiban, efisiensi, dan pada 
pekerjaan; menginginkan semua 
orang bekerja seperti dirinya; tidak 

mampu mengungkapkan sikap dan 
perasaan hangat; perilakunya serba 
terhambat, sangat perasa, namun juga 
sangat rajin; kepribadiannya kaku; 
sulit untuk bersantai; sangat memper-
hatikan hal kecil-kecil; dan sangat sulit 
membagi waktu.

4.  Kepribadian Agresif-pasif. Simtom 
ini sesungguhnya merupakan sikap 
bermusuhan yang diungkapkan lewat 
cara-cara yang bersifat tidak langsung 
dan bukan melalui kekerasan. Sebagai 
contoh, untuk mengungkapkan ke-
benciannya pada majikan yang lalim, 
seorang pembantu sengaja senang 
menangguhkan atau menghambat 
pelaksanaan pekerjaan, bersikap keras 
kepala, sengaja bekerja tidak efisien, 
dan sebagainya. Beberapa ciri khas-
nya adalah: tidak suka patuh pada 
tuntutan orang lain; benci pada figur 
otoritas, tetapi takut menyatakan atau 
mengungkapkannya (tidak asertif).
Alumni Fakultas Kedokteran Univer-

sitas Airlangga ini menjelaskan immature 
personality dan gangguan kondisi keji-
waan sangatlah sulit untuk diobati kar-

ena penderita tidak merasa sakit. Mere ka 
tetap bisa melakukan segala aktivitas 
kehidupan dengan baik. Biasanya, orang 
yang bermasalah dengan immature per-
sonality dan gangguan kondisi kejiwaan 
baru akan berobat bila yang bersangkut-
an mulai mengalami stress yang spesifik, 
berlangsung lama, dan mereka datang 
untuk berkonsultasi ke dokter jiwa. 

Apakah fenomena seperti ini tidak 
bisa dicegah? Roni mengungkapkan 
pencegahan masih bisa dilakukan namun 
hal ini sangat tergantung pada potensi 
yang ada di masyarakat, misalnya para 
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 
pemerintah yang harus peka terhadap 
situasi dan kondisi di lingkungan mere-
ka. Bila ada semua kegiatan, maka para 
tokoh agama, tokoh masyarakat, dan 
pemerintah harus mengetahuinya. Bila 
dalam perjalanannya dalam kegiatan 
tersebut dinilai ada penyimpangan baim 
itu penyimpangan terhadap aturan 
agama, adat, budaya maupun hukum 
pemerintah harus segera dilakukan 
pendekatan dan sosialisasi agar bisa 
segera dihentikan.
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besno

Laporan:   SiSkA PreStiwAti 

bebeRaPa pigura dengan lukisan alam 
dan bunga tampak terpajang rapi di ru-
mah Sri Retuasih yang terletak di daerah 
Diwek, Jombang. Tidak hanya pigura, 
ada juga beberapa talenan cantik, kaleng 
biskuit, kaleng kerupuk mini yang tampil 
unik dan sangat menarik. Tidak akan ada 
yang menyangka, bila bahan yang dibuat 
untuk membuat aneka benda indah 
tersebut adalah sebuah tissue. 

“Karena belum ada galeri, maka 
ruang tamu saya sulap menjadi galeri 
karena sudah banyak tamu yang datang 
kemari,” ungkap Sri saat reporter PTPN X 
Magz datang berkunjung. 

Dengan ramah, ibu dua orang putri 
ini menunjukkan semua hasil karyanya 
dan ruang keluarga yang disulapnya 
menjadi ‘ruang kerja’-nya. Sedikit ber-
beda dengan di ruang tamu, di ruang 
keluarga ini lebih banyak bahan-bahan 
yang belum diolah lengkap dengan 

meja lipat kecil dan peralatannya. Semua 
tertata rapi. 

“Saya kalau membuat kerajinan ya 
disini, dengan televisi menyala tetapi 
fokus saya ke pekerjaan. Biar tidak sepi 
saja, maklum putri-putri sudah besar jadi 
di rumah saya sendiri kalau suami kerja 
dan anak-anak kuliah,” katanya.

Istri Gatot Santoso, Asisten Manager 
Budidaya dan Areal PG Djombang Baru ini 
menjelaskan kerajinan yang kini te ngah 
dia geluti adalah kesenian menempel 

yang berasal dari Perancis. Dimana, dalam 
Bahasa Perancis disebut dengan istilah 
decoupage yang artinya adalah memo-
tong. 

“Decoupage adalah  sebuah kerajin-
an atau bentuk seni yang memerlukan 
potongan-potongan bahan (biasanya 
kertas) dan saya menggunakan kertas 
tissue bergambar yang ditempel pada 
objek dan kemudian dilapisi dengan be-
berapa lapis pernis atau pelitur,” jelasnya.

Saat ditanya darimana dirinya 
mendapatkan informasi dan keahlian 
dalam membuat kerajinan decoupage ini, 
Sri menjawab awal 2016, tidak sengaja 
dirinya sedang melihat acara di sebuah 
televisi swasta. Saat itu, narasumbernya 
adalah pembuat kerajinan decoupage 
yang ada di Jakarta. Berawal dari 
tayangan di televisi itulah, dirinya 
tertarik dan terus menggali in-
formasi tentang decoupage dari 
internet.

“Saat itu pembuat kerajinan 
decoupage di Indonesia baru 
ada di Jakarta dan itupun masih 
sedikit. Karena saya suka dan 
penasaran,  akhirnya saya terus 
mencari informasi dan mulai 
praktik membuat,” katanya. 

Untuk bahan tissue bergambar 
yang berasal dari Perancis, ungkap 
Sri, dirinya mendapatkannya dengan 
membeli secara online. Karena dia belajar 
sendiri dan hanya mengikuti panduan 
di internet, Sri harus melakukan trial 
and error. Kegagalan dengan hasil yang 
kurang sempurna tidak membuatnya pa-
tah arang, justru membuatnya semakin 
tertantang untuk bisa berhasil.

“Alhamdulillah, akhirnya saya bisa 
membuatnya. Tidak puas dengan hasil 
seperti aslinya, saya pun mencoba untuk 
tampil beda, artinya saya menerapkan 
pedoman tiga M, yaitu melihat, meniru 
dan memodifikasi,” kata Ibu dari Fathia 
Rahma Santoso dan Sabrina Rahma 
Santoso ini. 

Modifikasi yang dilakukannya, tidak 
hanya pada objek yang digunakan saja, 
tetapi juga pada teknik pengerjaannya. 
Untuk objek, dirinya tidak hanya meng-

gunakan kain kanvas, tetapi juga meng-
gunakan talenan, kaleng biskuit bekas, 
kaleng kerupuk mini, tas, dan kotak kayu. 

“Saya berusaha membuat kerajinan 
yang tidak hanya terlihat indah saja, 
tetapi juga ada manfaat lainnya,” tu-
turnya.

Misalnya, ungkap Sri, untuk talenan, 
alat yang biasanya digunakan untuk 
memotong masakan di dapur saja, tetapi 
di tangannya talenan diubah menjadi 
bentuk yang cantik dan menarik dan 
juga bisa sebagai tempat pesan. Dimana, 
di talenan tersebut, Sri 
juga me-

nyematkan beberapa 
lembar kertas yang bisa digunakan untuk 
meninggalkan pesan ke orang lain dan 
kertasnya bisa diisi ulang bila habis. 

Perempuan asal Yogyakarta ini juga 
mencoba untuk mengembangkan teknik 
pembuatannya, tidak hanya sekedar 
memotong dan menempelkan kertas tis-
sue dimana proses itu membuat tampil an 
potongan-potongan kertas yang rata 
menjadi tampak dalam dan membuat 
pola dan gambar terlihat seolah-olah 
dilukis pada objek yang diproses dengan 
teknik decoupage. Namun, dirinya tertan-
tang untuk membuat dengan teknik baru 
agar lukisan yang dihasilkan menimbul-
kan efek tiga dimensi atau timbul de-

ngan teknik menggerok kertas tissue dan 
menempelkan sebagian saja ke objek.  

“Selain membuat efek tiga dimensi, 
saya juga menambahkan gliter agar tim-
bul kesan glowing,” ungkapnya. 

Setelah berhasil membuat beberapa 
kerajinan decoupage, sang suami dan 
kedua putrinya gencar untuk mem-
promosikan. Sedangkan dirinya sendiri 
masih merasa kurang percaya diri. Awal-
nya, pemasaran dilakukan secara online 
dengan merek ‘Jodi Craft’. 

“Alhamdulillah, apa yang saya buat 
untuk mengisi waktu ini banyak disukai 
dan saya bergabung di  Dekranasda 
Kabupaten Jombang,” ungkapnya.

Sejak bergabung dengan Dekranasda 
Jombang, sambung Sri, Jodi Craft bisa 

mengikuti pameran dalam acara 
Gelar Potensi di Gor Jombang pada 

Agustus 2016 dan mewakili Kabu-
paten Jombang pada acara Jatim 
Fair pada tanggal 6 – 16 Oktober 
2016 di Grand City Surabaya 
dan memamerkan kerajinan 
decoupage pada acara-acara 
pertemua rutin Ikatan Istri Kelu-

arga Besar (IIKB) PTPN X. 
Masih menurut Sri, sejak 

beberapa kali mengikuti pameran, 
hasil karyanya mulai dilihat dan 
disukai banyak orang. Sehingga, 

kesibukannya saat ini bukan hanya 
membuat kerajinan decoupage saja, 
tetapi juga mulai banyak pemintaan 
untuk mengajar.

“Mulai banyak yang datang untuk 
belajar, baik itu perorangan maupun 
kelompok atau instansi,” ujarnya. 

Sedang untuk pemasaran produk 
kerajinannya, Sri mengaku selain mengi-
kuti pameran, melalui online, sudah ba-
nyak pembeli yang datang ke rumah baik 
dari warga Jombang maupun dari luar 
kota Jombang. Bahkan, sudah ada reseller 
yang tidak lain adalah temannya sendiri 
yang menetap di Papua dan mulai me-
nawarkan produk kerajinannya di sana. 
Disinggung soal harga, Sri menyebutkan 
hingga saat ini, harga yang dipatoknya 
baru ke puluhan ribu hingga ratusan ribu 
rupiah saja.

Siapa yang tidak suka keindahan? Di tangan orang-orang kreatif, barang 
yang sederhana bisa disulap menjadi barang yang mempunyai nilai 
kesenian dan bernilai jual tinggi. Begitu pula dengan tissue, barang yang 
terbuat dari kertas ini bisa menjadi lukisan yang nilainya ratusan ribu rupiah.

tissue pun Bisa Jadi 
Barang seni Bernilai tinggi
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biskuit, kaleng kerupuk mini yang tampil 
unik dan sangat menarik. Tidak akan ada 
yang menyangka, bila bahan yang dibuat 
untuk membuat aneka benda indah 
tersebut adalah sebuah tissue. 

“Karena belum ada galeri, maka 
ruang tamu saya sulap menjadi galeri 
karena sudah banyak tamu yang datang 
kemari,” ungkap Sri saat reporter PTPN X 
Magz datang berkunjung. 

Dengan ramah, ibu dua orang putri 
ini menunjukkan semua hasil karyanya 
dan ruang keluarga yang disulapnya 
menjadi ‘ruang kerja’-nya. Sedikit ber-
beda dengan di ruang tamu, di ruang 
keluarga ini lebih banyak bahan-bahan 
yang belum diolah lengkap dengan 

meja lipat kecil dan peralatannya. Semua 
tertata rapi. 

“Saya kalau membuat kerajinan ya 
disini, dengan televisi menyala tetapi 
fokus saya ke pekerjaan. Biar tidak sepi 
saja, maklum putri-putri sudah besar jadi 
di rumah saya sendiri kalau suami kerja 
dan anak-anak kuliah,” katanya.

Istri Gatot Santoso, Asisten Manager 
Budidaya dan Areal PG Djombang Baru ini 
menjelaskan kerajinan yang kini te ngah 
dia geluti adalah kesenian menempel 

yang berasal dari Perancis. Dimana, dalam 
Bahasa Perancis disebut dengan istilah 
decoupage yang artinya adalah memo-
tong. 

“Decoupage adalah  sebuah kerajin-
an atau bentuk seni yang memerlukan 
potongan-potongan bahan (biasanya 
kertas) dan saya menggunakan kertas 
tissue bergambar yang ditempel pada 
objek dan kemudian dilapisi dengan be-
berapa lapis pernis atau pelitur,” jelasnya.

Saat ditanya darimana dirinya 
mendapatkan informasi dan keahlian 
dalam membuat kerajinan decoupage ini, 
Sri menjawab awal 2016, tidak sengaja 
dirinya sedang melihat acara di sebuah 
televisi swasta. Saat itu, narasumbernya 
adalah pembuat kerajinan decoupage 
yang ada di Jakarta. Berawal dari 
tayangan di televisi itulah, dirinya 
tertarik dan terus menggali in-
formasi tentang decoupage dari 
internet.

“Saat itu pembuat kerajinan 
decoupage di Indonesia baru 
ada di Jakarta dan itupun masih 
sedikit. Karena saya suka dan 
penasaran,  akhirnya saya terus 
mencari informasi dan mulai 
praktik membuat,” katanya. 

Untuk bahan tissue bergambar 
yang berasal dari Perancis, ungkap 
Sri, dirinya mendapatkannya dengan 
membeli secara online. Karena dia belajar 
sendiri dan hanya mengikuti panduan 
di internet, Sri harus melakukan trial 
and error. Kegagalan dengan hasil yang 
kurang sempurna tidak membuatnya pa-
tah arang, justru membuatnya semakin 
tertantang untuk bisa berhasil.

“Alhamdulillah, akhirnya saya bisa 
membuatnya. Tidak puas dengan hasil 
seperti aslinya, saya pun mencoba untuk 
tampil beda, artinya saya menerapkan 
pedoman tiga M, yaitu melihat, meniru 
dan memodifikasi,” kata Ibu dari Fathia 
Rahma Santoso dan Sabrina Rahma 
Santoso ini. 

Modifikasi yang dilakukannya, tidak 
hanya pada objek yang digunakan saja, 
tetapi juga pada teknik pengerjaannya. 
Untuk objek, dirinya tidak hanya meng-

gunakan kain kanvas, tetapi juga meng-
gunakan talenan, kaleng biskuit bekas, 
kaleng kerupuk mini, tas, dan kotak kayu. 

“Saya berusaha membuat kerajinan 
yang tidak hanya terlihat indah saja, 
tetapi juga ada manfaat lainnya,” tu-
turnya.

Misalnya, ungkap Sri, untuk talenan, 
alat yang biasanya digunakan untuk 
memotong masakan di dapur saja, tetapi 
di tangannya talenan diubah menjadi 
bentuk yang cantik dan menarik dan 
juga bisa sebagai tempat pesan. Dimana, 
di talenan tersebut, Sri 
juga me-

nyematkan beberapa 
lembar kertas yang bisa digunakan untuk 
meninggalkan pesan ke orang lain dan 
kertasnya bisa diisi ulang bila habis. 

Perempuan asal Yogyakarta ini juga 
mencoba untuk mengembangkan teknik 
pembuatannya, tidak hanya sekedar 
memotong dan menempelkan kertas tis-
sue dimana proses itu membuat tampil an 
potongan-potongan kertas yang rata 
menjadi tampak dalam dan membuat 
pola dan gambar terlihat seolah-olah 
dilukis pada objek yang diproses dengan 
teknik decoupage. Namun, dirinya tertan-
tang untuk membuat dengan teknik baru 
agar lukisan yang dihasilkan menimbul-
kan efek tiga dimensi atau timbul de-

ngan teknik menggerok kertas tissue dan 
menempelkan sebagian saja ke objek.  

“Selain membuat efek tiga dimensi, 
saya juga menambahkan gliter agar tim-
bul kesan glowing,” ungkapnya. 

