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Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka
yang berwawasan lingkungan

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.
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PPN Gula Tebu Petani

ari dulu rasa gula tebu selalu
manis. Tapi sejak beberapa tahun
terakhir, kalangan petani mengeluhkan “kurang manisnya” rasa
komoditas berbasis tebu ini. Banyak
persoalan yang dihadapi, mulai dari soal lahan,
akses permodalan, rendemen, varietas unggul, disparitas kebijakan harga patokan beli/jual di tingkat
petani/konsumen, dan sederet persoalan lainnya.
Tentu saja persoalan yang dihadapi petani
tebu adalah juga beban persoalan bagi perusahaan/pabrikan gula (termasuk PTPN X). Sebab
sebagian besar bahan baku tebu (BBT) pabrik gula
bermitra dengan petani. Maka itu PG selama ini
selalu berusaha maksimalkan perolehan petani dan
meringankan bebannya.
Sepanjang persoalan yang dihadapi petani
masih berada di wilayah kebijakan PG, maka
sepanjang itu pula tetap diupayakan yang
terbaik bagi petani. Tapi ketika
persoalan kebijakan itu sudah di
luar wewenang PG, seperti soal
pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen
bagi gula tebu, maka itu
sebenarnya juga akan
menjadi persoalan bagi
PG. Karena apapun yang
menjadi beban psikologis
petani, pada akhirnya juga
akan menjadi beban bagi PG.
Tapi bersyukur, kabar
bakal dikenakannya PPN 10
persen bagi komoditas perkebunan - termasuk gula tebu petani, batal
diterapkan oleh pemerintah. Tidak jelas apa latar
keputusannya, apakah dibatalkan, ataukah ditunda, atau sebenarnya rencana itu hanya isu saja.
Yang pasti sempat membuat banyak pihak galau,
khususnya petani tebu. Bahkan Menteri Perdagangan RI sempat berkirim surat kepada Menteri
Keuangan yang berisi permohonan agar gula tebu
petani tidak dikenakan PPN 10 persen.
Apapun latar belakangnya sehingga rencana
PPN 10 persen bagi gula tebu petani itu dibatalkan, yang pasti ke depan dibutuhkan penetapan
kebijakan – bahwa gula tebu petani adalah barang

kebutuhan pokok sebagai bukan barang kena pajak, sehingga atas penyerahannya tidak dikenakan
PPN. Ini penting ditetapkan agar kegalauan petani
tidak muncul lagi.
Sejauh ini jawabannya hanya bersifat kabar
yang diterima dari pihak Ditjen Pajak, bahwa atas
penyerahan gula oleh petani tebu beromzet di
bawah Rp 4,8 miliar per tahun - tidak dikategorikan terutang PPN, karena petani tidak terkategori
sebagai pengusaha kena pajak dan pedagang tidak
bisa membebankan PPN terutang kepada petani.
Tapi penetapan kebijakannnya – secara khusus belum ada.
Semua yang terkait dengan barang kebutuhan
pokok – termasuk komoditas gula,seharusnya
diperjelas peraturan-perundangannya, sehingga
kepastian menuju industri gula nasional yang kuat
dalam kerangka swasembada gula bisa benarbenar terwujud.
Kini industri gula nasional sedang
menghadapi banyak beban,
misalnya produktivitas tebu
petani terus menurun.
Meski berbagai upaya telah
dilakukan, tapi hasilnya
tetap berada di bawah 80
ton/ha. Luasan lahan juga
terus menurun. Tingkat
rendemen gula petani juga
belum maksimal. Tentu
semua itu memberatkan.
Tapi alhamdulillah, di
tengah beratnya beban tekanan
yang dihadapi, mereka masih tetap
memilih sebagai petani tebu, tidak beralih
ke komoditas lain. Mungkin itu sebagai bentuk
kepedulian petani terhadap masalah pangan
nasional.
Tapi mereka (petani) tetap membutuhkan
jaminan dari pemerintah, khususnya yang terkait
dengan kelangsungannya sebagai petani tebu.
Terutama masalah produktivitas tebu yang terus
menurun, baik terkait varietas, peningkatan teknis
on farm, hingga masalah lain seperti permodalan,
rendemen, dan kepastian harga pasar yang meng
untungkan. Sehingga industri gula nasional bisa
berjalan secara proporsional.lh
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variasi kegiatan perusahaan

 Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo
berbincang dengan pejabat produsen gula Jatim.
foto-foto: eko suswantoro

Pemprov Jatim Bentuk
Tim Pengawas Rendemen
Dalam rangka untuk membangkitkan kembali produksi gula Jawa Timur, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur membentuk tim pengawas rendemen di musim giling tahun ini.
Dengan adanya tim pengawas rendemen diharapkan kebutuhan pasok bahan baku
tebu di Jawa Timur bisa terpenuhi karena petani masih berminat untuk menanam tebu.
Laporan: Siska Prestiwati

M

enjelang musim giling
tahun 2017, Gubernur
Jawa Timur menggelar
pertemuan dengan para
direksi industri gula yang ada di Jawa

Timur guna mengetahui kesiapan dari
masing-masing perusahaan dan memastikan bahwa produksi gula di Jawa Timur
bisa kembali surplus seperti tahun-tahun
sebelumnya.
“Agenda pertemuan ini tidak lain
semua direktur utama dari pabrik gula
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se-Jawa Timur yang terdiri atas PT Perkebunan Nusantara X, PTPN XI, PT Rajawali
Nusantara Indonesia, PT Kebun Agung,
dan PT Kebun Tebu Mas sepakat di depan gubernur untuk menjaga semangat
dalam meningkatkan produksi gula di
Jawa Timur,” kata Kepala Dinas Perke-
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varietas
bunan Provinsi Jawa Timur, Mochamad
Samsul Arifien saat ditemui di Gedung
Negara Grahadi, tanggal 12 Mei 2017.
Arifien mengungkapkan pada musim
giling tahun 2016, produksi gula di
Jawa Timur mengalami penurunan bila
dibandingkan dengan produksi gula tahun 2015. Hal tersebut diakibatkan kare
na adanya anomali iklim dengan adanya
hujan yang terus turun di musim giling.
“Dalam pertemuan tadi, Gubernur
Jawa Timur berharap agar target produksi 1,1 juta ton gula bisa terpenuhi,”
ujarnya.
Arifien juga mengungkapkan
gubernur juga membahas tentang isu
penutupan sembilan pabrik gula. Setelah
tim independen yang dibentuk oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun
untuk melakukan evaluasi dari sembilan
pabrik gula tersebut hanya ada satu
pabrik gula saja yang layak ditutup yaitu
PG Toelangan.
“Gubernur juga berpesan kepada
para dirut untuk tetap dijaga pabrik
gulanya. Jangan sampai ada pabrik gula
lagi yang ditutup karena biayanya sangat
mahal yaitu sosial ekonomi masyarakat,”
jelasnya.
Untuk kali pertama, Pemprov Jatim
membentuk Tim Pengawas Rendemen.
Tim ini bertugas untuk memantau rendemen di Jawa Timur selama musim giling

 Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo diterima Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi.

tahun ini. Hal ini dilakukan, sambung Arifien tidak lain agar pabrik gula yang ada
memiliki kepastian pasok bahan baku.
Seperti diketahui di Jawa Timur hampir 95 persen, bahan baku tebu semua
pabrik gula yang ada adalah tebu rakyat
(TR). Selama ini, setiap tiba musim giling,
masalah rendemen pun selalu muncul.
Dimana, para petani tebu mensinyalir
dan mencurigai pabrik gula tidak jujur
dalam menentukan rendemen.

“Untuk itu, diharapkan dengan
adanya tim pengawas rendemen ini
bisa meminimalisir atau menghilangkan
kecurigaan petani akan rendemen,”
imbuhnya.
Arifien menambahkan bila petani
tebu percaya dengan pabrik gula dan
harga jual gula bagus sehingga petani
mendapatkan untung maka minat petani
untuk terus dan tetap menanam tebu
bisa dipertahankan. 

Pertemuan para produsen gula dengan Gubernur
Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi.
www.ptpn10.co.id
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eko suswantoro

 Pemberian santunan dari Direksi PTPN X

Safari Ramadhan PTPN X

Mengabdi dan Membantu
Mereka yang Membutuhkan
Ramadan selalu menjadi momen yang tepat untuk berbagi. Seperti tahun-tahun
sebelumnya, PTPN X kembali melaksanakan Safari Ramadhan di bulan suci tahun ini.
Laporan: Sekar Arum

Beragam kegiatan pun dilakukan
untuk menyemarakan Ramadan tahun
ini. Antara lainnya pemberian santunan
kepada 100 anak yatim, pembagian 1.800

paket takjil, dan pemberian sembako
kepada 1.500 kaum dhuafa, tukang becak
dan mereka yang membutuhkan. Ini
merupakan rangkaian dari kegiatan Safari
Ramadan 1438 H sebagai bentuk kepedulian PTPN X kepada masyarakat sekitar.

eko suswantoro

 Tauziah Safari Ramadhan ptpn x.
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Puncaknya, bertempat di Hall Kantor Pusat pada Kamis 15 Juni yang lalu,
diadakan Buka Puasa Bersama dihadiri
oleh segenap jajaran Direksi, Komisaris,
pejabat puncak dan segenap karyawan.
Pada acara tersebut turut hadir 1.000
anak yatim dari lima yayasan dan panti
asuhan.
Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo
Annurogo dalam acara tersebut menjelaskan bahwa momentum Ramadan
adalah saatnya untuk merenung, berserah diri, mengabdi dan membantu
mereka yang membutuhkan.
“Alhamdulillah karena kita dapat
berkumpul bersama untuk bersilaturahim sebelum menjalankan ibadah puasa
di bulan suci Ramadan. Marilah melalui
momen ini kita merefleksi diri terhadap
segala sesuatu yang sudah kita lakukan
selama sebelas bulan sebelumnya,”

www.ptpn10.co.id

varietas
tuturnya.
Ia pun juga berharap semangat kerja
dan produktivitas para karyawan tidak
menjadi kendor bahkan menjadi suatu
tempaan atau ujian bahwa selama puasa
kita bisa memberikan yang lebih baik
kepada diri sendiri, perusahaan dan Allah
SWT. Artinya selain hubungan dengan
manusia, habluminannas, hubungan kita
dengan Allah SWT, habluminallah juga
ditingkatkan.
Tak lupa dalam sambutannya, Dwi
pun meminta doa dari semua pihak, atas
proses giling dan musim tanam tembakau tahun 2017 yang sedang dilewati
PTPN X, agar nantinya proses tersebut
dapat berjalan dengan lancar dan sesuai
dengan target yang diinginkan.
Selain buka bersama 1.000 anak
yatim, diadakan juga pembagian 1.500
bingkisan Ramadan kepada warga yang
kurang mampu sesuai amanat dari
Kementerian BUMN melalui program
BUMN Hadir untuk Negeri. PTPN X sendiri
menggelar kegiatan tersebut di Masjid
Al-Hidayah, Pakis Tirtosari pada Jumat,
(16/06). Bingkisan yang dibagikan berupa
beras, gula, minyak goreng, kecap dan
sirup. Serta ditambah dengan uang tunai.
Dalam sambutannya pada acara
tersebut, Dwi Satriyo Annurogo mengatakan BUMN mendapatkan amanat dari
negara agar kehadirannya bisa dirasakan
secara langsung oleh masyarakat. ”Apalagi di bulan penuh rahmat dan maghfiroh
seperti ini, semua di lingkungan BUMN
mengadakan BUMN berbagi,” ujarnya.
Ketua Dewan Pembina Yayasan
Hidayah, Achmad Sujono memastikan
penerima bingkisan adalah mereka yang
benar-benar membutuhkan. ”Kami meminta data warga tidak mampu dan yang
layak dibantu dari masing-masing RT.
Setelah itu kami verifikasi. Kepada mere
ka yang berhak kemudian diberi kupon
untuk ditukarkan dengan bingkisan ini,”
kata Sujono. Penerima berasal dari 11 RT
di lingkungan RW V Kelurahan Pakis.
Sujono menyampaikan ucapan
terima kasih kepada PTPN X karena
sudah peduli kepada dhuafa. ”Ini sudah
mendekati Lebaran tapi di antara kita
masih ada yang mikir, sampai Lebaran
bisa makan atau tidak. Kami harapkan semoga isi dari bingkisan ini bermanfaat,”
ujarnya.

www.ptpn10.co.id
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 Pemberian santunan oleh Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo.

eko suswantoro

 Pemberian santunan oleh Direktur Operasional PTPN X, Mustaqim.

eko suswantoro

 Pemberian santunan oleh Sekretaris Perusahaan PTPN X.

PTPN X Magz | volume: 023 | Edisi Liputan: Januari - Maret 2017 | 9

varietas

eko suswantoro

 Pemberian sembako dari Direktur Operasional ptpn x, Mustaqim.

PG Djombang Baru Bagikan
2.400 Paket Sembako
Laporan: Sekar Arum

Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang buka giling tahun 2017 PG Djombang
Baru kembali memberikan bantuan kepada
warga sekitar. Kali ini sebanyak 2.400 paket
sembako yang dibagikan.Hal ini merupakan upaya pabrik gula milik PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) X tersebut untuk terus
menjalin kemitraan yang baik dengan
warga di sekitar pabrik.
Pjs General Manager Pabrik Gula Djombang Baru, Edwin Risananto mengutarakan
bahwa pembagian paket sembako tersebut
merupakan agenda rutin tahunan yang
selalu diselenggarakan oleh PG Djombang
Baru dan ke depan pihaknya pun berharap
agenda tersebut akan terus berkelanjutan.
“Ini merupakan bentuk kepedulian
kita bersama bahwa PG Djombang Baru
merupakan bagian dari lingkungan dan
negara. Untuk itu sudah menjadi kewajiban

kita untuk berbagi kepada sesama, terlebih
kepadasiapasaja yang membutuhkan,”
ujarnya.
Ditambahkan Edwin bahwa pembagian
sembako akan dilakukan secara bertahap
di setiap kelurahan. Pembagian sendiri
akan dilakukan di 4 desa di sekitar pabrik
yakni desa Jombang, desa Sambong, desa
Keputihan, desa Pulo Lor, dan beberapa
desa yang lokasinya berdekatan dengan
pabrik gula Djombang Baru.
Pihaknya berharap agar bantuan yang
tersebut bias bermanfaat dan merata
karena semua warga mendapatkan bagian.
Untuk tahap awal ini sebanyak 150 paket
sembako akan diberikan. Selanjutnya untuk
sisanya akan diberikan secara berkala
kepada warga.
Ditambahkan Edwin, bahwa pihaknya
memohon doa agar PG Djombang Baru
semakin maju dan berkembang, sehing
ga bias memberikan kontribusi kepada
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masyarakat yang lebih besar lagi serta
semakin bersinergi membangun hubungan
dengan masyarakat sekitar demi kemajuan
bersama.
Sementara itu, Direktur Operasional
PTPN X, Mustaqim yang hadir dalam kesem
patan tersebut menuturkan, pembagian
paket sembako kepada warga sekitar bertujuan untuk meringankan beban para warga
yang tinggal di daerah pabrik gula.
Tak lupa iapun meminta doa dari para
warga sekitar yang datang, agar buka gi
ling PG Djombang Baru di tahun 2017 ini
dapat berjalan lancar tanpa ada kendala
berarti.
“Di bulan yang penuh berkah ini, kami
pun ingin meminta doa dari bapak ibu
sekalian yang hadir untuk kelangsungan
buka giling PG Djombang Baru. Semoga di
tahun ini produksi di PG Djombang Baru
dapat sesuai dengan target yang diingin
kan,” pungkasnya.
www.ptpn10.co.id

Karyawan PG Toelangan
Berbagi dengan Anak Yatim

varietas

adalah agenda tahunan yang digelar oleh
karyawan PG Toelangan setiap Ramadan.
“Acara ini merupakan bentuk kepedulian karyawan kepada lingkungan,” kata
Sugeng dalam sambutannya pada acara
Doa Silaturahmi bersama Anak Yatim di
Laporan: Siska Prestiwati
KH. Gufron menambahkan dalam
Gedung Pertemuan PG Toelangan, 8 Juni
asmaul husna atau 99 nama Allah, ada yang
2017.
namanya Al Qabidh dimana artinya adalah
Dalam kesempatan tersebut, Sugeng
Puluhan anak kecil yang didampingi oleh
Yang Maha Menyempitkan. Di balik peristijuga tidak lupa memohon doa kepada selukeluarganya tampak dengan tenang di
wa, pasti Allah memiliki tujuan dan maksud
ruh undangan yang hadir untuk mendoadalam gedung pertemuan PG Toelangan.
yang baik untuk hambanya. Karena, Allah
kan sukses giling PG Kremboong. SemenSesekali terdengar suara tawa anak-anak
yang Maha Mengetahui apa yang terbaik
tara, Ketua SPUK PG Toelangan, Ahmad
yang mengisi waktu dengan bercanda.
bagi setiap hambanya.
Muzayyad mengatakan acara ini dihadiri
Suasana berubah menjadi damai, saat
“Di momen Ramadan ini, sangat tepat
oleh 90 anak yatim.
Ustad Sholehudin yang tidak lain Ketua
bagi kita semua untuk terus bersyukur dan
“Alhamdulillah kami masih bisa berbagi
Yayasan Panti Asuhan memulai acara de
dengan anak yatim. Semua dana
ngan istighosah. Disusul dengan
tausiyah oleh KH. Gufron yang
“Alhamdulillah kami masih bisa berbagi dengan anak ini berasal dari uang karyawan
kembali mengingatkan semua
yatim. Semua dana ini berasal dari uang karyawan pribadi yang kami kumpulkan
undangan yang hadir untuk
pribadi yang kami kumpulkan dengan keikhlasan,” dengan keikhlasan,” kata pria
yang akrab disapa Yayat ini.
selalu bersyukur dalam kondisi
Yayat menambahkan karya
apapun.
 Ahmad Muzayyad
Ketua SPUK PG Toelangan
wan PG Toelangan terpanggil
“Kita harus terus mengucapdan tergerak hatinya untuk
kan alhamdulillah dalam kondisi
berbagi,” ungkapnya.
melakukan acara rutin ini. Seperti biasa
apapun, baik itu senang maupun susah.
Di tempat yang sama, General Manager
penerima bantuan ini pun merupakan anak
Apapun kondisi PG Toelangan, kita harus
PG Kremboong dan PG Toelangan, Sugeng
yatim piatu yang tinggal di lingkungan PG
terus mengucapkan alhamdulillah,” ungkap
Purnomo mengungkapkan acara seperti ini
Toelangan.
ustadz asal Prambon tersebut.

Memasuki Bulan Ramadan, seluruh karyawan PG
Toelangan menggelar acara tahunan yaitu berbagi
dengan anak yatim piatu di sekitar lingkungan pabrik.
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varietas

CSR - PG Modjopanggoong

Gelar Pengobatan
Gratis dan Pasar Murah
Tidak hanya fokus ke proses produksi tebu dan mengejar targettarget yang telah ditentukan. PG Modjopanggoong tetap peduli
kepada masyarakat sekitar. Menjelang Bulan Suci Ramadan,
PG milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X yang berlokasi di
Tulungagung ini menggelar pengobatan gratis dan pasar murah.
laporan: Siska Prestiwati

Dengan menyediakan ruangan yang
cukup luas, Bakti Sosial Pengobatan
Gratis PG Modjopanggoong dipadati
masyarakat. Masyarakat sekitar pabrik
gula tersebut bisa datang untuk memerik
sakan kesehatannya secara cuma-cuma.
GM PG Modjopanggoong, Bambang
HN mengungkapkan acara bakti sosial
ini merupakan bentuk kepedulian pabrik
gula kepada masyarakat sekitar. Apalagi
menjelang Bulan Suci Ramadan, kesehat
an sangatlah penting agar masyarakat
bisa menjalankan puasa selama sebulan
penuh tanpa gangguan kesehatan.
“Pengobatan gratis diberikan kepada
sekitar 556 warga dari desa di sekitar PG
Modjopanggoong yaitu di 5 (Lima) Desa,”
ungkap Bambang.

Kelima desa tersebut adalah, sebut
Bambang, Desa Banaran yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2017 tempat di
balai desa Banaran dengan peserta 150
orang. Kemudian, Desa Panggungrejo
yang telah dilaksanakan pada tanggal 22
Mei 2017 tempat di Poliklinik PG Modjo
panggoong dengan peserta 100 orang,
pada tanggal 23 Mei 2017 kegiatan serupa dilakukan di Desa Kates bertempat
di Balai Desa Kates dengan peserta 106
orang, disusul pengobatan gratis di Desa
Jatimulyo pada tanggal 24 Mei 2017 bertempat di balai desa Jatimulyo dengan
peserta 100 orang dan yang terakhir
digelar di Desa Sidorejo pada tanggal 25
Mei 2017 tempat di balai desa Sidorejo
dengan peserta 100 orang.
“Pengobatan yang diberikan adalah pemeriksaan umum seperti tensi, gula darah
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dan pemeriksaan fisik,” kata Bambang.
Bambang menambahkan para peserta sebelumnya sudah menerima undang
an yang diberikan melalui perangkat
desa setempat. Kegiatan ini berlangsung
tertip karena setiap peserta yang datang
langsung melakukan pendaftaran untuk
kemudian menunggu dipanggil untuk
masuk ke bilik periksa. Warga kemudian
diperiksa kondisi kesehatannya secara
umum serta bisa berkonsultasi dengan
dokter yang bertugas. Setelah itu, jika
dibutuhkan bisa mengambil obat se
suai dengan penyakit atau kondisi yang
dikeluhkan.
Selain menggelar pengobatan gratis,
ungkap Bambang lagi, PG Modjopanggoong juga melakukan kegiatan operasi
pasar di Bulan Suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Untuk kegiatan
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varietas

CSR - PG Kremboong

Khitankan 50 Anak

operasi kali ini, kami mengelontorkan
5000 kg gula,” sebutnya.
Bambang menyebutkan 1000
kg didistribusikan ke Pasar Ngantru,
1000 kg di Pasar Ngemplak, 1000 kg
di Pasar Kauman atau Pasar Kliwon,
dan 2000 kg di depan Gol Lembu
Peteng. Untuk pelaksanaan operasi
pasar kemarin, PG Modjopanggoong
terus melakukan koordinasi dengan
pemerintah dan instansi terkait untuk
terus memantau jalannya operasi
pasar ini.
“Diharapkan dengan adanya
operasi pasar ini, harga gula dapat
terkoreksi sehingga masyarakat tak
perlu resah akan harga gula yang
melambung tinggi dan stok yang
terbatas di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri,” tandasnya.

www.ptpn10.co.id

Menjelang buka giling,
berbagai kegiatan dilakukan
pabrik gula. Mulai dari
pertandingan olahraga,
pertunjukan seni dan budaya
hingga kegiatan sosial seperti
donor darah dan khitanan
massal. Seperti yang dilakukan
Pabrik Gula (PG) Kremboong.
Laporan: SAP Jayanti

Suasana PG Kremboong, pagi hari
pertengahan Mei lalu berbeda. Sekitar 50
anak terlihat mengenakan baju koko dan
sarung serta berpeci. Diantara mereka
ada yang berwajah tegang, sebagian
lainnya tetap santai sambil bermain
game dari ponsel pintarnya.
Satu persatu mereka dipanggil
memasuki ruangan untuk dikhitan oleh
petugas. Meski ada beberapa yang tetap
tenang, tidak sedikit yang menjerit menahan sakit saat proses khitan dilakukan.
“Hari ini ada 50 anak yang mengikuti
kegiatan khitanan massal,” kata General
Manager PG Kremboong, Sugeng Purnomo. Anak-anak tersebut berasal dari desa-

desa di ring satu PG Kremboong seperti
Kecamatan Kremboong, Ngoro, Prambon
dan Pacet. Setelah dikhitan, mereka
mendapatkan obat untuk menghilangkan
rasa sakit serta satu buah Al Quran.
Dikatakan Sugeng ini merupakan
salah satu bentuk kepedulian sekaligus
tanggung jawab sosial PG ke masyarakat
sekitar pabrik. ”Kami ingin tetap dekat
dengan masyarakat sekitar pabrik kare
na bagaimana pun pabrik ini berada di
tengah-tengah masyarakat. Kami ingin
kehadiran kami di sini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
Selain khitanan massal, pada hari
yang sama PG Kremboong juga mem
berikan santunan untuk anak yatim.
Tidak hanya itu, memasuki Bulan Ramadan, PG Kremboong juga akan membagikan sembako untuk warga kurang
mampu di empat desa yaitu Kremboong,
Mojorunut, Biting dan Jabon. “Kurang
lebih ada 800 paket. Kami bekerjasama
dengan pemerintah desa untuk mendata
mana warga yang layak mendapatkan
bantuan,” pungkasnya.
Kegiatan lain yang dilakukan yaitu
jalan sehat yang melibatkan masyarakat
di sekitar pabrik. Sedangkan untuk
hiburan, diadakan pertunjukan ludruk
dan pagelaran wayang kulit dan jaranan.
PG Kremboong sendiri pada tahun ini
memulai giling pada 5 Juli dengan total
122 hari giling. 
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varietas

eko suswantoro

 Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo bersama direksi PTPN X
menyerahkan bingkisan.

eko suswantoro
eko suswantoro

 Suasana pembagian bingkisan ramadhan yang berlangsung tertib.

 Panitia BUMN berbagi berpose di depan
Masjid Al-Hidayah, Pakis Tirtosari.

BUMN Berbagi

PTPN X Bagikan 1.500
Bingkisan Ramadan
Laporan: SAP Jayanti

Ramadan menjadi momen yang tepat
untuk berbagi. Tidak ketinggalan PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) X yang
membagikan 1.500 bingkisan Ramadan
untuk warga yang kurang mampu.
Sesuai dengan arahan Menteri BUMN,
Rini M. Soemarno agar BUMN hadir untuk
negeri dan memberikan manfaat nyata,
perusahaan-perusahaan milik negara
menggelar kegiatan bersamaan dengan
momentum Ramadan 1438 H/2017. Ini
menjadi salah satu bagian dari kehadiran
BUMN di tengah-tengah masyarakat
dalam membantu meringankan beban
kebutuhan sehari-hari.
Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo
Annurogo mengatakan BUMN menda
patkan amanat dari negara agar kehadir

annya bisa dirasakan secara langsung
oleh masyarakat. ”Apalagi di bulan
penuh rahmat dan maghfiroh seperti ini,
semua di lingkungan BUMN mengadakan BUMN berbagi,” ujarnya.
PTPN X sendiri menggelar kegiatan
tersebut di Masjid Al-Hidayah, Pakis Tirtosari. Bingkisan yang dibagikan berupa
beras, gula, minyak goreng, kecap dan
sirup. Serta ditambah dengan uang tunai.
Dalam kesempatan tersebut, Dwi
mengenalkan bidang usaha PTPN X kepada masyarakat yang hadir. Bertepatan
dengan giling yang sudah dimulai di beberapa PG serta tembakau yang sedang
memasuki masa tanam, ia meminta doa
dari masyarakat agar giling dan musim
tanam tahun ini diberi kelancaran dan
kemudahan.
Ketua Dewan Pembina Yayasan
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Hidayah, Achmad Sujono memastikan
penerima bingkisan adalah mereka yang
benar-benar membutuhkan. ”Kami meminta data warga tidak mampu dan yang
layak dibantu dari masing-masing RT.
Setelah itu kami verifikasi. Kepada mere
ka yang berhak kemudian diberi kupon
untuk ditukarkan dengan bingkisan ini,”
kata Sujono. Penerima berasal dari 11 RT
di lingkungan RW V Kelurahan Pakis.
Sujono menyampaikan ucapan terima
kasih kepada PTPN X karena sudah peduli
kepada dhuafa. ”Ini sudah mendekati
Lebaran tapi di antara kita masih ada yang
mikir, sampai Lebaran bisa makan atau
tidak. Kami harapkan semoga isi dari bing
kisan ini bermanfaat,” ujarnya.
Sujono menegaskan, Indonesia ti
dak ubahnya seperti rumah besar yang
dihuni beberapa macam masyarakat dan
Pancasila adalah perekatnya. Karena itu,
dalam pembagian bingkisan ini tidak
hanya dikhususkan bagi warga yang
muslim saja.
Kepada penerima, ia berpesan agar
bingkisan yang diterima dimanfaatkan
untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
”Tolong dimanfaatkan untuk keluarga.
Jangan dijual, janji ya,” ucapnya kepada
penerima bingkisan. 
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varietas

Jelang Musim Giling dan Tanam
Tembakau, PTPN X Gelar Istighosah
Tahun ini kembali PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X
menggelar acara istighosah menjelang musim giling
dan musim tanam tembakau. Hal itu dilakukan tidak lain
agar seluruh karyawan diberi kesehatan, dan kemudahan
dalam menjalankan tugasnya sehingga apa yang sudah
ditargetkan bisa terpenuhi.

eko suswantoro

 Suasana istighosah.

Laporan: Siska Prestiwati

Suasana hall Kantor Pusat PTPN X
terasa sangat berbeda dari biasanya.
Suasana damai tercipta dengan terde
ngarnya alunan ayat-ayat suci Al Quran
yang dibaca oleh seluruh karyawan
perusahaan perkebunan tersebut. Di
bawah pimpinan Ustad Abdullah Hasan
dari Majelis Roudhotul Musyawarah
Kemayoran Surabaya, ratusan karyawan
PTPN X larut dalam bacaan tahlil dan
dzikir-dikir yang dilantunkan bersamasama.
Sebelum Ustad Abdullah Hasan
memimpin istighosah, Direktur Utama
PTPN X Dwi Satriyo Annurogo dalam
sambutannya mengungkapkan saat ini,
PTPN X telah tiba pada momen yang
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sangat menentukan yaitu musim giling
dan tanam Tembakau.
“Kita semua berharap agar semua
target-target bisa tercapai secara maksimal. Untuk itu, perlu didukung dengan
semangat dan etos kerja yang sangat
tinggi,” ungkapnya di depan ratusan
karyawan yang menghadiri acara Istigho
sah menyambut Musim Giling dan
Tanam Tembakau 2017 PTPN X, 5 Mei
2017 di Hall Kantor Pusat Jalan Jembatan
Merah, Surabaya.
Dwi Satriyo menambahkan ada tiga
landasan agar setiap keinginan bisa terwujud, ketiga landasan tersebut disebut
ITS. Dimana I adalah Ikhtiar, dengan
ikhtiar, semua karyawan PTPN X punya
semangat pantang menyerah untuk bisa
memenuhi target-target yang sudah

ditentukan.
“Yakinlah, setiap penyakit ada obatnya, begitu juga setiap permasalahan,
Insya Allah akan ada solusinya,” tegasnya.
Sedang untuk huruf T adalah Ta
wakal, sambung Dwi Satriyo, setiap
hamba Allah harus bertawakal dari
seluruh ketentuan-Nya. Yang terpenting
adalah setiap individu yang ada di ruang
an ini akan terus memperbaiki diri serta
berusaha untuk melakukan yang terbaik.
Kalaupun hasil yang didapat kurang
membanggakan maka yang harus dilakukan bersama adalah melakukan evaluasi
untuk kembali memperbaiki diri di masamasa yang akan datang.
Dwi Satriyo menyebutkan untuk
huruf yang terakhir adalah S yaitu Syukur.
Setiap umat Islam harus selalu mensyukuri apa yang telah didapatkan. Sebab,
dengan selalu bersyukur, maka Allah
telah berjanji akan menambah nikmat
bagi hambanya yang selalu mensyukuri
nikmat yang telah diberikan. Untuk itu,
ITS harus bisa dilakukan secara simultan
dan dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemajuan
perusahaan.
“Harapan saya, seluruh karyawan
bahu membahu dan bekerja sama dalam
mencapai tujuan dan cita-cita kita bersama,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Komisaris
Utama PTPN X, Prof Rudi Wibowo me
ngatakan adanya mutasi pejabat puncak
merupakan hal yang biasa terjadi dalam
sebuah perusahaan. Hal itu dilakukan
tidak lain untuk penyegaran bahkan
menjadi sebuah keharusan yang harus
dilakukan secara terus menerus agar
setiap karyawan terus mempunyai sema
ngat untuk belajar, belajar dan belajar.
Prof Rudi menambahkan sebagai
seorang muslim, ITS yang disampaikan
oleh pak Dirut wajib untuk dilakukan. Hal
itu memang mudah diucapkan tapi tidak
mudah untuk dilakukan, namun harus
terus dilatih agar kita semua terbiasa
melakukannya.
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varietas

Tingkatkan Kepercayaan,
PTPN X Gelar Sosialisasi

Core Sampler

Untuk meningkatkan kepercayaan dan kualitas pelayanan kepada para petani, PT
Perkebunan Nusantara X akan menggunakan core sampler untuk musim giling tahun
2017. Untuk menyambut hal tersebut sebelumnya telah diadakan sosialisasi kepada
karyawan dan para petani mengenai penggunaan core sampler pada Selasa 26-27
April yang lalu di PG Gempolkrep dan PG Ngadiredjo.
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varietas

Perserta sosialisasi.
eko suswantoro

laporan: Sekar Arum

mang penting untuk menuju tercapainya
swasembada gula nasional. Selain core
sampler untuk mengetahui rendemen
Seperti diketahui penentuan rendemen
masing-masing petani, saat ini dikemindividu yang transparan dan akurat menbangkan juga teknik budchip yang bisa
jadi salah satu daya tarik petani untuk
memangkas memotong waktu pembibit
membawa tebunya ke pabrik gula. Oleh
an dari lima menjadi tiga tahap dengan
sebab itu diharapkan dengan adanya
kualitas lebih tinggi.
core sampler mampu menjadi jawaban di
“Ini tentunya menjadi temuan yang
tengah peliknya masalah yang ada.
menguntungkan bagi dunia pergulaan
Dijumpai dalam acara sosialisasi
nasional. Saya lihat PTPN X sudah lebih
tersebut, Pjs Kepala Divisi QA, Haryo Gumaju di depan dibanding PTPN
nawan Wibisono mengutarakan
lainnya, karena teknologi dan
bahwa penyelenggaraan sosialisadengan pengaplikasian core sampler yang
peralatan pabrik gula (PG) yang
si core sampler tersebut adalah undimotori oleh PTPN X ini bisa menjadi acuan
ada di Indonesia saat ini masih
tuk memperkenalkan kepada para
atau titik loncat perbaruan di industri gula
karyawan ataupun petani tentang
pada umumnya terlebih untuk mengembalikan didominasi teknologi yang relatif
apa sebenarnya core sampler ini,
kepercayaan para petani yang pernah terkikis. ketinggalan zaman. Selain itu,
optimalisasi kapasitas giling masih
apa manfaatnya, dan bagaimana
menjadi pekerjaan rumah yang
cara pengoperasionalannya.
belum bisa diselesaikan dengan
“Rendemen gula adalah salah
baik,” ungkapnya.
satu indikator baik buruknya
Ditambahkannya, bahwa
industri gula. Banyak faktor yang
berdasarkan tingkat teknologmempengaruhi tinggi rendahnya
inya, pabrik gula di tanah air bisa
rendemen, baik dari on farm maudiklasifikasikan. Pertama, PG
pun off farm. Selama ini, rendedengan teknologi dan peralatan
men sering menjadi masalah yang
sangat baik berjumlah 15 unit.
memicu saling ketidakpercayaan
Kedua, PG dengan teknologi
para pelaku usaha, khususnya
dan peralatan sedang berjumlah
antara petani dan pabrik gula.
14 unit. Dan ketiga, PG dengan
Itu sebabnya diharapkan setelah
teknologi dan peralatan usang
sosialisasi ini baik karyawan atauSementara itu, Prof. Setiyabudi, seberjumlah 33 unit.
pun petani dapat menelaah pentingnya
orang akademisi dan juga pengamat per“Saya berharap bahwa dengan
penggunaan alat ini,” terangnya.
gulaan nasional yang ikut serta dalam aca
pengaplikasian core sampler yang dimoDitambahkan pria yang kerap disapa
ra tersebut menjelaskan bahwa masalah
tori oleh PTPN X ini bisa menjadi acuan
Soni ini, penerapan teknologi core samteknologi memang masih menjadi isu
atau titik loncat perbaruan di industri
pler ini menjadi jawaban akan perma
penting pengembangan tanaman tebu.
gula pada umumnya terlebih untuk
salahan yang rentan muncul pada setiap
“Dalam beberapa tahun ke belakang,
mengembalikan kepercayaan para petani
musim giling. Apalagi, teknologi core
produktivitas tanaman tebu memang tuyang pernah terkikis. Karena jika acuan
sampler ini sudah mendapatkan dukung
run cukup signifikan karena anomali iklim.
kita pada pencapaian swasembada gula
an dari pemerintah dengan keluarnya
Namun meskipun demikian tetap ada PG
maka sudah menjadi tanggung jawab
Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 87
yang berkinerja bagus,” ujarnya.
bersama, baik pemerintah, petani tebu
tahun 2014 tentang petunjuk pelaksana
Masalah teknologi menurutnya memaupun industri gula,” pungkasnya.
an peraturan daerah Provinsi Jawa Timur
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nomor 17 tahun 2012 tentang peningkatan rendemen dan hablur tanaman
tebu Bab V Pasal 11 yang berbunyi nilai
faktor kristal (FKr) hanya digunakan
untuk pabrik gula yang menggunakan
sistem core sampler dengan nilai minimal
FKr 1,0. PTPN X sendiri telah melakukan
kajian dan uji coba teknologi core sampler sejak tahun 2012 yang bekerja sama
dengan  Pusat Penelitian Perkebunan
Gula Indonesia (P3GI).
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varietas

Musim Giling 2017

Dirut Holding Perkebunan
Tinjau Pabrik Gula
Untuk memastikan komoditi gula mencetak laba pada musim giling tahun 2017, Direktur Utama
Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Dasuki Amsir melakukan
kunjungan ke pabrik gula. Antara lain PG Gempolkrep dan PG Djombang Baru milik PTPN X.
Laporan: Siska Prestiwati

Memasuki musim giling, Dasuki Amsir
melakukan inspeksi mendadak ke dua pabrik
gula milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
X yaitu PG Gempolkrep dan PG Djombang
Baru. Selama lebih dari 30 menit, orang
nomor satu di Holding Perkebunan tersebut
blusukan ke dalam PG Gempolkrep untuk
melihat proses produksi secara langsung dan
mendapatkan informasi secara detil tentang
proses produksi dan hasil produksi yang
sudah ada.
Didampingi Direktur Utama PTPN X, Dwi
Satriyo Annurogo dan jajarannya, Direktur
Utama PTPN XI, M Cholidi dan beberapa
pejabat puncak dari PTPN X dan PTPN XI,
Direktur Holding Perkebunan, Dasuki Amsir
melihat proses pengolahan dari tebu hingga
menjadi gula kristal putih dan melihat
gudang gula di PG Gempolkrep. Selanjutnya
Dasuki Amsir melakukan dialog singkat di
Gedung Pertemuan PG Djombang Baru.
“Kunjungan saya kali ini tidak lain ingin
melihat proses produksi gula berbasis tebu,
Jawa Timur sedikitnya ada 27 pabrik gula
diantaranya 11 PG milik PTPN X dan 16
PG milik PTPN XI,” ungkap Amsir di depan
seluruh pejabat puncak PG Gempolkrep dan
PG Djombang Baru, Sabtu 17 Juni 2017 di
Gedung Pertemuan PG Djombang Baru.
Amsir menjelaskan selama ini, tak sedikit
pabrik gula yang idle capacity. Ke depan,
semua pabrik gula milik PTPN ini harus bisa
mengubah keadaan. Yang harus dilakukan,
ujar Amsir, adalah seluruh karyawan harus
bekerja sesuai dengan Standard Operating
Procedure (SOP) dan manajemen Tebang
Muat Angkut yang tepat dan sesuai dengan
kebutuhan pabrik gula. “Sehebat-hebatnya
pabrik gula kalau on farm-nya jelek maka
tidak ada artinya,” tegas Amsir.
Sebelumnya Kepala Divisi Operasional

Tebu dan Aneka Tanaman PTPN III (Persero) Holding Perkebunan, Putu Sukarmen
mengatakan kunjungan kali ini dalam
rangka monitoring dan evaluasi kinerja gi
ling 2017. Holding berharap di musim giling
tahun 2017 ini, komoditi gula jangan sampai
menjadi komoditi yang merugi.
“Diharapkan komoditi gula bisa berkontribusi positif seperti sawit dan karet,”
ungkap Putu.
Namun, sambung Putu, kalau dilihat
antara RKAP dan taksasi produksi secara
holding gula sudah ada potensi penurunan
produksi. Bahkan potensi penurunnya bisa
mencapai 100 ribu ton gula. Kalau asumsi
harga gula Rp 10.000/kg maka akan ada
penurunan sales revenue sebesar Rp 1 Triliun, kekhawatiran ini jangan sampai terjadi.
Putu menambahkan menurut data sampai hari giling 1 bulan, PTPN X masih leadernya rendemen. Meski begitu, rendemen di
PTPN X masih bisa ditingkatkan lagi.
Masih menurut Putu, dari kebersihan
dan kesegaran tebu yang masih bisa diting-
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katkan lagi. “Saya yakin potensi rendemennya tidak 7,5 persen tetapi bisa lebih dari 8
persen,” imbuhnya.
Putu menambahkan evaluasi seperti
ini akan dilakukan secara periodik, yaitu
dua bulanan untuk harga pokok produksi
(HPP). Bagi PTPN yang HPPnya naik dari
RKAP maka direktur utamanya akan diminta
untuk melakukan presentasi terkait langkahlangkah dan upaya apa yang akan dilakukan
untuk menekan HPP, hal ini sangat penting
dilakukan karena harga gula cenderung
turun.
“HPP rata-rata holding gula sebesar Rp
10.700/kg, kalau harga jual gula Rp 10.500/
kg maka kita akan rugi,” tegasnya.
Putu menegaskan yang menjadi poin
penting adalah penataan pabrik gula atau
regruping. Musim giling tahun 2017 ini menjadi penentu, kalau petani merasa merugi
maka dampaknya kepada penambahan
areal tebu dan regruping pabrik gula yang
akan dilakukan pada musim giling tahun
2018.
www.ptpn10.co.id
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Pameran produk pertanian HKTI

Mantapkan Kemandirian
Petani melalui Pameran
dan Promosi
Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang aktif memberikan
sumbangsih bagi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Untuk itu,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengharapkan adanya kemandirian
petani dan peningkatan daya saing petani untuk bisa terus bersaing di
tengah sulitnya persaingan dan kian menyempitnya lahan pertanian.
Laporan: Siska Prestiwati
Dari puluhan peserta pameran, satu stand
cukup menarik perhatian pengunjung. Stand
tersebut tidak lain stand milik PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) X yang memasarkan produk
anak perusahaan PT Mitratani Dua Tujuh yaitu
Edamame, aneka olahan edamame dan okra.
Selain itu, di dalam stand tersebut juga dipamerkan aneka produk dari PT Dasaplast yang
memproduksi aneka flexible packaging.
Kepala Urusan Komunikasi Perusahaan
PTPN X, Soetono Effendi BU mengatakan
PTPN X ikut serta dalam pameran
yang diadakan oleh HKTI dengan
memamerkan produk-produk bukan hanya PTPN X saja yaitu gula
pasir, tembakau dan cerutu, tetapi
juga produk anak perusahaan
yaitu PT Mitratani Dua Tujuh dan
PT Dasaplast.
“Untuk gula kami sediakan 300
kg dengan harga Rp 12.000/kgnya. Sedang untuk tembakau lebih
ke edukasi untuk masyarakat saja,”
kata Soetono.
Tidak jauh berbeda dengan
Soetono, Kepala Divisi Pemasaran
PT Mitratani Dua Tujuh, Kartika Anggraeni
mengungkapkan pameran di Grand City
tersebut tujuannya lebih untuk mengedukasi
masyarakat dan membuka pasar baru.
“Rata-rata yang datang kemarin tanya
tentang bibit edamame bisa dibeli dimana
karena banyak yang ingin budidaya. Kami
menjelaskan bahwa kami tidak menjual
bibit,” ungkap Neni, begitu dia akrab disapa.
Selain itu, sambung Neni, selama pa
meran pihaknya memberikan edukasi
tentang teknologi budidaya edamame yang
tidak murah dan tidak mudah. Kalaupun
memaksa untuk budidaya tentunya tumbuhannya bisa tumbuh namun hasilnya akan
www.ptpn10.co.id

kurang maksimal dan berpotensi rugi bagi
petaninya.
“Kami kemarin hanya menjual kurang
dari 30 kg edamame karena tujuannya untuk
edukasi. Kalau ada yang mau beli maka kami
akan memberikan alamat distributor kami,”
imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Provinsi
Jawa Timur Saifullah Yusuf menyebutkan
tahun 2016 Jatim memberikan sumbang
an produksi padi sebesar 17,18 persen,
jagung 26,61 persen, kedelai 31,96 persen,
gula 55,43 persen, susu 53 persen, telur 25

persen, dan daging sapi 22 persen terhadap
kebutuhan nasional. Agar Jawa Timur terus
bisa menopang kebutuhan nasional, maka
harus segera dilakukan upaya meningkatkan
produksi komoditas pertanian dan perkebun
an, khususnya komoditi bahan pokok.
“Agar Jawa Timur bisa terus menjadi
penopang kebutuhan nasional maka diperlukan peran semua pihak, termasuk para
petani yang tergabung dalam HKTI agar
peran Jatim dalam mendukung ketahanan
nasional terus berlanjut,” kata Gus Ipul dalam
sambutannya pada acara Pembukaan Pameran Produk Pertanian yang diselenggarakan
HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)

di Grand City Mall Surabaya, Jumat (19/5).
Pameran produk pertanian Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim 19-21
Mei di Grand City Surabaya sukses memikat
konsumen dari dalam dan luar negeri. Selama empat hari penyelenggaraan pameran,
lebih dari 2000 pengunjung hadir untuk
melihat hasil produk dan olahan para petani
Jatim itu. Capaian ini juga menguntungkan
dari sisi transaksi.
Berdasar laporan panitia, total transaksi
selama empat hari penyelenggaraan pameran kurang lebih mencapai satu miliar.
Jumlah ini belum termasuk pesanan sejumlah perusahan dari luar negeri, seperti Korea
Selatan, Taiwan, Malaysia dan Jepang.
“Hasil ini melebihi ekspektasi kami. Meski
waktu begitu pendek dan peserta terbatas,
namun, animo konsumen cukup besar.
Mereka begitu senang melihat produkproduk pertanian yang begitu bagus dan
berkualitas,”kata Ketua Panitia Pameran
Produk Pertanian HKTI Jatim, Ibnu Setiawan.
Pihaknya optimistis, hasil tersebut akan
menguntungkan petani di Jawa Timur.
Apalagi, para pembeli tersebut rata-rata adalah perusahaan besar. Termasuk juga pengelola café, restaurant dan hotel di Jakarta.
“Mereka sangat berharap bisa bekerjasama dengan petani lokal
jatim. Sehingga bisa menyuplai
semua kebutuhan yang mereka
inginkan,”katanya.
Sedangkan Ketua DPP HKTI
Jatim Ahmad Nawardi menyambut gembira hasil tersebut,
sebab wadah yang dibuatkan
HKTI benar-benar bermanfaat
bagi para petani di Jawa Timur.
“Hasil ini menjadi tantangan
para petani dan HKTI sebagai
pendamping. Kami semua harus
bisa menjawab kebutuhan itu
dengan kualitas produksi yang
lebih baik lagi,” tandasnya.
Menurut Nawardi, kegiatan pameran
adalah pintu bagi petani-petani di Jawa
Timur untuk terus maju. Melalui kegiatan
itu, mereka bisa memperluas jaringan. Tidak
hanya di lokal Indonesia, tetapi juga Jawa
Timur. Karena itu, kegiatan pameran akan
menjadi agenda rutin HKTI.
“Kami sudah mendesain untuk pemeran
2018 nanti. Bahkan skalanya akan kami
perluas. Tidak hanya nasional. Tetapi Internasional. Kami sudah berkoordinasi dengan
Badan Pusat Distribusi Pangan Kementrian
Pertanian untuk rencana ini,” ujar pria yang
juga Wakil Komite II DPD RI ini.
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Kementerian pertanian - RI

Targetkan 10 Ribu Hektar
Kebun Tebu Baru di Jawa Timur
Kepastian pasok bahan baku tebu bagi pabrik gula di Indonesia sangatlah penting. Pasalnya,
tidak sedikit pabrik gula di Indonesia baik milik BUMN maupun milik swasta yang kekurangan
pasok bahan baku tebu saat tiba musim giling. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui
Direktorat Jenderal Perkebunan menargetkan adanya penambahan kebun tebu baru pada
tahun 2018 sebanyak 15 ribu hektar, dimana10 ribu hektar difokuskan di Provinsi Jawa Timur.
Laporan: Siska Prestiwati
Untuk mewujudkan target pemerintah akan
swasembada gula di Indonesia, Kementerian
Pertanian terus melakukan berbagai upaya.
Salah satunya adalah mendorong adanya penambahan luas areal lahan tebu di Indonesia.
Direktur Tanaman Semusim dan Rempah,
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Agus Wahyudi mengatakan
beberapa tahun terakhir, Industri gula di tanah air mengalami masalah yang cukup berat. Banyak faktor yang mempengaruhi hal
tersebut, salah satunya permasalahan pasok
bahan baku tebu, baik kuantitas maupun
kualitas yang belum bisa terpenuhi.
“Solusi untuk permasalahan ini adalah
peningkatan produktivitas,” ungkap Agus
ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pabrik
Gula Gempolkrep, Senin, 8 Mei 2017.
Masih menurut Agus, pihaknya telah melakukan evaluasi program-program
yang telah dilakukannya selama beberapa
tahun yang lalu. Dari hasil evaluasi tersebut, pihaknya memilih satu jalan yang bisa
memberikan harapan untuk meningkatkan
produktivitas tebu milik petani.
“Untuk meningkatkan produktivitas tebu,
kami menerapkan metode segitiga emas,
yaitu petani, pabrik gula dan pemberi jasa
untuk membantu petani dalam melakukan
budidaya,” jelasnya.
Nantinya, sambung Agus, pabrik gula

berperan sebagai pembina teknik kepada
petani dan ada pihak ketiga yang akan membantu petani dalam melakukan semua kegiat
an budidaya tebu hingga tebang muat angkut. Selama ini, harga pokok produksi (HPP) di
tingkat petani atau kebun sangatlah tinggi.
Agus menjelaskan dengan adanya pihak
ketiga yang menjadi pelaksana dalam pekerjaan budidaya tebu secara mekanisasi, maka
permasalahan tenaga kerja yang kian sulit
akan bisa teratasi.
“Kami sengaja berkunjung ke PG Gempolkrep karena PG Gempolkrep adalah satusatunya PG yang berhasil menerapkan regrouping lahan tebu rakyat. Untuk itu, kami
ingin menggali informasi baik dari pabrik
gula maupun dari petani,” paparnya.
Agus menjelaskan dengan sistem regrouping yang diterapkan oleh PG Gempolkrep terhadap tebu rakyat, terbukti bisa
meningkatkan produktivitas tebu baik dari
sisi kuantitas maupun kualitas tebu. Sebab,
kegiatan budidaya tebu dilakukan secara
mekanisasi sehingga semua pekerjaan kebun
bisa dilakukan tepat waktu dan lebih cepat
karena tidak membutuhkan banyak tenaga
kerja.
“Kami ingin menerapkan regrouping TR
ini ke seluruh petani tebu di Indonesia,” katanya.
Sebab, kata Agus, selama ini Kementerian
Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah banyak mengucurkan dana dan
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memberikan bantuan berupa alsintan ke
petani di seluruh Indonesia.
“Sayangnya, banyak dari alsintan yang
kami berikan tidak terawat, rusak dan mangkrak,” tegasnya.
Harapan kami, sambung dia, dengan ada
nya sistem segitiga emas ini, alsintan tersebut
bisa digunakan dengan maksimal. Pihaknya
juga berharap bantuan dan dukungan dari
PG bila ada alsintan yang rusak untuk membantu perbaikannya.
Masih menurut Agus, pihaknya juga sudah menginventarisir alsintan yang telah
diberikan ke petani, rencananya pihaknya
akan menarik kembali alsintan yang tidak
digunakan dan akan kembali disalurkan ke
koperasi tani atau kelompok tani yang benarbenar membutuhkan alsintan.
“Kembali ke masalah pasok bahan baku
tebu,kami menargetkan adanya penambah
an lahan atau kebun tebu baru seluas 15 ribu
hektar di Indonesia, khusus Jawa Timur kami
targetkan 10 ribu hektar di tahun 2018 mendatang,” sebutnya.
Mengapa Jawa Timur paling banyak?
Agus menjelaskan data di Direktorat Jenderal
Perkebunan mencatat di Indonesia luas kebun tebu ada 450 ribu hektar dan 220 ribu
hektar ada di Jawa Timur. Maka tidak heran,
bila pihaknya memfokuskan dan menargetkan adanya tambahan kebun tebu baru di
Jatim seluas 10 ribu hektar di tahun 2018
mendatang.

www.ptpn10.co.id
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Pelatihan Proper

Concern Pengelolaan
Lingkungan, PTPN X
Tingkatkan Proper
Laporan: Sekar Arum

Pengelolaan lingkungan suatu ke
giatan industri menjadi hal mutlak yang
harus menjadi perhatian. Sama halnya
dengan PTPN X yang begitu concern
terhadap hal ini. Untuk itu perusahaan
pelat merah tersebut menggelar In
House Training Proper kepada semua unit
usahanya pada 4-5 Mei yang lalu di Hotel
Tanjung, Tretes.
Pjs Kepala Divisi Pengolahan, Marshall
Gerard Pattiasina mengutarakan bahwa
tujuan dilaksanakan in house training ini
adalah untuk meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan
lingkungan sekaligus menimbulkan efek
stimulant dalam pemenuhan regulasi
lingkungan dan nilai tambah terhadap
pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energy dan community development.
“Dengan pelatihan ini diharapkan
semua unit usaha mampu memahami
pentingnya proper bagi Perusahaan dan
memahami mekanisme penilaian proper.
www.ptpn10.co.id

Serta agar mampu menyusun rencana
dan menerapkan persyaratan proper
untuk penilaian hijau secara komprehensif dan lintas fungsi di Perusahaan,”
terangnya.
Ditambahkan Marshall bahwa proper
merupakan salah satu sarana kebijaksanaan (policy tool) dalam rangka mendorong penataan pertanggungjawaban
perusahaan terhadap pengelolaan
lingkungan di sekitar perusahaan dan
lingkungan terdampak.
Untuk PTPN X sendiri, beberapa unit
usaha telah memiliki proper biru. Untuk
proper hijau telah dimiliki oleh PG Gempolkrep dan ditargetkan tahun ini ada
dua PG yang bakal memperoleh proper
hijau yakni PG Pesantren Baru dan PG
Djombang Baru.
“Ke depan kami akan terus berupaya
agar PG lainnya mendapatkan proper
hijau, saat ini masih dalam persiapan dan
pemantapan,” tandasnya kembali.
Sementara itu hadir dalam kesempat
an yang sama, Irvan Ramadiansyah dari

Direktorat Pengendalian Pencemaran
Udara Kementerian Lingkungan Hidup
yang hadir menjadi pembicara mengutarakan bahwa kebijakan proper saat
ini berkaitan erat dengan pemberian
informasi penataan lingkungan hidup
kepada masyarakat, sehingga masyarakat
mampu menyikapi secara aktif informasi
tingkat penaatan proper suatu perusahaan, dengan memberikan respon
tertentu (baik atau buruk).
“Dengan adanya penilaian proper
ini, diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan
kinerja perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Penilaian Proper tidak
saja berfungsi untuk mengetahui kinerja
perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, melainkan juga
dapat menaikkan citra perusahaan dalam
skala yang lebih tinggi. Dalam penilaian
proper, terdapat lima kriteria peringkat
yaitu Hitam, Merah, Biru, Hijau, dan
Emas,” jelasnya.
Perusahaan yang mengerti, memahami, dan sungguh-sungguh dalam
melakukan pengelolaan lingkungan
hidup, mampu terhindar dari peringkat
Hitam atau Merah dan tidak sulit untuk
mencapai peringkat yang lebih tinggi.
“Training ini akan memberikan pemahaman mengenai penilaian Proper serta
hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan sehingga mampu memperoleh
peringkat yang baik dalam pengelolaan
lingkungan hidup,” tambahnya.
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eko suswantoro

 Kunjungan Dirut PTPN X dan Peresmian Poli Eksekutif RS Gatoel, Mojokerto.

Rumah Sakit Gatoel

Hadirkan Poliklinik Eksekutif
Pertama di Mojokerto
Tantangan dalam mengelola rumah sakit yang semakin
meningkat seiring dengan semakin ketatnya kompetisi,
membuat rumah sakit terus melakukan inovasi. Sama
halnya seperti yang dilakukan oleh RS Gatoel dalam
menjawab tantangan pasar.
Laporan: Sekar Arum

Rumah sakit milik PT Nusantara Medika
Utama (anak perusahaan PTPN X, red.) ini
menghadirkan Poliklinik Eksekutif Pertama di Mojokerto. Pada Senin 17 April
yang lalu, Direktur Utama PTPN X, Dwi
Satriyo Annurogo berkesempatan meresmikan langsung klinik tersebut dengan
didampingi Direktur Utama PT Nusantara
Medika Utama (NMU) dr. Ary Sylviati dan
Kepala RS Gatoel dr. Noer Evaliana.

Dalam sambutannya, Dwi menuturkan kebanggaannya karena RS Gatoel
berhasil melakukan ekspansi dan menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini
tentu menjadi terobosan yang sangat
besar bagi Manajemen RS Gatoel pada
khususnya dan PT NMU pada umumnya.
“Pertumbuhan rumah sakit menimbulkan kompetisi yang semakin ketat.
Pelanggan semakin selektif karena
mempunyai pilihan yang kian beragam.
Ini merupakan tantangan yang akan
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mempengaruhi keberlanjutan Rumah
Sakit. Oleh karena itu diperlukan alternatif strategi bersaing yang tepat agar
rumah sakit mampu bersaing dengan
competitor lainnya. Kondisi lingkungan
usaha demikian mengharuskan Rumah
Sakit meningkatan kualitas dan mutu
layanan agar tetap sukses, baik ditingkat
operasional, manajerial maupun strate
gis. Dan RS Gatoel berhasil menjawab hal
tersebut,” paparnya.
Keberadaan poli ini nantinya, lanjut
Dwi, diharapkan akan member kemudah
an bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Sehingga siapapun yang
perlu mendapatkan perawatan tidak
harus berobat ke luar kota atau ke luar
negeri untuk mendapatkan pelayanan
eksekutif karena sudah terpenuhi di RS
Gatoel.
www.ptpn10.co.id
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Sementara itu dalam kesempatan
yang sama Direktur Utama PT Nusantara
Medika Utama (NMU) dr. Ary Sylviati
menjelaskan dengan hadirnya Poliklinik Eksekutif, kebutuhan masyarakat
Mojokerto dan sekitarnya untuk men
dapatkan layanan kesehatan yang ber
kualitas, namun tetap mengutamakan
kenyamanan terjawab sudah. Mengu
sung motto ‘One Stop Service’, pasien
dapat merasakan nyamannya rangkaian
pelayanan mulai pendaftaran, pemeriksaan oleh dokter spesialis, pemeriksaan
penunjang, farmasi, dan pembayaran dilakukan dalam satu gedung tanpa harus
melalui antrian panjang.
“Mudah, cepat dan nyaman merupakan tagline kami untuk Poliklinik
Eksekutif ini. Diharapkan pula pasien
yang dating akan merasa puas sehingga
dapat selalu dikenang di hati. Ke depan
pula kami akan terus berupaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan
membangun poliklinik eksekutif serupa
di semua rumah sakit di bawah naungan
kami,” jelasnya.
Ditambahkan Ari, bahwa tidak sembarang rumah sakit dapat mendirikan
layanan poliklinik khusus dan premium
ini. Sesuai Permenkes N0. 11 Tahun 2016,

eko suswantoro

 Peresmian Poli Eksekutif RS Gatoel ditandai dengan pemotongan pita.

pelayanan tersebut hanya dapat diadakan oleh rumah sakit yang telah terakre
ditasi. RS Gatoel sendiri, telah lulus akre
ditasi paripurna sejak 13 Desember 2016.
Poliklinik Eksekutif RS Gatoel diba
ngun sejak Agustus 2016 dengan luas
bangunan 660 meter persegi dan berada

di lantai tiga. Terdapat empat ruangan
dan tenaga ahli spesialisasi yang semua
sudah terdapat di RS Gatoel. Letaknya
pun juga sangat strategis karena juga
dekat dengan food court di lantai dua.
Jam operasional dimulai pukul 07.00 WIB
hingga pukul 21.00 WIB.

eko suswantoro

 Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo meninjau fasilitas Poli Eksekutif RS Gatoel, Mojokerto.

www.ptpn10.co.id
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Seminar Nasional & Call for Papers Penelitian Tembakau