Setelah berhasil membuat beberapa 
kerajinan decoupage, sang suami dan 
kedua putrinya gencar untuk mem-
promosikan. Sedangkan dirinya sendiri 
masih merasa kurang percaya diri. Awal-
nya, pemasaran dilakukan secara online 
dengan merek ‘Jodi Craft’. 

“Alhamdulillah, apa yang saya buat 
untuk mengisi waktu ini banyak disukai 
dan saya bergabung di  Dekranasda 
Kabupaten Jombang,” ungkapnya.

Sejak bergabung dengan Dekranasda 
Jombang, sambung Sri, Jodi Craft bisa 

mengikuti pameran dalam acara 
Gelar Potensi di Gor Jombang pada 

Agustus 2016 dan mewakili Kabu-
paten Jombang pada acara Jatim 
Fair pada tanggal 6 – 16 Oktober 
2016 di Grand City Surabaya 
dan memamerkan kerajinan 
decoupage pada acara-acara 
pertemua rutin Ikatan Istri Kelu-

arga Besar (IIKB) PTPN X. 
Masih menurut Sri, sejak 

beberapa kali mengikuti pameran, 
hasil karyanya mulai dilihat dan 
disukai banyak orang. Sehingga, 

kesibukannya saat ini bukan hanya 
membuat kerajinan decoupage saja, 
tetapi juga mulai banyak pemintaan 
untuk mengajar.

“Mulai banyak yang datang untuk 
belajar, baik itu perorangan maupun 
kelompok atau instansi,” ujarnya. 

Sedang untuk pemasaran produk 
kerajinannya, Sri mengaku selain mengi-
kuti pameran, melalui online, sudah ba-
nyak pembeli yang datang ke rumah baik 
dari warga Jombang maupun dari luar 
kota Jombang. Bahkan, sudah ada reseller 
yang tidak lain adalah temannya sendiri 
yang menetap di Papua dan mulai me-
nawarkan produk kerajinannya di sana. 
Disinggung soal harga, Sri menyebutkan 
hingga saat ini, harga yang dipatoknya 
baru ke puluhan ribu hingga ratusan ribu 
rupiah saja.

Siapa yang tidak suka keindahan? Di tangan orang-orang kreatif, barang 
yang sederhana bisa disulap menjadi barang yang mempunyai nilai 
kesenian dan bernilai jual tinggi. Begitu pula dengan tissue, barang yang 
terbuat dari kertas ini bisa menjadi lukisan yang nilainya ratusan ribu rupiah.

tissue pun Bisa Jadi 
Barang seni Bernilai tinggi
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“Saya berusaha membuat kerajinan yang tidak hanya terlihat indah 
saja, tetapi juga ada manfaat lainnya,”
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Laporan:   Ayu FirdAyAnti SurAidA

K
egiatan berlibur 
menjelajah alam mulai 
menjadi kegemaran 
baru. Terutama sejak 
kehadiran sosial me-
dia seperti Instagram. 

Semua orang seperti berlomba mengung-
gah foto-foto berliburnya. Tidak harus 
selalu ke luar negeri, destinasi wisata di 
dalam negeri pun mulai mendapat tem-
pat. Apalagi jika tempat tersebut belum 
banyak dikunjungi orang lain. 

Daya tarik tempat wisata di Pacitan 
adalah pada wisata alamnya yang me-
nawan. Dengan kontur wilayah yang 
dikelilingi pegunungan dan berbatasan 
dengan Samudera Hindia di bagian sela-
tan, kabupaten yang berjuluk ‘Paradise of 
Java’ ini memiliki pantai-pantai yang can-

tik. Bersama dengan kabupaten Wonogiri 
dan Gunungkidul, Pacitan membentuk 
sebuah kawasan Geopark Dunia dengan 
lanskap alam berupa batuan karst. Alha-
sil, daerah ini memiliki banyak sekali gua-
gua yang indah. Tidak heran jika Pacitan 
akhirnya berjuluk Kota 1001 Gua. 

Tidak cukup sehari untuk berkeli-
ling tempat-tempat wisata di kota ini. 
Minimal butuh menginap semalam atau 
paling ideal menginap dua malam agar 
semua titik paling populer di kota ini bisa 
dikunjungi.

Dengan posisinya yang berbatasan 
dengan Samudera Hindia, pastinya Paci-
tan memiliki banyak pantai-pantai  indah. 
Selain hamparan pasir putih, sebagian 
pantai di Pacitan juga memiliki ombak 
yang diminati peselancar. Tidak sedikit 
peselancar asing yang tertarik mengun-
jungi Pacitan karena kedahsyatan om-

baknya. 
Salah satu yang menarik adalah Pan-

tai Klayar. Ada banyak hal yang bisa di-
lakukan di pantai yang berlokasi di Desa 
Kalak, Kecamatan Donorojo ini. Salah 
satunya adalah melihat fenomena ‘seru-
ling samudera’ yang berada di tebing sisi 
timur pantai ini. Karena lokasinya yang 
agak jauh, jika tidak ingin kaki pegal kare-
na berjalan di atas pasir, menyewa ATV 
bisa jadi pilihan.

Penasaran apa itu seruling samude-
ra? Itu adalah semburan air laut melalui 
lubang yang ada di salah satu tebing 
karang di Pantai Klayar. Sesuai dengan 
namanya, sayup terdengar suara seperti 
seruling. Fenomena seruling samude-
ra juga bisa disaksikan dari atas bukit. 
Pemandangan dari atas bukit ini dijamin 
jauh lebih indah. Karena dari salah satu 
sisinya juga bisa terlihat bagian lain Pan-

tai Klayar yang tidak kalah cantik. Karena 
keindahannya, pantai ini pernah masuk 
sebagai pantai pendatang baru terbaik 
versi Trip Advisor.

Pantai Watu Karung di Pacitan terke-
nal dengan keganasan ombaknya, sebuah 
pantai yang menjadi tempat selancar 
berkelas dunia di Pacitan. Sebelum bisa 
menikmati keindahan pantai ini, pengun-
jung harus melalui 
jalan yang panjang 
dan tidak terlalu lebar. 
Mendekati lokasi pan-
tai, beberapa pengi-
napan dan warung 
sudah terlihat berjajar. 
Wisatawan mancane-
gara tidak asing lagi 
berjalan-jalan atau naik 
sepeda motor sambil 
menenteng papan selancar. 

Watu Karung memiliki garis pantai 
yang panjang sehingga cocok untuk ber-
jalan-jalan terutama menjelang sunset. 
Di pinggir-pinggirnya tersedia gazebo 
beratap daun kelapa yang nyaman untuk 
digunakan bersantai dan beristirahat 
sembari minum kelapa muda.   

Selain itu masih ada lagi Pantai Banyu 
Tibo yang letaknya di Desa Widoro, keca-
matan Donorojo. Pantai ini begitu ikonik 
dengan air terjun yang langsung jatuh 
ke pantai. Fenomena seperti ini sangat 
langka di temui, di Jawa Timur saja hanya 
ada di Malang dan Madura.

Berkunjung ke Pantai Banyu Tibo ada 
satu kegiatan yang tidak boleh dilewat-

kan yaitu basah-basahan di bawah air 
terjunnya. Untuk ke sana pengunjung 
harus melewati tangga dari bambu, 
sebab pantainya berada di bawah tebing 
yang terjal dengan ukuran yang sempit. 
Setelah itu pengunjung bisa menikmati 
aneka sajian kuliner di warung makan 
yang berjejer di atas tebing.

Selain pantai-pantai yang sudah 
terkenal tadi, Pacitan juga memiliki 
landmark baru yaitu deretan pantai di 
sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS) yang 
nantinya akan menghubungkan Pacitan 
dengan Kabupaten Trenggalek. Ada be-
berapa pantai yang sudah bernama dan 
beberapa lainnya masih belum bernama. 
Salah satunya, adalah Pantai Soge yang 

popularitasnya mulai 
terdongkrak seiring 
pengoperasian JLS 
tersebut.

Pantai Soge punya 
garis pantai yang pan-
jang dimana di pesisir 
pantainya ditumbuhi 
oleh pohon cemara. 
Jarang pengunjung 
yang bermain air di 

pantainya sebab ombak pantai ini sangat 
besar. Cara menikmati pantai ini paling 
pas adalah dengan cara visual yaitu me-
nyaksikan keindahannya dengan mata. 
Ambillah foto pantai dari JLS di ujung 
barat maka akan didapatkan panorama 
yang indah. Selain itu berfoto di land-
mark baru kota Pacitan yaitu Jembatan 

Beberapa dekade lalu 
mungkin nama kabupaten 
Pacitan mungkin masih awam. 
Namun sejak salah satu putera 
daerahnya Susilo Bambang 
Yudhoyono menjadi Presiden 
RI, kabupaten yang terletak 
di ujung barat daya Provinsi 
Jawa Timur ini mulai dikenal.

Pacitan, 

Pacitan juga memiliki landmark baru yaitu deretan 
pantai di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS) yang 

nantinya akan menghubungkan Pacitan dengan 
Kabupaten Trenggalek. Ada beberapa pantai 

yang sudah bernama dan beberapa lainnya masih 
belum bernama. Salah satunya, adalah Pantai Soge 

yang popularitasnya mulai terdongkrak seiring 
pengoperasian JLS tersebut.

 Seru ling samudera di Pantai Klayar.  Pantai Karang

 Pantai Pidakan  Pantai Soge
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Soge bakal bikin fotomu makin keren. Ka-
lau mau bermain air, di hilir sungai yang 
bermuara di pantai ini tersedia wahana 
sepeda air yang didesain aneka bentuk 
hewan yang unyu-unyu.

Searah dengan Pantai Soge adalah 
Pantai Pidakan yang berada di sebelah 
barat Pantai Soge. Kekhasan pantai ini 
terletak pada pesisir pantainya yang tidak 
diselimuti oleh pasir melainkan batuan ke-
cil berbentuk bulat yang halus. Hampir di 
sepanjang garis pantainya berisi serakan 
batu kerikil dengan bagian paling barat 
berupa batuan karang yang besar.

Selain itu juga ada Pantai Taman 
yang juga berombak besar sehingga 

sangat riskan untuk digunakan berenang. 
Sebagai gantinya ada tiga atraksi utama 
yang bisa traveler lakukan di pantai ini. 
Pertama adalah bermain flying fox yang 
digadang-gadang sebagai yang tertinggi 
dan terpanjang di negeri ini. Pilihan 
kedua adalah mengunjungi konservasi 
penyu dimana pengunjung bisa melihat 
proses budidaya penyu mulai dari masih 
dalam bentuk tukik hingga dewasa. 
Yang terakhir adalah bermain di kolam 
renangnya yang tepat berada di bibir 
pantai dengan pemandangan laut yang 
keren. Ketiga pantai baik Taman, Soge 
dan Pidakan bisa dikunjungi dalam satu 
waktu dan tidak akan memakan banyak 

waktu sebab pantai-pantai ini berada di 
arah jalur yang sama. 

Sesuai dengan namanya, Kabupaten 
Pacitan juga banyak mempunyai gua 
yang menarik untuk disusuri. Dua di-
antaranya yang sudah sangat dikenal 
adalah Gua Gong dan Gua Tabuhan. 

Goa Gong terletak di Desa Bomo, 
sebuah gua yang indah dan cukup 
dalam diantara gugusan gua-gua yang 
berada di di sekitarnya. Goa ini adalah 
salah satu yang terkenal dari sejumlah 
tempat wisata Pacitan. Nama Goa Gong 
erat kaitannya dengan salah satu nama 
perangkat gamelan Jawa, yaitu gong.
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dusun Tabuhan, Desa Wereng dengan 
karakter magis yang ada di Pacitan. Nama 
goa ini berasal dari kata tabuh, yang 
artinya membunyikan alat musik pukul. 
Di dalam goa, pengunjung dapat menik-
mati sajian musik gamelan Jawa dengan 
instrumen yang berasal dari stalaktit dan 
stalagmit yang dimiliki goa di Jawa Timur 
yang satu ini.

ini Pacitan, bukan gReen canyon
Pacitan sekarang juga memiliki 

tujuan wisata baru yang berbeda. Sungai 
Maron adalah “Green Canyon”-nya Paci-
tan. Sungai ini dapat Anda temui di Desa 
Dersono. Cara terbaik untuk menikmati 

pesona Green Canyon ini adalah dengan 
menyewa perahu penduduk, lalu menyu-
suri sungai yang panjangnya 4,5 km ini.

Pesona salah satu tempat wisata 
Pacitan ini terletak pada panorama alam 
yang dapat dinikmati tatkala menyusuri 
alur sungai. Paduan harmoni alam dari 
pepohonan hijau di sepanjang tepian 
sungai, tanaman kelapa, serta air sungai 
yang jernih sungguh menyuguhkan 
penga laman wisata yang menawan hati.

Pengunjung bisa mendapati sebuah 
suasana damai di tempat ini. Aliran 
Su ngai Maron bermuara di Pantai Ngiro-
boyo. Setiap tahun, di sungai ini diada-
kan lomba dayung yang telah dimulai 

sejak tahun 2012 silam.
Setelah berjalan-jalan ke obyek-

obyek wisata yang ada di Pacitan, tentu-
nya tidak lengkap jika tidak berbelanja 
oleh-oleh. Buah tangan yang cukup 
terkenal dari Pacitan adalah batu akik. 
Jika ingin berbelanja akik sambil me-
nikmati keindahan pantai, Pantai Teleng 
Ria bisa menjadi jawaban. Di area Gua 
Gong juga terdapat sentra penjual oleh-
oleh yang juga menawarkan akik dengan 
beragam jenis dan harga. 

Untuk makanan, olahan laut seperti 
bakso ikan dan olahan rumput laut bisa 
menjadi pilihan oleh-oleh. Selain itu ada 
juga sale pisang.

 Sungai Maron

 Goa Gong  Goa Tabuhan
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nira [ kuliner nusantara ]

nira

Bakso. Kuliner khas Indonesia ini mungkin jadi salah satu yang selalu cocok 
dihidangkan di segala cuaca, waktu, dan kesempatan. Inilah yang membuat 
para pedagang bakso untuk menciptakan berbagai variasi dan menggunakan 
berbagai strategi. Salah satunya Cak nur, yang memperkenalkan bakso isi-
nya yang termasyhur melalui media sosial Instagram.

Laporan:   Cindhy LArAShAti 

tak butuh waktu lama, Bakso Baru Mun-
cul milik Cak Nur sudah sangat dikenal 
khususnya oleh masyarakat Surabaya. 
Popularitas bakso isi Cak Nur terdong-
krak setelah menu-menu favorit mereka 
di-posting via Instagram. Tak tanggung-
tanggung, instagram @baksocaknur te-
lah memiliki follower hampir 3000 orang.

Di warung bakso Cak Nur, kita 
harus sabar dengan panjangnya antrian. 
Pengunjung akan disajikan menu bakso 
bermacam varian isi, mulai dari rasa asin, 
manis, hingga pedas. Citarasa bakso 
ini tidak perlu diragukan lagi. Kualitas 
bahan pun juga sangat diperhatikan oleh 
Cak Nur. Cak Nur selalu menggunakan 
bahan-bahan yang fresh dan berkualitas 
tinggi, misalnya keju dan daging.

Meski menggunakan bahan-bahan 
berkualitas, harga bakso per bijinya 
masih ramah kantong. Berkisar Rp 1.000 
hingga 10.000 per biji, kita sudah bisa 
menikmati gurihnya daging bakso 
dengan paduan kuah yang hangat. Bakso 
Cak Nur yang beralamat di Jl. Ngagel 
Wasana no.1 ini buka setiap hari dari pu-
kul 10.00 hingga 20.00 WIB. Namun anda 
harus bersiap kecewa karena biasanya 
sebelum pukul 20.00 WIB, bola-bola da-
ging nan gurih sudah ludes terjual.

aneka vaRian isi
Satu hal yang menggoda dan unik 

dari Bakso Cak Nur adalah varian isi bakso 
yang beraneka macam, bahkan jarang 
sekali ditemukan pada bakso isi lainnya. 
Varian pertama yang selalu menjadi 
favorit pembeli adalah telur asin. Bakso 
isi telur asin selalu ludes terbeli hanya 
dalam waktu beberapa jam.