Gali Kegunaan Lain Tembakau

Laporan: SAP Jayanti

Keberadaan tembakau di mata publik
masih memicu kontroversi. Sebagian
publik masih menganggap komoditas
tembakau hanya identik dengan rokok
dan cerutu saja dan membawa dampak
buruk bagi kesehatan.
”Tapi kenyataannnya, tembakau
justru sudah menghidupi jutaan keluarga di Indonesia sejak beberapa abad
silam,” kata Kepala Penelitian Tembakau
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, Erna
Anastasia saat membuka Seminar Nasional Call For Papers ‘Upaya Memajukan
Industri Berbasis Tembakau di Indonesia’
di Jember, Selasa (19/4/2017). Selain itu
tembakau, seperti tembakau Deli, Vorstenlanden dan tembakau Besuki juga
telah menjadi bagian dari identitas dan
budaya bangsa.
Di sisi lain, Erna menuturkan bahwa
dari tanaman yang bernama Latin Nicotiana Tobacco ini bukan hanya daunnya
saja yang bisa dimanfaatkan. Namun
seluruh bagian tembakau mulai dari akar,
batang, daun hingga bunga berikut limbah dari hasil budidaya dan pengolahan
tembakau, semuanya memiliki kegunaan
yang luar biasa. Budidaya dan pengolahan tembakau yang baik dan benar dapat
menjadi multiplier effect bagi peningkat
an kesejahteraan masyarakat.
Tembakau tidak hanya bisa diguna-

kan untuk bahan baku rokok dan cerutu
saja. Tanaman ini ternyata memiliki
banyak kegunaan yang baik untuk tubuh
manusia.
Dari naskah yang masuk untuk Call
for Papers Penelitian Tembakau PTPN X,
bisa terlihat bahwa tembakau tidak hanya
untuk rokok saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tembakau bisa dimanfaatkan untuk bahan farmasi, makanan sehat,
industri biokimia dan lain-lain.
”Hasil penelitian yang ada berhasil
membalik pemikiran selama ini. Diharapkan nantinya penelitian-penelitian ini
bisa mendukung pengembangan industri berbasis tembakau,” kata Direktur
Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo
pada kesempatan yang sama.
Di PTPN X sendiri, dikatakan Dwi reali
sasi areal tanam tembakau sudah mencapai 878 ha. Sedikit melebihi RKAP yang
telah ditetapkan yaitu seluas 875 ha.
Untuk pemasaran tembakau, ia berharap Divisi Tembakau bisa menangkap
peluang yang ada dari negara-negara
seperti Eropa, China, India dan Kanada.
”Untuk pemasaran tembakau perlu kege
sitan, intuisi. Tidak bisa hanya menunggu
konsumen, kita harus bergerak lebih
lincah mencari pasar,” tuturnya.
Sementara itu Komisaris Utama PTPN
X, Rudi Wibowo menambahkan tembakau Indonesia sudah dikenal di pasar
dunia, selain Amerika Latin. Itu tentunya
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tidak terlepas dari kekhasan yang dimiliki
tembakau Indonesia.
”Tembakau juga bisa menjadi trademark suatu daerah. Misalnya, ingat
tembakau, ingat Jember. PR-nya adalah
mendudukkan tembakau sebagai komoditas yang tidak hanya bernuansa
ekonomi saja tetapi juga sosial dan
budaya,” kata Rudi.
Dalam Call for Papers kali ini, dari 207
naskah yang masuk, dipilih enam nominator untuk mempresentasikan karyanya.
Karya tiga mahasiswa Institut Pertanian
Bogor (IPB) yaitu Naufal Bayu Prasetyo,
Oriza Adriant dan Rio Bayu Pratama
dengan ‘Optimalisasi Teknologi DNA
Rekombinan Pada Tanaman Tembakau
dengan TMV (Tobacco Mosaic Virus)
sebagai Carrier untuk Produksi Hormon
Insulin Bagi Penderita Diabetes’ terpilih
menjadi pemenang pertama dan berhak
menerima hadiah sebesar Rp 10 juta.
Sedangkan pemenang kedua yaitu
Sholahuddin Alayyubi, Deriko Eduwardo
De Seus dan Ivone Marselina Nugraha
dengan karya ‘Ostoni (Osmotin Tobacco
For Furniture): Diversifikasi Produk Tembakau Kualitas Rendah untuk Mengatasi
Permasalahan Jamur Pada Furniture’. Dan
pemenang ketiga yaitu Andri Wardani
dan Fresty Nurmala Sari dari Universitas
Jember dengan judul ‘Inovasi Pembuat
an Soft Candy dari Ekstrak Tembakau
Sebagai Pengganti Rokok’. 
www.ptpn10.co.id

Dengan Semangat Pancasila
Bersama Meraih Target

varietas

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X merayakan
Hari Lahir Pancasila dengan berbagai kegiatan
sederhana namun khidmat. Diharapkan
dengan membawa semangat Pancasila, seluruh
karyawan bisa bekerja dengan maksimal dan
bersama-sama untuk meraih target-target yang
telah disepakati di tahun 2017.
Laporan: Siska Prestiwati

Ratusan karyawan PTPN X berkumpul
di Auditorium Kantor Pusat X di Jalan
Jembatan Merah Surabaya. Perayaan
yang baru kali pertama digelar ini cukup
meriah. Di awal acara para peserta dihibur dengan adanya penampilan teatrikal disusul dengan pembacaan puisi
yang juga bertema tentang Pancasila,
serta pemutaran film dokumenter lahirnya Pancasila.
Dalam sambutannya, Direktur Utama
PTPN X Dwi Satriyo Annurogo mengatakan acara peringatan Hari Lahir Pancasila
ini momentum yang baik dan tepat bagi
seluruh Karyawan PTPN X untuk kembali
mengingat dan menguatkan nilai-nilai
dasar Pancasila serta dapat melaksanakannya dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Dwi Satriyo menambahkan Pancasila
selain sebagai dasar negara, Pancasila
juga merupakan rumusan dan pedoman
kehidupan berbangsa dan bernegara
bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan yang
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ada hendaknya tidak
menjadikan perpecahan
tetapi pemersatu.
“Perbedaan bukan
menjadi penghalang
tetapi sebaliknya justru
bisa sa
ling mengisi. Semangat inilah yang harus
kita contoh dan kita terapkan di PTPN X,”
kata Dwi Satriyo.
Dwi Satriyo menambahkan semangat
persatuan di atas kebhinnekaan ini yang
harus terus dikobarkan di jiwa seluruh
karyawan PTPN X. Sehingga segala
perbedaan bukan lagi penghalang, justru
sebuah modal besar untuk dapat saling
melengkapi satu dengan lainnya.
“Sekali ini, semangat ini pula yang
harus kita terapkan dalam setiap proses
bisnis yang dilakukan di PTPN X,” tegas
Dwi Satriyo.
Masih menurut Dwi Satriyo, saat ini,
PTPN X memasuki masa giling dan tanam
tembakau tentunya semua karyawan
berharap bisa mencapai semua targettarget yang ada. Bekerja dengan jujur, tulus, dan ikhlas, tentunya semua berharap
PTPN X bisa berkontribusi dengan maksi-

mal
dan mewujudkan
target pemerintah untuk swasembada
gula.
Di tempat yang sama, Sekretaris
Perusahaan PTPN X, Adi Santoso meng
ungkapkan acara peringatan Hari Lahir
Pancasila ini dilaksanakan sesuai dengan
surat edaran dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian BUMN dan
Surat dari Holding. “PTPN X melaksanakan Pekan Pancasila sejak tanggal 29 Mei
yang lalu dengan memutar lagu-lagu
perjuangan, memasang spanduk bertuliskan Saya Indonesia Saya Pancasila,
mengikuti upacara bendera tanggal 1
Juni 2017 di PTPN XI dan puncak pera
yaannya adalah hari ini,” kata Adi.
Acara yang diselenggarakan secara
sederhana namun hikmat ini ditutup
dengan dinyanyikannya lagu Saya Indonesia Saya Pancasila oleh seluruh karya
wan yang menyematkan pin Garuda di
seragam kerja mereka. 
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Pesan ’AADC’ untuk Pejabat
Puncak yang Baru Dilantik
Laporan: SAP Jayanti

Dalam rangka meningkatkan kinerja
perusahaan serta adanya beberapa
pejabat yang memasuki masa purna
tugas, PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
X melantik pejabat-pejabat baru untuk
mengisi posisi sebagai pejabat puncak.
Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo melantik 10 General Manager,
5 Kepala Divisi dan 1 Adhoc pimpinan
proyek.
Direktur Utama PTPN X dalam

sambutannya mengatakan, di tengah
kondisi politik dan ekonomi yang penuh
turbulensi, ia menyampaikan pesan
yang diharapkan bisa diimplementasikan. ”Mudahnya disingkat menjadi
AADC,” ujarnya.
'A' yang pertama adalah adaptasi.
Pada era seperti saat ini, segala sesuatu
bisa berubah setiap saat. Sama seperti
halnya dengan jabatan. Sebagai pejabat
baru, harus mampu melakukan adaptasi
dengan tugasnya yang baru. Begitu
juga dengan jajaran di bawahnya juga
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dituntut mampu beradaptasi dengan
pimpinan yag baru. Karena siapa pun
pemimpinnya, tujuan utamanya adalah
untuk memajukan PTPN X.
Kemudian 'A' yang kedua adalah
Analisis. ”Bapak ibu sekalian adalah pejabat puncak pimpinan. Harapan kami,
pimpinan tidak hanya memberikan kete
rangan atau melaporkan. Tetapi juga
bisa menganalisis yang kondisi yang
sedang terjadi,” tutur Dwi. Kemampuan
analisis ini penting agar pimpinan bisa
mengambil keputusan dengan tepat.

www.ptpn10.co.id
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”D, ini yang utama,” ujar Dwi. Yaitu
dapat dipercaya. Ia berharap karyawan
PTPN X bisa bekerja dengan jujur dan
tanpa tendensi yang negatif. Karena jika
terjadi kecurangan, maka yang hancur
tidak hanya dirinya sendiri tetapi akan
berpengaruh ke banyak hal. Termasuk
merugikan perusahaan.
Dan yang terakhir 'C', adalah cepat
dalam mengambil keputusan. Namun
tentu saja cepat yang tepat dan akurat.
Hal ini bisa dijalankan karena sebelumnya sudah dilengkapi dengan analisis
yang lengkap.
Dwi mengungkapkan, SDM (Sumber
Daya Manusia) adalah aset terpenting
dan menjadi tumpuan dalam menjalankan transformasi perusahaan ke
depan. Pejabat yang dilantik diharapkan
bisa contoh teladan dan menjadi agen
perubahan dalam melakukan inovasi
serta perbaikan sesuai bidang tugas
masing-masing.
Memasuki musim giling dan musim
tanam yang sudah di depan mata,
PTPN X senantiasa bercita-cita berada
di depan memberikan inspirasi kepada
semua pihak. Di industri gula, PTPN X
mengambil posisi sebagai role model
terutama dengan adanya core sampler
sebagai alat analisa rendemen yang
cepat dan akurat. Sedangkan di industri
tembakau, dengan inovasi yang dilakukan, kualitas tanaman tembakau akan
terus tumbuh dan mampu menjawab
selera pasar. 

Pejabat yang mengalami pemindahan, alih
tugas dan pengangkatan jabatan yaitu :
1. 	Pemindahan Hubertus Koes Darmawanto yang sebelumnya
General Manager PG Gempolkrep menjadi GM PG Pesantren Baru
dan PG Meritjan.
2. 	Pemindahan dan alih tugas Heru Sinarjanto yang sebelumnya
Kepala Satuan Pengawasan Intern menjadi General Manager PG
Gempolkrep.
3. 	Pemindahan Benny Basuki Suryo dari jabatan sebelumnya GM PG
Meritjan menjadi GM PG Tjoekir.
4. 	Pemindahan Soekamto Partowijoyo dari GM PG Lestari menjadi
GM PG Watoetoelis.
5. 	Pemindahan dan alih tugas Bambang Hari Nugroho, Pjs
Kepala Divisi Sarana Prasarana dan Mekanisasi menjadi GM PG
Modjopanggoong.
6. 	Pemindahan dan alih tugas Sugianto, GM Kebun Ajong Gayasan
menjadi Kepala Divisi Tembakau.
7. 	Pemindahan Untung Mulyono, GM Kebun Kertosari menjadi GM
Kebun Ajong Gayasan.
8. 	Penetapan jabatan Purwadi, Plt GM Kebun Kebonarum, Gayamprit,
Wedibirit menjadi GM Kebun Kebonarum, Gayamprit, Wedibirit.
9. 	Pemindahan dan pengangkatan jabatan Syahrial Koto, Kepala
Pusat Penelitian Gula Jengkol Divisi Renbang menjadi Pjs. Kepala
Satuan Pengawas Intern.
10.	Pengangkatan jabatan dan alih tugas Edy Purnomo, Kepala Urusan
Tebang Muat Angkut Divisi Areal dan Budidaya menjadi Pjs. Kepala
Divisi Sarana Prasarana dan Mekanisasi.
11.	Pengangkatan jabatan Dwi Junianto, Kepala Urusan Energi Divisi
Tekbik menjadi Pjs Kepala Divisi Tekbik.
12.	Pemindahan dan pengangkatan jabatan Wakhyu Priyadi
Siswosumarto, Manajer Quality Assurance PG Gempolkrep
menjadi Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan pengembangan.
13.	Pengangkatan jabatan Puji Setiyawan, Kepala Urusan Perencanaan
Stratejik dan Pengembangan usaha Divisi Renbang menjadi
Pimpinan proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X.
14.	Pemindahan dan pengangkatan jabatan Edwin Risananto, Manajer
pengolahan PG Tjoekir menjadi Pjs. GM PG Djombang Baru.
15.	Pemindahan dan pengangkatan jabatan Iskandar, Manajer
tanaman PG Gempolkrep menjadi Pjs GM PG Lestari.
16.	Pemindahan dan pengangkatan jabatan L.St Gomo Tumanggor,
Manajer Tanaman Bawah Naungan wilayah II menjadi Pjs GM
Kebun Kertosari.

www.ptpn10.co.id

PTPN X Magz | volume: 023 | Edisi Liputan: Januari - Maret 2017 | 27

varietas

Penelitian Tembakau PTPN X

Melalui Inovasi Tingkatkan
Produksi dan Mutu
Laporan: SAP Jayanti

Penelitian tembakau kembali menggelar workshop dan ekspose hasil penelitian tembakau Jember dan Klaten.
Dalam workshop dan ekspose yang kali
ini digelar di Gudang Sukokerto Ajung Kebun Kertosari, Jember ini dipaparkan
inovasi-inovasi yang telah dikembangkan
peneliti dari penelitian tembakau Jember
dan Klaten.
Kepala Penelitian tembakau PTPN X,
Erna Anastasia mengatakan ada enam
program kerja yang akan dilaksanakan di
tahun 2017 ini untuk menjawab kondisi
saat ini. Pertama yaitu menghasilkan lima
rakitan teknologi yang direkomendasikan
ke unit kebun, kedua yaitu menyediakan
benih sebar dan pillen untuk areal seluas
875 hektare (ha) di tiga unit kebun dan
menghasilkan lima rakitan teknologi
mekanisasi untuk mengatasi kesulitan
tenaga kerja dan ketepatan fase pekerjaan.
”Target kami yang keempat yaitu
menyelesaikan analisis laboratorium

tepat waktu minimal 90 persen terha
dap sampel diterima,” ujar Erna, Kamis
(06/04/2017). Selain itu juga mengawal
pelaksanaan proteksi HPT (hama penyakit tanaman) unit kebun tembakau
sejumlah tiga aktivitas pekerjaan dan
terakhir, mengawal pelaksanaan budidaya dan curing unit kebun tembakau.
Erna menuturkan, sudah ada bebera
pa inovasi yang diaplikasikan. Misalnya
diproses los pengering, sudah diciptakan
alat sunduk otomatis dan humidifier
otomatis. Kemudian di gudang digunakan konveyor dan alat klasifikasi berbasis
warna (khusus untuk daun berwarna
rata).
Sementara itu, Direktur Operasional
PTPN X, Mustaqim pada awal acara
mengatakan, peningkatan kualitas
tembakau sangat penting dilakukan.
Utamanya menjaga taste yang sesuai
dengan selera pembeli.
”Dengan upaya yang dilakukan,
diharapkan bisa menekan losses dan
produktivitas tercapai. Nantinya penelitian tembakau dan kebun bisa membuka
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potensi yang dimiliki sekaligus mengembangkan produk turunan dari tembakau,”
ujar Mustaqim. Inovasi yang diaplikasikan diharapkan juga bisa menurunkan
HPP karena harga dari buyer cenderung
stagnan.
Sementara itu, Kepala Divisi Temba
kau PTPN X yang ketika itu menjabat
sebagai GM Kebun Ajong Gayasan,
Sugianto, sebagai keynote speaker menyampaikan bahwa tanaman tembakau
seperti selalu dalam persimpangan. Di
satu sisi, komoditas ini berperan penting
dalam perekonomian negara sebagai
sumber devisa, cukai dan menciptakan
tenaga kerja. Namun di sisi lain, tembakau dicap mengganggu kesehatan
karena mengandung tar dan nikotin
yang dapat menimbulkan penyakit.
”Saat ini, bisnis tembakau mulai
dari kegiatan produksi sampai dengan
peredarannya dibatasi beberapa regulasi
yang harus dipatuhi oleh seluruh stake
holdernya,” ujarnya. Aturan tersebut yaitu
FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), STP (Suistanable Tobacco
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Program) dan Coresta Guidance.
Dampak dari regulasi tadi memunculkan pemberlakuan larangan merokok
di tempat umum seperti restoran, perkantoran, diskotik, hotel dan sebagainya
serta larangan penggunaan HTL (Homogenized Tobacco Leaf). ”Laranganlarangan tersebut mengubah tren cerutu
dunia,” kata Sugianto.

www.ptpn10.co.id

Tren cerutu mengalami perubahan
yang sangat cepat. Cerutu besar yang
pada tahun 2010 masih berkisar 21
persen dari total produk cerutu dunia,
menurun menjadi 5 persen pada tahun
2016. Sedangkan cigarillos (cerutu kecil)
yang pada 2010 masih 79 persen, pada
2016 meningkat menjadi 95 persen.
Melihat kondisi yang terjadi sekarang,

menurut Sugianto, yang perlu dilakukan oleh Penelitian Tembakau Jember
dan Klaten adalah dengan mendukung
peningkatan kualitas TBN (Tembakau
Bawah Naungan). ”Meningkatkan komposisi wrapper yang harganya lebih
tinggi menjadi 80 persen. Sedangkan
filler cukup 20 persen saja karena harga
nya rendah,” tutur Sugianto. 
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Tanam Perdana Tembakau

Komitmen untuk Lampaui Target
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X memasuki masa tanam tembakau. Setelah tahun-tahun
sebelumnya mengalami kendala alam, diharapkan tahun ini bisa kembali normal.
Laporan: SAP Jayanti

Tanam perdana Tembakau Bawah
Naungan (TBN) untuk kedua kebun yaitu
Kebun Ajong Gayasan dan Kebun Kertosari sudah dimulai pada 22 Mei 2017.
Tahun ini ditargetkan produksi di Kebun
Ajong Gayasan mencapai 726 ton dan
Kebun Kertosari 624 ton.
”Tanam perdana kedua kebun dilaksanakan bersamaan yaitu pada 22 Mei.
Harapannya, cuaca tahun ini bisa sesuai
harapan dan produksi tembakau kembali
bangkit,” ujar GM Kebun Ajong Gayasan
Untung Mulyono. Ia mengatakan, selama
dua musim tanam yaitu pada 2015 dan
2016 terjadi beberapa kendala seperti
abu vulkanik dan puting beliung.
Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo
Annurogo mengatakan target yang
sudah ditetapkan tidak untuk dicapai,

tetapi dilampaui. ”Tembakau PTPN X
punya kekuatan yaitu pusat penelitian.
Bagaimana benih tembakau bisa tumbuh
baik, tanahnya disiapkan. Sudah ada ilmu
bagaimana mengatasi penyakit-penyakitnya. Untuk iklim juga sudah diantisipasi cara mengatasinya, begitu pula anti
hama,” tutur Dwi. Bahkan sampai pengolahan pasca panen juga sudah disiapkan.
Terkait terjadinya beberapa kendala
pada dua musim tanam yang lalu, tahun
ini sudah dilakukan antisipasi-antisipasi.
Mulai dari pembibitan, pupuk hingga
konstruksi untuk naungan. Struktur penunjang waring juga sudah diperbaiki sehingga hambatan seperti puting beliung
bisa teratasi. Bahkan untuk pembibitan,
produktivitasnya cukup tinggi, di atas
95 persen sehingga cukup untuk tanam
di tahun ini. Selain hal-hal teknis, yang
tidak kalah penting adalah pemeliharaan
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tanaman mulai tanam, panen hingga
pasca panen agar dilakukan dengan
sepenuh hati.
Tidak hanya berbicara mengenai
target, karena produksi tembakau berada
di tengah-tengah masyarakat dan lahan
juga dari petani, maka tidak mungkin
untuk mendapatkan hasil setinggi-tingginya tanpa memperhatikan masyarakat
sekitar. Ia mengingatkan, bahwa sebagai bagian dari BUMN perkebunan dan
pesan Menteri BUMN bahwa BUMN harus
hadir untuk negeri, keberadaan tembakau PTPN X juga harus memberikan
manfaat bagi masyarakat.
Komisaris Utama PTPN X, Rudi Wibowo menambahkan, sinergi dengan
masyarakat harus terus dilakukan. ”Kata
kunci sinergi, yang paling utama ada
trust. Saling percaya antara PTPN X de
ngan masyarakat,” ujarnya.
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Ia menyampaikan, sesuai dengan
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),
PTPN X diminta untuk kembali ke core
business-nya. Yaitu tebu yang dikembangkan menjadi usaha agribisnis
berkaitan dengan gula dan hasil-hasil
ikutannya. Dan yang kedua adalah tembakau. ”Kami sudah memberikan masukan ke GM dan jajarannya agar nanti
mulai tanam hingga panen, masuk di
gudang seleksi dan seterusnya dilakukan
sebaik-baiknya agar mendapatkan harga
yang baik,” ujarnya.
Rudi mengatakan dinamika pasar

tembakau cerutu mengalami perubahan.
Jika dulu yang banyak digemari adalah
big cigar, sekarang mulai bergeser ke
cigarillos atau cerutu kecil. Belum lagi kebijakan pemerintah yang memudahkan
investasi di dalam negeri. Saat ini, sudah
banyak PMA (Penanaman Modal Asing)
yang mendirikan perusahaan di dalam
negeri. Mereka yang dulunya bermitra
dengan PTPN X, sekarang berdiri sendiri.
”Kita harus aktif mencari pasar baru,” kata
Rudi.
Kondisi ini masih diperparah de
ngan penilaian negatif masyarakat dunia

terhadap tembakau sehingga memunculkan regulasi-regulasi yang semakin
mempersempit ruang gerak pemasaran
tembakau. Belum lagi hal-hal berbau
teknis. Yang dulunya di lahan tembakau
dilarang untuk ditanami cabai karena
menjadi sumber penyakit, sekarang
petani justru menanam cabai di dekat
tembakau karena harganya
yang tinggi. 

dinamika pasar tembakau cerutu mengalami perubahan. Jika dulu yang
banyak digemari adalah big cigar, sekarang mulai bergeser ke cigarillos
atau cerutu kecil. Belum lagi kebijakan pemerintah yang memudahkan
investasi di dalam negeri. Saat ini, sudah banyak PMA (Penanaman Modal
Asing) yang mendirikan perusahaan di dalam negeri. Mereka yang dulunya bermitra
dengan PTPN X, sekarang berdiri sendiri.
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Raker Persiapan giling 2017

Satukan Tekad, Bulatkan Pikiran,
untuk Raih Kejayaan
Laporan : Sekar Arum

Berbagai persiapan untuk musim giling
tahun 2017 terus dikebut oleh PTPN X.
Satu diantaranya dengan menggelar
Rapat Kerja Operasional. Dipimpin langsung oleh Direktur Utama Dwi Satriyo
Annurogo dan segenap direksi yang
ada serta Komisaris Utama PTPN X Rudi
Wibowo, rapat tersebut dihadiri oleh
para pejabat di lingkungan perusahaan
perkebunan tersebut.
Dalam arahannya, Direktur Utama
Dwi Satriyo Annurogo mengatakan bahwa tahun 2017 merupakan tahun penuh
tantangan bagi PTPN X. Itu sebabnya
ia berharap agar seluruh jajaran PTPN
X terus memberikan kinerja terbaiknya,
satu diantaranya dengan melakukan
inovasi agar terus dapat bertahan dan
mencapai target sesuai dengan RKAP.
Yang harus diketahui bersama, lanjut
Dwi bahwa untuk tim pengawal bahan
baku tebu sekarang telah di pegang oleh
pihak internal PTPN X. Itu sebabnya ia
meminta upaya ekstra keras dari semua
karyawan untuk dapat mengawal kelancaran pasokan bahan baku yang ada.
Selain itu, di tahun ini juga PTPN X

akan menggunakan core sampler guna
mendukung kelancaran operasional
giling. Untuk itu Dwipun menghimbau
kepada seluruh General Manager dan
karyawan pabrik gula untuk juga menjaga peralatan baru tersebut.
“Pada beberapa PG, core sampler
adalah peralatan baru yang akan masuk
dalam rantai proses produksi. Agar berjalan lancar dan sesuai harapan, tolong
tetap dipantau dan dijaga kelancarannya.
Supaya tidak menjadi stopper di proses
produksi,” lanjutnya.
Tak hanya itu, ada tiga hal pokok
utama yang dijelaskan Dwi, dimana hal
tersebut harus selalu dipegang teguh
oleh para insan di PTPN X dalam menghadapi musim giling tahun 2017. Yang
pertama yakni keselamatan kerja yang
harus menjadi prioritas utama.
Kedua yakni perhatian khusus terhadap lingkungan sekitar. Hal ini perlu
mendapat perhatian karena kebanyakan
pabrik gula milik PTPN X berada di area
pemukiman.
“Dan yang terakhir yang perlu di
ingat, tahun ini juga merupakan tahun
penentuan bagi PTPN X. Kita mau mati
atau berjuang sepenuh tenaga untuk
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bisa hidup kembali. Inilah waktunya,
untuk kita menyatukan tekad, bulatkan
pikiran, untuk raih kejayaan,” ujarnya.
Sementara itu hadir dalam kesempat
an yang sama, Komisaris Utama PTPN X,
Rudi Wibowo menuturkan bahwa banyak
hal yang perlu dievaluasi dalam kaitannya persiapan giling tahun 2017. Pasalnya di tahun yang lalu angka yang sudah
direncanakan belum memenuhi sasaran
yang diinginkan.
“Yang perlu dicermati adalah kita
harus belajar banyak dari tahun lalu.
Bagaimana mengelola manajemen
secara bagus. Dari hasil yang ada, dapat
disimpulkan bahwa sistem manajemen
yang ada masih jauh dari kata sempurna.
Untuk itu perlu pembenahan secara
masif terutama terkait sumber daya
manusia yang ada di ruang lingkup PTPN
X,” urainya.
Dan yang terpenting, lanjut Rudi, dalam kaitannya dengan ketersedian bahan
baku yakni data areal yang sudah dipaparkan harus dipertanggungjawabkan
agar tidak hanya menjadi data yang tidak
valid. Sehingga hasil yang di peroleh pun
akan maksimal seperti yang direncakan
dan ditargetkan.
www.ptpn10.co.id

varietas

Dirut PTPN X Pantau Kesiapan
Off Farm Jelang Musim Giling 2017
Laporan: Sekar Arum

 PG Lestari

 PG Tjoekir

 PG Meritjan
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Setelah merampungkan Rapat Kerja Operasional tahun 2017 bersama
para pejabat tinggi di lingkungan PTPN X di PG Pesantren Baru beberapa
waktu lalu , keesokan harinya (10/5) Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo
melakukan kunjungan ke empat pabrik milik PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) X yakni PG Meritjan, PG Lestari, PG Tjoekir dan PG Djombang Baru.
Pantauan langsung tersebut diperuntukkan guna melihat bagaimana
kesiapan off farm untuk musim giling tahun 2017, tak hanya itu Dwi pun
ingin mengulik lebih dalam kendala apa saja yang terjadi di lapangan dan
bagaimana upaya untuk menyelesaikannya.
“PTPN X memasuki fase krusial dalam proses bisnisnya yakni musim gi
ling pada tahun ini. Saya berharap bahwa setiap pabrik yang ada di bawah
naungan PTPN X telah bersiap untuk hal tersebut. Adapun permasalahan
yang dihadapi baik berupa teknis atau yang lainnya, mohon segera diselesaikan karena sekecil apapun kendala akan dapat mengganggu kelancaran
proses produksi,” himbaunya kepada setiap karyawan.
Tak hanya itu , Dwi mengingatkan kendala yang juga sama krusialnya
kepada setiap karyawan yang hadir dalam kunjungannya tersebut yakni
mengenai bahan baku tebu (BBT). Ia meminta kepada para karyawan untuk
bisa mengamankan tebu di wilayahnya masing-masing. Pasalnya seperti
diketahui jumlah pasokan BBT kian hari kian mengalami kemerosotan.
Peningkatan pelayanan kepada para petani juga harus menjadi fokus utama. Pasalnya bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik adalah dari mereka.
“Kita dihadapkan pada era dimana dunia industri berubah dengan
begitu cepat dan signifikan. Banyak hal yang perlu diubah guna mencapai
target bisnis yang diinginkan. Tantangan yang ada juga kian kompetitif
terlebih pada industri gula. Itu sebabnya saya meminta kepada seluruh
karyawan di PTPN X untuk dapat berkontribusi secara langsung dan aktif
dengan memberikan kinerja terbaiknya untuk kesuksessan perusahaan,”
lanjutnya.
Tak lupa Dwi pun berpesan dalam menghadapi musim giling tahun
2017, keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama para karyawan,
jangan sampai ada hal-hal yang dapat membahayakan terjadi dalam
proses produksi. Selain itu perhatian khusus terhadap lingkungan sekitar
juga harus mendapat perhatian karena kebanyakan pabrik gula milik
PTPN X berada di lingkungan warga sekitar. Jangan sampai hubungan
yang harmonis selama ini terganggu karena berbagai persoalan mengenai
lingkungan.
Dan yang terakhir, Dwipun mengingatkan bahwa tahun ini merupakan
tahun penentuan bagi PTPN X. Untuk itu diharapkan semua lini yang ada
dapat merapatkan barisan untuk terus bekerja keras dan bersinergi satu
dengan lainnya agar nantinya dapat memberikan sumbangsih kinerja yang
maksimal bagi perusahaan.
“PTPN X pernah menjadi leader di industri pergulaan nasional. Saya
berharap bahwa tahun ini kita pun mampu dan dapat mengambil posisi
itu kembali. Untuk itu mari kita bersama berjuang dan bekerja dengan
maksimal agar hal tersebut dapat tercapai. Dulu kita bisa, sekarang
kita pasti juga bisa. Apapun kendalanya kita pasti dapat melaluinya,”
pungkasnya.
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Rakernas APTRI

Optimalkan Sinergi demi
Mencapai Swasembada Gula
Laporan: SAP Jayanti

Mencapai swasembada gula tidak bisa
dilakukan jika masing-masing pihak yang
berkepentingan berjalan sendiri-sendiri.
Dibutuhkan sinergi antara pihak terkait
seperti petani, pabrik gula, pemerintah,
perbankan, lembaga penelitian serta perguruan tinggi agar target yang ditetapkan bisa tercapai.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu
Rakyat Indonesia (APTRI) Abdul Wachid mengatakan ada beberapa hal
yang menjadi pemikiran petani saat ini.
Pertama yaitu mengenai realisasi KUR
untuk tebu rakyat, pembatasan pupuk,
anggaran untuk bongkar ratoon, mekanisasi dan pembibitan. ”Tidak lupa
adalah pembibitan. Di sini kami sangat
berharap fungsi P3GI dikembalikan,” ujar
Abdul Wachid saat membuka Rakernas
DPD APTRI di Gedung Pusat Penelitian
Gula Indonesia (P3GI) di Pasuruan, Jumat
(12/5/2017).
Tanpa kehadiran lembaga riset yang
bisa menghasilkan varietas unggulan,
mustahil bagi industri gula untuk bisa
mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Sinergi antara petani dengan pabrik
gula juga menjadi syarat mutlak. Untuk
meningkatkan kemitraan antara petani
dengan PG ia berharap ada anggaran
untuk pengadaan core sampler. Dengan
demikian petani bisa mengetahui berapa
rendemennya secara langsung dan transparan. Sehingga bisa timbul kepercayaan
antara petani terhadap pabrik gula.
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Ketua Dewan Pembina APTRI, Arum
Sabil menambahkan, pemerintah juga
musti turut bekerjasama dalam mewujudkan rencana swasmbada yang dicanangkan. Salah satunya dengan tidak
membuat regulasi yang tidak pro terha
dap industri gula tanah air.
Dalam kesempatan tersebut Arum
mengkritisi Surat Peraturan Menteri Per-

www.ptpn10.co.id

varietas
industrian Nomor 10/M-IND/PER/3/2017
tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Ba
ku dalam Rangka Pembangunan Industri
Gula yang dinilai tidak berpihak pada
petani dan pabrik gula eksisting.
”Peraturan Menteri Perindustrian
tersebut terindikasi hanya sebagai kedok
bisa mendapatkan izin impor gula mentah. Tentu pihak-pihak yang diuntungkan
dengan kebijakan ini akan bersorak sorai.
Namun bagi yang terimbas dampak
multiplier effect negatif dari kebijakan ini
tentunya akan menjerit, meronta dan
akan melawan,” tuturnya.
Kebijakan ini akan memberikan izin
impor raw sugar pada PG yang baru didirikan. Jika bahan baku tebu hanya tersedia 20 persen, maka akan diberikan izin
impor raw sugar selama tujuh tahun. ”Ini
bukan kebijakan yang adil. Ini merupakan
mesin pembunuh bagi petani tebu dan
industri gula di dalam negeri,” tegasnya.
Sementara itu Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang menga
takan perkebunan memiliki sumbangsih
yang sangat luar biasa bagi Indonesia.
Perkebunan menyumbangkan lebih dari
Rp 411 triliun setiap tahunnya terhadap
PDB nasional. Kedua, perkebunan melibatkan lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia.
Ia menambahkan, Indonesia dikenal
sebagai negara yang paling produktif
dan paling efisien dalam menghasilkan
pangan dan energi untuk kepentingan
dunia. Sebelum ini kebutuhan energi
sangat bergantung pada energi fosil. ”En-
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ergi fosil sudah hampir habis dan Indonesia menjadi sasaran negara-negara lain
merupakan penghasil pangan dan energi
paling efisien,”ujar Bambang.
”Dalam kondisi seperti ini harusnya
kita kompak, kita kuat. Tetapi hari ini komunitas perkebunan kita belum bersatu,
belum kompak. Kalau sekiranya komunitas perkebunan Indonesia, pemerintahnya, asosiasi petaninya, perbankannya,
kementerian-lembaga yang memberikan
dukungan kepada perkebunan dan
semua lembaga-lembaga yang berkiprah
untuk memajukan perkebunan termasuk
litbang, perguuran tinggi satu padu dalam komitmen yang kuat untuk membe
sarkan perkebunan, tidak seorang pun
yang bisa menghambat kemajuan perke-

bunan Indonesia,” tutur Bambang.
Ia mengingatkan, banyak bangsa di
luar sana yang sedang mengincar kekuat
an perkebunan Indonesia. Persatuan
menjadi sangat penting. Membangun
perkebunan tidak hanya sekadar masalah
teknis. Dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak untuk membangun kekuatan.
Mengenai kerjasama antara berbagai
kekuatan di industri gula, Direktur Utama
PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa
PTPN X sudah bekerjasama dengan
P3GI. Contohnya penyediaan lahan di
Djengkol untuk penyediaan bibit dengan
menggandeng P3GI. ”Ini adalah bentuk
kerjasama konkret. Di mana pembibitan
kami akan dikawal P3GI dan nantinya
akan diaplikasikan sebagai biit untuk
petani-petani tebu sehingga petani juga
bisa lebih yakin ini bibit yang benar-benar
unggul,” ujarnya. Dalam kompetensi analisis, PTPN X juga bekerjasama dengan P3GI
untuk mempercayakan analisis rendemen
ke ahli-ahli dari P3GI.
Di sisi lain, PTPN X juga bekerjasama
dengan BMKG dalam hal analisis iklim
sehingga dihasilkan keputusan menunda
musim giling pada tujuh PG di wilayahnya.
”Tebu walaupun kelihatannya besar, saat
hujan tinggi, kalau ditebang hanya akan
dapat airnya saja. Setelah dianalisis tingkat
kemasakannya ternyata belum. Akhirnya
setelah dikoordinasikan dengan BMKG, ada
rekomendasi sebaiknya diundur sehingga
kami putuskan untuk tujuh PG akan giling
setelah Lebaran,” jelasnya.
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Buka Giling
Pabrik Gula PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
X kembali memasuki musim giling.
10 Pabrik Gula mengawalinya
dengan upacara buka giling yang
penuh dengan suka cita dan
penuh harapan agar giling tahun
ini berjalan lancar dan sukses.
Target sudah ditetapkan, strategi
pun sudah dirumuskan. Tidak ada
harapan lain selain tercapainya
sasaran kinerja yang sudah
direncanakan.

Upacara Buka Giling PG Gempolkrep
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varietas

Upacara Buka Giling PG lestari
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varietas

Upacara Buka Giling PG modjopanggoong
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varietas

Upacara Buka Giling PG ngadiredjo

Upacara Buka Giling PG pesantren baru
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Upacara Buka Giling PG tjoekir

Upacara Buka Giling PG DJombang Baru
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varietas

Upacara Buka Giling PG watoetoelis
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rendemen
rencana & pengembangan
manajemen

Tembakau PTPN X
Berpeluang Masuk
Pasar China
Perkembangan bisnis tembakau cerutu (cigar) memang tidak semujur bisnis
tembakau untuk kretek (cigarettes). Meski sama-sama terhadang gerakan (campaign)
anti rokok di tingkat hilir, namun pasar tembakau cerutu dunia relatif tidak bergerak.
Sedangkan pertumbuhan tembakau untuk rokok kretek terus melambung.
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rendemen
Laporan: Lutfil Hakim

D

i Indonesia, tumbuhnya
bisnis tembakau untuk
sigaret kretek bisa dilihat
dari setoran cukai rokok
ke APBN yang terus naik.
Pada 2011, misalnya, mencapai Rp 65
triliun. Pada 2016 melonjak menjadi
Rp147 triliun, dan ditarget Rp157 triliun
pada 2017. Sedangkan pertumbuhan
tembakau cerutu nyaris stagnan.
Konsumen cerutu di tingkat hilir
relatif tidak bertambah. Kampanye anti
rokok harus diakui telah menghadang
pertumbuhan konsumsi cigar, khususnya
di pasar mainstream kawasan Eropa dan
Amerika Serikat. Bertahan di angka yang
sama saja sudah bagus. Kalau pun ada
pertumbuhan, angkanya tipis.
Pada kondisi pasar yang demikian,
produsen tembakau cerutu dituntut
kreatif. Terobosan ke pasar baru harus
terus-menerus dilakukan, dengan tetap
mempertahankan pasar lama. Karena
persaingan di pasar lama (Eropa dan AS)
juga ketat. Sedikit saja kita lengah, bisa
tersisih dari serangan tembakau cerutu
asal Amerika Latin.
Kawasan Asia merupakan alternatif
pasar baru yang bisa digarap. Khususnya
pasar China. Di kawasan ini persaingan
belum terlalu ketat. Tembakau cerutu
asal negara-negara Amerika Latin, juga
batangan cerutunya, sudah berdatangan di pasar China. Tapi pangsa pasar di
China masih sangat besar dan luas.
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X,
sebagai salah satu produsen tembakau
cerutu nasional,termasuk yang mulai
menjajagi pasar tembakau di China.
Sebab pasar Eropa dan AS - yang selama ini menjadi andalannya, sudah
sulit dikembangkan. WHO yang terus
mendorong kampanye anti rokok telah
berakibat pada bergesernya sebagian
konsumsi cigar di Eropa dan AS, dari pola
cerutu besar ke jenis cerutu ukuran kecil
(cigarillos).
Maka itu tidak ada pilihan lain kecua
li berusaha keras masuk ke pasar baru
di Asia dan China. Jika tidak, produsen
tembakau cerutu hanya akan berjalan di
tempat.
Sebagian kecil tembakau PTPN X
sebenarnya sudah masuk ke China, tapi
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tidak langsung (non-direct trading) –
melainkan dibeli terlebih dahulu oleh
pedagang dari Spanyol. Karena masih
ada kendala regulasi di negara itu (China)
yang tidak mudah untuk komoditas
tembakau.
“Kami aktif datang ke China menjajagi pasar. Memang, sejauh ini belum
kelihatan hasilnya. Namun ke depan, ada
peluang sangat besar tembakau PTPN X
masuk ke pasar China,” kata Ir. Sugianto,
Kepala Divisi Tembakau PTPN X.
Menurut Sugianto, naiknya pendapatan per kapita masyarakat Tiongkok,
telah mendorong perubahan prilaku
konsumsi ke arah life-style, termasuk
komsumsi cerutu. Pertumbuhan pasar
cigar di China sangat besar sesuai jumlah
penduduknya. “China merupakan peluang besar bagi tembakau PTPN X,” kata
Sugianto.
Meski demikian, Sugianto mengakui
tidak mudah menembus pasar China.
Tapi pihaknya terus melakukan penjajagan dan lobi-lobi, baik langsung ke pabrik
an cerutu, maupun ke pihak SMTA (State
Monopoly Tobacco Administration).
“Semoga secepatnya tembakau kita
bisa masuk langsung ke China. Pasarnya
besar dan peluangnya besar. Sehingga
bisa bermanfaat juga bagi petani Tembakau Na Oogst (tembakau cerutu) di
kawasan (eks karesidenan) Besuki untuk
memperluas lahan perkebunan tembakaunya.”
Menurut catatan jurnal Cigar Ambassador, pasar cerutu di China tumbuh
sekitar 700% dalam 10 tahun (2005 –
2015). Meski sudah ada produk cerutu
lokal, namun konsumen di China lebih
suka memanfaatkan produk cigar impor
dari Kuba, Republik Dominika, Nikaragua
dan Honduras.
Tembakau cerutu Indonesia, termasuk yang diusahakan oleh PTPN X,
tidak jauh berbeda dengan tembakau
cerutu asal Amerika Latin, baik performa,
rasa, maupun aromanya. Hanya saja
merek -merek cerutu ternama dunia
kebetulan banyak dari kawasan Amerika
Latin.
“Mudah-mudahan pertumbuhan
pabrik cerutu di China semakin cepat,
sehingga tembakau kami bisa masuk ke
pasar China. Kami sudah berkoordinasi
intensif dengan Kantor Kementerian Per-

dagangan dan Atase Perdagangan KBRI
di China. Mereka memfasilitasi banyak
pertemuan dengan stakeholder pertembakauan di China,” kata Sugianto.
Sejauh ini produksi tembakau PTPN
X mencapai 1.369 ton, terdiri dari Besuki Na Oogst (tradisional) 255 ton dan
bawah naungan 852 ton, serta Vorsterland bawah naungan 260 ton. Sekitar
85 persen diserap pasar Eropa, 10 per
sen pasar AS dan 5 persen Asia. Pembeli
terbesar adalah Burger Söhne AG, salah
satu pabrik cerutu besar Eropa berbasis
di Switzerland.
Bahkan Burger Söhne AG telah
memindahkan seluruh unit mesin pemotong tembakau atau mesin bobbin
miliknya yang ada di seluruh dunia,
dipindahkan ke Jember Jatim, menempati sebuah areal pergudangan milik
PTPN X di Desa Jlebug, Jember. Sedikitnya terdapat 235 unit mesin bobbin milik
Burger Söhne AG di Jelbug - Jember, agar
dekat dengan bahan baku tembakau
yang dibelinya dari PTPN X.
Kerjasama processing bobbin milik
Burger Söhne AG itu bukan hanya untuk
tembakau yang dibeli dari PTPN X, tapi
juga tembakau yang dibeli Burger Söhne
AG dari beberapa negara Amerika Latin
- dibawa ke Jember untuk dipotong menjadi bobbin (potongan daun tembakau
seukuran cerutu). Processing bobbin ini
menyerap ribuan tenaga kerja di Jember.
Di kawasan Jember sendiri terdapat
18 pelaku usaha (perusahaan) tembakau
Besuki Na Oogst yang memasok kebutuhan pabrikan cerutu di Eropa dan
AS. PTPN X merupakan salah satu diantaranya dengan menyumbang produksi
sekitar 40 persen.
Pasar cerutu naik tipis
Berbagai sumber menyebutkan pertumbuhan pasar cerutu di dunia dalam
beberapa tahun terakhir masih naik
berkisar 6 – 9 persen, dan market growth
terbesar - menurut Global Industry Analysts. Inc (GIA) - berada di wilayah Asia &
Pasifik. Termasuk di Indonesia sendiri. Di
kawasan ini (Asia & Pasifik) pertumbuhan
pasar cigar (pernah) beberapa kali sempat tembus angka 10 persen.
Pasar global untuk industri Cigar
(cerutu) pada 2020, menurut GIA, diperkirakan mencapai 19,9 miliar batang.
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rendemen
Sejumlah negara seperti Amerika Serikat,
Jerman, Spanyol, Inggris, China, Jepang,
dan Perancis diperkirakan masih akan
menjadi pasar utama industri cerutu
dunia.
Menurut catatan Nielsen, nilai penjualan cerutu dunia pada 2015 mencapai
US$ 2,6 miliar atau tumbuh 6 persen
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 (cigarettes) yang nilai penjualannya mencapai
ribuan triliun rupiah. Di China penjualan
rokok/sigaret pada 2015 mencapai 2,6
triliun batang dari 89 merek rokok. Merek
ternama adalah Zhonghua dengan net
sales pada 2015 sebesar CNY
167.410.000.000, disusul
merek Yunyan
senilai CNY

114.380.000.000 dan Furongwang senilai
CNY 110.530.000.
Tapi untuk industri cerutu, China
tergolong lambat untuk mengembangkan fabrikasinya. Padahal pasar cerutu
di China, menurut Cigar Ambassador,
tumbuh luar biasa besar. Jika fabrikasi
cerutu mulai tumbuh di China, maka
peluang pasar ekspor tembakau cerutu
asal Indonesia sangat besar.
Ke depan pertumbuhan pasar cerutu
dunia diduga akan lebih besar dari yang
diperkirakan. Selain karena adanya kreasi
produk cerutu ukuran kecil (cigarillos)
guna mengikuti tren konsumen, kini juga
terjadi pergeseran perilaku konsumsi
tembakau dari cigarette/sigaret (rokok/
kretek) ke cigar (cerutu).
Tumbuhnya hotel berbintang dan
restauran berkelas di beberapa kota
besar dunia, juga ikut mendorong tumbuhnya 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 perkembang
an penjualan cigar melalui online.
Semua itu karena dorongan
life style.
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Selain itu, cerutu juga kerap dijadikan
simbol kelas sosial. Harga cerutu yang
umumnya mahal telah membangun
persepsi publik bahwa pengguna cigar adalah kalangan “the have”. Cerutu
seakan menjadi life style, yakni budaya
konsumsi tembakau dengan 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. Terlebih
setelah adanya sarana komunikasi digital
yang semakin mudah. Bahkan ada komunitas cigar yang hanya melalui internet
dan anggotanya antar negara,” kata Budi
Setiawan, salah satu pemakai cigar dan
kolektor pipa cigar di Surabaya.
Maka itu, iklan cigar di media sosial
pun marak. Produsen dan pedagang
cerutu kian mudah menawarkan 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 seharga di atas Rp 1 juta.
Para penggila cerutu umumnya membeli produk mahal. Bahkan ada cerutu 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 Dragonjuga menarik,
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rendemen
dibuat dari tulang unta. Tembakaunya
juga khusus, seperti wrapper-nya pakai
tembakau Connecticut Maduro, binder
pakai tembakau Kamerun dan filler-nya
tembakau Dominika.
Selain Gurkha Black Dragon dan
Cohiba Behike, ada banyak merek cerutu
mahal yang masuk ke pasar cigar internasional, diantaranya Gurkha His Majesty’s,
Arturo Fuente Opus, King of Denmark,
Fuente Don Arturo AnniverXario, Padron,
Cohiba Esplendido, Stradavarius, Louixs,
dan masih banyak lainnya.
Kuba merupakan salah satu negara
produsen – sekaligus ikon cerutu dunia.
Tembakau Kuba banyak dipakai sebagai
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 Tengah, AS, Eropa,
dan di Asia, juga menggunakan tembakau berkualitas lain asal Dominika,
Brasil, Meksiko, Equador, Jamaica, Indonesia dan lainnya. Di negara-negara ini
juga ada produsen cigar.
Pasar cerutu di Indonesia juga
tumbuh meski tidak secepat di China. Hampir
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semua merek cigar terkenal dunia masuk
ke pasar Indonesia. Sebaliknya, banyak
produk cigar di dunia yang memakai
bahan tembakau Indonesia, yakni
tembakau Deli, Serdang – Sumut dan
tembakau Besuki Na-Oogst, Jatim. Bukan hanya untuk filler, tapi juga dipakai
sebagai wrapper dan binder cerutu.
Artinya, antara bahan baku cerutu
dan potensi pasar cerutu sama-sama ada
di Indonesia. Bahkan pemakai cerutu
sudah berlangsung sejak jaman penjajahan Belanda. Begitu juga produksi
tembakaunya. Hanya saja, hampir semua
produksi tembakau cerutu, dahulu di
ekspor melalui pasar lelang tembakau di
Bremen, Jerman.
Dahulu, hampir seluruh ekspor
tembakau cerutu asal Indonesia
(tembakau Deli dan Besuki Na
Oogst) dilakukan melalui lembaga lelang tembakau bentukan Pemerintah Indonesia
di Bremen, Jerman. Lembaga lelang itu bernama
CMS (Central Marketing
System). Otoritas pengawasan lelang
dilakukan

oleh TabakmissieGmbH. Sedangkan
keterwakilan pemilik tembakau dari kalangan swasta ditangani Temindo GmbH
dan keterwakilan BUMN oleh Deutsch
Indonesische Tabak-Handelsgesellschaft
MBH&Co (DITH GmbH ).
Hampir semua produsen cerutu
papan atas dunia selalu menghadiri lelang
tembakau Deli dan BESNO di CMS, Bremen. Produsen cerutu biasanya tidak ikut
lelang, karena sebagian besar peserta
lelang dilakukan oleh perusahaan perantara trading dari berbagai negara di Eropa.
Produsen cerutu baru melakukan deal
pembelian dengan perusahaan trading
pemenang lelang.
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potensi badan usaha

potensi untuk Hilirisasi Produk Holding Perkebunan

PT Dasaplast Nusantara Resmi
Operasikan Pabrik Baru di Sidoarjo
Melihat peluang usaha yang kian moncer, PT Dasaplast
Nusantara (anak usaha PT Perkebunan Nusantara X)
mengoperasikan satu pabrik baru di bidang kemasan fleksibel
(flexible packaging) yang memproduksi berbagai kemasan
untuk produk makanan, kemasan minyak goreng, gula, teh,
kopi dan kebutuhan consumer goods lainnya, yang beroperasi
di wilayah Tulangan, Sidoarjo sejak Januari 2017 lalu.

Laporan: Sekar arum

M

enurut Direktur Utama PT Dasaplast Nusantara,
Madya Budi Prastyawan, pasar di segmen kemasan fleksibel masih sangat besar dan terbuka.
Itu sebabnya ia membidik pasar ini untuk dikembangkan. “Industri makanan dan minuman adalah industri
yang terus berkembang dan tak ada matinya, sehingga seiring denan hal
tersebut kebutuhan akan kemasan menjadi suatu keharusan. Pasar tersebut
yang kami bidik. Tak hanya itu ada banyak kemasan berbagai kebutuhan
pokok yang juga sangat potensial. Marjin dalam bisnis industri kemasan khususnya produk kemasan fleksibel packaging ini juga
masih lebih bagus,” terang Madya.
Proses pembangunan pabrik baru ini memakan waktu
kurang lebih 1 tahun. Dengan menyewa sebagian aset milik
PTPN X di kawasan pabrik gula Toelangan yakni gudang gula
milik PG dengan luas pabrik 2.300 meter persegi, pabrik baru
ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal
untuk PT Dasaplast Nusantara.

46 | PTPN X Magz | volume: 023 | Edisi Liputan: Januari - Maret 2017

www.ptpn10.co.id

tebu
“Pembangunan pabrik ini memang cukup memerlukan waktu, pasalnya kami
masih harus memperbaiki lantai gudang gula ini agar sesuai standar yang diingin
kan,” lanjutnya.
PT Dasaplast Nusantara Flexible Packaging sendiri telah memiliki empat mesin
utama antara lain high speed auto rotogravure printing, dry laminating, center winding
slitter/rewinder, dan bag making. Dengan adanya mesin tersebut, pabrik ini bisa memproduksi kemasan hingga 3 juta meter untuk printing dan 1,8 juta untuk bag making
setiap bulannya.
Terkait bahan baku, PT Dasaplast Nusantara untuk unit Flexible Packaging memang masih mengandalkan pihak ketiga sebagai pemasok tetapi masih lebih mudah
pengadaannya karena pembeliannya dalam bentuk lembaran (sheet) dan bisa quantity kecil, jika dibandingkan dengan yang di unit karung/woven bag di Pecangaan
yang harus beli bahan baku dalam bentuk raw material biji plastic dan membutuhkan
proses penggilingan dengan pembelian quantity besar, sehingga kebutuhan modal
kerjanya untuk unit Tulangan jauh lebih kecil dibandingkan unit Pecangaan.
Untuk investasi pabrik tersebut, kurang lebih sebesar Rp 16 M, dimana pembia
yaan tersebut 37% dari dana sendiri dan 63% dari perbankan yang dialokasikan untuk
pembelian mesin dan renovasi pabrik. Di tahun 2018 mendatang, untuk unit pabrik
Flexible Packaging tersebut direncanakan akan menambah satu mesin baru (bag
making) untuk tipe standing pouch, mengingat permintaan untuk produk ini ternyata
cukup tinggi dan kita saat ini belum bisa memenuhi semuanya.
Untuk saat ini, dalam kurun waktu 6 bulan (semester pertama) pabrik beroperasi,
lanjut Madya, pihaknya tengah fokus untuk produksi dan pemasarannya yaitu de
ngan merekrut tenaga operator yang pengalaman guna menyupport kelancaran
mesin dan terus mencari peluang pasar yang ada yaitu dengan
memperluas sasaran market guna memetakan arah pasar
dan apa yang menjadi kebutuhan customer untuk produk
flexible packaging.
Harapan ke depan yang menjadi target di semester
kedua utilitas pabrik bisa meningkat sehingga target operasional pabrik di tahun pertama ini sudah bisa mencapai 60% dari kapasitas sesuai dengan RKAP 2017.
Dengan beroperasinya unit baru (flexible
packaging) di Tulangan ini maka kian melengkapi
core bisnis PT Dasaplast Nusantara, yang mana
sebelumnya sudah memiliki pabrik kemasan
di Jepara, Jawa Tengah yakni unit woven bag,
inner bag dan lenno/waring untuk tetap fokus
dalam pengembangan industri kemasan.
Tak hanya pasar dalam negeri, berbagai
produk PT Dasaplast Nusantara juga telah
dipercaya konsumen dari mancanegara. Negara
sasaran ekspornya antara lain adalah Jepang,
Amerika Serikat, Italia, Lithuania, dan Pakistan. Di
Jepang, selain untuk kemasan produk pertanian,
produknya juga dipakai untuk produk yang membantu penanggulangan bencana alam.

“Industri makanan dan minuman
adalah industri yang terus berkembang
dan tak ada matinya, sehingga seiring
denan hal tersebut kebutuhan akan
kemasan menjadi suatu keharusan.“
 Madya Budi Prastyawan
Direktur Utama PT Dasaplast Nusantara
www.ptpn10.co.id
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laporan utama

Strategi Baru

Musim Giling 2017
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Pada setiap menjelang musim giling, perusahaan industri gula
nasional selalu disibukkan dengan penyusunan rencana program
dan strategi baru agar diperoleh hasil yang maksimal, baik dari
sisi produktivitas tebu, kadar rendemen, hasil gula itu sendiri,
hingga pemenuhan target keuntungan.
Pun dengan PTPN X. Memasuki musim giling 2017, banyak hal
baru yang disiapkan dengan bercermin pada basis hasil musim
giling tahun sebelumnya. Mulai dari upaya memastikan jaminan
pasok bahan baku tebu (BBT) – hingga kesiapan seluruh pabrik
gula (off farm).

J

Laporan: Tim ptpn x-Magz

aminan keamanan
pasokan BBT merupakan keniscayaan yang
harus diupayakan oleh
perusahaan/industri
gula di setiap memasuki
musim giling, termasuk
oleh seluruh pabrik gula
(PG) di lingkungan PTPN X pada musim
giling 2017. Salah satu strateginya adalah
meningkatkan hubungan dengan petani
sebagai mitra utama kerjanya.
Masih banyak hal yang harus diselesaikan dengan petani menjelang musim
giling lalu, termasuk masalah jumlah
tebu dan luasan hektar kebun yang
belum sesuai dengan RKAP. Masih ada
sebagian lahan yang status kepemilikannya perlu diperjelas.
Selain itu, apakah jumlah tebu yang
(mungkin saja) tercukupi juga bisa
menjamin besaran rendemen dan jumlah
gula sesuai target. Dua persoalan utama
terkait pasokan BBT itu terus dikaji sebelum memasuki musim giling, dan dicarikan solusinya – sampai muncul kepastian
berapa sesungguhnya jumlah BBT yang
bisa dikuasai oleh PTPN X.
Sebab, bisa saja terjadi jumlah tebu
tercukupi tetapi jumlah gula dan rendemen jauh dari target sasaran ideal.
Pengalaman seperti ini pernah terjadi
di tahun-tahun sebelumnya, sehingga
menyisakan persoalan di hadapan petani.
Sebenarnya bagi petani simpel saja, yang
penting ada kepastian tebunya digiling
dan rendemennya tinggi, sehingga ada
www.ptpn10.co.id

harapan bahwa musim giling tahun berjalan bisa mendapatkan keuntungan.
Terkait dengan target-target ideal
yang akan disasar tersebut, manajemen
PTPN X mengawali dengan pemetaan
luasan hektar kebun tebu yang telah
melakukan kontrak. Diawali dengan
membentuk tim Task Force yang bertugas melakukan pendataan ulang
dimana ladang-ladang tebu itu benarbenar terkonfirmasi akan digiling di PG
lingkungan PTPN X.
Dalam menjalankan tugasnya, tim
Task Force dilengkapi peralatan teknologi
mutakhir, termasuk alat pemanfaatan
satelit untuk mengetahui secara pasti
titik kordinat kebun. Selain juga memastikan bahwa ladang-ladang kebun
itu terisi penuh tanaman tebu dan tidak
ada sebagian space yang kosong. Pada
tahapan ini tim Task Force memanfaatkan
drone, sehingga tingkat akurasinya cukup
tinggi dan detil.
Melalui teknologi mutakhir itu bisa
diketahui hamparan tebu hingga pada
jenis varietas yang ditanam, maupun
jadwal ketepatan waktu tebangnya. Dari
situ bisa dianalisa dan diputuskan tanam
an tebu mana yang berkualitas. Upaya ini
dilakukan maksimal semata-mata untuk
mengejar tingkat rendemen yang tinggi,
sehingga antara petani dan PG bisa
sama-sama untung.
Kerja tim Task Force didukung oleh
29 orang, terbagi menjadi tim on farm,
tim QA, tim keuangan, tim SDM dan tim
supporting. Selain itu juga dikuati oleh
manajer tanaman, didukung dari biro
hukum, sarana prasarana & mekanisasi,
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komunikasi perusahaan, teknologi informasi dan pusat penelitian.
Memasuki musim giling 2017, hingga
Maret lalu taksasi luasan ladang yang
terkonfirmasi masih 4,2 juta ton tebu.
Sementara target sasaran seluas 5,2 juta
ton tebu, sehingga ada kekurangan tebu
1 juta ton tebu. Setelah diketahui jumlah
kekurangannya, maka manajemen PTPX
melakukan upaya lain – diantaranya
mendekati petani sekitar lokasi yang
belum melakukan kontrak, dan mengupayakan tebu luar daerah (LL) bisa bergabung di PG.
Dari upaya semacam ini biasanya seluruh kebutuhan BBT akhirnya terpenuhi.
Karena potensinya masih sangat besar.
Meski demikian, PTPN X tetap mengutamakan kualitas tebu yang baik (minimal
usia 12 bulan) agar diperoleh rendemen
gula yang tinggi. Bahkan beberapa PG
yang sudah mengawali giling dan telah
menganulir tebu tidak berkualitas, terbukti mendapatkan hasil rendemen yang
tinggi hingga tembus 8 persen.
Jika konsistensi seluruh PG bisa dilak-

sanakan seperti dilakukan oleh sejumlah
PG yang lebih awal memulai produksi
– dengan hanya menerima tebu berkualitas, maka seluruh PG akan memperoleh
rendemen tinggi, dan keuntungan perseroan pada musim giling 2017 berpeluang
melebihi target RKAP.
Terkait dengan strategi penguatan
pasokan BBT, manajemen PTPN X selalu
mengajarkan dan berpesan kepada
seluruh kru di lapangan, baik pada ta
hapan on farm maupun off farm, bahwa
prinsip melayani kepada mitra tani wajib
dikedepankan. Karena disadari, PG tidak
akan memiliki nilai apapun tanpa adanya
pasokan BBT.
“Agar giling tahun ini berhasil, perlu
ada perubahan mindset bahwa PG adalah
pelayan bagi mitranya, yaitu petani tebu.
Karena tanpa petani tebu keberadaan PG
tidak berarti apa-apa,” kata Dwi Satriyo
Annurogo, Direktur Utama PTPN X, dalam pesan sambutannya saat buka giling
di PG Ngadiredjo.
Semangat baru dan strategi baru
musim giling 2017 telah dilakukan oleh
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hampir semua PG di lingkungan PTPN X,
mulai dari kepastian jumlah tebu yang
akan digiling, serta kepastian rendemen
yang akan diraih, sehingga hasil gula
bisa maksimal. Jika semua proses itu
berjalan lancar hingga ke distribusi penjualan, maka sangat berpeluang PTPN
X pada musim giling 2017 ini mencatat
keuntungan yang signifikan.
Terkait harga tentu saja tetap diatur
pemerintah, yakni tidak boleh di bawah
Rp10.900/kg – tapi - tidak boleh di atas
Rp11.300/kg. Patokan harga ini untuk
menjamin agar harga gula di tingkat
konsumen tetap berada di kisaran
Rp12.500/kg. Artinya, konsumen tidak
perlu khawatir bakal adanya kelangkaan
gula di pasaran. Karena stoknya sangat
tercukupi.

Target Produksi
Strategi baru guna mencapai target
produksi musim giling 2017 terus dilakukan oleh PTPN X melalui sejumlah pabrik
gulanya. Target sasaran lahan seluas 5,2
juta ton tebu, tentu bukanlah angka yang
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kecil - sehingga diperlukan intensitas
pendekatan kepada para mitra petani.
Semua PG di lingkungan PTPN X harus
melakukan hal yang sama, sehingga
diharapkan target luasan lahan tebu dan
hasil gulanya bisa sesuai target yang
telah ditetapkan perseroan.
PG Ngadirejo, misalnya, target yang
disasar pada musim giling tahun ini
adalah 920.000 ton tebu (9,2 juta kuintal) dan rendemen minimal 8,5 persen,
sementara produksi gula dipatok 78.400
ton. Tidak mudah mencapai tebu seba
nyak itu, sehingga dibutuhkan strategi
baru untuk mencapainya.
Intensitas hubungan dengan petani
mitra harus dibangun jauh-jauh hari.
Prinsip melayani harus dikedepankan,
dan memastikan kepada petani bahwa
tebunya bisa digiling, rendemen tinggi,
sehingga harapan mendapatkan untung
bisa terpenuhi. Motivasi dan keyakinan
semacam ini diperlukan bagi petani,
mengingat musim giling tahun 2016
belum bisa memenuhi harapan petani
secara maksimal.
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Sampai di sini pun belum cukup.
Karena kebutuhan tebu masih kurang,
sehingga PG harus mengupayakan tebu
dari luar. Tidak mudah, memang. Tapi
harus diupayakan dengan kerja keras
agar kebutuhan BBT bisa terpenuhi
sesuai target.
Ke depan, pola relationship dengan
petani harus betul-betul terbangun
dengan format yang relatif mengikat
satu dengan lainnya. Mengingat loyalitas petani kian hari terasa kian kendur
sebagai konsekuensi ketatnya persaing
an antar PG dalam mendapatkan BBT.
Juga memastikan kepada petani bahwa
komoditas tebu belum bisa tertandingi
dalam hal perolehan hasilnya dibanding
komoditas pertanian lainnya.
Selain memastikan pasokan BBT,
manajamen PG Ngadirejo juga dituntut
memastikan pabriknya dapat berproduksi dalam kapasitas optimalnya yaitu 6.000
TCD. Juga memastikan tingkat losses
harus betul-betul berada di bawah target
RKAP, serta angka rendemen bisa mencapai angka 8,5 persen.