Telur asin dengan bola-bola daging 
merupakan paduan yang sempurna. 

Bakso 'Baru muncul',
tenar Karena instagram

86 PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016

Namun tenang saja, Anda tidak perlu 
takut rasanya terlalu asin, karena adonan 
telah diolah sedemikian rupa sehingga 
dijamin membuat ketagihan. Paduan 
kuah hangat akan membuat kuning telur 
asin lumer di mulut. Sensasi ini tidak bisa 
ditemukan di pedagang bakso lainnya!

Varian isi lainnya yang juga tak kalah 
favorit adalah iga. Bakso isi iga ini ukuran-
nya lebih besar. Cocok bagi para pecinta 
daging. Sekalipun dijadikan bahan isian, 
iga tentunya dimasak terlebih dulu de-
ngan racikan bumbu rahasia yang mem-
buat pembeli selalu merasakan teks tur 
gurih daging pada setiap gigitannya.

Varian selanjutnya adalah bakso 
isi sum-sum. Sama seperti dua varian 
sebelumnya, bakso isi sum-sum juga 
menyajikan sensasi tersendiri di lidah 
pembeli. Tekstur lembut sum-sum sangat 
pas jika dipadu dengan tekstur daging 
bakso. Sum-sum yang lumer di mulut 
akan membuat Anda merindukan kuliner 
ini ketika musim hujan.

Varian lain yang tak kalah lezatnya 
adalah bakso isi keju. Bakso Cak Nur 

menggunakan keju pilihan sehingga 
rasanya pun tidak perlu diragukan lagi. 
Ketika bakso dipotong, akan terlihat jelas 
isian keju yang sangat banyak dan lumer 
saat terkena kuah hangat. Jadi bagi 
cheese lover, bakso isi keju adalah menu 
andalan di tempat ini.

Bagi pecinta pedas juga tidak perlu 
khawatir. Bakso Cak Nur juga menyedia-
kan varian bakso isi olahan cabai yang 
biasa disebut Bakso Super Jumbo Mercon. 
Pembeli yang memilih bakso mercon 
biasanya tidak menambahkan saus 
sambal lagi ke dalam kuahnya. “Ini favorit 
saya karena saya suka sekali pedas. Tapi 
tidak berani menambahkan sambal lagi, 
takut kepedesan,” ujar Devia, salah satu 
pelanggan Bakso Cak Nur. Namun bagi 
Anda yang tidak tahan dengan rasa pedas, 
sebaiknya memilih varian isi yang lain, 
seperti bakso isi telur puyuh atau sosis.

antRian mengulaR
Untuk menikmati setiap gigitan 

bakso dengan berbagai variannya, Anda 
harus sabar karena antrian pembeli sa-
ngat panjang. Dari kejauhan, Anda sudah 
bisa melihat antrian pembeli di depan 
rombong bakso. Pembeli dari berbagai 
daerah di Surabaya datang untuk mem-
buktikan lezatnya Bakso Cak Nur. “Saya 
rela antri karena penasaran. Bakso ini 
happening sekali di Instagram,” ungkap 
Franky, salah satu pengunjung.

Bagi yang tidak sabar ingin segera 
mencicipi Bakso Cak Nur, silakan saja 
langsung datang pukul 10 pagi agar tak 
kehabisan. Selamat mencoba! 
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Bagasse [ bugar dan sehat ]

bagasse

Laporan:   LutFiL hAkim

olahRaga ini sedikit eks-
trim, tapi minim risiko. 
Adalah Ralph Wilford 
Samuelson yang me-
mulai ski air  pada 1922 

dengan menggunakan lempengan drum 
kayu, dan memanfaatkan perahu sebagai 
penarik di sebuah danau di Lake City, 
Minnesota, AS.  Ski air makin populer 
setelah dipertandingkan di Olimpiade 
pada 1972.

Di Indonesia, olahraga ski air  sebe-
narnya sudah mulai diminati sejak 1952, 
tapi masih terbatas di lingkungan prajurit 
TNI di Kota Makassar yang dimotori  oleh 
Andi Mattalatta. Pada Pekan Olahraga 
Nasional (PON) ke VII yang digelar di 
Surabaya pada 1969, cabang olahraga 
(cabor) ski air mulai dipertandingkan – 
tapi masih terbatas pada dua event saja 
yakni slalom dan tricks. Baru pada PON 
VIII di Jakarta 1973 - event jumping juga 
dipertandingkan.

Meski tidak terlalu banyak peserta-
nya, tapi pada setiap pelaksanaan PON 
selalu bertambah provinsi yang turut 
serta mempertandingkan ski air. Pada 
PON XIX di Jawa Barat 2016,  misalnya, 
hampir semua provinsi menurunkan atlit 

ski air untuk berlaga. Tapi tim ski Jatim 
Timur yang keluar sebagai juara dengan 
meraih enam emas dari target empat 
emas. Nomor yang diperebutkan seba-
nyak 12, terdiri dari event slalom, tricks, 
jumping, overall dan wakeboard.

Pada PON XVIII/2012 di Riau, tim ski 
air Jatim juga keluar sebagai juara umum. 
Sehingga wajar jika pada PON XX tahun 
2020 mendatang di Papua, tim ski air Ja-
tim masih menggenggam harapan besar 
untuk tetap menjadi juara umum - bera-
papun nomor yang akan diperebutkan.

“Kami akan mentradisikan sebagai 
juara umum. Berapapun nomor yang akan 
dipertandingkan di PON Papua, insyaAl-
lah kami siap,” kata Baiqvera Yolanda Sari, 
Ketua Pengprov Persatuan Ski Air dan 
Wakeboard Indonesia (PSAWI) Jatim. 

Meski demikian Yolanda mengeluh-
kan sulitnya mempopulerkan olahraga 
ski air di masyarakat. “Kami kesulitan 
memasalkan olahraga ini. Padahal ski 
air mudah dipelajari dan risikonya relatif 
kecil. Karena keamanan atletnya benar-
benar diperhatikan,” ujar Yolanda yang 
mantan atlit nasional ski air ini.

“Meski kurang populer, tapi ke-
langsungan atlit berlatih dan berlaga 
di setiap kejuaraan nasional maupun 
internasio nal,  selalu terjaga,” tambah-

nya. Terkait itu, kata Yolanda, pihaknya 
terus-menerus melakukan eksibisi atau 
pun kejuaraan serta  pengenalan ke 
sekolah-sekolah, guna menggugah minat 
siswa untuk menjadi atlit ski air.

Pengprov PSAWI Jatim, kata Yo-
landa, berencana mengelar kejuaraan 
(Jatim Open) di Surabaya sekitar Febru-
ari – Maret 2017. “Ini juga dimaksudkan 
menarik minat masyarakat terhadap 
olahraga ski air, agar kelangsungannya 
(termasuk prestasinya) bisa secara terus-
menerus terjaga.”

Ski Air diklaim sebagai olahraga yang 
fokus menjaga keseimbangan dan minim 
risiko, karena atlitnya mau-tidak-mau 
harus memperhatikan, mengenali, dan 
mengetahui teknik dasar memainkan ski 
air. Artinya setiap atlit ski air adalah ahli 
akrobat di atas papan air dengan keseim-
bangan yang tinggi meski tarikan power-
boat menggunakan speed tinggi.

Secara teknik olahraga ini memang 
membutuhkan keterampilan khusus, 
namun tak eksklusif. Karena semua orang 
bisa memainkannya.  Selain atlit (pemain 
ski), pada olahraga ini juga terdapat 
pihak yang dinamakan ‘pengemudi” dan 
“pengintai”. Pengemudi di sini adalah 
sopir boat dan pengintai adalah pihak 
yang memantau sekaligus menginfor-

masikan kepada pengemudi saat pemain 
ski terjatuh.

Kecepatan boat penarik ski air ber-
variasi, mulai dari 22 Km per jam (14 
mph, 12 kn) sampai dengan 58 Km per 
jam (36 mph, 31 kn). Khusus event sla-
lom, berkecepatan sekitar 72 Km per jam 
(45 mph; 39 kn). Bahkan ada pihak yang 
bisa mendekati jarak 190 Km per jam 
(120 mph, 100 kn).

Kenapa cabang 
olahraga ski air 
dibilang minim risiko? 
Jawabannya, karena 
olahraga ini gerakan-
gerakannya tidak eks-
trim. Hanya jumping 
dan tricks yang tidak 
berbahaya. Sehingga 
bisa dimainkan mulai 
anak-anak usia seko-
lah dasar hingga kuliah. 

 
wakeboaRD

Bagi penghobi olahraga ekstrim, 
mungkin ski air masih belum cukup 
untuk menaikkan adrenalin mereka. 
Sebagai opsi, mereka bisa memilih untuk 
menggeluti wakeboard. Pertanyaannya, 
apa itu wakeboard?

Wakeboard merupakan bagian dari 

olahraga ski air yang mengkombinasi-
kan konsep dan teknik skateboarding, 
snowboarding, dan surfing layaknya 
menaklukkan ombak. Olahraga air ini 
juga dilakukan di atas papan dengan cara 
ditarik speed boat berkecepatan tinggi.

Cara bermain wakeboard sebenarnya 
tidak berbeda jauh dengan olahraga 
ski air. Hanya saja memang ada sedikit 

perbedaan. Olahraga ski air cenderung 
dipraktikkan di air sedikit tenang,, se-
mentara wakeboard dilakukan di air 
deras berombak.

Filosofi wakeboard, seorang atlet 
harus menaklukkan ombak dengan 
bantuan tarikan speed boat yang melaju 
kencang.  Saat bermain, wakeboarder 
(atlet wakeboard) biasanya mengguna-
kan papan berukuran 128-142 cm, dise-

suaikan kebutuhan. Meski terlihat simpel, 
tetapi dibutuhkan keahlian khusus untuk 
memainkan wakeboard.

Olahraga ini tidak bisa dimainkan 
oleh atlet usia dini.  Biasanya, untuk atlet 
pemula dibutuhkan yang sudah me-
masuki usia dewasa. “Biasanya pemula-
nya usia anak kuliah. Karena olahraga ini 
benar-benar membutuhkan keterampil-

an lebih lantaran 
gerakan-gerakannya 
sangat bervariasi,” 
kata Slamet S, salah 
satu pelatih ski air dan 
wakeboard di Sura-
baya.

Gerakannya sudah 
ada pakem, tapi 
seorang atlet wake-
board bisa improv 
mengembangkan 

kreasi gerakan sendiri. “Tingkat kesulitan 
cukup tinggi,” tambahnya.

Federasi olahraga ski air dan wake-
board berada dalam satu bendera, yakni 
PSAWI. Di Jatim, Lokasi latihan water ski 
dan wakeboard biasanya dilakukan di Te-
laga Ngipik, Gresik.  Selain mempertim-
bangkan kebersihan air, pemilihan lokasi 
juga terkait dengan kontinuitas debit air. 
Ayo, siapa berminat.

sKi air & waKeBoarD

olahraga 
Keseimbangan “Biasanya PeMulanya 

usia anak kuliah. karena 
olahraGa ini Benar-Benar 

MeMBuTuhkan keTeraMPilan 
leBih lanTaran Gerakan-

Gerakannya sanGaT 
Bervariasi,”

89PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016



88 PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016 89PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016

Bagasse [ bugar dan sehat ]

bagasse

Laporan:   LutFiL hAkim

olahRaga ini sedikit eks-
trim, tapi minim risiko. 
Adalah Ralph Wilford 
Samuelson yang me-
mulai ski air  pada 1922 

dengan menggunakan lempengan drum 
kayu, dan memanfaatkan perahu sebagai 
penarik di sebuah danau di Lake City, 
Minnesota, AS.  Ski air makin populer 
setelah dipertandingkan di Olimpiade 
pada 1972.

Di Indonesia, olahraga ski air  sebe-
narnya sudah mulai diminati sejak 1952, 
tapi masih terbatas di lingkungan prajurit 
TNI di Kota Makassar yang dimotori  oleh 
Andi Mattalatta. Pada Pekan Olahraga 
Nasional (PON) ke VII yang digelar di 
Surabaya pada 1969, cabang olahraga 
(cabor) ski air mulai dipertandingkan – 
tapi masih terbatas pada dua event saja 
yakni slalom dan tricks. Baru pada PON 
VIII di Jakarta 1973 - event jumping juga 
dipertandingkan.

Meski tidak terlalu banyak peserta-
nya, tapi pada setiap pelaksanaan PON 
selalu bertambah provinsi yang turut 
serta mempertandingkan ski air. Pada 
PON XIX di Jawa Barat 2016,  misalnya, 
hampir semua provinsi menurunkan atlit 

ski air untuk berlaga. Tapi tim ski Jatim 
Timur yang keluar sebagai juara dengan 
meraih enam emas dari target empat 
emas. Nomor yang diperebutkan seba-
nyak 12, terdiri dari event slalom, tricks, 
jumping, overall dan wakeboard.

Pada PON XVIII/2012 di Riau, tim ski 
air Jatim juga keluar sebagai juara umum. 
Sehingga wajar jika pada PON XX tahun 
2020 mendatang di Papua, tim ski air Ja-
tim masih menggenggam harapan besar 
untuk tetap menjadi juara umum - bera-
papun nomor yang akan diperebutkan.

“Kami akan mentradisikan sebagai 
juara umum. Berapapun nomor yang akan 
dipertandingkan di PON Papua, insyaAl-
lah kami siap,” kata Baiqvera Yolanda Sari, 
Ketua Pengprov Persatuan Ski Air dan 
Wakeboard Indonesia (PSAWI) Jatim. 

Meski demikian Yolanda mengeluh-
kan sulitnya mempopulerkan olahraga 
ski air di masyarakat. “Kami kesulitan 
memasalkan olahraga ini. Padahal ski 
air mudah dipelajari dan risikonya relatif 
kecil. Karena keamanan atletnya benar-
benar diperhatikan,” ujar Yolanda yang 
mantan atlit nasional ski air ini.

“Meski kurang populer, tapi ke-
langsungan atlit berlatih dan berlaga 
di setiap kejuaraan nasional maupun 
internasio nal,  selalu terjaga,” tambah-

nya. Terkait itu, kata Yolanda, pihaknya 
terus-menerus melakukan eksibisi atau 
pun kejuaraan serta  pengenalan ke 
sekolah-sekolah, guna menggugah minat 
siswa untuk menjadi atlit ski air.

Pengprov PSAWI Jatim, kata Yo-
landa, berencana mengelar kejuaraan 
(Jatim Open) di Surabaya sekitar Febru-
ari – Maret 2017. “Ini juga dimaksudkan 
menarik minat masyarakat terhadap 
olahraga ski air, agar kelangsungannya 
(termasuk prestasinya) bisa secara terus-
menerus terjaga.”

Ski Air diklaim sebagai olahraga yang 
fokus menjaga keseimbangan dan minim 
risiko, karena atlitnya mau-tidak-mau 
harus memperhatikan, mengenali, dan 
mengetahui teknik dasar memainkan ski 
air. Artinya setiap atlit ski air adalah ahli 
akrobat di atas papan air dengan keseim-
bangan yang tinggi meski tarikan power-
boat menggunakan speed tinggi.

Secara teknik olahraga ini memang 
membutuhkan keterampilan khusus, 
namun tak eksklusif. Karena semua orang 
bisa memainkannya.  Selain atlit (pemain 
ski), pada olahraga ini juga terdapat 
pihak yang dinamakan ‘pengemudi” dan 
“pengintai”. Pengemudi di sini adalah 
sopir boat dan pengintai adalah pihak 
yang memantau sekaligus menginfor-

masikan kepada pengemudi saat pemain 
ski terjatuh.

Kecepatan boat penarik ski air ber-
variasi, mulai dari 22 Km per jam (14 
mph, 12 kn) sampai dengan 58 Km per 
jam (36 mph, 31 kn). Khusus event sla-
lom, berkecepatan sekitar 72 Km per jam 
(45 mph; 39 kn). Bahkan ada pihak yang 
bisa mendekati jarak 190 Km per jam 
(120 mph, 100 kn).