Strategi yang dilakukan oleh masingmasing PG memang bermuara pada
semangat yang sama, yakni tercapainya
target secara maksimal dengan biaya
se-efisien mungkin. Namun cara untuk
mencapai itu bisa berbeda-beda – tergantung kepada pola dan leadership
masing-masing PG.
Di PG Modjopanggong, misalnya,
salah satu strateginya adalah dengan
mensolidkan kerja tim di seluruh tahapan
pekerjaan. Masing-masing bagian dituntut saling mendukung. “Kalau semua sa
ling bekerjasama, Insya Allah target bisa
tercapai,” kata Bambang Hari Nugroho,
GM PG Modjopanggoong.
Jika kekompakan SDM terwujud
pada seluruh tahapan kerja, maka semua
target PG Modjopanggong optimistis
akan tercapai, yakni menggiling 350.000
ton tebu, rendemen 8,23 persen, dengan
produksi gula net 28.000 ton.
Kekompakan kerja tim di PG Modjo
panggong dimulai dari sejak penyusunan
program, perencanaan strategi hingga
implementasi, baik on farm maupun off
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farm. Semua komponen SDM dituntut
aktif tanpa melihat status dan jabatan.
Dengan demikian semua memiliki tanggungjawab yang sama sesuai struktur
dan fungsinya.
Tahapan pemantapan kesiapan
pabrik, juga dilakukan secara solid antar
bagian dan antar bidang, agar performa
pabrik bisa lebih diandalkan. Sebab
hanya dengan meningkatkan performa
pabrik maka pasokan BBT akan datang
dengan sendirinya.
Sebab “pertarungan” perebutan
pasokan BBT di wilayah PG Modjopanggoong adalah dengan pabrik gula merah
yang jumlahnya mencapai 260-an pabrik.
Ketika performa PG sedang tidak bagus,
maka mudah sekali tebu petani switching
ke pabrik gula merah. Sehingga mening
katkan performa pabrik di kawasan ini
juga merupakan keniscayaan yang harus
dilakukan secara terus-menerus, agar
tebu petani tidak berpaling ke pabrik
gula merah.

Keterbukaan Informasi
Manajemen PTPN X terus melakukan

upaya terbaik bagi petani agar diperoleh
kerjasama yang baik, saling mempercayai, dan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Salah satu upaya
yang dilakukan untuk membangun kepercayaan petani adalah mulai dioperasikannya core sampler di beberapa PG. Ini
bagian terpenting dari strategi PG dalam
menerapkan keterbukaan informasi.
Melalui core sampler petani bisa lebih
mudah melakukan pemetaan produktivitas dan kualitas tebu, serta prediksi
hasil yang akan diterima. Melalui core
sampler bisa diketahui rendemen yang
sesungguhnya. Transparansi rendemen
adalah keniscayaan bagi petani, sehingga
tingkat kepercayaan dan loyalitas petani
ke PG juga meningkat.
Rangkaian strategi yang dilakukan
PTPN X, termasuk peningkatan pelayanan dan penerapan transparansi rendemen, mulai dirasakan oleh petani sebagai
bentuk kesungguhan kemitraan yang saling menguntungkan. Diharapkan upaya
tersebut bisa terus-menerus dilakukan
oleh PG, sehingga loyalitas petani sebagai pemasok BBT juga bisa berlangsung
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secara langgeng.
Ini sangat penting bagi PTPN X
karena sebagian besar BBT yang digiling
di lingkungan PG miliknya adalah tebu
milik petani. ”Kebersamaan PG dengan
petani, koperasi, APTR, KPTR sekarang
semakin bagus. Ini harus terus-menerus
ditingkatkan,” kata H. Mubin, Ketua APTRI
di lingkungan PG milik PTPN X.

Kebijakan Pemerintah
Tentunya bukan hanya hubungan
antara petani dan PG (BUMN Gula) yang
harus terjalin proporsional, namun
hubungan dengan pemerintah dalam
konteks penguatan industri gula nasional
dalam kerangka swasembada, juga harus
berjalan seiring dan seimbang.
Pemerintah perlu memahami apa
yang menjadi persoalan bagi kedua
pihak (petani dan PG) dalam memajukan pergulaan nasional. Termasuk
perlunya melakukan kalkulasi kebijakan
sebelum diterapkan, jika kemudian
kebijakan tersebut “memungkinkan”
bisa memperlemah posisi petani - yang
pada akhirnya juga akan berpengaruh

www.ptpn10.co.id

sukrosa
negatif terhadap kerja dan kinerja BUMN
Gula. Sebab mayoritas BBT pemasoknya
adalah petani.
industri gula nasional selama ini
sudah banyak menghadapi masalah,
termasuk produktivitas tebu petani terus
menurun. Luasan lahan juga menurun.
Tingkat rendemen gula petani secara
umum juga belum mencapai angka
maksimal. Tapi di tengah beratnya tekanan yang dihadapi, mereka masih
tetap memilih sebagai petani tebu, tidak
beralih ke komoditas lain. Mungkin itu
sebagai bentuk kepedulian petani terha
dap masalah pangan nasional, khususnya
gula.
Tapi mereka (petani) membutuhkan
jaminan dari pemerintah, khususnya
yang terkait dengan kelangsungannya
sebagai petani tebu. Selain soal-soal
normatif yang banyak dihadapi, terkait
PPN 10 persen bagi petani perlu ditetapkan kebijakannya secara khusus, bahwa
petani tidak terkategori sebagai pengusaha kena pajak, sedangkan pedagang
tidak bisa membebankan PPN terutang
kepada petani. Ini penting bagi majunya
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pergulaan nasional.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh
PTPN X terutama memasuki musim giling
tahun ini - yang nota-bene sudah diapresiasi oleh APTRI internal, sebetulnya
merupakan indikator bakal optimalnya
PG – PG ke depan. Kondisi ini yang
sejatinya diharapkan oleh pemerintah
untuk mengejar ketertinggalan dari sisi
produksi gula.
Bahkan Menteri BUMN Rini M. Soemarno pernah menegaskan, tidak ada
pilihan kecuali meningkatkan produksi
gula nasional – khususnya oleh PG di
lingkungan BUMN. Produksinya harus
terus digenjot, agar kesenjangan barang
antara penawaran dan permintaan, bisa
segera diakhiri.
Selama ini PG yang berada di lingkungan BUMN merupakan penyumbang
terbesar produksi gula nasional. Jika
semua lini dioptimalkan, mulai off farm
hingga on farm, petani juga dikuatkan,
maka sangat mungkin peningkatan
ketersediaan gula nasional bakal meningkat dan suplainya bisa mengimbangi
laju kenaikan konsumsinya.

Rangkaian strategi
yang dilakukan
PTPN X, termasuk
peningkatan
pelayanan dan
penerapan
transparansi
rendemen, mulai
dirasakan oleh
petani sebagai
bentuk kesungguhan
kemitraan yang saling
menguntungkan.
Diharapkan upaya
tersebut bisa terusmenerus dilakukan
oleh PG, sehingga
loyalitas petani sebagai
pemasok BBT juga bisa
berlangsung secara
langgeng.
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Amankan Pasok BBT,
PTPN X Dekati Petani
Laporan: Siska Prestiwati

Pada musim
giling tahun 2017,
PT Perkebunan
Nusantara X
menyiapkan strategi
untuk mengamankan
pasok bahan
baku tebu (BBT),
diantaranya
meningkatkan
hubungan dengan
petani.

Guna melampaui target yang telah
ditetapkan, PTPN X mengatur langkah
dan strategi baru di musim giling tahun
ini. Strategi khusus telah disiapkan agar
kepastian pasok BBT untuk seluruh pabrik
gula bisa aman dan terkendali hingga akhir
musim giling. Direktur Operasional PTPN
X, Mustaqim mengungkapkan di musim
giling tahun 2017 ini PTPN X harus lebih
fokus agar bisa kembali meraup profit.
“Masih ada lahan yang statusnya abuabu, artinya lahan tersebut belum pasti
dikuasai oleh PTPN X atau tebu belum pasti
digiling di PG milik PTPN X,” jelas Mustaqim
saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor
Pusat PTPN X jalan Jembatan Merah Surabaya.
Mustaqim menjelaskan untuk itu, di
tahun 2017 ini pihaknya ingin memastikan berapa bahan baku yang bisa
dikuasai oleh PTPN X. Jangan
sampai jumlah tebu tercukupi
tetapi jumlah gula dan rendemen sangat jauh dari sasaran.
Selain itu, sambung Musta
qim, 2017 merupakan tahun yang
berat tidak hanya bagi pabrik
gula tetapi juga bagi petani.
Akibat kondisi yang
kurang
meng

untungkan di musim giling tahun 2016
lalu, petani masih belum seratus persen
percaya dengan pabrik gula. Petani masih
bertanya-tanya tentang kepastian tebunya
digiling atau tidak, mereka bisa mendapatkan laba atau kembali merugi seperti
tahun lalu.
“Kami melihat, saat ini petani masih
wait and see. Prinsip mereka adalah bagaimana bisa jual tebu dan mendapatkan
untung,” jelas pria kelahiran Blora ini.
Alumnus Teknik Elektro Universitas
Diponegoro ini mengungkapkan untuk itu,
PTPN X telah memetakan berapa hektar
kebun tebu yang sudah melakukan kontrak
dengan perusahaan ini. Manajemen telah
membentuk tim task force yang diketuai
oleh Kepala Divisi Budidaya dibantu oleh
beberapa General Manager untuk kembali
memetakan dan melakukan pendataan
terkait dengan kebun yang sudah
melakukan kontrak.
Tim task force, ungkap
Mustaqim, tugasnya mendata dan memastikan
bahwa kebun yang sudah
kontrak benar-benar ada
bukan fiktif, jangan sampai
ada lapangan sepak bola
yang dimasukan ke dalam
kontrak, atau ada satu

 Mustaqim

Direktur Operasional PTPN X
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kebun yang dibuatkan kontrak dengan
dua nama petani atau hal-hal negatif lain
yang tidak diinginkan.
Mustaqim menambahkan dalam
melakukan tugasnya tim task force ini
menggunakan satelit untuk mengetahui
titik kordinat kebun dan menggunakan
drone untuk melihat kondisi kebun
hingga ke dalam. Dengan pengunaan
drone ini bisa diketahui apakah di tengah
lahan ada lahan kosong atau lahan yang
tidak tertanami tebu.
“Tim task force ini juga mendata selain luas dan pemilik kebun, juga didata
varietas apa dan waktu tebang. Sehingga, bisa didapatkan tebu yang berkualitas dengan usia minimal 12 bulan,” papar
ayah satu putri ini.
Masih menurut Mustaqim, masih
ada kekurangan tebu 1 juta ton tebu
dari sasaran jumlah tebu PTPN X untuk
musim giling tahun 2017 sebesar 5,2 juta
ton tebu.“Untuk memenuhi kekurangan
tebu ini, bisa dilakukan dengan terus
meningkatkan hubungan baik
dengan petani mengingat tebu
di wilayah

TAD PTPN X masih banyak yang belum
melakukan kontrak. Kalau dilihat dari
tegakan asli TAD ada 6,5 juta ton hingga
7 juta ton tebu,” jelasnya.
Untuk memenuhi sasaran perusahaan, sambung Mustaqim, tim task force
ini juga melihat dan memetakan PG
mana saja yang akan melakukan pembelian tebu dengan sistem beli putus.
Hal ini berlaku baik untuk PG PTPN X
maupun PG di luar PTPN X. Khusus untuk
PG di PTPN X, tim task force yang akan
menentukan PG mana yang bisa membeli tebu LL. Hal ini dilakukan agar tidak
ada persaingan harga tebu LL antar PG
sesaudara.
“Kami juga meningkatkan kerjasama
dengan petani agar bisa merangkul
petani yang menyiapkan tebu mereka
untuk tebu LL. Diharapkan petani yang
belum melakukan kontrak dengan kita
bisa segera melakukan kontrak,” paparnya.
Mustaqim juga menambahkan
meskipun PTPN X terus melakukan upaya
dan langkah-langkah untuk memenuhi
sasaran 5,2 juta ton tebu giling namun
pihaknya juga tetap memperhatikan

kualitas gula, dengan syarat tebu giling
minimal usia 12 bulan. Hal ini dilakukan
agar rendemen bisa mencapai 8 persen.
“Kami tetap melihat kualitas, buat
apa giling banyak tebu kalau rendemennya rendah. Kami telah sepakat akan
menolak tebu yang tidak berkualitas,”
tegasnya.
Masih menurut Mustaqim, empat PG
yang sudah giling awal, yaitu PG Pesan
tren Baru yang mulai giling tanggal 21
Mei 2017, PG Ngadiredjo yang mulai
giling tanggal 27 Mei 2017 , PG Gempolkrep yang mulai giling tanggal 1 Juni
2017 dan PG Kremboong yang mulai
giling tanggal 10 Juni 2017 sudah mene
rapkan tebu giling berkualitas. Keempat
ini PG berani menolak tebu yang tidak
berkualitas dan hasilnya rendemen hari
an di keempat PG tersebut bisa mencapai
angka 8 persen.
“Strategi tersebut dilakukan agar
PTPN X bisa mencetak laba di musim
giling tahun ini. Berdasarkan RKAP target
laba dari gula tahun ini sebesar Rp 70
miliar, namun kami berusaha untuk bisa
mencetak laba sebesar Rp 100 miliar,”
sebutnya.

Tahun 2017 adalah tahun yang berat, tidak hanya bagi pabrik gula tetapi juga bagi petani. Petani masih
belum seratus persen percaya kepada pabrik gula. Petani masih bertanya-tanya tentang kepastian
tebunya digiling atau tidak, mereka bisa mendapatkan laba atau kembali merugi seperti tahun lalu.
www.ptpn10.co.id
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PG Gempolkrep

Terapkan Reward & Punishment,
Petani Semakin Bersemangat
Guna mendapatkan Bahan Baku Tebu (BBT) berkualitas, Pabrik Gula (PG) Gempolkrep
menerapkan reward and punishment kepada para petani tebu. Treatment yang
baru kali pertama diterapkan ini mendapatkan sambutan yang positif dari petani.
Laporan: Siska Prestiwati

Deru suara mesin antar-bagian PG
Gempolkrep saling beradu. Beberapa
pekerja tampak sibuk memantau mesin
yang menjadi tanggungjawabnya.
General Manager PG Gempolkrep, Heru
Sinarjanto mengatakan PG Gempolkrep
sudah mulai giling tanggal 31 Mei 2017
dan rencananya akan tutup giling pada
tanggal 5 November 2017 nanti.
“Untuk tahun ini, kami ditargetkan
tebu giling adalah 1 juta ton tebu, gula
total 79.619.19 ribu ton gula dan rendemen 8,1 persen,” kata Heru ditemui di

ruang kerjanya di Desa Gedeg, Sabtu 12
Juni 2017.
Heru juga menambahkan untuk
laba rugi, tahun 2016 lalu, laba PG
Gempolkrep sebelum pajak sebesar
Rp 100.303.670.000 dan tahun 2017 ini
target labanya kurang lebih Rp 99 milliar.
Agar PG Gempolkrep bisa memenuhi semua target-target yang telah ditetapkan
oleh manajemen, maka PG Gempolkrep
sudah melakukan beberapa strategi baik
di sisi on farm maupun di sisi off farm.
Di sisi on farm, sambung Heru, pi
haknya hanya akan mengizinkan tebu
berkualitas dan MBS (Masak, Bersih dan
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Segar) saja yang akan digiling. Untuk
tebu yang berkualitas adalah tebu-tebu
yang usianya sudah 12 bulan ke atas dan
tebu harus MBS. Sedang untuk tebu yang
tidak memenuhi syarat giling maka PG
akan menolaknya.
“Pertama kali untuk tebu, kami mene
rapkan sistem reward and punishment
untuk petani,” ungkap Heru.
Heru menjelaskan untuk petani yang
mengirimkan tebu tidak berkualitas,
misalkan tebang belum usia 12 bulan
sehingga brix tebu kurang dari 18 persen,
maka PG akan menolak tebu tersebut
dan memberikan punishment kepada
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yang bersangkutan.
men harian di PG Gempolkrep hingga
ingin mendatangkan tebu luar daerah
“Punishment-nya pengurangan surat
pertengahan Juni 2017 ada 8,1 persen.
(LL) selain itu, kami juga akan mencari
perintah tebang angkut (SPTA) kepada
Diharapkan target rendemen total sebetebu di wilayah TAD yang masih belum
petani tersebut. SPTA akan diberikan
sar 8,1 di akhir giling nanti bisa tercapai.
terdaftar. Sebab, masih banyak tebu yang
kembali setelah petani melakukan perBagi petani pun semakin termotivasi
belum terdaftar,” ungkapnya.
baikan dan benar-benar menebang tebu
untuk bisa melakukan budidaya tebu
Sedang di sisi off farm, Heru menjelasyang usianya minimal 12 bulan,” jelas
yang tepat sehingga bisa menghasilkan
kan kapasitas giling di PG Gempolkrep
Heru.
tebu berkualitas dan memiliki rendemen
ditargetkan 6.500 TCD. Namun karena di
Masih menurut Heru, sedang untuk
tinggi sehingga berpengaruh kepada
bagian tengah PG atau stasiun pemurni
petani yang telah mengirimkan tebu
pendapatan mereka.
an dan masakan tidak sebesar di stasiun
berkualitas tentunya akan mendapakan
Saat ditanya apakah Tebu Asli Daerah
depan dan belakang maka pihaknya pun
reward yang berupa penambahan SPTA
(TAD) mampu mencukupi kebutuhan
melakukan stategi giling pasang surut
dan adanya jalur khusus bagi tebu-tebu
BBT PG Gempolkrep, Heru menjelaskan
mulai dari 6.200 TCD hingga 6.500 TCD.
yang berkualitas. Tebu yang berkualitas
TAD yang sudah terdaftar ke PG Gem“Ibaratnya manusia, bagian perut PG
akan diberikan tanda tersendiri
Gempolkrep ini kecil sehingga
sehingga truk langsung bisa
“Kami sangat bersyukur karena penerapan sistem kalau dipaksa 6.500 TCD setiap
masuk tanpa harus antri panreward and punishment ini disambut positif oleh hari akan timbul masalah di
jang di emplasment.
petani. Buktinya tidak ada demo atau petani yang bagian tengah. Untuk itu, kami
“Kami sangat bersyukur
protes justru sebaliknya mereka semakin senang memaksimalkan bagian tengah
karena penerapan sistem reward
dengan mengatur kapasitas
dan saling berkompetisi untuk mengirim tebu
and punishment ini disambut
giling mulai 6.200 TCD hingga
terbaik mereka,”
positif oleh petani. Buktinya
6.500 TCD hal itu kami lakukan
 Heru Sinarjanto
tidak ada demo atau petani
terus,” imbuhnya.
General Manager PG Gempolkrep
yang protes justru sebaliknya
Selain mengatur kapasitas
mereka semakin senang dan sa
giling yang mengikuti stasiun
ling berkompetisi untuk mengirim tebu
polkrep hanya sebesar 993 ribu ton.
masakan dan pemurnian, jelas Heru,
terbaik mereka,” papar mantan Kepala
Sedang untuk kekurangannya akan
pihaknya juga terus melakukan efisiensi
Divisi PKBL ini.
ditutupi dengan mencari tebu di wilayah
dan menekan losses. Di musim giling taMasih menurut Heru, dengan selektif
TAD yang masih belum terdaftar.
hun 2017 ini, PG Gempolkrep menargetmemilih bahan baku tebu, maka rende“Kalau diizikan oleh direksi, kami
kan total losses kurang dari 2 persen. 
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PG Modjopanggoong

Tingkatkan Performa,
Jaga Kekompakan SDM
Untuk mencapai target produktivitas, banyak langkah
yang perlu dilakukan. Selain meningkatkan performa
baik on farm maupun off farm, kondisi Sumber Daya
Manusia (SDM) juga perlu mendapat sentuhan.

laporan: SAP Jayanti

Pada musim giling 2017, PG Modjopanggong menargetkan bisa menggiling sebanyak 3,5 juta kuintal atau 350.000 ton
tebu dengan rendemen 8,23 persen yang
nantinya akan menghasilkan 28 ribu ton
gula. Berbagai upaya telah dilakukan. Baik
di lahan, perbaikan pabrik serta meningkatkan kerjasama SDM yang ada di dalamnya.
”Upaya yang kami lakukan untuk
dapat meraih target yaitu salah satunya
mencoba lebih mengompakkan lagi SDM
sebagai satu tim di PG Modjopanggoong
ini. Masing-masing bagian harus saling
mendukung, tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kalau semua saling bekerjasama, Insya
Allah target bisa tercapai,” kata General
Manager PG Modjopanggoong, Bambang
Hari Nugroho.
Ketidakkompakan karena perbedaan
level atau status tidak boleh lagi terjadi.
”Tidak ada lagi level tinggi atau level rendah. Semua bekerjasama. Kami akan terus

genjot agar bisa bekerja dalam satu tim.
Tidak boleh lagi ada yang santai-santai saat
teman-temannya yang lain kerja keras,”
ujarnya. Menurutnya, titik kunci keberhasil
an pabrik ada di SDM.
Ia yakin, jika performa pabrik bisa
meningkat maka bahan baku tebu tidak
akan kekurangan. ”Saya yakin, di wilayah
Modjopanggong ini sebenarnya jumlah
tebu ada di atas jumlah itu. Kalau pabriknya
bagus, petani yang biasanya lari ke pabrik
gula merah akan tertarik ke PG Modjopanggoong lagi,” ujarnya yakin. Keberadaan
pabrik gula merah memang dirasa cukup
mengganggu. Di wilayah kerja Modjopanggoong, dikatakan Bambang terdapat
sekitar 260an pabrik gula merah yang juga
menyedot tebu petani. Karena itu kinerja
pabrik harus bagus agar tidak kalah bersaing.
PG Modjopanggoong yang berada di
wilayah Kabupaten Tulungagung ini menjadwalkan giling akan dimulai pada 5 Juli
2017. Situasi ini menurut Bambang cukup
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dilematis.
Giling yang baru dimulai setelah Hari
Raya Idul Fitri cukup menyulitkan karena
petani membutuhkan dana untuk persiap
an hari raya sehingga mereka akan menjual
tebunya sebelum Lebaran. Karena itu
sedang dibuatkan skema apakah perlu ada
semacam uang muka atau pinjaman agar
petani bisa tetap bisa memenuhi kebutuh
annya berhari raya dan PG juga mendapatkan pasokan bahan baku.
Dikatakan Bambang, kondisi on farm di
wilayah pabriknya sudah bagus. Untuk dua
periode awal akan dikawal hanya mene
bang tebu masak awal.
Ia mengatakan, tebang di PG Modjo
panggoong belum sepenuhnya bisa
dilakukan dengan mekanisasi karena
medan lahan yang sulit. Tahun lalu, hujan
yang terus menerus turun membuat tebu
tidak bisa ditebang. ”Di sini banyak tanah
pegunungan. Di lereng-lereng yang tingkat
kemiringannya tajam sekarang sudah jadi
lautan tebu. Tapi kendalanya, saat hujan
tidak bisa diambil,” tutur Bambang.
Hal ini menurutnya menjadi tantangan
bagi bidang sarana prasana dan mekanisasi
untuk menciptakan alat agar bisa mengambil tebu sewaktu-waktu dan biaya yang murah. Saat ini, tebang dan angkut hanya bisa
dilakukan secara manual. Setelah ditebang,
tebu dipanggul untuk menuju truk karena
armada tidak mungkin bisa mendekat.
Selain kondisi lahan yang sulit, kendala lain di sisi on farm adalah rendahnya
produktivitas. Dikatakan Bambang, produktivitas di Modjopanggoong hanya sekitar
76 ton per hektare (ha). Ia berharap bisa
meningkat menjadi 100 ton per ha.
Sementara itu, di sisi pabrik atau off
farm, ia berharap monovertical vertilizer di
stasiun pengolahan bisa selesai dan masuk
formasi. Steam test akan dimulai pada 20
Juni. Total hari giling direncanakan 135
hari dan akan berakhir pada awal atau
pertengahan November.
”Saya mempunya harapan sangat tinggi untuk tahun ini. Karena giling mundur
satu bulan di bulan tujuh (Juli), harapan
nya saat start rendemen sudah di atas 8,”
tegasnya. Ia berharap PG Modjopanggoong
bisa kembali ke performa terbaiknya seperti
tahun 2012 dengan rendemen mencapai
8,6 persen. Apalagi potensi tanaman di
wilayahnya mampu untuk mendapatkan
rendemen tertinggi dan ditunjang dengan
iklim yang lebih baik di tahun ini.
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PG Kremboong

Ciptakan Iklim Kerja yang Harmonis
Selain mempersiapkan seluruh mesin pabrik dengan baik, Pabrik Gula (PG) Kremboong juga
berusaha untuk menciptakan iklim kerja yang harmonis untuk sukses giling tahun 2017. Salah
satunya dengan meningkatkan kebersamaan dan kerjasama dengan memperbaiki sistem
komunikasi yang ada.
Laporan: Siska Prestiwati

PG Kremboong mengawali proses produksinya lebih awal
dari tanggal yang telah ditetapkan. Meskipun satu bulan lebih
awal, namun PG milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X yang
berlokasi di Sidoarjo tersebut bisa mempersiapkannya dengan
baik sehingga proses produksi bisa berjalan dengan baik.
General Manager PG Kremboong, Sugeng Purnomo mengutarakan rencana giling tahun 2017, PG Kremboong menargetkan tebu giling sebanyak 1,91 juta kuintal tebu, dengan kapasitas giling 2.600 TCD dengan target randemen 7,41 persen.
Sugeng menambahkan, luas areal
lahan tebu PG Kremboong seluas
2.902 hektar, yang tersebar di wilayah
Kabupaten Sidoarjo seluas 1.087
hektar, Kabupaten Mojokerto seluas
1.293 hektar, dan Pulau Madura
seluas 522 hektar. Dengan BBT, 90
persen adalah tebu rakyat (TR) dan 10
persen Tebu Sendiri dari lahan sewa.
Selain menyiapkan BBT dengan
baik, jelas Sugeng, yang tidak kalah penting agar semua target bisa
tercapai adalah dukungan dari semua
elemen yang bersama-sama bertekad
untuk menyukseskan musim giling
tahun ini.
“Untuk off farm, kami melakukan
investasi sebesar Rp 6 milliar dan
nilai tersebut di luar biaya perawatan
rutin,” sebutnya.
Sugeng menjelaskan investasi
tersebut dilakukan di dua stasiun
yaitu stasiun gilingan dan stasiun
masakan. Untuk stasiun gilingan ada
perubahan di gilingan nomor 3 yang tahun kemarin terjadi bottle neck. Dengan penggantian di gilingan nomor 3 diharapkan
tahun ini, proses produksi di gilingan nomor tiga bisa normal
dan lancar. Dengan penggantian gilingan tersebut diharapkan
bisa menekan angka jam berhenti di tahun 2016 sebesar 11
persen menjadi kurang dari 5 persen di tahun 2017 ini. Sedang
untuk stasiun masakan, imbuh Sugeng adalah penggantian tromol yang kondisinya memang sudah tidak layak pakai sehingga
harus diganti dengan yang baru.
“Harapan saya, tahun ini efisiensi di off farm akan jauh lebih
baik dari tahun lalu karena kita harus menjual performance
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pabrik,“ tegasnya pria yang pernah menjabat sebagai Kepala
Divisi PKBL ini.
Sugeng menambahkan dengan efisiensi yang tinggi akan
membuat petani semakin percaya dengan PG Kremboong.
Pasalnya, hubungan PG Kremboong dengan petani sudah
terhubung secara historis seperti petani dari Malang Utara,
sebagian Lumajang dan Sebagian dari Pasuruan.
Selain performance PG, ujar Sugeng, PG Kremboong juga
berupaya menciptakan iklim kerja yang harmonis dan kondusif.
Saat kali pertama dirinya menginjakkan kaki di PG Kremboong
ini, dirinya mengumpulkan informasi baik dari karyawan maupun dari petani dan stakeholder lainnya terkait tanggapan dan penilaian
mereka selama ini terhadap pelayanan di PG Kremboong.
Sugeng menjelaskan dari informasi yang saya dapatkan tersebut,
saya berpendapat bahwa pelayanan
yang selama ini telah diberikan masih
bisa ditingkatkan lagi dengan cara
meningkatkan kebersamaan antar
karyawan, antar bagian, antar atasan
dan antara bawahan dan atasan.
“Musim giling bisa sukses bila
PG-nya mempersiapkan Sumber Daya
Manusia (SDM)-nya untuk menjadi
SDM yang handal dan profesional.
Kami sadar SDM yang handal dan
profesional menjadi modal dasar
pabrik ini,” ungkapnya.
Untuk itu, sambung Sugeng,
pihaknya berusaha untuk memperbaiki hubungan kerja dan profesional
kebersamaan di PG Kremboong
agar bisa tercipta iklim kerja yang
harmonis dan kondusif. Perbaikan hubungan kerja ini dilakukan
dengan memperbaiki komunikasi yang ada.
“Saya membuka komunikasi dengan semua karyawan. Bahkan nomor handphone saya sudah diketahui semua karyawan
sehingga semua informasi baik informasi positif ataupun informasi negatif bisa langsung saya terima,” paparnya.
Awalnya memang dirasa berat, namun hal ini harus dilakukan agar tercipta iklim kerja yang harmonis dan semua targettarget bisa teralisasi. Ia juga membuka komunikasi dengan
seluruh karyawan setiap saat, misalnya usai Sholat Dhuhur
berjamaah. 
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PG Ngadiredjo

Perkuat Kemitraan dengan Petani
Hubungan baik dengan petani menjadi satu keharusan bagi Pabrik Gula (PG)
agar pasokan bahan baku tebu terus mengalir dengan lancar. Diharapkan petani
tetap loyal mengirimkan tebu ke PG milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X.
Laporan: SAP Jayanti