Kenapa cabang 
olahraga ski air 
dibilang minim risiko? 
Jawabannya, karena 
olahraga ini gerakan-
gerakannya tidak eks-
trim. Hanya jumping 
dan tricks yang tidak 
berbahaya. Sehingga 
bisa dimainkan mulai 
anak-anak usia seko-
lah dasar hingga kuliah. 

 
wakeboaRD

Bagi penghobi olahraga ekstrim, 
mungkin ski air masih belum cukup 
untuk menaikkan adrenalin mereka. 
Sebagai opsi, mereka bisa memilih untuk 
menggeluti wakeboard. Pertanyaannya, 
apa itu wakeboard?

Wakeboard merupakan bagian dari 

olahraga ski air yang mengkombinasi-
kan konsep dan teknik skateboarding, 
snowboarding, dan surfing layaknya 
menaklukkan ombak. Olahraga air ini 
juga dilakukan di atas papan dengan cara 
ditarik speed boat berkecepatan tinggi.

Cara bermain wakeboard sebenarnya 
tidak berbeda jauh dengan olahraga 
ski air. Hanya saja memang ada sedikit 

perbedaan. Olahraga ski air cenderung 
dipraktikkan di air sedikit tenang,, se-
mentara wakeboard dilakukan di air 
deras berombak.

Filosofi wakeboard, seorang atlet 
harus menaklukkan ombak dengan 
bantuan tarikan speed boat yang melaju 
kencang.  Saat bermain, wakeboarder 
(atlet wakeboard) biasanya mengguna-
kan papan berukuran 128-142 cm, dise-

suaikan kebutuhan. Meski terlihat simpel, 
tetapi dibutuhkan keahlian khusus untuk 
memainkan wakeboard.

Olahraga ini tidak bisa dimainkan 
oleh atlet usia dini.  Biasanya, untuk atlet 
pemula dibutuhkan yang sudah me-
masuki usia dewasa. “Biasanya pemula-
nya usia anak kuliah. Karena olahraga ini 
benar-benar membutuhkan keterampil-

an lebih lantaran 
gerakan-gerakannya 
sangat bervariasi,” 
kata Slamet S, salah 
satu pelatih ski air dan 
wakeboard di Sura-
baya.

Gerakannya sudah 
ada pakem, tapi 
seorang atlet wake-
board bisa improv 
mengembangkan 

kreasi gerakan sendiri. “Tingkat kesulitan 
cukup tinggi,” tambahnya.

Federasi olahraga ski air dan wake-
board berada dalam satu bendera, yakni 
PSAWI. Di Jatim, Lokasi latihan water ski 
dan wakeboard biasanya dilakukan di Te-
laga Ngipik, Gresik.  Selain mempertim-
bangkan kebersihan air, pemilihan lokasi 
juga terkait dengan kontinuitas debit air. 
Ayo, siapa berminat.

sKi air & waKeBoarD

olahraga 
Keseimbangan “Biasanya PeMulanya 

usia anak kuliah. karena 
olahraGa ini Benar-Benar 

MeMBuTuhkan keTeraMPilan 
leBih lanTaran Gerakan-

Gerakannya sanGaT 
Bervariasi,”
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trasH [ tradition and heritage ]

Laporan:   LutFiL hAkim

BerBaGaI sumber menye-
butkan pertumbuhan pasar 
cerutu di dunia dalam 
beberapa tahun terakhir 
masih naik berkisar 6 – 9%, 

dan market growth terbesar - menurut 
Global Industry analysts. Inc (GIa) - be-
rada di wilayah asia & Pasifik. termasuk 
Indonesia. Di kawasan ini (asia & Pasifik) 
pertumbuhan pasar cigar (pernah) be-
berapa kali sempat tembus angka 10%.

Pasar global untuk industri Cigar 
(cerutu) pada 2020, menurut GIa, 
diperkirakan mencapai 19,9 miliar ba-
tang. Sejumlah negara seperti amerika 
Serikat, jerman, Spanyol, Inggris, China, 
jepang, dan Perancis diperkirakan 
masih akan menjadi pasar utama indus-
tri cerutu dunia. Disusul pasar negara-
negara lain di kawasan amerika, eropa, 
dan asia – Pasifik.

Menurut catatan nielsen, nilai pen-
jualan cerutu dunia pada 2015 men-

capai uS$ 2,6 miliar atau 
tumbuh 6% 

dari tahun sebelumnya. namun data itu 
hanya mewakili penjualan melalui 25 
rantai the convenience store (c-store) 
dengan jaringan sekitar 14.000 toko. Di 
luar jaringan itu nielsen mengaku tidak 
memantaunya.

Perkembangan bisnis cigar memang 
tidak se-bombastis industri rokok dunia 
(cigarettes) yang nilai penjualannya 
mencapai ribuan triliun rupiah. Di 
Indonesia saja, penjualan rokok/sigaret 
pada 2015 mendekati angka  400 miliar 
batang bernilai rp400 triliun lebih, dan 
setoran cukai rokok ke negara rp140 
triliun. China masih terbesar di dunia 
bisnis rokok/sigaret.

Penjualan rokok/sigaret  di 
China pada 2015 mencapai 2,6 
triliun batang dari 89 merek rokok. 
Merek ternama adalah Zhonghua 
dengan net sales pada 2015 sebe-
sar CnY 167.410.000.000, disusul 
merek  Yunyan senilai CnY 
114.380.000.000 dan 
Furongwang senilai 
CnY 110.530.000. 
tapi untuk indus-
tri cerutu, China 

tergolong lambat untuk mengembang-
kan fabrikasinya. Padahal pasar cerutu 
di China, menurut Cigar ambassador, 
tumbuh 700% dalam 10 tahun tarakhir 
(2005 – 2015). Meski sudah ada produk 
cigar lokal, konsumen di China lebih 
suka produk cigar impor dari Kuba 
dan negara lain seperti repu-
blik Dominika, nikaragua dan 
honduras.

Ke depan pertumbuh-
an pasar cerutu dunia 
diduga akan lebih besar 
dari yang diperkirakan. 
Selain karena adanya 
kreasi produk cerutu 
ukuran kecil (ciga-
rillo) guna mengikuti 
tren kon-
sumen, 

kini juga terjadi pergeseran perilaku 
konsumsi tembakau dari cigarette/siga-
ret (rokok)  ke cigar (cerutu).

tumbuhnya hotel berbintang dan 
restauran berkelas,  juga ikut men-
dorong pasar cigar. Karena umumnya 
menyediakan outlet cigar dan ruang 
bagi penghisap cigar. Klub-klub bisnis 
dan sejumlah bandara internasional, 
supermarket  maupun mall pun kini 
menyediakan outlet cigar. Belum lagi 
perkembangan penjualan cigar melalui 
online. Semua itu juga terjadi di Indo-
nesia.

Selain itu, cerutu juga kerap dijadi-
kan simbol kelas sosial. harga cerutu 
yang umumnya mahal telah memba-
ngun persepsi publik bahwa pengguna 
cigar adalah kalangan “the have”. 
Cerutu seakan menjadi life style, yakni 

budaya konsumsi tembakau de-
ngan biaya mahal. Bukan 

hanya harga cerutu 
yang mahal, 

harga pipa 
cangklong 

dan 

cigar cutter pun mahal.
“Komunitas pemakai cigar juga ba-

nyak tumbuh di kota-kota besar. ter-
lebih setelah adanya sarana komunikasi 
digital yang semakin mudah. Bahkan 
ada komunitas  cigar yang hanya mela-
lui internet  dan anggotanya antar 
negara,” kata Dwi Setiabudi, salah satu 
pemakai cigar dan kolektor pipa cigar.

Maka itu, kata Setiabudi, iklan cigar 
di media sosial pun marak. Produsen 
dan pedagang cerutu kian mudah me-
nawarkan aneka produknya. harganya 
pun bervariasi.  “Kelas pemula biasanya 
memakai cerutu di kisaran harga rp100 
– 150.000 per batang.  namun tidak 
sedikit juga yang memakai cigar se-
harga di atas rp 1 juta,” kata Setiabudi 
yang mengaku punya banyak teman 
pengguna cerutu.

Para penggila cerutu umumnya 
membeli produk mahal. Bahkan ada ce-
rutu berharga belasan juta rupiah, juga 
laris manis terjual. Diantara cigar mahal 
itu ada merek Gurkha Black Dragon 
dan Cohiba Behike. Menjadi mahal 
karena diproduksi sangat terbatas. 
Kemasan cigar Gurkha 

Black 

Dragon juga menarik, dibuat dari 
tulang unta. tembakaunya juga khusus, 
seperti wrapper-nya pakai tembakau 
Connecticut Maduro, binder pakai 
tembakau Kamerun dan filler-nya tem-
bakau Dominika.

Selain Gurkha Black Dragon dan 
Cohiba Behike, ada banyak merek ce-
rutu mahal yang masuk ke pasar cigar 
internasional, diantaranya Gurkha his 
Majesty’s,  arturo Fuente Opus, King 
of Denmark, Fuente Don arturo an-
niverXario, Padron, Cohiba esplendido, 
Stradavarius, louixs, dan masih banyak 
lainnya.

Kuba merupakan salah satu negara 
produsen – sekaligus ikon cerutu dunia. 
tembakau Kuba banyak dipakai seba-
gai bahan cerutu papan atas dunia. tapi 
di Kuba sendiri ada beberapa produsen 
cigar, diantaranya merek Partagas, 
Cohiba, Punch, romeo Y julieta, Bolivar, 
Montecristo, h. upmann, dan sederet 
produk cigar lainnya.

Selain memakai tembakau Kuba, 
beberapa produsen cerutu papan atas 
dunia baik yang berada di negara-

negara amerika Selatan dan te-
ngah,  aS, eropa, dan di asia, 

juga menggunakan tembakau 
berkualitas lain asal Dominika, 
Brasil, Meksiko, equador, ja-

maica, Indonesia dan lainnya. 
Di negara-negara ini juga ada 

produsen cigar. 

Cerutu IndonesIa
Pasar cerutu di Indonesia juga 

tumbuh meski tidak secepat di China. 
hampir semua merek cigar terkenal 
dunia masuk ke pasar Indonesia.  
Sebaliknya, banyak produk cigar di 
dunia yang memakai bahan tem-
bakau Indonesia, yakni tembakau 
Deli,  Serdang – Sumut dan tembakau 
Besuki na-Oogst, jatim. Bukan hanya 
untuk filler, tapi juga dipakai sebagai 
wrapper dan binder cerutu.

Api cerutu sebenarnya mudah padam jika ujung cigar tidak dihisap secara 
kontinyu. Judul tulisan ini (Tidak Pernah Padam) hanya menggambarkan 
betapa “api bisnis” cerutu masih terus “menyala” meski “kepul asapnya” 
tidak se-bombastis perkembangan industri rokok/sigaret (cigarettes).

api Cerutu
tak pernah padam

trash
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BerBaGaI sumber menye-
butkan pertumbuhan pasar 
cerutu di dunia dalam 
beberapa tahun terakhir 
masih naik berkisar 6 – 9%, 

dan market growth terbesar - menurut 
Global Industry analysts. Inc (GIa) - be-
rada di wilayah asia & Pasifik. termasuk 
Indonesia. Di kawasan ini (asia & Pasifik) 
pertumbuhan pasar cigar (pernah) be-
berapa kali sempat tembus angka 10%.

Pasar global untuk industri Cigar 
(cerutu) pada 2020, menurut GIa, 
diperkirakan mencapai 19,9 miliar ba-
tang. Sejumlah negara seperti amerika 
Serikat, jerman, Spanyol, Inggris, China, 
jepang, dan Perancis diperkirakan 
masih akan menjadi pasar utama indus-
tri cerutu dunia. Disusul pasar negara-
negara lain di kawasan amerika, eropa, 
dan asia – Pasifik.

Menurut catatan nielsen, nilai pen-
jualan cerutu dunia pada 2015 men-

capai uS$ 2,6 miliar atau 
tumbuh 6% 

dari tahun sebelumnya. namun data itu 
hanya mewakili penjualan melalui 25 
rantai the convenience store (c-store) 
dengan jaringan sekitar 14.000 toko. Di 
luar jaringan itu nielsen mengaku tidak 
memantaunya.

Perkembangan bisnis cigar memang 
tidak se-bombastis industri rokok dunia 
(cigarettes) yang nilai penjualannya 
mencapai ribuan triliun rupiah. Di 
Indonesia saja, penjualan rokok/sigaret 
pada 2015 mendekati angka  400 miliar 
batang bernilai rp400 triliun lebih, dan 
setoran cukai rokok ke negara rp140 
triliun. China masih terbesar di dunia 
bisnis rokok/sigaret.

Penjualan rokok/sigaret  di 
China pada 2015 mencapai 2,6 
triliun batang dari 89 merek rokok. 
Merek ternama adalah Zhonghua 
dengan net sales pada 2015 sebe-
sar CnY 167.410.000.000, disusul 
merek  Yunyan senilai CnY 
114.380.000.000 dan 
Furongwang senilai 
CnY 110.530.000. 
tapi untuk indus-
tri cerutu, China 

tergolong lambat untuk mengembang-
kan fabrikasinya. Padahal pasar cerutu 
di China, menurut Cigar ambassador, 
tumbuh 700% dalam 10 tahun tarakhir 
(2005 – 2015). Meski sudah ada produk 
cigar lokal, konsumen di China lebih 
suka produk cigar impor dari Kuba 
dan negara lain seperti repu-
blik Dominika, nikaragua dan 
honduras.

Ke depan pertumbuh-
an pasar cerutu dunia 
diduga akan lebih besar 
dari yang diperkirakan. 
Selain karena adanya 
kreasi produk cerutu 
ukuran kecil (ciga-
rillo) guna mengikuti 
tren kon-
sumen, 

kini juga terjadi pergeseran perilaku 
konsumsi tembakau dari cigarette/siga-
ret (rokok)  ke cigar (cerutu).

tumbuhnya hotel berbintang dan 
restauran berkelas,  juga ikut men-
dorong pasar cigar. Karena umumnya 
menyediakan outlet cigar dan ruang 
bagi penghisap cigar. Klub-klub bisnis 
dan sejumlah bandara internasional, 
supermarket  maupun mall pun kini 
menyediakan outlet cigar. Belum lagi 
perkembangan penjualan cigar melalui 
online. Semua itu juga terjadi di Indo-
nesia.

Selain itu, cerutu juga kerap dijadi-
kan simbol kelas sosial. harga cerutu 
yang umumnya mahal telah memba-
ngun persepsi publik bahwa pengguna 
cigar adalah kalangan “the have”. 
Cerutu seakan menjadi life style, yakni 

budaya konsumsi tembakau de-
ngan biaya mahal. Bukan 

hanya harga cerutu 
yang mahal, 

harga pipa 
cangklong 

dan 

cigar cutter pun mahal.
“Komunitas pemakai cigar juga ba-

nyak tumbuh di kota-kota besar. ter-
lebih setelah adanya sarana komunikasi 
digital yang semakin mudah. Bahkan 
ada komunitas  cigar yang hanya mela-
lui internet  dan anggotanya antar 
negara,” kata Dwi Setiabudi, salah satu 
pemakai cigar dan kolektor pipa cigar.

Maka itu, kata Setiabudi, iklan cigar 
di media sosial pun marak. Produsen 
dan pedagang cerutu kian mudah me-
nawarkan aneka produknya. harganya 
pun bervariasi.  “Kelas pemula biasanya 
memakai cerutu di kisaran harga rp100 
– 150.000 per batang.  namun tidak 
sedikit juga yang memakai cigar se-
harga di atas rp 1 juta,” kata Setiabudi 
yang mengaku punya banyak teman 
pengguna cerutu.