Musim giling di PG Ngadiredjo sudah
berlangsung sejak 28 Mei, lebih awal
dibandingkan dengan PG milik PTPN X
yang lain. PG Ngadiredjo adalah salah
satu pabrik gula yang memiliki kapasitas
besar dan tergolong efisien di PTPN X.
Semula, giling di PG Ngadiredjo
dijadwalkan pada 14 Mei. Tetapi setelah
dilakukan koordinasi dengan BMKG dan
penghitungan tingkat kematangan tebu
akhirnya diputuskan untuk mundur dua
minggu supaya tebu yang digiling lebih
banyak dan rendemennya lebih tinggi.
Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo
Annurogo dalam sambutannya saat
buka giling di PG Ngadiredjo menyata-

kan bahwa keberhasilan PTPN X banyak
ditentukan keberhasilan pabrik-pabrik
seperti PG Ngadiredjo ini. Agar giling
tahun ini berhasil, perlu ada perubahan
mindset bahwa PG adalah pelayan bagi
mitranya, yaitu petani tebu. Karena tanpa
petani tebu keberadaan pabrik gula tidak
berarti apa-apa.
Keberadaan petani menjadi penting
dalam penyediaan bahan baku tebu.
Untuk menjamin kualitas maupun kuantitasnya perlu dilakukan pendekatan ke
petani dan lembaga-lembaga tekait.
General Manager PG Ngadiredjo, Abdul Munib mengatakan target yang ingin
dicapai pada musim giling tahun 2017
ini adalah jumlah tebu sebanyak 920.000
ton atau 9,2 juta kuintal, rendemen 8,5
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persen dan produksi gula 78.400 ton. ”Ini
merupakan sasaran minimal,” kata Abdul
Munib.
Untuk mencapai sasaran tersebut,
selain tebu dari wilayah sendiri juga didatangkan tebu dari luar wilayah seperti
Malang sebanyak 800.000 kuintal atau
8.000 ton. Sedangkan sisanya berasal dari
wilayah sendiri.
Sementara untuk off farm, PG Ngadiredjo menyiapkan pabrik agar dapat
berproduksi dalam kapasitas optimalnya
yaitu 6.000 TCD (ton cane per day/ton
tebu per hari). Kinerja di pabrik, dikatakan Munib sudah cukup baik. Losses
sudah di bawah RKAP yaitu 2,3 persen.
Begitu juga dengan jam henti pabrik.
Dari target yang ditetapkan yaitu di
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bawah 2,5 persen saat ini tercatat 0,71
persen. ”Hingga hari ke 20 giling, rendemen sudah 7,79 persen. Kami yakin nanti
akan terus meningkat sehingga target
bisa terlampaui,” ujarnya yakin.
Perbaikan semua peralatan di pabrik
mulai stasiun gilingan sampai pengemasan sudah diselesaikan. Sebelumnya
juga sudah dilakukan individual test
dengan hasil yang baik.
Ke depan, agar pasokan tebu dari
petani bisa terus mengalir, Munib
mengatakan kemitraan dengan petani
akan terus diperkuat. ”Pendekatan terus
dilakukan. Kami sering mengadakan
kunjungan ke kebun-kebun. Berbicara
langsung dengan petani, mendengarkan
apa masalah mereka dan bagaimana
solusinya,” tutur mantan GM PG Tjoekir
ini.
Menurutnya, minat petani untuk
menanam tebu di wilayah Kediri dan
Blitar masih tinggi karena belum ada
komoditas lain yang hasilnya melebihi
tebu. Begitu juga dengan kondisi lahannya yang masih sesuai untuk menanam
tebu. Permasalahannya hanya loyalitas
petani terhadap PG yang menurun
karena persaingan dengan pabrik gulapabrik gula lain.
Agar loyalitas petani terhadap PG
PTPN X tetap tinggi, kemitraan dan
hubungan baik harus terus dijaga. Di
sisi lain, performance pabrik juga harus
ditingkatkan agar menjadi nilai tambah
yang ditawarkan ke petani.
Selain dengan pabrik gula putih,
persaingan dengan pabrik gula merah
juga tidak bisa dianggap remeh. Namun
tahun ini harga yang diberikan pabrik
gula putih masih lebih baik dibandingkan gula merah. Jika gula merah hanya
memberikan Rp 54-55 ribu per kg, pabrik
gula putih sanggup memberikan Rp 60
ribu per kg. Di sekitar PG Ngadiredjo ada
sekitar 380 pabrik gula merah yang bisa
menjadi ancaman.
Bagi SDM, tuntutan bekerja secara
profesional sudah menjadi keharusan.
Semua karyawan harus memiliki tekad
yang sama yaitu mensukseskan musim
giling tahun ini dan menanamkan semangat ‘Kediri’ yaitu Kerja keras, Disiplin
dan Ridho dari Allah SWT yang menjadi
harapan sesuai dengan pesan Direktur
Utama saat perayaan buka giling.
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PG Pesantren Baru & PG Meritjan

Optimalkan Pasok BBT

Laporan: Sekar Arum

Dua pabrik PTPN X di kawasan Kediri yakni PG Pesantren Baru dan PG Meritjan tengah
mengatur strategi untuk mempersiapkan giling tahun 2017. Beragam upaya telah dilakukan, hal ini ditegaskan langsung oleh General Manager kedua pabrik tersebut, Hb.
Koes Darmawanto beberapa waktu lalu. Menurutnya, dua pabrik ini telah siap 100 per
sen untuk melakukan giling tahun 2017. Diharapkan tahun ini pun menjadi titik balik
kesuksesan dua pabrik yang sempat merajai industri gula tanah air tersebut.
Kendala terbesar dalam menghadapi masa giling, jelas pria yang akrab disapa Totok
tersebut, yakni mengenai keterbatasan bahan baku tebu (BBT) yang ada. Lahan yang
terkonversi menjadi pusat industri, perumahan, harga gula yang relatif rendah menjadi
alasan utama mengapa dari tahun ke tahun pasokan bahan baku tebu cenderung terus
mengalami kemerosotan.
”Ini memang menjadi permasalahan tersendiri, untungnya saat ini sudah ada tim Task
Force bahan baku tebu yang dibentuk oleh BOD. Tim inilah yang kemudian merumuskan
strategi operasional di lapangan terkait pembagian bahan baku tebu pada setiap pabrik.
Dengan hal ini, tentu tidak akan lagi yang namanya ‘rebutan bahan baku tebu’. Terlebih
untuk pabrik gula yang ada di bawah naungan PTPN X,” jelasnya.
Untuk pengamanan bahan baku tebu sendiri lanjut Totok pihaknya telah melakukan beberapa upaya antara lain dengan melakukan pendekatan dan menjalin kerjasama
dengan APTR dan KPTR yang pernah putus ataupun yang baru.
Adapun untuk PG Pesantren Baru sendiri, buka giling telah dilakukan pada tanggal
21 Mei yang lalu dengan target produksi 969 ribu ton dengan rendemen 8,24 persen.
Dan untuk PG Meritjan, buka giling dilakukan setelah hari raya Idul Fitri tepatnya pada
tanggal 10 Juli lalu dengan target produksi 313 ribu ton tebu dengan rendemen 8,08
persen.
Untuk itu jelas, Totok kembali, pihaknya akan mendatangkan tebu dari luar. Di sam
ping itu untuk mencapai target yang diinginkan dua pabrik tersebut juga meminimalisir
jumlah hari giling pabrik, untuk Meritjan normalnya yakni 120 -127 hari, dan untuk Pesantren Baru yakni 150-160 hari.
“Sejauh ini pun PG Pesantren Baru yang telah terlebih dahulu mengawali giling, dan
sampai saat ini terus menunjukkan progress yang menggembirakan bahkan tercatat
rendemennya tertinggi di antara pabrik gula se-PTPN X maupun pabrik gula lainnya di
Indonesia,” pungkasnya.
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 Pjs. General Manager Pabrik Gula Djombang Baru,
Edwin Risananto (dua dari kiri) dalam sebuah dialog.

PG Djombang Baru

Aktif Kunjungi Petani
Laporan: Sekar Arum

sasaran bisa terlampaui,” katanya.
Dituturkan Edwin kembali bahwa
bukan hal yang mudah untuk mengembalikan loyalitas para petani terhadap
PG yang menurun karena persaingan
dengan pabrik gula lainnya. Untuk itu ia
terus menanamkan semangat jujur, tulus,
ikhlas kepada seluruh SDM Djombang
Baru agar nantinya dapat terefleksikan
kepada mitra mereka juga yakni para

“Untuk tahun ini kami yakin bahwa para
petani tebu akan kembali ke PG Djombang Baru, mengingat kami telah me
Menghadapi musim giling tahun 2017,
ningkatkan mutu dan kualitas layanan.
PG Djombang Baru mulai bersiap dan
Terlebih lagi kerjasama ini sudah bermengatur strategi guna meraih produksi
langsung sejak lama bahkan bertahun–
seperti yang ditargetkan. Pjs. General
tahun,” ungkap Edwin.
Manager Pabrik Gula Djombang Baru,
Pada tahun lalu, dengan terbatasnya
Edwin Risananto mengutarakan bahwa
pasokan bahan baku dari para petani
pihaknya saat ini tengah fokus untuk
mengakibatkan seretnya suplai tebu,
mengamankan bahan baku tebu (BBT)
mesin pabrik tak bekerja opyang ada.
timal, bahkan jauh di bawah
Menurut Edwin, bahan
“Untuk tahun ini kami yakin bahwa para petani
terpasang. Itu
baku tebu (BBT) merupatebu akan kembali ke PG Djombang Baru, mengingat kapasitas
sebabnya hasil produksi tidak
kan elemen terpenting bagi
kami telah meningkatkan mutu dan kualitas
bisa maksimal. Kondisi seperti
pabrik gula, untuk itu PG
layanan. Terlebih lagi kerjasama ini sudah
ini pernah terjadi pada tahun
Djombang Baru terus melakuberlangsung sejak lama bahkan bertahun–tahun,” 2000. Namun kala itu, PG
kan pendekatan dengan
Djombang Baru bisa terlepas
petani tebu untuk menga Edwin Risananto
dari krisis bahkan dapat bermankan pasok BBT. Pasalnya,
GPjs. GM PG Djombang Baru
tahan hingga sekarang.
pabrik gula yang berada di
“Dengan keterbatasan
Jombang tersebut berlokasi
petani tebu.
itu, tak mengherankan jika total produksi
sangat dekat dengan pabrik gula lain
Berbagai upaya telah dilakukan untuk
tidak sesuai dengan target yang diingin
milik swasta. “Kami fokus meningkatkan
meningkatkan pelayanan terhadap
kan. Namun kami tak ingin hal tersebut
performance pabrik dan peningkatan
petani antara lain dengan perbaikan
terulang kembali. Tahun 2017 ini merupelayanan kepada petani agar target 3,5
mutu dan kualitas layanan seperti de
pakan tahun penentuan, untuk itu kami
juta kuintal tebu dan rendemen 9 persen
ngan pendampingan serta memfasilitasi
akan berupaya sekeras mungkin dengan
bisa tercapai. Untuk persiapan di sisi off
beragam metode pelatihan budidaya
memberikan kinerja yang terbaik. Kami
farm, sudah on track. Begitu pula, dengan
dan mekanisasi serta petugas PTPN X
yakin dapat melalui ini semua dan kempersiapan di sisi on farm. Kami optimis
juga mengawal lahan-lahan tebu petani.
bali berjaya,” jelas Edwin.
tahun ini dapat mencapai target dan
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PG Watoetoelis

Kerja Keras Penuhi Kapasitas
Laporan: Sekar Arum

giling setelah lebaran tepatnya pada
tanggal 9 Juli, hal ini dilakukan karena
diperkirakan intensitas hujan yang turun
Berada di wilayah perkotaan yang
sudah tidak ada, sehingga tebu benardikelilingi pusat industri dan perumahan,
benar masak maksimal dan bisa memiliki
membuat PG Watoetoelis harus berpikir
rendemen tinggi. Selain itu, tanpa hujan
ekstra keras memenuhi bahan baku tebu
juga membuat proses tebang muat
untuk produksi giling tahun 2017. Untuk
angkut akan lebih mudah,” jelas Kamto
itu beragam upaya dilakukan termasuk
kembali.
dengan mendatangkan tebu dari luar.
Untuk itu, pihaknya memohon doa
GM PG Watoetoelis, Soekamto Parto
dari semua pihak yang ada untuk kelanwijoyo mengakui seretnya pasokan tebu
caran dan kesuksesan giling pada tahun
dari wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini
ini karena seperti diketahui bersama
tidak lepas dari konversi lahan pertanian
bahwa tahun ini adalah tahun penentuan
menjadi perumahan, industri, dan sebabagi PG Watoetoelis.
gainya. Untuk itu pada musim
Menurut Soekamto kembali,
giling tahun ini PG Watoetoelis
"Seretnya pasokan tebu dari wilayah
bahwa pada tahun 2016 lalu,
punya pekerjaan rumah yang
Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari konversi
PG Watoetoelis ini memasuki
cukup berat.
lahan pertanian menjadi perumahan,
masa yang cukup sulit. Bahan
“Dengan berkurangnya lahan
industri, dan sebagainya. Untuk itu pada
baku yang minim membuat
perkebunan tebu ini, produksi
musim giling tahun ini PG Watoetoelis punya pabrik tidak bisa bekerja maksitebu di Sidoarjo juga menurun.
pekerjaan rumah yang cukup berat."
mal. Ditambah biaya upah SDM
Namun kami tak ingin berpangku
yang cukup tinggi membuat PG
tangan, beragam strategi telah
 Soekamto Partowijoyo
Watoetoelis terus merugi.
GM PG Watoetoelis
dirancang guna menyiasati keter“Kapasitas giling pabrik hanya
batasan bahan baku ini,” jelasnya.
Sebagian bahan baku dicukupi dari TAD
1.800 TCD dan rendemennya hanya 5
Stategi tersebut antara lain, jelas
(Tebu Asli Daerah). TAD di PG Watoetoepersen. Ini membuat PG Watoetoelis
Kamto, yang pertama adalah dengan
lis sendiri adalah 2,2 juta ton. Sedang unmenjadi tidak bisa maksimal. Itu sebabmeningkatkan profesionalisme SDM
tuk kekurangannya akan ditutupi dengan
nya di tahun ini kami akan terus berupayang ada di PG Watoetoelis pada bidang
mencari tebu dari luar.
ya semaksimal mungkin agar hal tersebut
nya masing-masing. Kedua adalah efi
“PG Watoetoelis sendiri menargetkan
tidak terjadi kembali,” pungkasnya.
siensi dan efektivitas dalam penggunaan
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anggaran yang diharapkan biaya yang
digunakan bisa semaksimal mungkin,
ketiga yaitu peningkatan pelayanan
yang tulus dengan sepenuh hati kepada
para mitra, stakeholder, vendor, dan para
karyawan.
Dan untuk memenuhi pasokan tebu
yang ada, PG Watoetoelis mengandalkan
pasokan tebu dari luar. Tahun ini Pabrik
yang berlokasi di wilayah Prambon, Krian,
Sidoarjo tersebut menargetkan produksi
giling sebesar 3 juta kuintal tebu dengan
rendemen 7,6 persen serta kapasitas
giling pabrik yang mencapai 2.300 TCD.
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PG Tjoekir

Ingin Mengulang Sukses
Setelah direvitalisasi, Pabrik Gula (PG) Tjoekir terus meningkatkan kemampuan SDM dan pasok
tebu yang berkualitas. Hal ini dilakukan agar PG Tjoekir bisa kembali mengulang kesuksesan yang
pernah diraih sebagai pabrik gula dengan harga pokok produksi (HPP) terrendah se-Indonesia.
Laporan: Siska Prestiwati

PG Tjoekir pernah menorehkan prestasi
yang membanggakan. Di musim giling
tahun 2017 ini, PG Tjoekir ingin mengulang kesuksesan yang dulu pernah diraih.
General Manager PG Tjoekir, Benny
Basuki Soerjo mengatakan PG Tjoekir
pernah berprestasi hingga tingkat nasional. Tahun 2007, PG Tjoekir menjadi
PG dengan laba terbesar se-PTPN X.
Sedang untuk tahun 2008, rendemen
PG Tjoekir tertinggi se-PTPN X.
“Tahun 2008 itu, HPP PG Tjoekir adalah terendah se-Indonesia. Saat itu, HPPnya hanya
Rp 3.500/kg. Itu PG masih
belum direvitalisasi, musim
giling tahun 2017, kami
akan bekerja keras agar bisa
mengulang kesuksesan itu
kembali apalagi saat ini PG
sudah direvitalisasi,” jelas
dia, sela-sela acara Selamatan Buka Giling 6 Mei 2017.
Mantan GM PG Meritjan
ini menjelaskan PG Tjoekir
direncanakan akan mulai giling
pasca Hari Raya Idul Fitri. Untuk persiapan di sisi off farm, sebagian besar
sudah selesai dikerjakan hanya tinggal
beberapa pekerjaan saja karena menunggu alat yang impor. Alat-alat yang didatangkan dari luar negeri itu antara lain
rantai bagasse carrier di stasiun ketel,
hammer di gilingan dan rantai gilingan.
Benny menambahkan informasi yang
didapat, alat-alat tersebut perkiraan tiba
di PG Tjoekir paling cepat tanggal 15
Mei 2017 dan paling lambat tanggal 27
Mei 2017. Untuk pemasangan alat-alat
tersebut membutukan waktu kurang
lebih dua minggu.
“Kalau dipaksa giling pertengahan

Juni atau Ramadan maka resiko boros
ampas karena akan libur panjang lebaran. Maka giling diundur pasca lebaran
dengan harapan baik dari sisi off farm
maupun on farm sudah siap,” papar dia.
Pria yang juga pernah menjadi GM
PG Toelangan ini menambahkan untuk
sisi off farm hanya tinggal pemasangan
alatalat

tersebut
saja,
sedang untuk stasiun lain dan SDM-nya
pun sudah siap. Meskipun sudah direvitalisasi, SDM yang ada sudah bisa mengoperasikan alat-alat tersebut.
“Tahun 2017 ini, di sisi off farm PG
Tjoekir tinggal take off saja karena SDMnya sudah menguasai dan mampu
mengoperasikan alat-alat baru,” imbuhnya.
Sedang di sisi on farm, jelas Benny,
dengan giling awal setelah lebaran,

64 | PTPN X Magz | volume: 023 | Edisi Liputan: Januari - Maret 2017

diharapkan sudah tidak turun hujan sehingga tebu yang ada benar-benar masak
maksimal dan bisa memiliki rendemen
8 persen. Selain rendemen tinggi, tanpa
hujan proses tebang muat angkut juga
mudah dan bisa menebang tebu-tebu
sesuai dengan usia tebu minimal 12
bulan meski tebu tersebut berada jauh di
dalam kebun.
“Untuk BBT PG Tjoekir sudah bisa
dicukupi dari Tebu Asli Daerah (TAD). Sebab, TAD di PG Tjoekir ini rata-rata 5,6
juta ton, sedang untuk target BBT
tahun 2017 sesuai dengan RKAP
adalah 5,03 Juta Ton,” sebut
pria yang pernah bertugas
Asisten Manager Tanaman di
PG Tjoekir selama lima tahun
ini.
Benny menambahkan
BBT akan bisa dipenuhi
dari TAD bila TAD tidak lari
kemana-mana.dari pengalamannya dahulu, petani
yang menjadi mitra PG Tjoekir
sangat setia, meskipun PG
Tjoekir berhenti giling, petani
tetap akan menunggu perbaikan
dan tidak membawa tebu mereka ke
PG lain.
“Meskipun PG Tjoekir merekomendasi PG sesaudara lainnya, mereka rela
menunggu. Saya sangat ingat, bahwa
petani disini juga sangat anti dengan
tebu dari luar (LL),” jelasnya.
Kesetiaan petani ke PG Tjoekir begitu tinggi, sambung Benny, tidak lain
karena pelayanan yang baik diberikan
kepada petani. Untuk terus meningkatkan kesetiaan para petani, dirinya juga
akan terus melakukan komunikasi dan
meningkatkan silaturahmi dengan petani
mengingat hampir seluruh petani di PG
Tjoekir ini sudah dikenalnya.
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PG Lestari

Siapkan Strategi Jangka Panjang
Ketersediaan bahan baku tebu menjadi yang utama bagi pabrik
gula. Ketika pasok bahan baku mengalami penurunan, strategi pun
dijalankan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja
tetapi juga mempersiapkan untuk tahun-tahun berikutnya.
Laporan: SAP Jayanti

Sulitnya mendapatkan bahan baku
dirasakan oleh PG Lestari. Dengan target
produksi gula mencapai 33.524,15 ton, ia
harus mendapatkan tebu sesuai RKAP sebanyak 361.000 ton atau sasaran RKO (Rencana Kerja Operasional) sebanyak 429.135
ton dan rendemen 7,81.
”Kami harus menambah tebu LL (luar
wilayah) sebanyak 195.000 ton. Problem di
sini memang sumber bahan baku yang terus
berkurang dan minat petani menanam tebu
juga semakin surut karena kalah dengan
komoditas lain,” kata General Manager PG
Lestari, Iskandar. Mendatangkan tebu dari
luar wilayah dilakukan karena lahan tebu
di wilayah sekitar PG Lestari terus merosot
akibat pembangunan jalan tol dan pabrik.
Penyusutannya mencapai 600 hektare (ha).
”Mau sewa untuk TS saja di daerah
tersebut tidak bisa bersaing. Sewanya bisa
sampai Rp 50 juta per ha. Itu saja tidak ada
lahannya. Sudah dikuasai oleh komoditaskomoditas yang lain,” tuturnya. Upaya
menyewa lahan marginal ke daerah seperti
Gondang juga kalah dengan pabrik. Begitu
juga daerah Jatikalen yang juga sudah menjadi peternakan ayam.
Saat bahan baku sudah siap, di sisi

www.ptpn10.co.id

pabrik Iskandar mengatakan PG Lestari
sudah siap untuk mulai giling pada 6 Juli
dan diharapkan bisa langsung memulai
dengan kapasitas maksimal yaitu 4.000 TCD.
Individual test hingga pertengahan Juni
sudah mencapai 90 persen dan hanya tinggal penyempurnaan di beberapa alat seperti
misalnya mono vertical crystalizer di stasiun
puteran dan ada satu pemanas yang masih
harus diselesaikan di workshop.
Meskipun demikian ia yakin saat mulai
giling, semua alat sudah siap digunakan.
Menurut rencana, PG Lestari akan melakukan giling selama 107 hari.
Setelah sisi on farm dan off farm, sisi SDM
juga tidak ketinggalan. Yang penting adalah
bagaimana semangat karyawan tetap
menggelora. ”Bagian tanaman hampir tidak
pernah pulang. Terus memantau perkembangan dan mengawasi tebu,” kata mantan
Manajer Tanaman PG Gempolkrep ini.
Kerja keras tersebut diharapkan agar
kinerja PG Lestari di tahun ini bisa sesuai
dengan sasaran yang telah ditetapkan
perusahaan. ”Kami akan melakukan berbagai upaya agar petani tebu bisa tersenyum
kembali dan karyawan terus bersemangat,”
tegasnya.
Siapkan Langkah Jangka Panjang

Peralihan lahan akibat pembangunan
jalan tol dan industrialisasi dengan terus
bertambahnya pabrik seperti tidak bisa
dihindari lagi. Perlu ada siasat agar bahan
baku tebu tidak terus berkurang dan kemudian hilang.
Di PG Lestari, Iskandar mengatakan
pihaknya mencanangkan ‘Program Kembalikan Arealku’ dengan target bisa mengembalikan areal tanam tebu hingga 5.000
ha. Nantinya, diharapkan PG Lestari bisa
swasembada BBT pada 2021.
Persaingan dengan komoditas lain
memang dirasa sangat berat. Ia mencontohkan, untuk bawang merah, produktivitasnya
bisa mencapai 10 ton per ha. ”Misalnya
saja harga Rp 20.000 per kg berarti dalam
satu kali panen per hektarnya sudah bias
dapat Rp 20 juta. Dan mereka dalam satu
tahun bisa panen sampai tiga kali,” tuturnya.
Bahkan untuk melon, panen bisa dirasakan
setiap dua bulan.
Karena itu, sedang diupayakan agar
nantinya petani tebu juga bisa mendapatkan talangan sehingga mereka juga bisa
merasakan hasil kerja kerasnya tiga kali
dalam satu tahun. Dengan cara seperti itu
diharapkan minat petani menanam tebu
kembali tumbuh.
Iskandar mengatakan, koordinasi de
ngan pemerintah daerah sudah dilakukan.
Meskipun kepala pemerintahan setempat
pesimistis, namun tetap akan memberikan
dukungan dengan mengerahkan petugas
penyuluh lapangan (PPL) di wilayahnya untuk menggiatkan petani menanam tebu. 

PTPN X Magz | volume: 023 | Edisi Liputan: Januari - Maret 2017 | 65

sukrosa

Core Sampler

Jurus Baru Hadapi Musim Giling
Oleh: Sekar Arum

(liquid). Namun dengan pertimbangan
biaya operasional dan minimalisasi
campur tangan SDM maka bisa lebih
murah sehingga penggunaan NIRS untuk
sampel tebu cacah dapat dipertimbangkan. Integrasi antara sampling menggunakan core sampler, analisa NIRS dan

tebu) telah diakui oleh ICUMSA sebagai
alat sampling tebu yang akurat. Dengan
mengetahui rendemen, PG bisa mengeBerbagai strategi dilakukan PTPN X
tahui kualitas pasokan yang dikirimkan
untuk memperoleh hasil maksimal sesuai
masing-masing petani. Sementara bagi
target pada musim giling tahun 2017.
petani, ia akan bisa mengetahui kualitas
Satu diantaranya dengan penerapan
tanamannya dan tidak lagi merasa curiga
teknologi baru yang dirasa mampu menatau dihilangkan rendemenjawab kebutuhan akan hal
nya oleh PG.
tersebut yakni dengan peng
“Kepercayaan dari petani ini menjadi penting
“Kepercayaan dari petani
aplikasian core sampler di
karena hampir sebagian besar pasokan PG berasal ini menjadi penting kare
tiga pabrik gula yang dimiliki
na hampir sebagian besar
dari tebu petani. PG harus mampu memberikan
yaitu Pabrik Gula (PG) Ngapasokan PG berasal dari tebu
diredjo, PG Pesantren Baru,
added value untuk petani dalam bentuk
dan PG Gempolkrep.
peningkatan pelayanan dan rasa percaya. Selain petani. PG harus mampu
memberikan added value
Teknologi ini terdiri dari
tentunya meningkatkan efisiensi di PG sendiri,”
untuk petani dalam bentuk
alat core sampler untuk sampeningkatan pelayanan dan
pling tebu dari alat angkut
sistem informasi membuat analisa renderasa percaya. Selain tentunya meningkatdan peralatan NIRS untuk analisa kualitas
men dapat berjalan secara otomatis. Dan
kan efisiensi di PG sendiri,” ungkapnya.
tebu. Perhitungan rendemen sendiri berdalam pelaksanannya akan mengurangi
Ditambahkan pria yang kerap disapa
dasarkan pada kualitas tebu dan efisiensi
kesalahan manusia.
Soni tersebut bahwa sejauh ini baru PG
pabrik. Peralatan NIRS dapat menggunaPjs Kepala Divisi QA, Haryo Gunawan
Ngadiredjo yang mengoperasionalkan
kan sampel nira maupun tebu cacah.
Wibisono menuturkan bahwa core
teknologi baru ini. Dan dari data yang
Hasil kalibrasi NIRS untuk sampel nira
sampler atau alat analisa penentuan
terhimpun, telah terlihat manfaat yang
lebih baik dibanding tebu cacah. Hal ini
kualitas rendemen BBT (bahan baku
dapat diperoleh antara lain perolehan
disebabkan sampel nira lebih homogen
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rendemen petani dengan sebaran terendah 5 persen hingga tertinggi 10 persen
sesuai dengan kualitas BBT itu sendiri.
“Ini membuktikan bahwa alat ini
terbukti efektif dan akurat. Setiap petani
dapat mengirimkan tebu dengan kualitas yang berbeda-beda, maka sangatlah
penting untuk melakukan analisa tebu
setiap truk dan tidak lagi bercampur
dengan tebu dari truk yang lain,” ujarnya
kembali.
Untuk dua pabrik lainnya yakni
Pesantren Baru yang saat ini masih
dalam tahap commissioning dan untuk
Gempolkrep direncanakan pada minggu
pertama bulan Juli sudah dapat diope
rasionalkan karena masih terkendala
elektrifikasi alat.
Pengaplikasian core sampler ini juga
sesuai Peraturan Gubernur (Pergub)
nomor 87 tahun 2014 tentang petunjuk
pelaksanaan peraturan daerah Provinsi
Jawa Timur nomor 17 tahun 2012 tentang peningkatan rendemen dan ha
blur tanaman tebu Bab V Pasal 11 yang
berbunyi nilai faktorkristal (FKr) hanya
digunakan untuk pabrik gula yang menggunakan sistem core sampler dengan nilai
minimal FKr 1,0.
PTPN X sendiri telah melakukan
kajian uji coba penggunaan core sampler sejak tahun 2012 yang lalu hingga
sekarang yang dikawal langsung oleh
P3GI Pasuruan. P3GI sendiri dipilih karena
badan penelitian perkebunan gula di
Indonesia ini profesional dan kapabilitasnya sudah diakui dunia, serta menjadi
lembaga independen. Dengan ini bila telah mendapatkan kajian kelayakan operasional core sampler, lebih meneguhkan
bahwa core sampler milik PTPN X layak
digunakan sebagai alat analisa rendemen
individu cepat dan akurat.
Sonipun berharap dengan penerapan
core sampler ini, PTPN X akan mempunyai
keunggulan kompetitif dibanding de
ngan PTPN lainnya, dimana kepercayaan
penentuan rendemen yang transparan
dan akuntabel akan meningkatkan lo
yalitas kepada para petani sehingga akan
menjadi kekuatan yang sangat besar.
Sehingga akhirnya bermuara kepada
‘best practice farming’ menjadi lebih
rasional dan berlomba-lomba di dalam
meningkatkan kualitas kultur budidaya
tebu yang baik.
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Manfaat & Dampak yang Diharapkan
dari System Core Sampler
Dengan menghargai prestasi individu
diharapkan pemasok tebu termotivasi
dan berlomba-lomba untuk memasok
tebu berkualitas baik, sehingga rendemen
yang dihasilkan tinggi.
Kondisi ini akan berdampak positif, terciptanya
suasana kondusif untuk meningkatkan kepercayaan
dan membangun kemitraan antara petani dan
PG dalam upaya meningkatkan efisiensi dan
produktivitas, sejalan dengan program pemerintah
yakni tercapainya swasembada gula nasional.
Penggunaan core sampler tidak
mengganggu kapasitas giling, karena
analisis rendemen dilakukan di luar jalur
suplai tebu di Stasiun Gilingan.
Secara implisit, sistem ini dapat mengukur
pengaruh kotoran, kewayuan dan kemasakan
tebu seta tebu keprasan.
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Team Task Force

Kawal Target Kinerja
Ketersediaan bahan baku tebu untuk memenuhi kebutuhan
produksi pabrik gula dari tahun ke tahun semakin menurun.
Selain karena produktivitas dan luas areal menurun, ada
sejumlah tebu yang berada di dalam wilayah kerja PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) X, digilingkan di luar wilayah.
Laporan: SAP Jayanti

Berdasarkan data yang ada, dari
tahun ke tahun pencapaian jumlah
bahan baku tebu terus mengalami
penurunan. Jika pada tahun 2013 mencapai 6.737.552,1 ton, pada tahun 2014
mulai menurun menjadi 6.110.956,7 ton.
Penurunan ini semakin tajam pada tahun
berikutnya di mana jumlah bahan baku
tebu mencapai 5.188.355,1 ton. Padal tahun 2016, jumlah tebu digiling mening
kat menjadi 5.944.895,8 ton.
”Tetapi kenaikan tersebut dilakukan
melalui upaya ekstra dengan mendatangkan tebuTRM LL (tebu luar wilayah)
mencapai hampir dua kali lipat dari
tahun sebelumnya,” ujar Ketua Team Task
Force, Miftakhul Munir. Jika pada tahun
2015 tebu yang didatangkan dari luar
wilayah mencapai sekitar 500.000 ton,
pada tahun 2016 mampu mencapai 1,1
juta ton.
Melihat kondisi tersebut, untuk
melakukan kawalan bahan baku tebu
dan upaya meraih sasaran kinerja musim
giling 2017, maka pada 8 Mei 2017 dibentuklah Team Task Force. Tim ini dibentuk
dalam rangka mengawal pencapaian
jumlah dan mutu bahan baku tebu serta
kinerja pabrik agar mencapai sasaran
yang diharapkan sesuai RKAP 2017.
Munir yang juga menjabat sebagai
Kepala Divisi Areal dan Budidaya PTPN X
ini menuturkan, Team Task Force terdiri
dari Divisi Areal & Budidaya, Quality Assurance, Keuangan, SDM dan didukung oleh
tim supporting yang terdiri dari Sekretaris
Perusahaan, Biro Hukum, Divisi Sarpram
dan Divisi Renbang, dengan total jumlah
anggota 32 orang. Anggota tim berasal
dari Kantor Pusat dan Unit Pabrik Gula.