Para penggila cerutu umumnya 
membeli produk mahal. Bahkan ada ce-
rutu berharga belasan juta rupiah, juga 
laris manis terjual. Diantara cigar mahal 
itu ada merek Gurkha Black Dragon 
dan Cohiba Behike. Menjadi mahal 
karena diproduksi sangat terbatas. 
Kemasan cigar Gurkha 

Black 

Dragon juga menarik, dibuat dari 
tulang unta. tembakaunya juga khusus, 
seperti wrapper-nya pakai tembakau 
Connecticut Maduro, binder pakai 
tembakau Kamerun dan filler-nya tem-
bakau Dominika.

Selain Gurkha Black Dragon dan 
Cohiba Behike, ada banyak merek ce-
rutu mahal yang masuk ke pasar cigar 
internasional, diantaranya Gurkha his 
Majesty’s,  arturo Fuente Opus, King 
of Denmark, Fuente Don arturo an-
niverXario, Padron, Cohiba esplendido, 
Stradavarius, louixs, dan masih banyak 
lainnya.

Kuba merupakan salah satu negara 
produsen – sekaligus ikon cerutu dunia. 
tembakau Kuba banyak dipakai seba-
gai bahan cerutu papan atas dunia. tapi 
di Kuba sendiri ada beberapa produsen 
cigar, diantaranya merek Partagas, 
Cohiba, Punch, romeo Y julieta, Bolivar, 
Montecristo, h. upmann, dan sederet 
produk cigar lainnya.

Selain memakai tembakau Kuba, 
beberapa produsen cerutu papan atas 
dunia baik yang berada di negara-

negara amerika Selatan dan te-
ngah,  aS, eropa, dan di asia, 

juga menggunakan tembakau 
berkualitas lain asal Dominika, 
Brasil, Meksiko, equador, ja-

maica, Indonesia dan lainnya. 
Di negara-negara ini juga ada 

produsen cigar. 

Cerutu IndonesIa
Pasar cerutu di Indonesia juga 

tumbuh meski tidak secepat di China. 
hampir semua merek cigar terkenal 
dunia masuk ke pasar Indonesia.  
Sebaliknya, banyak produk cigar di 
dunia yang memakai bahan tem-
bakau Indonesia, yakni tembakau 
Deli,  Serdang – Sumut dan tembakau 
Besuki na-Oogst, jatim. Bukan hanya 
untuk filler, tapi juga dipakai sebagai 
wrapper dan binder cerutu.

Api cerutu sebenarnya mudah padam jika ujung cigar tidak dihisap secara 
kontinyu. Judul tulisan ini (Tidak Pernah Padam) hanya menggambarkan 
betapa “api bisnis” cerutu masih terus “menyala” meski “kepul asapnya” 
tidak se-bombastis perkembangan industri rokok/sigaret (cigarettes).

api Cerutu
tak pernah padam
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internet of things
pacu produktivitas agroindustri

Penerapan inovasi dalam agroindustri memang bukan hal baru. Banyak 
sekali inovasi yang sudah diterapkan dan dapat memacu produktivitas. Salah 
satunya adalah dengan menggunakan teknologi komputer dan internet. Isu 

teknologi yang akhir-akhir ini dibicarakan adalah penggunaan IoT (Internet Of 
Things) pada area agrikultur dan manufaktur. Apa itu Internet Of Things?
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Artinya, antara bahan baku cerutu 
dan potensi pasar cerutu sama-sama ada 
di Indonesia. Bahkan pemakai cerutu 
sudah berlangsung sejak jaman pen-
jajahan Belanda. Begitu juga produksi 
tembakaunya. Hanya saja, hampir semua 
produksi tembakau cerutu, dahulu  di 
ekspor melalui pasar lelang tembakau 
di Bremen, Jerman.  Hanya sedikit sekali 
saat itu yang diproduksi sendiri sebagai 
cerutu, diantaranya oleh PTPN XXVII (kini 
lebur di PTPN X) dalam bentuk bobbin 
dan ada beberapa produsen kecil cerutu 
di Jateng dan daerah lainnya.

Tembakau Deli yang banyak diusa-
hakan oleh PTPN II di Serdang, Sumut 
dan tembakau Besuki Na Oogst (BNO) 
yang banyak diusahakan oleh PTPN X 
dan sejumlah swasta di Jember adalah 
tembakau bahan utama cerutu yang se-
bagian besar di ekspor ke banyak negara 
penghasil cerutu.

Dahulu, hampir seluruh ekspor tem-
bakau cerutu asal Indonesia (tembakau 
Deli dan Besuki Na Oogst) dilakukan 
melalui lembaga lelang tembakau ben-
tukan Pemerintah Indonesia di Bremen, 
Jerman. Lembaga lelang itu bernama 
CMS (Central Marketing System).  Oto-
ritas pengawasan lelang dilakukan oleh 
Tabakmissie GmbH. Sedangkan keter-
wakilan pemilik tembakau dari kalangan 
swasta ditangani oleh Temindo GmbH 
dan keterwakilan BUMN (PTPN II dan X) 
diserahkan kepada Deutsch Indonesis-
che Tabak-Handelsgesellschaft MBH&Co 
(DITH  GmbH ).

Hampir semua produsen cerutu pa-
pan atas dunia selalu menghadiri lelang 
tembakau Deli dan BNO di CMS, Bremen. 
Produsen cerutu biasanya tidak ikut 
lelang, karena sebagian besar peserta 

lelang dilakukan oleh perusahaan trading 
dari berbagai negara di Eropa. Produsen 
cerutu baru melakukan deal pembelian 
dengan perusahaan trading yang me-
nang lelang.

Saat itu lembaga lelang CMS dimak-
sudkan untuk mendapatkan harga ter-
baik bagi tembakau cerutu asal Indonesia 
di pasar mancanegara. Posisi Indonesia 
sebagai penjual dan posisi perusahaan 
dagang di Eropa sebagai pembeli adalah 
sama. Mereka duduk bersama di CMS 
untuk mendapatkan harga yang ideal.

Tapi sejak awal 1990-an,  budidaya 
tembakau yang tadinya di BKPM masuk 
dalam daftar tertutup untuk investasi 
a sing – mulai dibuka. Sehingga peru-
sahaan dagang di Eropa yang tadinya 
sebagai pembeli cenderung masuk 
investasi ke budidaya tembakau bersama 
sejumlah perusahaan swasta di Jember. 
Akibatnya keberadaan lembaga lelang 
CMS tidak terlalu berfungsi, kecuali 
hanya PTPN II dan X yang memanfaatkan. 
Tapi peran Tabakmissie GmbH dan DITH 
GmbH kini hanya sebatas market intelli-
gence, tidak lagi sebagai penguat harga 
– sebagaimana dahulu di lelang.

Tembakau cerutu BNO dan Deli kini 
dijual langsung ke produsen cerutu – 
meski sebagian masih memanfaatkan 
jasa makelar trading. Di sisi lain, PTPN X 
(salah satu pelaku usaha tembakau BNO) 
mengembangkan usaha industrinya ke 
produksi cigar – selain bobbin. Beberapa 
perusahaan swasta juga membuka usaha 
produksi cerutu, baik di Jatim maupun di 
Jateng dan Yogyakarta.

Beberapa merek cigar asal Jatim 
seperti Bali Djanger, Bali Legong, Bali 
Kecak, MD Long Panatella, Argopuros, In-
dopuros, dan lainnya mulai masuk pasar 

mancanegara – meski sebagian tetap 
dijual di dalam negeri. 

Di Yogyakarta ada Perusahaan 
Daerah bernama Taru Martani yang 
ikut memproduksi cigar. Dahulu PD ini 
merupakan NV. Negresco – milik warga 
Belanda. Cigar yang diproduksi saat itu 
bernama Momo Taro. Kemudian meng-
gunakan merek nama asing (Spanyol) 
seperti Senator, Mundi Victor, Elcom-
ercia, dan Cigarillos. Kemudian muncul 
merek Adipati, Ramayana, dan Panther.  
Produksi PD Taru Martani sebagian besar 
diekspor ke eropa dan AS. Produksinya 
tetap mengandalkan tembakau cerutu 
Indonesia, tapi sebagian dicampur de-
ngan tembakau berkualitas asal Havana 
dan Brasil. 

PT Djarum Kudus pada awal 1990-an 
juga masuk ke industri cerutu. Tem-
bakaunya juga memakai tembakau ce-
rutu Indonesia, serta tembakau Brasil dan 
Kuba. Produksinya diberi nama Cigarillos. 
Kemudian beberapa merek seperti Dos 
Hermanos dan Don Roberto. Sebagian 
diekspor ke Eropa. Industri rokok lain-
nya yang masuk ke bisnis cerutu adalah 
kelom pok Wismilak dengan nama Wismi-
lak Premium.

Kini banyak situs online yang berisi 
tentang seluk-beluk cigar, baik mengenai 
informasi produk, cara membeli cigar, 
komunitas cerutu, serta berisi tata-cara 
memilih cerutu,  cara memotong ce-
rutu, cara menyulut cerutu, hingga cara 
menghisap cerutu secara benar. Maka itu 
pasar cerutu Indonesia diperkirakan akan 
terus meningkat. Jika tidak dimanfaatkan 
oleh pelaku produsen cerutu lokal, maka 
kepulan asap produk-produk cigar inter-
nasional akan memenuhi ruangan pasar 
cerutu nasional.
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Laporan:   kuSumA dewAnggA

menuRut situs bus-
sinessinsider.com, 
pengertian dari IoT 
adalah sebuah jar-
ingan benda yang 

tersambung ke internet sehingga da-
pat mengumpulkan dan melakukan 
pertukaran data menggunakan sensor 
tertanam. Secara sederhana IoT adalah 
sebuah konsep yang memungkinkan 
benda-benda di sekitar kita baik fisik 
maupun virtual dapat terhubung dan 
berkomunikasi satu dengan yang lain 
melalui media internet.

Informasi yang dihantarkan dianalisa 
secara mandiri oleh perangkat terse-
but atau perangkat perantara lain lalu 
dikirimkan dan dieksekusi oleh perang-
kat yang dituju. Sebagai contoh adalah 
teknologi smart home atau rumah pintar. 
Pada teknologi rumah pintar, pemilik ru-
mah bisa mengendalikan suhu ruangan, 
mematikan alat listrik yang tidak terpakai 
bahkan secara otomatis membuka pintu 
melalui media internet yang diakses 
melalui smartphone pemilik rumah.

Bagaimana penerapan IoT pada sek-
tor industri? Dengan menggunakan IoT 
ini, seorang operator mesin atau bahkan 
pemilik usaha dapat memonitor dari ja-
rak jauh mesin-mesin yang ada di pabrik, 
mengontrol secara otomatis, melakukan 
manajemen aset, dan memprediksi 
perawatan yang dibutuhkan. Selain hal 
tersebut, penggunaan sensor-sensor 
yang tertanam (embedded) pada perang-
kat-perangkat pabrik memungkinkan kita 
untuk memonitor penggunaan energi 
pada saat produksi sehingga penggu-
naan energi operasional menjadi lebih 
optimal, meminimalkan jam berhenti 
(downtime), serta optimalisasi kinerja 
perangkat. Kontrol digital yang terpasang 
pada perangkat-perangkat pabrik dapat 
digunakan untuk membantu proses 
analisa sehingga proses produksi bisa 
terpantau, berkualitas baik, dan memper-
cepat proses produksi.

Dengan IoT, keamanan dan kes-
elamatan dalam proses produksi juga 
akan semakin meningkat dan terkontrol. 
Perangkat-perangkat yang bisa saling 
berhubungan melalui media internet di 
dalam pabrik dapat langsung memberi-
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kan peringatan jika terjadi sesuatu di luar 
batas kewajaran sehingga kecelakaan 
kerja dapat dicegah sebelum terjadi.

Perangkat IoT dapat memprediksi 
perbaikan dan penggantian komponen-
komponen pabrik. Sehingga infor-
masi mengenai komponen mesin untuk 
produksi dapat diketahui secara tepat 
oleh para teknisi di lapangan. Dengan 
data yang valid dan real-time, teknisi 
dapat menilai, memecahkan masalah, 
dan menentukan ruang lingkup kerja 
dalam melakukan kegiatan pemeliharaan 
baik yang bersifat preventif atau korek-
tif. Penanganan yang tidak tepat dapat 
menyebabkan masalah lain pada waktu 
yang akan datang. Oleh karena itu, data 
yang valid dan real-time mutlak diperlu-
kan sehingga akar masalah lebih mudah 
ditemukan.

Industri perkebunan dan pertanian 
dapat mengambil keuntungan dari 
konektivitas antar perangkat yang diter-
apkan pada IoT ini untuk meningkatkan 
dan mengurangi kehilangan pada semua 
proses produksi mulai dari tanam hingga 
produksi. Hal ini dikarenakan dengan 
IoT, maka kontrol terhadap proses 
persiapan tanam hingga produksi bisa 
dilakukan dengan lebih presisi karena 
memanfaatkan data lapangan secara 
langsung melalui sensor-sensor yang 
tertanam dilokasi. Pada sebuah seminar 
di Amerika, yang diadakan oleh National 
Science Foundation, seorang tokoh dari 

industri pertanian Amerika Serikat dan 
juga pemilik startup teknologi pertanian 
bernama On Farm System, Lance Donny, 
mengatakan bahwa penggunaan sen-
sor, cloud computing dan aplikasi pintar 
akan mampu dan berpotensi untuk 
meningkatkan produksi pertanian dunia. 
Ini akan membantu penyediaan pangan 
untuk penduduk bumi yang diprediksi 
pada tahun 2050 akan mencapai 9,6 
milliar jiwa. Saat ini, populasi penduduk 
dunia kurang lebih 7,5 miliar jiwa. Den-
gan peningkatan populasi sebanyak itu, 
maka beban kenaikan produksi bahan 
pokok sebesar 1 ton per hektar lahan dari 
seluruh dunia.

IoT berpotensi menjadi solusi untuk 
produktivitas lahan. Lance menga-
takan, dengan ketersediaan teknologi 
dan sensor yang murah, pertanian dan 
perkebunan dengan skala besar yang 
menggunakan mesin alat berat tidak 
dibutuhkan lagi. Produktivitas yang 
tinggi bisa dicapai dengan cara menda-
patkan informasi cuaca, keadaan tanah, 
dan kebutuhan pasar terhadap varietas 
tanaman tertentu. Dengan konsep IoT ini, 
maka semua data dan informasi tersebut 
bisa didapatkan melalui smartphone saja.

Dengan menerapkan IoT, keuntun-
gan yang didapat seharusnya berupa 
produktivitas yang lebih tinggi dan 
penggunaan lahan yang lebih optimal 
serta penggunaan air dan pupuk yang 
lebih efisien. Penggunan sensor tanah 

Salah satu penerapan 
IoT adalah sistem ERP-
SAP di PTPN X. Dengan 
adanya penggunaan 
koneksi jaringan 
yang fleksibel, maka 
dimanapun dan 
kapanpun kebutuhan 
informasi akan data 
keuangan, produksi, 
maintenance, hingga 
pada biaya produksi 
bisa didapatkan. 

http://www.businessinsider.com/what-is-the-internet-of-
things-definition-2016-8?IR=T). | http://www.networkworld.
com/article/3071340/internet-of-things/john-deere-is-plowing-

iot-into-its-farm-equipment.html | Annual report 2015. The National Consorcium of Data Science. | 
Lance Donny Of onFarm. (https://www.youtube.com/watch?v=yo4-2n97X3E)
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dan citra satelit yang mutakhir juga akan 
meningkatkan kontrol terhadap tana-
man mulai dari persiapan, penanaman, 
perawatan dan pemanenan. Jika hal ini 
diterapkan, maka penggunaan mesin 
pertanian yang berat dan besar akan bisa 
dikurangi.

PTPN X beberapa tahun terakhir ini 
sangat memperhatikan dan berupaya 
menerapkan IoT pada proses bisnisnya. 
Hal ini dapat terlihat begitu banyaknya 
produk TI yang dimanfaatkan dan se-
muanya dapat diakses melalui jaringan 
internet. Jaringan internet sudah bukan 
lagi menjadi hal yang bisa dikesamping-
kan pada teknologi-teknologi yang diter-
apkan di PTPN X. Internet sudah menjadi 
suatu kebutuhan utama pada penerapan 
sistem-sistem yang digunakan di PTPN X.

Salah satu penerapan IoT adalah 
sistem ERP-SAP di PTPN X. Dengan 
adanya penggunaan koneksi jaringan 
yang fleksibel, maka dimanapun dan 
kapanpun kebutuhan informasi akan 
data keuangan, produksi, maintenance, 
hingga pada biaya produksi bisa didapat-
kan. Hal ini membantu operasional pada 
saat produksi mengingat waktu produksi 
yang terus menerus selama 24 jam.

Produk-produk teknologi informasi 
lainnya seperti Narada, e-farming, Sistem 
GIS, EMPSS, Office Automation, e-Proc 
dan beberapa program lainnya juga 
memerlukan koneksi internet untuk 
beroperasi. Dengan penerapan IoT, 
penggalian informasi melalui aplikasi-
aplikasi tersebut lebih fleksibel karena 
tidak terikat ruangan dan waktu. Disadari 
atau tidak IoT sudah merupakan bagian 
dari PTPN X.

Meski memiliki banyak sekali man-
faat, penerapan IoT juga masih memiliki 
beberapa tantangan antara lain adalah 
masalah keamanan data. Perangkat 
yang terkoneksi ini saling terhubung 
dengan menggunakan berbagai macam 
cara, mulai dari WiFi/Ethernet jarak jauh 
menggunakan IP protocols, Bluetooth 
jarak dekat yang hemat daya, NFC, dan 
jaringan radio berjarak menengah lain-
nya. Di baliknya, tersembunyi potensi 

ancaman terhadap keamanan data, 
keamanan fisik, keamanan dari perang-
kat, regulasi, privasi, enkripsi, otentikasi, 
dan segudang ancaman lain yang perlu 
ditangani agar kendala tersebut tidak 
mengganggu di kemudian harinya.

IoT bukan saja mengenai “things” 
atau perangkat, melainkan aplikasi 
dan layanan yang menjadi pendukung 
dari IoT. Semakin banyak perangkat 
terkoneksi, maka akan semakin banyak 
pula aplikasi dan layanan yang berjalan. 
Seperti misalnya, pada saat tutup peri-
ode giling, bagian QA unit melakukan 
perhitungan rendemen, pada saat yang 
sama dilakukan juga perhitungan bagi 
hasil di unit lain dan kebetulan bagian 
kepegawaian melakukan perhitungan 
penggajian. Di baliknya, terdapat berba-
gai sistem yang bekerja secara simultan 
atau pun bersamaan untuk menghasil-
kan data-data tersebut. Risiko seperti 
aplikasi yang “macet” di tengah jalan 
sudah umum terjadi dan ini memerlukan 
perhatian khusus.

Tantangan lainnya adalah masih ma-
halnya perangkat-perangkat pendukung 
IoT ini. Sensor-sensor tertanam pada 
alat-alat yang masih cukup mahal men-
jadi salah satu tantangan yang dihadapi 
terutama pada industri pertanian dan 
perkebunan. Tipisnya keuntungan yang 
didapat menyulitkan petani untuk men-
gadopsi teknologi IoT.
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Prof-iTProf-iT

Laporan:   kuSumA dewAnggA

menuRut situs bus-
sinessinsider.com, 
pengertian dari IoT 
adalah sebuah jar-
ingan benda yang 

tersambung ke internet sehingga da-
pat mengumpulkan dan melakukan 
pertukaran data menggunakan sensor 
tertanam. Secara sederhana IoT adalah 
sebuah konsep yang memungkinkan 
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kat-perangkat pabrik memungkinkan kita 
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pada saat produksi sehingga penggu-
naan energi operasional menjadi lebih 
optimal, meminimalkan jam berhenti 
(downtime), serta optimalisasi kinerja 
perangkat. Kontrol digital yang terpasang 
pada perangkat-perangkat pabrik dapat 
digunakan untuk membantu proses 
analisa sehingga proses produksi bisa 
terpantau, berkualitas baik, dan memper-
cepat proses produksi.

Dengan IoT, keamanan dan kes-
elamatan dalam proses produksi juga 
akan semakin meningkat dan terkontrol. 
Perangkat-perangkat yang bisa saling 
berhubungan melalui media internet di 
dalam pabrik dapat langsung memberi-

95PTPN X Magz | volume: 022 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2016

kan peringatan jika terjadi sesuatu di luar 
batas kewajaran sehingga kecelakaan 
kerja dapat dicegah sebelum terjadi.

Perangkat IoT dapat memprediksi 
perbaikan dan penggantian komponen-
komponen pabrik. Sehingga infor-
masi mengenai komponen mesin untuk 
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industri pertanian Amerika Serikat dan 
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Salah satu penerapan 
IoT adalah sistem ERP-
SAP di PTPN X. Dengan 
adanya penggunaan 
koneksi jaringan 
yang fleksibel, maka 
dimanapun dan 
kapanpun kebutuhan 
informasi akan data 
keuangan, produksi, 
maintenance, hingga 
pada biaya produksi 
bisa didapatkan. 

http://www.businessinsider.com/what-is-the-internet-of-
things-definition-2016-8?IR=T). | http://www.networkworld.
com/article/3071340/internet-of-things/john-deere-is-plowing-

iot-into-its-farm-equipment.html | Annual report 2015. The National Consorcium of Data Science. | 
Lance Donny Of onFarm. (https://www.youtube.com/watch?v=yo4-2n97X3E)

referensi

dan citra satelit yang mutakhir juga akan 
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lagi menjadi hal yang bisa dikesamping-
kan pada teknologi-teknologi yang diter-
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beroperasi. Dengan penerapan IoT, 
penggalian informasi melalui aplikasi-
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atau tidak IoT sudah merupakan bagian 
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faat, penerapan IoT juga masih memiliki 
beberapa tantangan antara lain adalah 
masalah keamanan data. Perangkat 
yang terkoneksi ini saling terhubung 
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kristalisasi

Oleh: lutfil hakimKristalisasi

Ponzi, Madoff, 
dan TaaT Pribadi 

boleh saja kita jatuh terpele-
set, tapi jangan berulang-
kali. Bahkan seharusnya 
tidak boleh jatuh, andai mau 
men jadikan pegalaman 

orang lain sebagai pelajaran.  Kisah-kisah 
kor ban penipuan investasi sebenarnya 
sudah terjadi sejak seabad yang lalu dan 
bisa dijadikan referensi.

Di AS, misalnya, sekitar tahun 1915 
sampe 1925 sudah pernah terjadi peni-
puan besar-besaran berkedok investasi. 
Pelakunya imigran asal Itali bernama 
Charles Ponzi, lengkapnya Carlo Pietro 
Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. In-
vestasi yang ditawarkan sejatinya tidak 
lebih dari money game.

Ponzi mengawali karirnya di Boston 
pada 1903. Awalnya bekerja di restauran, 
sebelum akhirnya terinspirasi menyusun 
strategi penipuan berkedok investasi 
pada 1916. Ponzi  menawarkan yield ke-
pada investor 50% untuk term 45 hari 
dan 100% untuk 90 hari. Bayangkan, tidak 
sampai 100 hari uang nasabah dijanjikan 
berubah menjadi 100%. 

Tanpa pikir panjang dan tanpa harus 
meneliti bisnis apa yang akan dilakoni 
Ponzi, masyarakat pun langsung berbon-
dong menyetorkan uangnya. Ponzi terus 
memutar otak menghitung hari jatuh tem-
po investasi 45 hari dan 90 hari. Ternyata 
prinsipnya sederhana. Setiap hari harus 
lebih banyak (minimal 2,5 kali)  jumlah 
nasabah yang setor, sehingga ada selisih 

angka setiap memasuki hari jatuh tempo. 
Ponzi membayarkan dana sekaligus 

bunga kepada nasabah terdahulu dengan 
uang nasabah berikutnya. Begitu seterus-
nya. Tidak jarang diantara nasabah hanya 
mengambil bunganya dan menyetorkan 
kembali modalnya ke kocek Ponzi, se-
hingga perputaran arus kas lebih leluasa. 
Bendera Ponzi terus berkibar hingga ta-
hun 1920 sudah mengantongi US$16 juta 
sekitar Rp200 miliar lebih.

Setelah terbongkar kedoknya, kepada 
The New York Times,  Ponzi mengaku peni-
puan money game itu menggunakan ske-
ma piramida (pyramid schemes). Arti nya 
resiko dibebankan kepada investor be-
lakangan. Dia tega melakukan itu karena 
termotivasi ingin kaya. Umumnya imigran 
asal Itali di AS, setelah kaya biasanya kem-
bali ke negara asalnya.

Bisnis money game Ponzi terbongkar 
setelah arus keluar-masuk dana mulai 
tidak seimbang. Jumlah penagih (dana 
jatuh tempo) lebih besar jumlahnya dari 
arus investasi baru. Akibatnya banyak 
tagihan yang default (tidak terbayar). Ini 
dikarenakan dana nasabah tidak berputar 
ke bisnis riil, tapi hanya berputar-putar di 
kocek Ponzi.

Setelah itu, banyak kasus penipuan 
investasi di dunia dengan mengguna-
kan skema piramid teori Ponzi. Bahkan 
hingga saat ini. Ada yang sebagian dana 
nasabah itu diputar ke bisnis riil, namun 
biaya dana tetap mengandalkan setoran 

nasabah terbaru. Bahkan dengan promosi 
iklan besar-besaran. Meski pada akhirnya 
sampai juga ke puncak piramida. Bang-
krut, dan investor jadi korban.

Masih ingat kasus penipuan investasi 
ala Bernard Madoff yang sempat meraup 
dana US$ 17,3 miliar, terbesar nilanya 
sepanjang sejarah skandal keuangan di AS. 
Melalui perusahaan Bernard L. Madoff In-
vestment Securities di Wall Street,  Ma doff 
banyak meraih dana dan berjaya hingga 
2008. Tapi kedoknya terbongkar dan 
menga kui menerapkan teori Ponzi. Madoff 
dijerat 11 tuduhan kejahatan dan divonis 
150 tahun penjara pada 2009. Artinya sam-
pai mati dia akan tetap berada di penjara.

Begitu juga kasus penipuan ala Ponzi 
yang dilakukan oleh R. Allen Stanford asal 
Texas yang meraup dana US$7 miliar.  
Stanford dijerat 13 tuduhan kejahatan dan 
divonis 110 tahun. Selain itu juga ada ka-
sus penipuan oleh Thomas Petters sebe-
sar US$3,6 miliar, Scott W. Rothstein se-
nilai US$1,4 miliar, hingga penipuan oleh 
The Albanian Rebellion sebesar US$1,2 
miliar. Kasus-kasus besar itu sudah men-
jadi berita utama media massa di dunia. 
Tapi toh tetap saja banyak bermunculan 
investasi sejenis dan masyarakat tetap 
percaya untuk kemudian menjadi korban. 
Sejarah terus berulang.

Di Indonesia, penipuan skema Ponzi 
banyak muncul dengan aneka modus. 
Bia sanya dengan kamuflase re-invest-
ment ke sektor-sektor bisnis yang sulit 

un tuk diikuti pergerakannya. Sehingga 
nasabah memilih pasrah. Misalnya sektor 
tambang, derivatif saham, forex, jasa, dan 
lainnya. Laporan keuangan yang disulap 
dengan menyewa jasa akuntan publik 
terkemuka.

Sejak otoritas investasi di tangan Ba-
pepam hingga ke OJK, sudah puluhan kali 
mencabut izin perusahaan investasi yang 
nakal. Bahkan banyak diantaranya yang 
tidak mengantongi izin. Tapi masih saja 
muncul modus-modus baru dan anehnya 
investor (nasabah) tetap saja percaya. 

Bahkan, bisnis pepesan kosong skema 
piramida Ponzi ini juga merambah ke 
masyarakat kelas menengah-bawah. 
Biasanya berkedok koperasi, arisan 
berantai,  atau arisan gotong royong. 
Ujungnya sama, penipuan.

Kunci sukses mereka (penipu) 
hanya satu, yakni menyulap pemilik 
modal (investor/nasabah) menjadi 
percaya. Karena secara psikologis mo-
tif orang ingin cepat kaya akan lebih 
mudah diperdaya. Anehnya, tidak 
jarang nama-nama populer juga ter-
catat sebagai korban, baik dari kalang-
an pejabat, politisi, bahkan pengusa-
ha. 

Padahal keuntungan investasi 
yang ditawarkan sulit akan terjang-
kau. Misalnya 48% setahun (4% sebu-
lan). Mohon maaf, tuyul pun akan 
kesulitan disuruh menjalankan bisnis 
dengan yield 48% per tahun. Logi-
kanya, sektor bisnis apa yang bisa 
menghasilkan untung lebih dari 40% 
setahun. Kalau pun ada, tentu tidak 
banyak peluangnya. Tapi faktanya 
banyak masyarakat mudah tergiur. 

Tapi toh akhirnya diantara perusa-
haan investasi itu banyak yang bangkrut, 
meninggalkan kewajiban besar kepada 
ribuan nasabahnya.  Itu karena mereka 
sengaja menerapkan skema Ponzi. 

Pada 2007, misalnya, ada  skandal 
besar terkait investasi kontrak index fu-
tures yang dihimpun oleh salah satu fund 
manager. Ternyata janji yield besar hanya 
pepesan kosong. Padahal, fund manager 
itu kabarnya sudah mengantongi Rp 2 
triliun lebih dari ribuan nasabahnya. Tapi 
masyarakat tidak pernah kapok. 

Bahkan pada 2008 ada yang beker-
jasama dengan bank menawarkan in-
vestasi, dan ternyata bodong. Yakni PT 

Antaboga Delta Sekuritas. Korbannya pun 
banyak dari kalangan top level. 

Skema Ponzi ala Taat Pribadi
Mungkin kejahatan Taat Pribadi tidak 

akan pernah terkuak, andai kasus pem-
bunuhan yang diduga diotaki Kanjeng 
Dimas cs tidak diusut aparat Kepolisian 
Probolinggo.  Dua orang dekatnya di-
bunuh, karena keberadaannya dinilai mu-
lai mengganggu jalannya praktek haram 
penggandaan uang. Dari situlah Kanjeng 
Dimas Taat Pribadi ditangkap. 

Modus kejahatannya mirip teori Ponzi, 
yakni menerima uang (istilahnya mahar) 
untuk digandakan, lantas dikebalikan lagi 

ke pemiliknya dengan nilai lebih—meng-
gunakan dana (mahar) milik penyetor 
berikutnya. Begitu seterusnya. Tapi dari 
pengakuan korban, pengembalian lebih 
banyak berbelit dengan aneka alasan.

Dari kejahatannya itu, ribuan penye-
tor mahar menjadi korban. Taat Pribadi 
cs sudah mengantongi uang bernilai tri-
lunan rupiah. Sebab dari satu korban saja, 
yakni M. Najmur di Makassar, sudah nyan-
tol uang mahar sebesar Rp200 miliar.

Beda dengan Madoff, praktek yang 
ditawarkan Taat Pribadi murni kejahatan 
penggandaan uang. Tidak ada motif in-
vestasi. Artinya masyarakat yang datang 

ke Padepokan Dimas Kanjeng di Probo-
linggo secara sadar tahu bahwa apa yang 
dilakukan (menggandakan uang) adalah 
murni kejahatan melawan hukum dan 
tidak masuk akal. 

Hanya karena tingginya dorongan hati 
inggin melipat-gandakan hartanya, mu-
dah sekali “disulap” dengan bungkus “ilmu 
kesaktian” ala Taat Pribadi. Anehnya, para 
korban tidak merasa “berdosa”. Bahkan 
sebagian diantaranya masih percaya ter-
hadap kesaktian sang Kanjeng dan tetap 
memilih tinggal di padepokan dengan 
harapan, suatu saat uangnya akan terlipat-
ganda. Padahal Taat sudah ditahan.