 Miftakhul Munir
Ketua Team Task Force

Munir memaparkan, team Task Force
dibagi menjadi empat kelompok yaitu
kawalan on farm, off farm, SDM dan
Keuangan. Untuk kelompok kawalan on
farm , tugasnya yaitu melakukan kegiatan
verifikasi tegakan tanaman tebu di setiap
PG dengan metode sampling meliputi
taksasi, produktivitas tebu, bulan tanam
dan varietas. Memantau tebu yang keluar
wilayah dari masing-masing pos pantau
dan tebu yang digiling di pabrik gula
merah, memantau persediaan tebu sisa
belum ditebang serta mengatur pasok
tebu dari luar wilayah. Tugas berikutnya
adalah melakukan pengecekan lapang
terhadap kesesuaian kebun ditebang
terhadap rencana serta malakuan pemantauan kualitas tebu di meja tebu.
Kawalan off farm dilakukan tim Quali
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ty Assurance dengan tugas memantau
dan menganalisa data laporan harian
produksi. Melalui data laporan harian
tersebut, bisa diketahui kinerja dari masing-masing stasiun, mulai dari stasiun
gilingan sampai dengan stasiun puter
an, sehingga dapat digunakan untuk
menentukan strategi operasional pabrik
agar kinerja pabrik maupun proses sesuai
dengan sasaran yang diharapkan. Selain
itu tim juga mengawal kapasitas giling
dan kelancaran giling agar sesuai dengan
sasaran.
Kawalan SDM dilakukan oleh tim SDM
dengan tugas memantau dan meng
analisa beban kerja dan produktivitas
kerja masing-masing karyawan, menata
keseimbangan jumlah dan kompetensi
SDM masing-masing unit. Disamping itu
melakukan kajian upaya terobosan baru
untuk melakukan efisiensi biaya tenaga
kerja serta upaya meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan.
Kawalan Keuangan dilakukan oleh
tim keuangan dengan tugas mengawal
pengendalian biaya di semua bagian
dan di semua tingkatan, menekan HPP
Aff kebun maupun HPP FoB melalalui
efisiensi dan efektifitas biaya. Dengan
pengendalian biaya tersebut diharapkan
sasaran laba perusahaan bisa dilampaui.
Untuk menunjang kelancaran dan
keamanan operasional di lapangan,
dibutuhkan tim supporting dengan tugas
membantu memberikan pertimbangan
teknis maupun non teknis, misalnya bantuan implementasi teknologi informasi,
pertimbangan hukum atas suatu strategi
tertentu, pertimbangan pengembangan
usaha, informasi prakiraan musim dan
lain lain.
Berdasarkan kajian kajian teknis dan
non teknis tersebut, maka team task
force selanjutnya menyampaikan laporan
kepada BoD tentang informasi, situasi
dan kondisi operasional dilapangan
serta membantu memberikan masukan
atau pertimbangan kepada BoD sebagai pertimbangan dalam menentukan
strategi perusahaan. Selain itu, team task
force juga mengawal program kerja atau
keputusan yang telah di tentukan oleh
BoD, agar keputusan tersebut diimplementasikan di masing masing Unit.
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Perubahan Diharapkan
Membawa Perbaikan
Perubahan demi perubahan dilakukan oleh PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) X agar kinerja dan produktivitas bisa terus
meningkat. Hal ini rupanya juga dirasakan oleh petani yang
menjadi mitra utama perusahaan.
Laporan: SAP Jayanti

Termasuk diantaranya adalah mulai
dioperasikannya core sampler di bebe
rapa Pabrik Gula (PG). Bagi petani, core
sampler dirasakan bisa memudahkan
pemetaan produktivitas dan kualitas
tebu serta hasil yang diterima petani.
”Karena bisa langsung diperoleh hasil
rendemennya, penggunaan core sampler
akan bisa meminimalisir konflik antara
petani dengan pabrik gula,” kata Ketua
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia
(APTRI) PTPN X, H. Mubin.
Harapannya, penggunaan core sampler bisa menjadi tolok ukur bagaimana
bisa menunjukkan rendemen yang se
sungguhnya. Jika transparansi rendemen
bisa diperoleh, maka tingkat kepercayaan
petani ke PG akan meningkat. Dan nantinya loyalitas petani juga akan semakin
tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat
kepercayaan petani ke PG rendah,
maka pasokan bahan
baku ke
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adalah mitra yang sejajar. Petani bisa
mendapatkan pelayanan yang baik dan
memuaskan dari PG.
Ia menilai, start pada musim giling
tahun ini sudah cukup bagus. Rendemen
rata-rata PG yang sudah giling sudah berada di kisaran 7,2 persen. Ia yakin pada
PG juga tidak akan terpenuhi.
giling periode kedua angka tersebut akan
Secara umum, Mubin mengatasemakin menanjak naik sehingga
kan ia mengapreasiasi perubahan
rendemen 8,5-8,7 persen akan
yang terjadi di lingkup PTPN
mudah tercapai.
X. Mulai dari manajemenSebagai petani,
nya hingga kualitas
ia berharap kiner
pelayanan terhadap
ja industri gula di
petani. ”Kebertahun ini bisa lebih
samaan dengan
baik dari tahun
petani, koperasi,
sebelumnya. Jika
APTR, KPTR sekadi tahun lalu
rang semakin
biaya tebang tinggi
bagus,” kata Mubin
karena hampir
yang juga mentidak ada kemarau
 H. Mubin
jadi Wakil Ketua DPD
sehingga menyulitkan
KETUA DPD APTRI
APTRI Jatim. Kemitraan
tebang, tahun ini cuaca
yang erat dengan petani
lebih bersahabat. Sehingga
sangat penting karena 90 persen
walaupun produksi tebu milik
bahan baku tebu yang digiling di PG
petani berkurang 10-20 persen, namun
milik PTPN X berasal dari petani.
biaya produksi petani berkurang karena
Yang tidak kalah penting, adalah
biaya tebang juga bisa ditekan.
kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)Kepada pemerintah, Mubin meminta
nya. Ketika ada alat baru datang, skill
agar petani tebu tidak dikenai PPn dan
karyawan juga perlu ditingkatkan agar
Harga Pokok Penjualan (HPP) bisa dikapengoperasian alat baru bisa berjalan
trol. ”Sesuai instruksi presiden, konsumen
lancar. Selain itu Ia berharap karyawan
memang harus dilindungi. Tapi kami juga
PG bisa menyadari bahwa
meminta agar HPP bisa ditingkatkan.
PG dan petani
Kalau tahun lalu ditetapkan Rp 9.100, tahun ini kami harap bisa di atas Rp 9.500.”
tuturnya.
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MUSTAQIM, ST | Direktur Operasional PTPN X

Melayani dengan
Sepenuh Hati
Menjalankan semua tugas dengan sungguh-sungguh dan tidak
ada ambisi dalam bekerja telah menjadi jalan bagi Mustaqim
untuk bisa menduduki kursi jabatan Direktur Operasional di
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X. Bagi Mustaqim, jabatan
apapun tidaklah membuatnya menjadi pribadi yang lain,
baginya apapun jabatan yang disandangnya, dia hanya akan
menjalankan semua tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Laporan: Siska Prestiwati

R

uangan Direktur Operasional di
Kantor Pusat PTPN X Jalan Jembatan Merah Surabaya kini menjadi ruang kerja Mustaqim. Pria
kelahiran Blora 26 Januari 1978 itu
mendapatkan kepercayaan dari Kementerian
BUMN untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan yang bergerak di bidang perkebun
an tersebut.
Mustaqim mengungkapkan cita-cita waktu
kecil ingin menjadi seorang dokter. Namun dalam
perjalanannya, dirinya tidak menjadi dokter seperti
yang diimpikan melainkan menjadi ‘dokter
mesin’ di pabrik gula.
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“Saya berpindah-pindah dari Pabrik
Gual (PG) satu ke PG yang lain ya tugasnya ndandani (memperbaiki). Dari situlah
saya mendapatkan pencerahan. Tugas
saya adalah melayani, bukan saya sebagai apa,” ungkap Mustaqim.
Suami dari Sri Rahayu ini menjelaskan
sebagai orang yang harus selalu melayani, apapun jabatannya tetap harus
melayani. Dalam bekerja dan menjalankan tugas, dirinya selalu melakukannya
dengan sungguh-sungguh dan sepenuh
hati tanpa ada ambisi.
“Awal masuk di PTPN X ini saya punya
ambisi, namun ada satu pengalaman
yang membuat saya sadar,” kenangnya.
Saat itu, sambung Mustaqim, tahun
2007, dirinya menjabat sebagai Pembantu Masinis II di PG Ngadi
redjo. Sebagai anak muda
yang masih idealis, selalu ingin dihargai, dan
tidak mau dijadikan
kambing hitam dari
kesalahan orang lain
karena takut jenjang karir terhambat, dirinya sempat
meninggalkan
norma kesopanan
dan bertengkar
hebat
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dengan sang kepala instalasi.
“Tapi saya tidak mendapatkan apresiasi. Di situlah saya tersadar bahwa meski
saya pegang kelistrikan, tetap harus melayani stasiun lain. Sebagai pelayan saya
harus bisa melayani dengan baik. Akhirnya
saya berprinsip, yo wis njalukmu opo tak
layani (permintaannya apa, saya layani),”
jelasnya.
Mustaqim mengungkapkan dengan
bekerja secara tulus dan ikhlas, kenyataan
yang ada justru terbalik. Dengan meninggalkan ambisi mengejar jabatan dan beker
ja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas,
akhirnya harmonisasi kerja terbentuk
dengan enak. Sebagai orang yang bertugas melayani, dirinya dituntut harus bisa
melebur dengan semua orang dan tidak
bisa hanya menjadi tangan kanan saja atau
menjadi tangan kiri saja.
“Kalau punya ambisi dan tidak tercapai
maka sakitnya tuh di sini,” ungkap Mustaqim sambil tertawa.
Mustaqim menambahkan di posisi
nya saat ini sungguh di luar ekspektasi.
Karirnya bisa melejit tidak lain karena
memang para senior sudah banyak yang
purna tugas sehingga generasi muda harus
maju untuk mengisi kekosongan tersebut.
“Yang penting adalah bagaimana
generasi muda ini memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tugas-tugas yang
diembannya,” ujar pria yang pernah menjadi Manager Instalasi di PG Watoetoelis
tersebut.
Kerja Tim yang Solid
Masih menurut Mustaqim, tanpa dukungan dan kerjasama yang solid dari tim,
tidaklah mungkin dirinya bisa
menduduki jabatannya
saat ini. Sebab, Mustaqim
sangat menyadari bahwa
dirinya tidak bisa berdiri
sendiri tanpa adanya dukungan dari seluruh rekan
kerjanya.
Untuk itu, lanjut Mustaqim, dirinya selalu membina
hubungan yang baik dengan
rekan kerjanya agar bisa terbentuk sebuah teamwork yang solid
dan kompak tanpa ada praktik
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‘sikut-sikutan’ antar-teman. Dalam tim kerja
pun telah disusun pendelegasian hingga ke
tingkat bawah. Hal ini untuk memudahkan
tim dalam mengerjakan tugasnya.
“Hal inilah yang membuat temanteman dapat menunjukkan kompetensi
mereka masing-masing. Akhirnya teamwork bisa bekerja dengan baik dan solid,”
tutur ayah satu putri ini.
Kerja tim, jelas Mustaqim tentunya
bekerja dengan banyak orang yang memiliki banyak pemikiran dan banyak pendapat. Namun, setiap individu yang ada di dalam tim adalah orang-orang yang memiliki
keunikan, kelebihan dan kekurangannya
masing-masing. Dengan modal itu, bila
seorang leader bisa memimpin dengan
baik maka tim tersebut akan menjadi tim
yang hebat.
Jangan Menyepelekan
Sebagai seorang pelayan, sambung
Mustaqim, dirinya harus bisa melayani
berbagai lapisan. Agar hubungan kerjasama bisa terus terjaga dengan baik di
kondisi apapun, maka dirinya harus bisa
menghargai dan menghormati siapapun
yang dihadapinya. Mustaqim menjelaskan
siapapun dan apapun itu pasti mempunyai
nilai manfaat masing-masing meskipun
sekecil apapun. “Jangan sampai mempunyai perasaan superior dan menganggap
orang lain sepele. Sebab menyepelekan
siapapun dan apapun itu akan menjadi titik
lemah kita,” tegasnya.
Masih menurut Mustaqim, dirinya selalu berusaha menyelesaikan semua tugas
secepatnya dan tidak boleh menunda
pekerjaan. Sebab, tidak ada yang tahu,
apakah besok dirinya masih menjabat.
Kalaupun masa jabatannya sudah berakhir,
dirinya tidak ingin meninggalkan beban
pekerjaan kepada penggantinya. Kalaupun
terpaksa masih ada pekerjaan yang belum
terselesaikan maka dirinya akan menjelaskan secera terperinci kepada sang pengganti agar sang pengganti bisa menyelesaikan tugas tersebut.
“Sekarang tugas saya pun melayani.
Bedanya yang saya layani lebih banyak dan
lebih luas. Yang terpenting lakukan tugas
melayani dengan ikhlas, tulus, sungguhsungguh,” tandasnya.

Jangan
sampai
mempunyai
perasaan
superior dan
menganggap
orang lain
sepele. Sebab
menyepelekan
siapapun dan
apapun itu akan
menjadi titik
lemah kita,”
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BUSINESS PROCESS
REENGINEERING PTPN X
Selayang musim giling tahun 2016
Saat ini—ketika tulisan ini dibuat—beberapa
pabrik gula PTPN X sudah kembali memulai
amanah giling tahun 2017. Dengan semangat
dan strategi baru, asa yang tinggi digantungkan
untuk bangkit mencapai kinerja lebih baik dari
tahun sebelumnya. BUMN gula yang selama
ini menjadi garda terdepan pemerintah dalam
produksi gula kristal putih, sempat terpaksa
berjalan tertatih-tatih tahun lalu.
PTPN X sebagai perusahaan jasa
Pada tahun 2016, luas area tebu giling PTPN X adalah 70.611
Ha. Dari total area tersebut, luas areal tebu sendiri hanya 4,9
persen atau 3.170 Ha. Persentase kepemilikan tebu sendiri
relatif stabil di angka 5 persen dalam lima tahun terakhir. Data
ini mengungkapkan fakta bahwa kebergantungan PTPN X
terhadap petani sangat besar. Sekali para petani di wilayah
kerja PTPN X berpaling ke kompetitor lain, maka bisnis perusahaan ini
akan mengalami dampak yang luar
biasa.
Dalam konteks yang lebih
sederhana, bisnis PTPN X tidak
ada bedanya dengan bisnis
penggilingan padi di desa-desa.
Keberadaan penggilingan padi
sangat tergantung kepada jumlah
gabah yang dimiliki petani. Di tengah persaingan yang sangat ketat, untuk
dapat mempertahankan hidupnya penggilingan padi
ini mengubah dirinya menjadi mobile. Dengan pola
jemput bola, penggilingan padi mobile ini hadir dengan
pelayanan yang lebih baik, langsung menggiling padi
di lokasi panen dan interaksi dengan petani yang lebih
intense. Dengan sistem ini, penggilingan padi mobile
mampu bertahan hidup di saat banyak penggilingan padi
berskala kecil—sebanyak 182.191 penggilingan padi atau
hampir 94% dari total penggilingan padi di Indonesia—
tidak mampu bertahan hidup [www.kontan.co.id].
Dari contoh sederhana di atas, sesungguhnya PTPN
X dan seluruh BUMN gula di Indonesia yang berbasiskan
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tebu petani bukanlah perusahaan yang memproduksi gula, tapi
perusahaan jasa, jasa menggiling tebu petani dan mengkonversinya menjadi gula kristal putih.
Sebagai konsekuensi dari perubahan paradigma tersebut,
posisi petani tidak tepat lagi jika didudukkan sebagai mitra,
apalagi mitra dalam tanda petik. Petani menduduki posisi yang
lebih tinggi, sebagai customer. Untuk itu, seluruh aktivitas PTPN
X hendaknya ditujukan untuk melayani konsumen utama ini, sehingga para petani bersemangat menanam tebu dan mengirimkan tebunya ke pabrik-pabrik gula milik PTPN X. Pertanyaannya,
sudahkah PTPN X melayani para petani dengan maksimal se
hingga mereka loyal dan memiliki keterikatan dengan PTPN X?
Business Model Canvas
Awal tahun 2016 saya pertama kali belajar mengenai Business Model Canvas (BMC). Walaupun BMC biasanya diaplikasikan
untuk bisnis yang baru didesain, saya berusaha menerapkannya
pada PTPN X. Dengan menggunakan sudut pandang umum
konsumen domestik sebagai customer, ternyata saya menemukan kesulitan saat mengisi blok value propositions dan customer
relationship.
Dengan sudut pandang bahwa produk yang dihasilkan pabrik gula adalah gula kristal putih (GKP)
dan customer segment-nya adalah konsumen
domestik, sulit sekali mencari value propositions yang ditawarkan kepada konsumen selain kualitas gula yang memenuhi standar SNI.
Lebih parah lagi ketika mengisi blok customer
relationship, tidak ada satupun aktivitas atau
strategi untuk menjaga hubungan baik pabrik
gula dengan konsumen domestik!
Hasil yang berbeda akan diperoleh
dengan menempatkan petani sebagai
konsumen. Dengan menggunakan
sudut pandang PTPN X sebagai perusahaan jasa dan customer segment-nya
adalah petani, banyak hal
menarik ditemukan. Transparansi dan validitas perhitungan rendemen melalui
core sampler, keadilan dan
apresiasi rendemen sesuai
kualitas tebu, serta kecepat
an dan pelayanan berbasis
kepuasan konsumen di emplasemen, pabrik, dan pencairan DO dapat
www.ptpn10.co.id

okra
menjadi beberapa value proposition yang ditawarkan kepada
baik akan mendapatkan rendemen yang baik dan sebaliknya,
petani.
sehingga diharapkan petani dapat terpacu untuk berbudidaya
Melalui strategi pemberdayaan, jaminan kesejahteraan
tebu dengan benar.
petani tebu, dan komunikasi yang mendalam hingga ke petani
Value proposition lain yang dapat menjadi competitive
akar rasanya akan dapat tercipta engagement antara petani
advantage PTPN X adalah kecepatan dalam pelayanan. Jamin
dengan pabrik gula. Kombinasi value proposition dan customer
an atas waktu tinggal truk di emplasemen merupakan hal
relationship yang dijalankan dengan baik tidak saja mendo
yang menarik bagi petani dan supir truk untuk mengirimkan
rong petani untuk tetap berbudi daya tebu, tapi juga sekaligus
tebunya ke pabrik gula milik PTPN X. Tentu saja hal ini hanya
memastikan tebu yang ditanam tersebut
dapat terbentuk melalui koordinasi yang
digiling di pabrik gula milik PTPN X.
baik antar bagian, baik on-farm maupun
Petugas budidaya tidak boleh off-farm. Manajemen tebang angkut yang
“The new economy has heightened the
terpaku kepada petani besar terorganisir baik, analisa oleh QA yang
importance of customer relationship. Wheresaja, tetapi harus masuk
as innovation and operations management
cepat dan akurat, serta jam berhenti pabrik
hingga ke akar rumput.
processes remain important for strategic
yang minim dan terencana akan dapat
Bargaining position pabrik
success, the evolution of computer and commewujudkan kecepatan pelayanan dan
gula yang selama ini lemah
munications technology, particularly the
kepastian tebang kepada petani.
dikarenakan ketergantungan
internet and database software, has shifted
Jika kecepatan pelayanan di emplasekepada petani besar
the balance of power from producers to
men juga didukung oleh waktu pencairan
harus dapat diangkat
customers. Customers now launch transac
bagi hasil yang pendek, pelayanan yang
dengan terobosan berupa
tions” [Kaplan & Norton, Strategy Maps:
bersahabat di TU Hasil dan gudang, serta
pemberdayaan petani kecil.
Converting Intangible Assets into Tangible
ongkos pelayanan terhadap petani yang
Outcomes, 2004]
rendah, maka pabrik gula PTPN X sudah
selangkah lebih maju daripada pabrikBusiness Process Reengineering
pabrik gula BUMN lain.
Business Process Reengineering dapat
Di atas semua hal tersebut, PTPN X
didefinisikan sebagai proses perubahan
hanya akan mendapatkan jaminan ketyang radikal meliputi overhaul di semua
ersediaan tebu berkualitas baik hanya jika
proses bisnis untuk mencapai perbaikan
mampu menjamin kesejahteraan petani.
dalam biaya, kualitas, pelayanan dan keMelalui bimbingan dan penyuluhan yang
cepatan dengan memanfaatkan teknologi
intens, intensifikasi akan dapat dilakukan.
[Palmer et al., Managing Organizational Change, 2009 dan Daft,
Tantangan berupa luas area tebu yang terus berkurang di Pulau
Richard L., New Era of Management, 2012].
Jawa hanya dapat diatasi dengan peningkatan produktivitas
Menilik kondisi saat ini dimana kebergantungan pabriklahan. Dan hanya dengan peningkatan produktivitas pula kese
pabrik gula sangat besar terhadap petani, sudah saatnya PTPN
jahteraan petani tebu dapat diraih.
X memindahkan fokus bisnisnya yang selama ini berbasiskan
Petugas budidaya tidak boleh terpaku kepada petani besar
produksi menjadi perusahaan jasa. Roadmap yang disusun tasaja, tetapi harus masuk hingga ke akar rumput. Bargaining
hun 2010 dengan berbasiskan optimalisasi dan efisiensi pabrik
position pabrik gula yang selama ini lemah dikarenakan ketersudah saatnya berpindah untuk fokus kepada customer satisfacgantungan kepada petani besar harus dapat diangkat dengan
tion, dalam hal ini pelayanan kepada petani. Ketersediaan tebu
terobosan berupa pemberdayaan petani kecil. Butuh kerja
sebagai bahan baku pabrik gula merupakan permasalahan
keras memang, tapi akan sepadan dengan hasil yang diperoleh.
utama yang dihadapi PTPN X dan hanya dapat diselesaikan de
Petugas budidaya tidak semata lagi berkutat dengan hal teknis
ngan merubah proses bisnis.
perkebunan, tapi menjadi ujung tombak bagi marketing pabrik
Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah bagaimana
gula.
menumbuhkan minat petani menanam tebu dan memastikan
Melalui berbagai hal diatas, customer relationship diharaptebu tersebut dikirim ke PTPN X? Dengan pandangan PTPN X
kan dapat terbentuk dengan baik sehingga keterikatan antara
sebagai pabrik gula, pertanyaan ini akan sulit dijawab. Namun
pabrik gula dengan petani dapat terbentuk dengan kuat dan
dengan merubah sudut pandang PTPN X sebagai perusahaan
sustainability perusahaan dapat terjamin. Dan tentu saja kese
jasa yang berbasiskan kepuasan pelanggan, banyak solusi yang
luruhan perubahan yang harus dilakukan hanya dapat terjadi
dapat ditawarkan.
dengan dukungan dari semua divisi dan unit melalui koordinasi
Pemberlakuan core sampler sebagai alat sampling, analisa,
horizontal yang kuat.
dan penentuan rendemen individu merupakan salah satu
Kembali kepada penggilingan padi. Hingga saat ini penglangkah nyata pelayanan kepada petani. Dengan core sampler
gilingan padi, yang menggiling padi milik petani, tidak pernah
transparansi dan validitas perhitungan rendemen dapat dijamenyebut dirinya pabrik beras. Akankah pabrik gula, yang juga
min, hasil analisa dan rendemen dapat langsung diketahui sekimenggiling tebu milik petani dan seharusnya fokus kepada
tar empat menit sejak pengambilan sample dilakukan. Rasa adil
petani sebagai konsumen, tetap mengklaim dirinya sebagai
juga dapat ditegakkan karena petani dengan tebu berkualitas
pabrik yang memproduksi gula?
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stetoskop
kesehatan

Puasa Menyembuhkan

Sakit Maag
Manfaat ibadah puasa Ramadan
untuk kesehatan memang banyak
sekali. Yang cukup mengejutkan,
ternyata puasa berdampak positif bagi
penderita asam lambung dan dapat
menyembuhkan sakit maag.
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stetoskop
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enderita maag kadang
penyakitnya kambuh jika telat
makan. Kondisi ini kadang
membuat penderitanya kesulitan berpuasa karena selama
puasa tidak ada makanan dan minuman
yang masuk selama 14 jam tersebut.
Secara umum sakit maag dengan
istilah medis yang sering digunakan Dispepsia dibagi menjadi 2 kelompok besar
yaitu sakit maag fungsional dan sakit maag
organik. Dispepsia fungsional terjadi apabila pada pemeriksaan lebih lanjut dengan
endoskopi (teropong saluran pencernaan
atas) tidak didapatkan kelainan
secara anatomi. Adapun dispepsia organik adalah
secara pemeriksaan lebih
lanjut

dengan endoskopi didapatkan kelainan
secara anatomi, misalnya luka dalam atau
luka lecet pada kerongkongan, lambung
atau usus dua belas jari, polip pada
kerongkongan, lambung atau usus dua
belas jari serta kanker pada organ pencernaan tersebut.
Tetapi penelitian menunjukkan kondisi
ini akan stabil setelah minggu kedua dan
naik turun asam lambung akan kembali
normal 1 minggu paska puasa Ramadan.
Adanya peningkatan asam lambung ini
tidak akan merusak dinding lambung.
Pada saat berpuasa, terutama setelah 6-8 jam perut kosong akan terjadi
peningkatan asam lambung yang dapat
menyebabkan gejala sakit maag. Keadaan
ini biasanya berlangsung hanya pada 1 pekan puasa pertama dan gejala ini InsyaAllah
tidak dirasakan lagi pada minggu-minggu
berikutnya. Pada orang yang sehat, keadaan
ini dapat diatasi dengan pilihan makan yang
tepat saat berbuka dan sahur, yang tidak
menyebabkan terjadinya peningkatan
udara di dalam lambung, serta
peningkatan asam lambung.
Adapun pada orang
yang memang terdapat kelainan
organik,
puasa
akan

memperberat kondisi sakit lambungnya jika
tidak diobati dengan tepat.
Namun, jika sakit maag atau lambungnya diobati, mereka yang mempunyai sakit
lambung tadi dapat melakukan ibadah
puasa seperti orang normal umumnya.
Karena itu, perlu diingat bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi para penderita
sakit maag untuk pergi ke dokter meng
evaluasi apakah sakit maag yang diderita,
termasuk yang mempunyai kelainan
organik atau fungsional. Dengan begitu,
selain menjalankan kewajiban ibadah
puasa Ramadan juga dapat mengevaluasi
kesehatan lambung kita. Maka bagi mereka
yang memang tidak mempunyai masalah
dengan sakit maagnya, puasa Ramadan
tidak akan membuat lambungnya menjadi
sakit dan sebaliknya secara keseluruhan
tubuhnya akan menjadi sehat.
Hal ini bisa terwujud kalau kita menjalani puasa Ramadan. Selama berpuasa
makan kita menjadi teratur pada saat sahur
dan berbuka. Hal ini susah kita lakoni jika
kita tidak berpuasa karena kesibukan dan
juga kemacetan di jalan sehingga waktu
kita banyak habis di jalanan sehingga
sering akhirnya makan kita menjadi tidak
teratur. Kebiasaan mengonsumsi kudapan
yang tidak sehat serta merokok dengan
sendirinya juga akan berkurang jika kita
berpuasa.