Anehnya, ada juga orang pen ting 
yang terus mencoba memba ngun 
persepsi bahwa “kesaktian” Taat 
Priba di adalah rasional secara dimensi 
ilmu. Dia terus mencoba meyakinkan 
publik bahwa kesaktian Taat adalah 
kharomah bagi nusantara. 

Sehingga sulit dipercaya dan sulit 
diurai, apakah orang penting dengan 
background akademis lulus an univer-
sitas terkemuka di AS itu bagian dari 
korban Taat Pribadi, atau justru seba-
liknya – sang Kanjeng lah yang dikor-
bankan. Praktek Taat Pribadi pun di-
backing segelintir oknum anggota 
tni.

Korbannya Dimas Kanjeng Taat 
pun dari berbagai kalangan, termasuk 
sejumlah pejabat pemda dari ber-
bagai penjuru tanah air, dan banyak 
juga dari kalangan perguruan tinggi. 
Mereka  ikut terperosok ke dunia 
yang sulit sekali dipahami akal sehat. 
Separah itukah mental masyarakat 
sehingga menisbikan faktor moral, 
akal  sehat dan hukum. 

Kasus Taat Pribadi ternyata bukan satu-
satunya kejahatan menggandakan uang. 
Banyak sekali kasus serupa yang juga 
terbongkar kedoknya. Terdapat puluhan 
kasus yang pelakunya sudah diringkus ke-
polisian, baik di Jatim, Jateng, Jabar, Ban-
ten, hingga Sumatera, dan daerah lainnya. 
Bahkan ada beberapa yang korbannya 
terpaksa “dihabisi” karena terus-menerus 
menagih hasil gandaan uangnya.

Masyarakat yang sakit atau pelaku 
kejahatan yang hebat - sehingga mudah 
sekali percaya meski sebagian akal sehat-
nya menyadari apa yang dilakukan adalah 
sesuatu yang konyol.lh

Sejarah selalu berulang, demikian kata pepatah. Korban penipuan investasi 
dengan tawaran yield  tinggi sudah sering terjadi. Tapi kejadian serupa selalu 

berulang. Padahal ilmu tipunya sebenarnya sama. Hanya saja mata hati si- korban 
sudah telanjur rabun disilaukan oleh iming-iming keuntungan  menggiurkan.

sehinGGa suliT DiPerCaya Dan 
suliT Diurai, aPakah oranG 

PenTinG DenGan background 
akaDeMis lulus an universiTas 

TerkeMuka Di as iTu BaGian 
Dari korBan TaaT PriBaDi, 

aTau jusTru seBaliknya 
– sanG kanjenG lah yanG 

DikorBankan. PrakTek TaaT 
PriBaDi Pun Di-BaCkinG 

seGelinTir oknuM anGGoTa Tni.
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tidak boleh jatuh, andai mau 
men jadikan pegalaman 

orang lain sebagai pelajaran.  Kisah-kisah 
kor ban penipuan investasi sebenarnya 
sudah terjadi sejak seabad yang lalu dan 
bisa dijadikan referensi.

Di AS, misalnya, sekitar tahun 1915 
sampe 1925 sudah pernah terjadi peni-
puan besar-besaran berkedok investasi. 
Pelakunya imigran asal Itali bernama 
Charles Ponzi, lengkapnya Carlo Pietro 
Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. In-
vestasi yang ditawarkan sejatinya tidak 
lebih dari money game.

Ponzi mengawali karirnya di Boston 
pada 1903. Awalnya bekerja di restauran, 
sebelum akhirnya terinspirasi menyusun 
strategi penipuan berkedok investasi 
pada 1916. Ponzi  menawarkan yield ke-
pada investor 50% untuk term 45 hari 
dan 100% untuk 90 hari. Bayangkan, tidak 
sampai 100 hari uang nasabah dijanjikan 
berubah menjadi 100%. 

Tanpa pikir panjang dan tanpa harus 
meneliti bisnis apa yang akan dilakoni 
Ponzi, masyarakat pun langsung berbon-
dong menyetorkan uangnya. Ponzi terus 
memutar otak menghitung hari jatuh tem-
po investasi 45 hari dan 90 hari. Ternyata 
prinsipnya sederhana. Setiap hari harus 
lebih banyak (minimal 2,5 kali)  jumlah 
nasabah yang setor, sehingga ada selisih 

angka setiap memasuki hari jatuh tempo. 
Ponzi membayarkan dana sekaligus 

bunga kepada nasabah terdahulu dengan 
uang nasabah berikutnya. Begitu seterus-
nya. Tidak jarang diantara nasabah hanya 
mengambil bunganya dan menyetorkan 
kembali modalnya ke kocek Ponzi, se-
hingga perputaran arus kas lebih leluasa. 
Bendera Ponzi terus berkibar hingga ta-
hun 1920 sudah mengantongi US$16 juta 
sekitar Rp200 miliar lebih.

Setelah terbongkar kedoknya, kepada 
The New York Times,  Ponzi mengaku peni-
puan money game itu menggunakan ske-
ma piramida (pyramid schemes). Arti nya 
resiko dibebankan kepada investor be-
lakangan. Dia tega melakukan itu karena 
termotivasi ingin kaya. Umumnya imigran 
asal Itali di AS, setelah kaya biasanya kem-
bali ke negara asalnya.

Bisnis money game Ponzi terbongkar 
setelah arus keluar-masuk dana mulai 
tidak seimbang. Jumlah penagih (dana 
jatuh tempo) lebih besar jumlahnya dari 
arus investasi baru. Akibatnya banyak 
tagihan yang default (tidak terbayar). Ini 
dikarenakan dana nasabah tidak berputar 
ke bisnis riil, tapi hanya berputar-putar di 
kocek Ponzi.

Setelah itu, banyak kasus penipuan 
investasi di dunia dengan mengguna-
kan skema piramid teori Ponzi. Bahkan 
hingga saat ini. Ada yang sebagian dana 
nasabah itu diputar ke bisnis riil, namun 
biaya dana tetap mengandalkan setoran 

nasabah terbaru. Bahkan dengan promosi 
iklan besar-besaran. Meski pada akhirnya 
sampai juga ke puncak piramida. Bang-
krut, dan investor jadi korban.

Masih ingat kasus penipuan investasi 
ala Bernard Madoff yang sempat meraup 
dana US$ 17,3 miliar, terbesar nilanya 
sepanjang sejarah skandal keuangan di AS. 
Melalui perusahaan Bernard L. Madoff In-
vestment Securities di Wall Street,  Ma doff 
banyak meraih dana dan berjaya hingga 
2008. Tapi kedoknya terbongkar dan 
menga kui menerapkan teori Ponzi. Madoff 
dijerat 11 tuduhan kejahatan dan divonis 
150 tahun penjara pada 2009. Artinya sam-
pai mati dia akan tetap berada di penjara.

Begitu juga kasus penipuan ala Ponzi 
yang dilakukan oleh R. Allen Stanford asal 
Texas yang meraup dana US$7 miliar.  
Stanford dijerat 13 tuduhan kejahatan dan 
divonis 110 tahun. Selain itu juga ada ka-
sus penipuan oleh Thomas Petters sebe-
sar US$3,6 miliar, Scott W. Rothstein se-
nilai US$1,4 miliar, hingga penipuan oleh 
The Albanian Rebellion sebesar US$1,2 
miliar. Kasus-kasus besar itu sudah men-
jadi berita utama media massa di dunia. 
Tapi toh tetap saja banyak bermunculan 
investasi sejenis dan masyarakat tetap 
percaya untuk kemudian menjadi korban. 
Sejarah terus berulang.

Di Indonesia, penipuan skema Ponzi 
banyak muncul dengan aneka modus. 
Bia sanya dengan kamuflase re-invest-
ment ke sektor-sektor bisnis yang sulit 

un tuk diikuti pergerakannya. Sehingga 
nasabah memilih pasrah. Misalnya sektor 
tambang, derivatif saham, forex, jasa, dan 
lainnya. Laporan keuangan yang disulap 
dengan menyewa jasa akuntan publik 
terkemuka.

Sejak otoritas investasi di tangan Ba-
pepam hingga ke OJK, sudah puluhan kali 
mencabut izin perusahaan investasi yang 
nakal. Bahkan banyak diantaranya yang 
tidak mengantongi izin. Tapi masih saja 
muncul modus-modus baru dan anehnya 
investor (nasabah) tetap saja percaya. 

Bahkan, bisnis pepesan kosong skema 
piramida Ponzi ini juga merambah ke 
masyarakat kelas menengah-bawah. 
Biasanya berkedok koperasi, arisan 
berantai,  atau arisan gotong royong. 
Ujungnya sama, penipuan.

Kunci sukses mereka (penipu) 
hanya satu, yakni menyulap pemilik 
modal (investor/nasabah) menjadi 
percaya. Karena secara psikologis mo-
tif orang ingin cepat kaya akan lebih 
mudah diperdaya. Anehnya, tidak 
jarang nama-nama populer juga ter-
catat sebagai korban, baik dari kalang-
an pejabat, politisi, bahkan pengusa-
ha. 

Padahal keuntungan investasi 
yang ditawarkan sulit akan terjang-
kau. Misalnya 48% setahun (4% sebu-
lan). Mohon maaf, tuyul pun akan 
kesulitan disuruh menjalankan bisnis 
dengan yield 48% per tahun. Logi-
kanya, sektor bisnis apa yang bisa 
menghasilkan untung lebih dari 40% 
setahun. Kalau pun ada, tentu tidak 
banyak peluangnya. Tapi faktanya 
banyak masyarakat mudah tergiur. 

Tapi toh akhirnya diantara perusa-
haan investasi itu banyak yang bangkrut, 
meninggalkan kewajiban besar kepada 
ribuan nasabahnya.  Itu karena mereka 
sengaja menerapkan skema Ponzi. 

Pada 2007, misalnya, ada  skandal 
besar terkait investasi kontrak index fu-
tures yang dihimpun oleh salah satu fund 
manager. Ternyata janji yield besar hanya 
pepesan kosong. Padahal, fund manager 
itu kabarnya sudah mengantongi Rp 2 
triliun lebih dari ribuan nasabahnya. Tapi 
masyarakat tidak pernah kapok. 

Bahkan pada 2008 ada yang beker-
jasama dengan bank menawarkan in-
vestasi, dan ternyata bodong. Yakni PT 

Antaboga Delta Sekuritas. Korbannya pun 
banyak dari kalangan top level. 

Skema Ponzi ala Taat Pribadi
Mungkin kejahatan Taat Pribadi tidak 

akan pernah terkuak, andai kasus pem-
bunuhan yang diduga diotaki Kanjeng 
Dimas cs tidak diusut aparat Kepolisian 
Probolinggo.  Dua orang dekatnya di-
bunuh, karena keberadaannya dinilai mu-
lai mengganggu jalannya praktek haram 
penggandaan uang. Dari situlah Kanjeng 
Dimas Taat Pribadi ditangkap. 

Modus kejahatannya mirip teori Ponzi, 
yakni menerima uang (istilahnya mahar) 
untuk digandakan, lantas dikebalikan lagi 

ke pemiliknya dengan nilai lebih—meng-
gunakan dana (mahar) milik penyetor 
berikutnya. Begitu seterusnya. Tapi dari 
pengakuan korban, pengembalian lebih 
banyak berbelit dengan aneka alasan.

Dari kejahatannya itu, ribuan penye-
tor mahar menjadi korban. Taat Pribadi 
cs sudah mengantongi uang bernilai tri-
lunan rupiah. Sebab dari satu korban saja, 
yakni M. Najmur di Makassar, sudah nyan-
tol uang mahar sebesar Rp200 miliar.

Beda dengan Madoff, praktek yang 
ditawarkan Taat Pribadi murni kejahatan 
penggandaan uang. Tidak ada motif in-
vestasi. Artinya masyarakat yang datang 

ke Padepokan Dimas Kanjeng di Probo-
linggo secara sadar tahu bahwa apa yang 
dilakukan (menggandakan uang) adalah 
murni kejahatan melawan hukum dan 
tidak masuk akal. 

Hanya karena tingginya dorongan hati 
inggin melipat-gandakan hartanya, mu-
dah sekali “disulap” dengan bungkus “ilmu 
kesaktian” ala Taat Pribadi. Anehnya, para 
korban tidak merasa “berdosa”. Bahkan 
sebagian diantaranya masih percaya ter-
hadap kesaktian sang Kanjeng dan tetap 
memilih tinggal di padepokan dengan 
harapan, suatu saat uangnya akan terlipat-
ganda. Padahal Taat sudah ditahan.

Anehnya, ada juga orang pen ting 
yang terus mencoba memba ngun 
persepsi bahwa “kesaktian” Taat 
Priba di adalah rasional secara dimensi 
ilmu. Dia terus mencoba meyakinkan 
publik bahwa kesaktian Taat adalah 
kharomah bagi nusantara. 

Sehingga sulit dipercaya dan sulit 
diurai, apakah orang penting dengan 
background akademis lulus an univer-
sitas terkemuka di AS itu bagian dari 
korban Taat Pribadi, atau justru seba-
liknya – sang Kanjeng lah yang dikor-
bankan. Praktek Taat Pribadi pun di-
backing segelintir oknum anggota 
tni.

Korbannya Dimas Kanjeng Taat 
pun dari berbagai kalangan, termasuk 
sejumlah pejabat pemda dari ber-
bagai penjuru tanah air, dan banyak 
juga dari kalangan perguruan tinggi. 
Mereka  ikut terperosok ke dunia 
yang sulit sekali dipahami akal sehat. 
Separah itukah mental masyarakat 
sehingga menisbikan faktor moral, 
akal  sehat dan hukum. 

Kasus Taat Pribadi ternyata bukan satu-
satunya kejahatan menggandakan uang. 
Banyak sekali kasus serupa yang juga 
terbongkar kedoknya. Terdapat puluhan 
kasus yang pelakunya sudah diringkus ke-
polisian, baik di Jatim, Jateng, Jabar, Ban-
ten, hingga Sumatera, dan daerah lainnya. 
Bahkan ada beberapa yang korbannya 
terpaksa “dihabisi” karena terus-menerus 
menagih hasil gandaan uangnya.

Masyarakat yang sakit atau pelaku 
kejahatan yang hebat - sehingga mudah 
sekali percaya meski sebagian akal sehat-
nya menyadari apa yang dilakukan adalah 
sesuatu yang konyol.lh

Sejarah selalu berulang, demikian kata pepatah. Korban penipuan investasi 
dengan tawaran yield  tinggi sudah sering terjadi. Tapi kejadian serupa selalu 

berulang. Padahal ilmu tipunya sebenarnya sama. Hanya saja mata hati si- korban 
sudah telanjur rabun disilaukan oleh iming-iming keuntungan  menggiurkan.

sehinGGa suliT DiPerCaya Dan 
suliT Diurai, aPakah oranG 

PenTinG DenGan background 
akaDeMis lulus an universiTas 

TerkeMuka Di as iTu BaGian 
Dari korBan TaaT PriBaDi, 

aTau jusTru seBaliknya 
– sanG kanjenG lah yanG 

DikorBankan. PrakTek TaaT 
PriBaDi Pun Di-BaCkinG 

seGelinTir oknuM anGGoTa Tni.
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Redaksi PTPN X-mag menerima opini serta saran dan kritik membangun dari seluruh 
karyawan. Tulis opini Anda pada kertas A4 spasi 1,5 maksimal 6 halaman dan sertakan pas 

foto. Kirim melalui email ke oktaprima2010@gmail.com dan suraidafirda@gmail.com.

oPini yang Dimuat akan menDaPatkan aPResiasi

kantoR Pusat:
Jl Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia
Telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167
http://www.ptpn10.com | email: contact@ptpn10.com

kantoR PeRwakilan:
Perumahan Taman Gandaria Valley
Jl Taman Gandaria Blok F/12A, Telepon/Fax: 021-7396565
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan

UNIT GULA
PG Watoetoelis
Ds. Temu, Kec. Prambon, Sidoarjo 61262
Telepon: 031-8971007, 8972383 | Fax: 031-8970079
email: pg.watoetoelis@ptpn10.co.id

PG Toelangan
Ds. Tulangan, Kec. Tulangan, Sidoarjo 61273
Telepon: 031-8851002 | Fax: 031-8851001
email: pg.toelangan@ptpn10.co.id

PG Kremboong
Ds. Krembung, Kec. Krembung, Sidoarjo 61275
Telepon: 031-8851609, 8851315 | Fax: 031-8151661
email: pg.kremboong@ptpn10.co.id

PG Gempolkrep
Ds. Gempolkerep, Kec. Gedeg, Mojokerto 61302
Telepon: 0321-362111, 362114 | Fax: 0321-362414
email: pg.gempolkrep@ptpn10.co.id

PG Djombang Baru
Jl. Panglima Sudirman No.1 Jombang 61417
Telepon: 0321-861311 | Fax: 0321-866373
email: pg.djombangbaru@ptpn10.co.id

PG Tjoekir
Ds. Cukir, Kec. Diwek, Jombang 61471
Telepon: 0321-861441 | Fax: 0321-868600
email: pg.tjoekir@ptpn10.co.id

PG Lestari
Ds. Ngrombot, Kec. Patianrowo, Nganjuk 64391
Telepon: 0358-552468, 551439 | Fax: 0358-552468
email: pg.lestari@ptpn10.co.id

PG Meritjan
Jl. Merbabu, Ds. Mrican, Kec. Mojoroto, Kediri 64102
Telepon: 0354-771619, 773649 | Fax: 0354-773651
email: pg.meritjan@ptpn10.co.id

PG Pesantren Baru
Jl. Mauni No. 334, Kec. Pesantren, Kediri 64131
Kotak Pos 6 | Telepon: 0354-684610 | Fax: 0354-686538
website: http://www.pesantrenbaru.co.cc
email: pg.pesantrenbaru@ptpn10.co.id

PG Ngadiredjo
Ds. Jambean, Kec. Kras, Kediri 64102. Tromolpos 5
Telepon: 0354-479700 | Fax: 0354-477178
email: pg.ngadiredjo@ptpn10.co.id

PG Modjopanggoong
Ds. Sidorejo, Kec. Kauman, Tulungagung  66261
Telepon: 0355-321633, 324638 | Fax: 0355-327126
email: pg.modjopangong@ptpn10.co.id

ANAK PERUSAHAAN
PT Dasaplast Nusantara
Jl Raya Pecangaan No 03 Jepara | Jawa Tengah
Telepon: 0291-755210 | Fax: 0291-755205

PT Nusantara Medika Utama
Kantor Direksi
Jl. Hayam Wuruk No. 88, Mojokerto 61321
Telepon: 0321-328557, 390988 | Fax: 0321-395117 

Rumah Sakit Gatoel
Jl. Raden Wijaya No. 56, Mojokerto 61321
Telepon: 0321-321681, 322329 | Fax: 0321-321684

Rumah Sakit Toeloengredjo
Jl. A Yani No.25 Pare - Kediri 64212
Telepon: 0354-391047, 391145 | Fax: 0354-3392883

Rumah Sakit Perkebunan (RSP)
Jl. Bedadung No.2 - Jember 68118
Telepon: 0331-487104, 487226 | Fax: 0331-485912

PT Energi Agro Nusantara
Desa Gempolkerep, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
Telepon: 0321-360360 | Fax: 0321-363363

PT Mitratani Dua Tujuh
Jl Brawijaya 83 Mangli, Jember 68136
Telepon: 0331-422222, 488881 | Fax: 0331-489456, 489457

UNIT TEMBAKAU
Kebun Kertosari
Jl. A Yani No. 688 Pakusari, Jember  68181
Telepon: 0331-334177 | Fax: 0331-332854
email: kt.kertosari@ptpn10.co.id

Kebun Ajong Gayasan
Jl. MH Thamrin No.143 Ajung, Jember 68175
Telepon: 0331-321501, 331058 | Fax: 0331-335145
email: kt.ajong@ptpn10.co.id

Kebun Kebonarum / Gayamprit / Wedhibirit
Jl. Pemuda Selatan No. 225,  Klaten 57411
Telepon: 0272-321806, 320583, 321252 | Fax: 0272-322203
email: kt.klaten@ptpn10.co.id

UNIT USAHA LAIN:
Unit Industri Bobbin
Jl. Bondowoso Km.10 Jelbuk, Jember 68102
Telepon: 0331-540205 | Fax: 0331-540407

andyka indrapermana | staff divisi sdm ptpn X

laYanan semaKin BaiK, DoKter 
spesialisnYa Kian BerKUalitas

PeRubahan rumah 
sakit milik PTPN X dari 
unit usaha menjadi anak 
perusahaan sangatlah 
terlihat, khususnya dari 
sisi pelayanan. Untuk 
pelayanan yang ada di 
Surabaya, yaitu di Mod-
ern Dasa Medika sudah 
bagus dan sudah men-
erima pasien BPJS tanpa 
mengurangi kualitas 
pelayanan.

Di MDM juga ada 
beberapa dokter spesialis 
yang memang berkuali-

tas dan juga dilengkapi dengan laboratorium sehingga 
pasien yang membutuhkan layanan tes lab untuk penega-
kan diagnosa penyakit tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain.

Secara pribadi, saya sangat bangga dengan perubahan 
yang telah dilakukan oleh jajaran direksi PT NMU yang telah 
berhasil membawa perusahaannya menjadi perusahaan 
yang diperhitungkan di usaha layanan kesehatan di tanah 
air tanpa melupakan kenyamanan dan kualitas pelayanan 
terhadap pasien dan keluarga pasien.

Harapannya, ke depan PT NMU melakukan tindakan 
preventif, salah satunya melalui penyuluhan tentang penya-
kit-penyakit ke karyawan PTPN X dan masyarakat umum. 
Penyuluhan tidak harus dilakukan dengan tatap muka, tetapi 
bisa melakukan pembagian brosur atau sejenisnya guna me-
nyebarkan informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

saifullah machrur
asisten manager keUangan – keBUn ajong gayasan

perBaiKan 
perForma UntUK 
KeBaiKan semUa
setelah menjadi anak 
perusahaan tahun 2013, ada 
perubahan-perubahan yang 
saya lihat di RS milik PT Nu-
santara Medika Utama (NMU), 
khususnya di RS Perkebunan 
yang ada di Jember. Investasi-
investasi di RSP terlihat ada 

peningkatan, kamarnya bertambah, fasilitas-fasilitas 
penunjang juga semakin bertambah dan canggih.

Di Unit Rawat Jalan (URJ) di setiap unit, sekarang kan 
ada klinik pratama sehingga pelayanan terutama untuk 
pekerja gudang menjadi lebih cepat. Apalagi klinik ini kan 
juga untuk umum, bisa sekaligus melayani masyarakat 
sekitar. Jadi semakin ada kedekatan dengan warga di 
sekitar.

Selain itu,  koordinasi antara kebun dengan pihak 
RSP juga lebih cepat. Misalnya saat ada kegiatan CSR 
(Corporate Social Responsibility) seperti sunatan massal, 
kerjasama untuk bantuan tim kesehatan bisa lebih cepat. 
Begitu juga ketika ada pelatihan dan kami minta bantuan 
tim medis juga kooperatif.

Secara keseluruhan, sebagai pelanggan, sejak tahun 
2013 langsung terasa perubahan di pelayanan. De-
ngan perbaikan pelayanan, kepuasan pelanggan pun 
meningkat.

susanto choirul anam | sekUm pg watoetoelis

sUDaH BaiK, tapi perlU DiperBaiKi lagi
saya rasa untuk poli umum yang ada di pabrik sejauh ini sudah bagus untuk pe-
layanannya.Tenaga medisnya pun professional dan cekatan.Namun yang perlu diper-
hatikan dan diperbaiki lagi adalah letak tata ruang dari ruangan satu ke ruangan lain 
yang cukup jauh.

Ditambah segala bentuk alur pemberian informasi atau petunjuk yang tidak leng-
kap. Harusnya ada petunjuk semacam plat yang menunjukkan alur informasi yang 
benar. Jadi setelah ruang informasi kita harus ke ruang apa dan dimana ruangannya, 
sehingga nantinya juga tidak membingungkan pasien. Mengingat orang yang datang 
ke klinik merupakan orang yang sakit, jadi hal tersebut akan sangat membantu mer-
eka. Sehingga tak perlu susah untuk bertanya lagi kepada para petugas.

Namun saya sangat mengapresiasi kinerja dari teman-teman klinik, menyembuh-
kan orang sakit tentu tidak mudah tapi mereka selalu berupaya seoptimal mungkin.

foto:dok.

foto:dok.

foto:dok.
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PG Lestari
Ds. Ngrombot, Kec. Patianrowo, Nganjuk 64391
Telepon: 0358-552468, 551439 | Fax: 0358-552468
email: pg.lestari@ptpn10.co.id

PG Meritjan
Jl. Merbabu, Ds. Mrican, Kec. Mojoroto, Kediri 64102
Telepon: 0354-771619, 773649 | Fax: 0354-773651
email: pg.meritjan@ptpn10.co.id

PG Pesantren Baru
Jl. Mauni No. 334, Kec. Pesantren, Kediri 64131
Kotak Pos 6 | Telepon: 0354-684610 | Fax: 0354-686538
website: http://www.pesantrenbaru.co.cc
email: pg.pesantrenbaru@ptpn10.co.id

PG Ngadiredjo
Ds. Jambean, Kec. Kras, Kediri 64102. Tromolpos 5
Telepon: 0354-479700 | Fax: 0354-477178
email: pg.ngadiredjo@ptpn10.co.id

PG Modjopanggoong
Ds. Sidorejo, Kec. Kauman, Tulungagung  66261
Telepon: 0355-321633, 324638 | Fax: 0355-327126
email: pg.modjopangong@ptpn10.co.id

ANAK PERUSAHAAN
PT Dasaplast Nusantara
Jl Raya Pecangaan No 03 Jepara | Jawa Tengah
Telepon: 0291-755210 | Fax: 0291-755205

PT Nusantara Medika Utama
Kantor Direksi
Jl. Hayam Wuruk No. 88, Mojokerto 61321
Telepon: 0321-328557, 390988 | Fax: 0321-395117 

Rumah Sakit Gatoel
Jl. Raden Wijaya No. 56, Mojokerto 61321
Telepon: 0321-321681, 322329 | Fax: 0321-321684

Rumah Sakit Toeloengredjo
Jl. A Yani No.25 Pare - Kediri 64212
Telepon: 0354-391047, 391145 | Fax: 0354-3392883

Rumah Sakit Perkebunan (RSP)
Jl. Bedadung No.2 - Jember 68118
Telepon: 0331-487104, 487226 | Fax: 0331-485912

PT Energi Agro Nusantara
Desa Gempolkerep, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
Telepon: 0321-360360 | Fax: 0321-363363

PT Mitratani Dua Tujuh
Jl Brawijaya 83 Mangli, Jember 68136
Telepon: 0331-422222, 488881 | Fax: 0331-489456, 489457

UNIT TEMBAKAU
Kebun Kertosari
Jl. A Yani No. 688 Pakusari, Jember  68181
Telepon: 0331-334177 | Fax: 0331-332854
email: kt.kertosari@ptpn10.co.id

Kebun Ajong Gayasan
Jl. MH Thamrin No.143 Ajung, Jember 68175
Telepon: 0331-321501, 331058 | Fax: 0331-335145
email: kt.ajong@ptpn10.co.id

Kebun Kebonarum / Gayamprit / Wedhibirit
Jl. Pemuda Selatan No. 225,  Klaten 57411
Telepon: 0272-321806, 320583, 321252 | Fax: 0272-322203
email: kt.klaten@ptpn10.co.id

UNIT USAHA LAIN:
Unit Industri Bobbin
Jl. Bondowoso Km.10 Jelbuk, Jember 68102
Telepon: 0331-540205 | Fax: 0331-540407

andyka indrapermana | staff divisi sdm ptpn X

laYanan semaKin BaiK, DoKter 
spesialisnYa Kian BerKUalitas

PeRubahan rumah 
sakit milik PTPN X dari 
unit usaha menjadi anak 
perusahaan sangatlah 
terlihat, khususnya dari 
sisi pelayanan. Untuk 
pelayanan yang ada di 
Surabaya, yaitu di Mod-
ern Dasa Medika sudah 
bagus dan sudah men-
erima pasien BPJS tanpa 
mengurangi kualitas 
pelayanan.

Di MDM juga ada 
beberapa dokter spesialis 
yang memang berkuali-

tas dan juga dilengkapi dengan laboratorium sehingga 
pasien yang membutuhkan layanan tes lab untuk penega-
kan diagnosa penyakit tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain.

Secara pribadi, saya sangat bangga dengan perubahan 
yang telah dilakukan oleh jajaran direksi PT NMU yang telah 
berhasil membawa perusahaannya menjadi perusahaan 
yang diperhitungkan di usaha layanan kesehatan di tanah 
air tanpa melupakan kenyamanan dan kualitas pelayanan 
terhadap pasien dan keluarga pasien.

Harapannya, ke depan PT NMU melakukan tindakan 
preventif, salah satunya melalui penyuluhan tentang penya-
kit-penyakit ke karyawan PTPN X dan masyarakat umum. 
Penyuluhan tidak harus dilakukan dengan tatap muka, tetapi 
bisa melakukan pembagian brosur atau sejenisnya guna me-
nyebarkan informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

saifullah machrur
asisten manager keUangan – keBUn ajong gayasan

perBaiKan 
perForma UntUK 
KeBaiKan semUa
setelah menjadi anak 
perusahaan tahun 2013, ada 
perubahan-perubahan yang 
saya lihat di RS milik PT Nu-
santara Medika Utama (NMU), 
khususnya di RS Perkebunan 
yang ada di Jember. Investasi-
investasi di RSP terlihat ada 

peningkatan, kamarnya bertambah, fasilitas-fasilitas 
penunjang juga semakin bertambah dan canggih.

Di Unit Rawat Jalan (URJ) di setiap unit, sekarang kan 
ada klinik pratama sehingga pelayanan terutama untuk 
pekerja gudang menjadi lebih cepat. Apalagi klinik ini kan 
juga untuk umum, bisa sekaligus melayani masyarakat 
sekitar. Jadi semakin ada kedekatan dengan warga di 
sekitar.

Selain itu,  koordinasi antara kebun dengan pihak 
RSP juga lebih cepat. Misalnya saat ada kegiatan CSR 
(Corporate Social Responsibility) seperti sunatan massal, 
kerjasama untuk bantuan tim kesehatan bisa lebih cepat. 
Begitu juga ketika ada pelatihan dan kami minta bantuan 
tim medis juga kooperatif.

Secara keseluruhan, sebagai pelanggan, sejak tahun 
2013 langsung terasa perubahan di pelayanan. De-
ngan perbaikan pelayanan, kepuasan pelanggan pun 
meningkat.

susanto choirul anam | sekUm pg watoetoelis

sUDaH BaiK, tapi perlU DiperBaiKi lagi
saya rasa untuk poli umum yang ada di pabrik sejauh ini sudah bagus untuk pe-
layanannya.Tenaga medisnya pun professional dan cekatan.Namun yang perlu diper-
hatikan dan diperbaiki lagi adalah letak tata ruang dari ruangan satu ke ruangan lain 
yang cukup jauh.

Ditambah segala bentuk alur pemberian informasi atau petunjuk yang tidak leng-
kap. Harusnya ada petunjuk semacam plat yang menunjukkan alur informasi yang 
benar. Jadi setelah ruang informasi kita harus ke ruang apa dan dimana ruangannya, 
sehingga nantinya juga tidak membingungkan pasien. Mengingat orang yang datang 
ke klinik merupakan orang yang sakit, jadi hal tersebut akan sangat membantu mer-
eka. Sehingga tak perlu susah untuk bertanya lagi kepada para petugas.

Namun saya sangat mengapresiasi kinerja dari teman-teman klinik, menyembuh-
kan orang sakit tentu tidak mudah tapi mereka selalu berupaya seoptimal mungkin.
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