"Maag terjadi bila lapisan
lambung (mukosa) pecah (luka)
akibat kelebihan asam lambung
yang dihasilkan sendiri oleh
lambung, sedangkan sel-sel
lain yang memproduksi zat
pelindung mukosa ini tidak
mampu menjaga keseimbangan
jumlah asam tersebut."
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waring
woman inspiring

Lakukan Semua Kegiatan
dengan Anggaran yang Wajar

Ikatan Istri Keluarga Besar (IIKB) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X terus aktif dalam melakukan
semua kegiatannya. Sebagai organisasi yang mendukung langkah dan program kerja perusahaan,
IIKB pun juga melakukan gerakan efisiensi seperti yang juga dilakukan oleh perusahaan.
Laporan: Siska Prestiwati

Sebagai seorang istri, setiap wanita dituntut untuk selalu siap
mendampingi dan mendukung suaminya. Begitu juga dengan
IIKB PTPN X yang juga selalu mendukung setiap langkah yang
dilakukan perusahaan. Seperti yang diketahui, perusahaan getol
melakukan efisiensi di segala lini. Begitu pula dengan IIKB yang
melakukan hal sama.
Ketua IIKB PTPN X, Ir. Atik Widiati, MT mengatakan sebagai
orang baru di organisasi, dirinya terus melakukan koordinasi dengan pengurus dan berusaha untuk menampung dan mengakomodir pendapat dan usulan
seluruh anggotanya.
Perempuan berjilbab ini menjelaskan organisasi
ini juga terus melakukan pembenahan dan melakukan efisiensi. Untuk kegiatan olahraga bersama mulai
dikurangi, namun karena ada tiga wilayah dan setiap
wilayah ada empat wilayah anggota maka jatuhnya kegiatan ini tetap dilaksanakan empat
bulan sekali.
“Meskipun sudah dikurangi dan dijadikan enam bulan sekali karena jumlah anggotanya banyak, jatuhnya tetap empat
bulanan. April kemarin sudah dilakukan
di PG Pesantren Baru dan Juli ini akan
dilakukan di PG Tjoekir,” kata Atik.
Perempuan yang pernah menjadi
dosen di Universitas Pembangunan
Nasional ‘Veteran’ Surabaya ini juga
menambahkan untuk event besar
seperti Pertemuan Besar IIKB juga akan
dilakukan efisiensi. Yang pertama kali
sudah dilakukan Maret 2017 saat sertijab dan
secara sederhana.
“Efisiensinya dilakukan dengan pengurangan umbul-umbul. Begitu pula dengan
pertemuan berikutnya yang akan dilaksanakan
di PG Kremboong pada Oktober mendatang
juga dilakukan secara sederhana. Yang penting,
anggarannya wajar,” tegasnya.
Dalam kegiatan Pertemuan Besar nantinya,
sambung Atik, sekali lagi dikembalikan ke tujuan didirikan organisasi ini, yaitu untuk menjalin dan meningkatkan silaturahmi antar istri
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karyawan PTPN X. Diharapkan dalam silaturahmi tersebut bisa
terjadi saling tukar informasi dan pengalaman sehingga setiap
anggota bisa mendapatkan manfaat yaitu tercipta dan terba
ngunnya rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis.
Atik juga menambahkan pertemuan rutin di kantor pusat
yang digelar setiap Rabu minggu pertama pun tetap dilakukan
seperti biasa, namun untuk kegiatan olah raga di kantor pusat
ditiadakan. Pun dengan buletin. Tentang buletin, Atik meng
ungkapkan keputusan untuk tidak mencetak buletin adalah
keputusan dari seluruh anggota.
“Untuk buletin banyak anggota yang keberatan. Para
anggota usul minta dibuatkan blog saja,” jelasnya.
Keputusan untuk mengubah buletin ke blog, jelas
Atik, diharapkan akan banyak karya sendiri yang
dibuat. Dengan blog, setiap anggota bisa menulis
kapan pun karena tidak ada deadline.
“Intinya setiap kegiatan bisa tetap dilaksanakan
asal dengan anggaran yang wajar. Alhamdulillah, kami bisa melakukan efisiensi anggaran
hingga lebih dari 50 persen dari anggaran
tahun sebelumnya,“ sebutnya.
Masih menurut Atik, untuk kegiatan
pengajian pun disesuaikan, pengajian
tidak rutin dilakukan tapi kalau ada
momen-momen tertentu saja, misalkan
momen Isra Mi’raj. Sedang untuk Bulan
Ramadhan memang tidak ada acara pengajian tetapi ada acara bakti sosial.
“Alhamdulillah, semua pengurus dan
anggota pun menyadari kondisi perusahaan sehingga perubahan-perubahan
harus dilakukan untuk mendukung
perusahaan,” imbuhnya.
Atik menambahkan sebagai
anggota organisasi, maka setiap keputusan harus melalui musyawarah dan
harus disetujui semua anggota. Dirinya
sangat bersyukur bisa berada di dalam
organisasi IIKB PTPN X yang semua
anggotanya mempunyai semangat untuk maju bersama dan terus
bersama-sama mendukung langkah para suami untuk memajukan
perusahaan.
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Peduli Sekitar, IIKB PTPN X Berbagi
Tidak ingin melewatkan indahnya berbagi di Bulan Suci Ramadhan, Ikatan Istri Keluarga
Besar (IIKB) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X memberikan sembako kepada para duafa dan
fakir miskin. Dengan mengumpulkan uang dari para anggota, IIKB PTPN X Kantor Pusat bisa
memberikan puluhan paket sembako.
Laporan: Siska Prestiwati

Tidak ingin Bulan Suci Ramadhan
berlalu begitu saja, Bidang Sosial Budaya
IIKB PTPN X menggelar bakti sosial. Ke
giatan yang rutin diadakan setiap tahun
ini, diisi dengan memberikan bantuan
paket sembako ke tukang becak, tukang
tambal ban dan anak yatim piatu.
Ketua IIKB PTPN X, Atik Widiati mengatakan untuk tahun ini, IIKB PTPN X memberikan bingkisan paket sembako untuk
106 orang karyawan outsourcing dan 30
paket sembako untuk masyarakat dhuafa.
Paket sembako yang diberikan untuk
karyawan outsourcing dan kaum dhuafa
berupa 5 kg beras, minyak goreng, gula
pasir, biskuit, kopi, teh dan sirup.
“Untuk masyarakat, kami yang men-
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datangi mereka. Hal ini kami lakukan
agar kami bisa memberikan bantuan ini
ke orang yang tepat,” kata Atik.
Rombongan pengurus IIKB PTPN X
ini menyusuri sepanjang Jalan Pahlawan,
Jalan Indrapura, Jalan Rajawali dan kembali
ke Jalan Jembatan Merah Surabaya untuk
mencari orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan berupa paket sembako.
“Sasaran kami adalah tukang becak
onthel dan tukang tambal ban,” kata Atik.
Selain berbagi ke kaum dhuafa,
sambung Atik, IIKB PTPN X juga berbagi
dengan anak yatim piatu di Panti Asuhan
YKP Rungkut Sabilillah. Khusus untuk
bantuan ke panti asuhan, diberikan
sesuai dengan kebutuhan mereka yaitu
50 bungkus minyak goreng, biskuit 50
kaleng, gula pasir 50 kg, kecap manis,

mie instan 6 kardus, 22 buah sarung,
serta uang tunai sebesar Rp 5 juta rupiah.
“Kami juga memberikan uang saku
untuk 32 anak, masing-masing sebesar
Rp 25.000 ,” sebut Atik.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua
IIKB PTPN X, Sri Rahayu menambahkan
semua bantuan tersebut berasal dari
dana swadaya seluruh anggota IIKB PTPN
X kecuali gula pasir. Di bulan yang penuh
berkah ini, tentunya seluruh umat Islam
ingin berbagi dengan sesama.
“Kami bersyukur bahwa seluruh anggota IIKB PTPN X memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Di bulan yang penuh
rahmat ini, kami berdoa dan berharap
agar perusahaan di tahun 2017 ini bisa
bangkit dan kembali sukses dan maju,”
ungkapnya.
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besno

business opportunity

Mengubah Hobi
Menjadi Sumber
Penghasilan
Setiap orang pasti memiliki hobi atau kegemaran masing-masing yang akan rutin
dilakukan untuk mencari kepuasan dalam diri. Sebagai sebuah keasyikan dan
kesenangan, hobi memang perlu dipenuhi agar tubuh kembali semangat dan pikiran
kembali segar. Sebagian orang berhasil merubah hobi menjadi sumber penghasilan,
salah satunya Abdul Manan pemilik Usaha Dagang (UD) Anugerah Art Gallery.
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sumen dari luar Surabaya, saya juga memiliki database
konsumen dan minat pasar. Bahkan dari pameran di Jakarta,
lukisan saya dibawa sampai ke Cina, Korea dan Malaysia,”
ebuah galeri seni yang berada di Delta Sari
imbuhnya.
Sidoarjo begitu menarik setiap mata yang meliSaat ditanya jenis aliran lukisannya, Manan menyebuthat. Hal itu tidak lain karena banyaknya lukisan
kan hampir semua lukisan yang dijualnya beraliran naturalis
yang ditata dengan apik di bangunan berlantai
realis dengan media oil on canvas. Untuk pelukisnya sendiri,
dua tersebut. Abdul Manan si pengusaha yang
Manan mengaku telah mencari, membina dan sudah menbergerak di bidang jual lukisan tersebut mengungkapkan
jalin kerjasama dengan 15 orang pelukis dari Surabaya,
dirinya mulai berbisnis lukisan baru empat tahun terakhir.
Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto.
“Dari kecil, saya memang menyukai atau menikmat
“Yang paling favorit adalah lukisan karya Bangun Aslukisan,” kata pengemar Basuki Abdullah ini.
moro, selama kurang lebih empat tahun
Manan mengatakan awalnya, dirinya
ini, saya menjual karya Bangun Asmoro
bekerja sebagai desainer mebel dan kalisaja sudah lebih dari 750 buah lukisan,
grafi di Mulia Art Gallery milik Fathur yang
mulai harga Rp 500.000 hingga Rp 45 juta,”
tidak lain adalah kakak iparnya sendiri.
sebutnya.
Sebagai desainer mebel dan kaligrafi,
Di urutan kedua setelah Bangun Ashobinya di dunia seni semakin terasah dan
moro, sambung Manan adalah N Hamid,
terus tergali, dia pun semakin mencintai
pelukis kaligrafi yang berhasil terjual hingdunia seni khususnya lukisan.
ga 450 karya. Untuk lukisan kaligrafi ini,
“Saya sering mendatangi acara pasar
paling banyak diminati oleh orang-orang
seni khususnya di Surabaya, dari acarayang suka lukisan namun tidak ingin ada
acara tersebut saya sering berinteraksi
lukisan makhluk hidup. Sehingga mereka
dengan para pelukis,” ungkapnya.
lebih banyak memilih lukisan kaligrafi yang
Dari interaksi tersebut, sambung dia,
minimalis namun tetap elegan.
dirinya mulai tertarik untuk memasarkan
Saat disinggung berapa omset dalam
lukisan para pelukis lokal Surabaya, Sidosetiap pameran, Manan menyebutkan palarjo, Mojokerto dan Gresik ini ke pasar luas
ing sedikit, dalam satu kali pameran dirinya
sebab kualitas lukisan para pelukis lokal
berhasil menjual 15 karya. Sedang untuk
inipun tidak kalah dengan pelukis-pelukis
“Selain mudah
lukisan termahal, manan menyebutkan,
di luar daerah tersebut.
mendapatkan
”Paling mahal seharga Rp 60 juta untuk
“Saya semakin berani untuk berbisnis
pinjaman, bunga
lukisan karya Anshari dari Jember.”
lukisan setelah mendapatkan pinjaman
yang ditetapkan
Selain melalui pameran-pameran,
modal dari PT Perkebunan Nusantara
oleh PTPN X juga
ungkap Manan, dirinya juga menyewa
(PTPN) X sebesar Rp 50 juta tiga tahun
jauh lebih rendah
beberapa stand di pusat- pusat perbelanyang lalu,” jelasnya.
bila
dibandingkan
jaan, seperti City of Tomorrow, Royal Plaza,
Dengan pinjaman modal dari PTPN X,
dengan bank.
Lippo Plaza Sidoarjo, Malang Town Square.
Manan mengungkapkan dirinya mengemSelain itu, saya
Dirinya juga bekerjasama dengan Depo
bangkan bisnis lukisan yang barawal dari
sering diajak PTPN
Bangunan dan di semua cabang Depo
hobinya melihat dan menikmati lukisan
X untuk pameran,”
Bangunan di seluruh Jawa Timur juga telah
sejak kecil. Dirinya merasa sangat berundipamerkan lukisan-lukisan milik Anugerah
tung sebab PTPN X bersedia untuk memAbdul Manan
Art Gallery.
berinya pinjaman, sebab sebagai pemula
Pemilik Galeri Lukisan
Manan juga menyebutkan untuk
dan belum mengantongi izin usaha, dirinya
menjaga kerjasama dengan para pelukis,
sangat sulit mencari dan mendapatkan
dirinya sengaja membuatkan pasanggrapinjaman modal dari bank.
han atau tempat melukis bagi para pelukis
“Selain mudah mendapatkan pinjaman,
di rumah mereka masing-masing, selain itu dirinya juga siap
bunga yang ditetapkan oleh PTPN X juga jauh lebih rendah
memberikan pinjaman modal yang dibutuhkan oleh para
bila dibandingkan dengan bank. Selain itu, saya sering diapelukis.
jak PTPN X untuk pameran,” jelasnya.
“Untuk mempererat hubungan kami dengan antar
Seringnya PTPN X mengajaknya untuk pameran baik di
pelukis, kami juga mengadakan gathering atau kumpulSurabaya atau Jakarta, Manan merasa sangat beruntung dan
kumpul. Alhamdulillah acara tersebut rutin kami lakukan,
tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mencari
terakhir kami lakukan di Lippo Plaza Sidoarjo pada 2017 ini,”
konsumen dan membaca kebutuhan dan kesenangan pasar.
tandasnya.
“Dari pameran tersebut, selain bisa mendapatkan kon-
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parade keindahan alam dunia

Berwisata Akhir Pekan

di Banyuwangi
Laporan: Ayu Firdayanti S

S

ebagai daerah dengan garis
pantai terpanjang di Jawa
Timur, Kabupaten Banyuwangi
mempunyai potensi wisata
bahari yang melimpah. Garis
pantai Banyuwangi yang sepanjang 175,8
kilometer menjanjikan banyak deretan
pantai yang indah. Luas wilayah laut
Banyuwangi yang setara dengan sepertiga
luas wilayah laut seluruh kota/kabupaten di
Jawa Timur juga menawarkan kekayaan laut
tak ternilai.
Terdapat banyak destinasi wisata bahari
di Banyuwangi. Selain menjanjikan eksotika
keindahan alam, ada banyak titik yang
kental dengan nuansa edukasi. ”Sehingga
wisata bahari ini cocok untuk pencinta
pantai sekaligus sangat layak untuk destinasi
wisata keluarga karena mengandung unsur
edukasi,” kata Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Banyuwangi, MY Bramuda.
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Pantai Bangsring
dan Pulau Tabuhan
Salah satu contohnya adalah jalur terintegrasi Pantai Bangsring dan Pulau
Tabuhan. Di Pantai Bangsring yang terletak sekitar 25 kilometer dari pusat kota
Banyuwangi, wisatawan bisa menikmati pesona keindahan alam bawah laut.
Di sana terdapat Rumah Apung Bangsring yang terletak sekitar 20 meter
dari bibir pantai. Untuk menuju ke rumah apung, wisatawan dapat menaiki
kapal yang dikelola warga sekitar. Saat ini, Rumah Apung tersebut mempunyai
fasilitas delapan keramba penyelamatan hiu, 17 kano, empat banana boat,
beragam peralatan selam, dan 35 unit toilet yang representatif. Wisatawan bisa
berenang bersama anakan hiu yang telah diselamatkan setelah terluka saat
terkena jaring nelayan.
Wisatawan juga bisa melakukan snorkeling dan diving untuk menikmati
eksotisme bawah laut dengan jajaran terumbu karang, koloni soft coral, dan
aneka ikan hias. Pemandangan indah itu sudah bisa dinikmati hanya dengan
kedalaman 50 sentimeter. Dulu, warga sekitar mencari ikan dengan melakukan pengeboman. Kini, mereka menjadi pengelola tempat wisata itu dengan
penghasilan yang menjanjikan mengingat lonjakan kunjungan wisatawan
yang mencapai ribuan pada akhir pekan. Di tempat itu pula wisatawan bisa ikut
merawat terumbu karang, mendapat edukasi soal dunia maritim, dan aktivitas
edukatif lain seperti perawatan ikan hias.
Setelah dari Pantai Bangsring, wisatawan bisa menyeberang ke Pulau
Tabuhan dengan waktu tempuh tak sampai 30 menit. Pulau Tabuhan adalah
pulau tak berpenghuni dengan luas pantai sekitar 5 hektar di antara Pulau Bali
dan Pulau Jawa. Pulau yang berada di Banyuwangi bagian utara ini menyimpan
pesona yang belum diketahui banyak orang, yaitu pasir putih yang halus, air
laut yang jernih dan biota lautnya yang menawan.
Pulau tersebut kini menjadi salah satu spot bermain selancar layang (kite
surfing) dan selancar angin (wind surfing). Setiap tahun digelar kompetisi
selancar layang dan selancar angin yang diikuti puluhan negara. Pulau Tabuhan
memang menjadi tempat yang istimewa bagi para peselancar angin. Selain
lautnya yang tanpa ombak, kecepatan angin di laut pulau ini berkisar 20-30
knot secara konstan sepanjang Mei sampai Oktober. Kecepatan angin itu sangat
baik untuk bermain selancar layang maupun selancar angin. Apalagi, lautnya juga
tanpa ombak. Sedangkan di Bali, angin
nyaris tak pernah bertiup dengan kecepatan di atas 15 knot. Kecepatan angin
di Bali terlalu rendah, sehingga pencinta
olahraga air ini membutuhkan layanglayang paralayang dan layar yang lebih
besar. Angin di Bali juga tidak konstan, sehingga para peselancar layang dan angin
lebih banyak menunggu. ”Ini yang sedang
kami bidik, bagaimana sebagian pencinta
olahraga selancar angin dan layang yang
rata-rata kelompok menengah ke atas
bisa pindah dari Bali ke Banyuwangi,” kata
Bramuda.
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Teluk Hijau dan Pantai Sukamade
Destinasi wisata bahari yang tak kalah
elok adalah Teluk Hijau. Selain air lautnya
yang berwarna hijau, pasirnya juga putih
bersih. Air lautnya benar benar berwarna
hijau cantik. Warna hijau berasal dari dasar
perairan dangkalnya yang terdapat alga.
Pantai Teluk Hijau berjarak sekitar 90
km dari pusat kota Banyuwangi k earah
selatan. Di sepanjang perjalanan untuk
menuju tempat ini, wisatawan akan disuguhi oleh pemandangan yang menyejukkan mata. Sungai bersih dengan pohon–
pohon hijau dan teduh di sekelilingnya,
lalu ada hamparan sawah dan bukit yang
hijau.
Wisatawan bisa menuju ke Teluk

Hijau dengan melewati Pantai Rajegwesi.
Setelah memarkir kendaraan, ada dua
pilihan rute yang bisa diambil, yaitu jalur
laut dan darat. Setiap rute memiliki tantangan dan keindahan tersendiri.
Bila memilih rute darat, wisatawan
menuju kawasan Teluk Damai sejauh 1
km. Hutan tropis menyeliputi kawasan
ini memberikan kesejukan di sepanjang
perjalanan. Setelah itu wisatawan bisa
singgah sejenak di Pantai Batu. Pantai
ini khas dengan deburan ombak yang
memecah bebatuan di sepanjang bibir
pantai. Teluk Hijau terletak tak sampai
300 meter dari Pantai Batu. Teluk Hijau
memiliki dua pantai dengan pesisir yang
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berbeda, yaitu pasir putih bersih dan pesisir berbatu yang tertata rapi oleh alam
hanya dibatasi bukit kecil.
Bila memilih jalur laut, wisatawan bisa
menaiki perahu boat yang dikelola nelayan
dari Pantai Rajegwesi menuju Teluk Hijau.
Pemandangan yang disajikan tak kalah
elok. Pecahan ombak teluk dan pertemuan
arus laut lepas Samudra Hindia membuat
perjalanan cukup mengasyikkan.
Sepanjang perjalanan perahu nelayan
akan mengajak anda melihat barisan
bukit - bukit yang indah dan batu karang
yang terhampar. Perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk
sampai di Teluk Hijau.
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Jika wisatawan ingin memadukan keindahan
alam dan petualangan khas taman nasional, Pantai
Sukamade layak disinggahi. Berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB), Pantai Sukamade
merupakan salah satu dari ”Segitiga Berlian” pariwisata Banyuwangi selain Gunung Ijen dan Taman
Nasional Alas Purwo.
Untuk mencapai Pantai Sukamade, wisatawan
akan merasakan sensasi petualangan. Dikenal memiliki jungle track yang esktrem dengan pemandangan
alam yang masih sangat eksotis. Wisatawan disarankan untuk menggunakan kendaraan double gardan (4x4). Di sepanjang perjalanan, wisatawan akan
disuguhkan pemandangan alam yang beragam mulai
dari hamparan sawah, perkebunan karet hingga jalur
yang berlumpur dengan bebatuan terjal akan membuat andrenalin kita memuncak. Yang tidak kalah
asyiknya, wisatawan diajak masuk ke dalam lumpur
dan sungai dengan kendaraan yang akan meninggalkan kesan tak terlupakan.
”Ini memang salah satu ciri khas pariwisata Banyuwangi. Ada adventure-nya, selain keindahan alam dan
kekayaan budaya,” ujar Bramuda.
Pantai Sukamade berjarak sekitar 95 km ke arah
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barat daya dari pusat kota Banyuwangi. Suasana yang
tenang, bersih, dan nuansa hutan tropis alami membuat Pantai Sukamade menjadi tempat favorit bagi
para penyu mendarat dan bertelur. Tempat ini juga
dikenal dengan sebutan ”Istana Penyu” bagi seluruh
jenis penyu yang ada karena 4 dari 6 jenis penyu yang
ada di Indonesia mendarat di tempat ini, Ada 4 jenis
penyu yang dapat kita jumpai, yaitu Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Slengkrah (Lepidochelys olivaceae), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata), dan Penyu
Belimbing (Dermochelys coriaceae).
”Menjadi tempat pendaratan penyu menjadi
garansi kebersihan pantai. Karena penyu hanya mau
kembali jika pantainya bersih,” kata Bramuda.
Banyaknya penyu yang mendarat dan bertelur,
menjadikan Pantai Sukamade sebagai tempat penangkaran telur penyu. Wisatawan bisa ikut melepas tukik
(anak penyu) sekaligus mendapatkan edukasi soal
tukik. Wisatawan juga bisa menyaksikan langsung penyu bertelur. Penyu-penyu itu akan sering mendarat di
pantai ini pada November hingga Maret.
Dengan segenap keindahan itu, Banyuwangi patut
dilirik untuk menjadi destinasi berikutnya liburan
Anda.
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kuliner nusantara

Keju sebagai tambahan makanan
memang bukan barang baru.
Tapi semua setuju tampilan
keju yang meleleh pada sebuah
suguhan tentu membuatnya akan
lebih menggugah selera. Saat ini
makanan bisa jadi spesial tak hanya
pakai telur, tapi juga spesial pakai
keju. Beragam makanan dengan
campuran keju pasti harganya
cenderung lebih mahal. Hal ini
wajar karena campuran keju
tersebut bisa memperkaya rasa
dan sekaligus menambah nilai gizi
pada makanan itu sendiri.
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Laporan: Cindhy P Larashati

ahun 2016 tampaknya menjadi panggung bagi menu yang menggunakan
keju leleh sebagai salah filling ataupun
topping hingga dipping. Menu-menu ini
pun berhasil membuat sebuat tempat
makan diburu para penikmat makanan serba keju. Di tahun 2017 ini, tren
makanan dengan lelehan keju rupanya
masih jadi primadona pendamping beragam jenis masakan. Tak bisa dipungkiri, apapun yang dipadukan dengan keju punya rasa yang luar

biasa nikmat. Foto makanan dengan tarikan keju leleh tampak
ramai mengisi Instagram. Membuat banyak orang penasaran
untuk mencobanya.
Mengenai tren keju tersebut, dua chef sempat memberikan
pendapatnya. Menurut Chef Ragil Imam Wibowo seperti dikutip
dari www.detikfood.com, hidangan serba keju leleh diprediksi
masih populer karena sesuai dengan selera masyarakat di
Indonesia.
Chef Yuda Bustara juga menyampaikan bahwa makanan
serba keju masih akan digemari. “Hidangan keju pasti akan
selalu diminati. Contohnya hidangan keju raclette meleleh yang
booming di Instagram. Dari makanan western sampai Korean
BBQ, semua dibubuhi keju,” ungkapnya.

MARTABAK
MOZZARELLA
Martabak. Kudapan tradisional ini seolah ‘naik kelas’ menjadi kudapan mewah dengan
tambahan topping mozzarella.
Meski harganya menjadi berlipat dibanding martabak telur
pada umumnya, para penikmat
kuliner seolah tak ambil pusing.
Para penjual martabak asin pun
beramai-ramai memodifikasi
martabak mereka dengan isian
yang lebih beragam, mulai
dari tuna pedas hingga sosis
bratwurst, bahkan yang otentik
dengan lidah Indonesia seperti
daging rendang dan ayam balado. Kulit martabak yang tipis
dan renyah ditambah isian yang
lezat menggigit menjadi penuh
sensasi saat berpadu dengan
keju mozzarella yang kenyal dan
gurih membuat rasa martabak
telur ini semakin nendang.
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ROLLING
CHEESE

Rolling cheese adalah metode menikmati makanan (umumnya Korea) dengan cara yang tak biasa. Toppoki (kue beras
Korea) ataupun ribs disajikan di atas pinggan panas yang terus
menyala bersama dengan parutan keju mozzarella yang dileleh
kan. Keju nantinya akan digulungkan ke toppoki/ribs sebelum
dapat dinikmati. Perpaduan antara saus Gochujang a la Korea
yang pedas manis dengan gurihnya keju sungguh menambah
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kelezatan beef ribs dan toppoki.
Restoran yang terkenal akan rolling cheese-nya adalah Ojju,
resto Korea yang terletak di Kota Kasablanka Jakarta. Kabarnya
para pecinta kuliner dan drama Korea bahkan rela mengantre
berjam-jam demi menikmati Rolling Cheese ini. Satu porsi rolling
cheese beef ribs berisi empat potongan ribs beserta keju dihargai
Rp 219 ribu.
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BAKED RICE

Baked rice atau nasi panggang konon makin enak diberi
keju leleh. Rasanya gurih creamy dengan tampilan benang
keju mulur yang menggoda selera. Baked rice bisa dibuat
dengan gaya Asia maupun Amerika. Namun pada intinya
hidangan ini berupa nasi putih yang diberi lapisan keju
cheddar/mozzarella dan saus krim pada permukaannya.
Nasi lalu dipanggang hingga muncul lelehan yang menggoda. Sebelumnya nasi sudah dibumbui mentega dan
bawang putih sehingga rasanya gurih enak. Nasi juga diberi

ragam isian agar makin kaya rasa. Bisa berupa daging asap,
seafood, hingga sayuran.
Nasi panggang versi Asia bisa ditemui di Zenbu - House
of Mozaru. Baked rice yang disebut Mozaru ini dihidangkan
dalam bentuk butter rice atau curry rice. Nasi lalu diberi keju
mozzarella leleh dengan pilihan saus tomat, mentega atau
dinamit. Sementara untuk topping-nya tersedia daging
ayam, jamur, daging sapi, burger, seafood, gindara, salmon,
scallop, zenbu dan unagi. Sedap dan mengenyangkan!

BEBEK OVEN MOZZARELLA
Ini bisa jadi hidangan ber-keju leleh yang
anti-mainstream. Untuk para pecinta kuliner
yang mungkin bosan dengan penyajian
bebek yang sekedar digoreng, namun tetap
menginginkan menu yang ramah kantong,
Bebek Oven Mozzarella bisa jadi pilihan.
Disajikan di atas hot plate, bebek panggang
ini tampil menggiurkan dengan lelehan
mozzarella yang melimpah. Bebek panggang yang manis berbumbu terasa empuk
sampai ke tulang, sangat pas dipadu de
ngan saus keju mozzarella yang gurih.
Adalah Bebek Pak Joss, kedai bebek asal
Surabaya yang saat ini sudah melebarkan
sayapnya di beberapa kota seperti Bandung
dan Jakarta. Kedai Bebek Pak Joss hadir
dengan berbagai varian bebek goreng dan
panggang. Dua menu jagoannya adalah Bebek Oven Mozzarella dan Bebek Telur Asin.
Semua menu disajikan dengan 3 macam
sambal yang sudah tentu cocok melengkapi
pengalaman kuliner anda.
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bugar dan sehat

Olahraga Berkuda

Antara Rekreasi
dan Prestasi
Berkuda adalah salah satu jenis
olahraga yang mengombinasikan
antara kemampuan seseorang
dengan kuda sebagai alatnya.
Olahraga ini cukup menyenangkan,
sekaligus menegangkan.
Karena seseorang bisa
mengendalikan kuda
menelusuri jalanan,
menghadapi
rintangan, atau
memacunya
dengan
kecepatan.
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Laporan: Lutfil Hakim

O

lahraga berkuda sendiri adalah olahraga
yang sudah berlangsung sejak lama. Kendati
begitu, di Indonesia olahraga yang satu ini
bukan tergolong cabang olahraga yang popu
ler. Sebab untuk menekuni olahraga ini, atau sekadar menyalurkan hobi maupun hiburan, butuh tempat tertentu
untuk melakukannya. Selain itu tergolong aktivitas olahraga
berbiaya mahal.
Guna menunggang kuda, khususnya bagi pemula,
membutuhkan beberapa perlengkapan agar aman dari
risiko buruk yang bisa menimpa kapan saja. Harganya pun
tidak murah. Kendati demikian, olahraga ini tergolong
aman karena standar keamanannya cukup bagus. Sebab kini
sudah banyak peralatan dan perlengkapan yang membantu
penunggang terhindar dari cedera.
Ada pun alat-alat yang dibutuhkan bagi olahraga ini
terdiri dari perlengkapan untuk penunggang (joki) dan
untuk kudanya. Bagi penunggang, perlengkapan standar
yang dibutuhkan adalah sepatu tunggang/boot, kacamata
race, cemeti, pelindung dada, dan safety helmet (pelindung
kepala).
Sementara untuk kudanya sendiri membutuhkan saddle
atau pelana, alas pelana, stirrus straps atau sanggurdi, adjustable atau bisa disebut tali sanggurdi, dan girth alias tali
perut yang terdiri dari tali perut luar dan dalam.
Selain itu masih ada perlengkapan kepala kuda.
Ada head bridle (sarungan kepala kuda), bite atau kendali
besi, reins atau tali kekang, martinggal yang berfungsi sebagai pengendali kuda, ada martinggal vertikal dan horizontal, leard roope atau tali penuntun.
“Kendati begitu, olahraga ini tergolong aman, karena
hampir semua orang dengan segala kelompok usia bisa
menikmati olahraga ini. Tentu saja dengan memperhatikan
cara-cara menunggang yang benar,” kata Prima Ferdana,
salah satu penghobi berkuda.
Menurut Ferdana, berkuda sendiri bisa dinikmati dan dilakukan oleh siapa saja. Sangat ideal bila dijadikan olahraga
untuk semua anggota keluarga. Mulai dari orang tua sampai
anak kecil bisa melakukan olahraga ini. Khusus untuk anak
kecil, biasanya selain menggunakan kuda poni, juga ada
pelatih yang mendampinginya.
Olahraga berkuda sendiri memiliki banyak manfaat, baik
itu secara fisik maupun mental. Sekilas, olahraga ini memang
tampak tidak berat bagi si joki. Sebab seorang penunggang
hanya duduk di atas kuda. Tapi sebetulnya membutuhkan
teknik serta kepiawaian dalam mengendalikan kuda yang
ditunggangi. Dari situlah ada manfaat yang bisa didapatkan.
Mengendarai kuda akan meningkatkan kebugaran fisik.
Sebab menaiki kuda tidak cuma sekadar duduk saja, butuh
posisi duduk dengan benar dengan cara memegang tali
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kendali yang mesti tepat. Jadi fisik yang bugar semestinya
memang akan dimiliki oleh penunggang kuda. Menunggang kuda akan mengendalikan keseimbangan serta koordinasi tubuh.
Fungsi lainnya yaitu, dapat menguatkan otot, meningkatkan akselerasi reflex tubuh, mencegah kram otot,
meningkatkan pergerakan tulang sendi, meningkatkan
sistem kardiovaskular, meningkatkan sirkulasi udara, menstimulasi integrasi sensor, meningkatkan pengelihatan
hingga meluas.
Dapat meningkatkan tanggung jawab, kesabaran, kedisiplinan serta percaya diri. Menaiki kuda bisa menstimulasi
organ internal semisal bisa membantu fungsi liver serta
pencernaan. Juga dapat membakar kalori, yakni 5 kalori per
menit. Untuk itu, meningkatkan kesempatan serta durasi
menunggang akan meningkatkan kemampuan serta membakar lebih banyak kalori.
Menaiki kuda berarti belajar mengontrol serta merawat
hewan. Ini dapat membawa dampak yang besar untuk diri
seseorang. Menghirup udara segar serta menyaksikan pemandangan indah selagi menaiki kuda bisa membuat pikiran
menjadi lebih jernih dan terkendali, sebab seorang penunggang harus mengendalikan kuda tersebut, tidak hanya de
ngan pikiran dan gerak, tapi juga hati dan perasaan.
Selain manfaat bagi fisik, berkuda juga bermanfaat
untuk mental. Sebab mengendali kuda bisa memberikan
tantangan sekaligus kesenangan. Dengan begitu, seorang
penunggang dapat mengendalikan kuda tersebut sebagai
teman baik, terutama bila mempunyai kuda tunggangan
sendiri. Seorang penunggang akan merasakan banyak peng
alaman baru. Riset menunjukkan kalau belajar sampai tua
bisa membuat seseorang terhindar dari lupa ingatan.
Sama halnya semisal otot, otak juga memerlukan latihan
supaya tetap muda serta fleksibel, karena menaiki kuda
memerlukan kerja otak agar bisa mengendalikan dengan
baik. Ketika dalam pertandingan maupun di luar pertan
dingan, jika berhasil mengendalikan kuda dengan baik maka
penunggang akan merasa senang serta puas. Hal itu bisa
meningkatkan pikiran-pikiran positif.
Untuk banyak orang seekor kuda berarti berhubungan
dengan alam apakah ditunggangi di sebuah arena atau
bukan. Banyak orang menemukan pertemanan dengan
hiburan ketika bekerja sama dengan kuda. Walaupun
menunggang bisa menimbulkan frustasi, tapi kebanyakan
orang akan menikmatinya untuk bersantai.
Untuk yang mau kesunyian, menunggang kuda juga cocok dilakukan. kita dapat memilih menunggang kuda sendiri
di alam maupun di tempat berkuda. Banyak pemilik kuda
yang merasa kalau kuda mereka telah menyatu dengan
perasaan serta jiwanya, lebih dari sekadar teman. Ketika
dalam keadaan tertekan, seekor kuda bisa menjadi seorang
teman dalam diam.
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tradition and heritage

"Mengenal Lima Wali"

P

Laporan: Ayu Firdayanti S

enyebaran agama Islam di pulau Jawa tak lepas
dari peran para Wali Songo. Bahkan lima dari sembilan wali tersebut menyebarkan Islam di Jawa Timur
hingga saat mereka wafat. Sebut saja Sunan Ampel di
Surabaya, Sunan Gresik dan Sunan Giri di Gresik, Sunan Drajat
di Lamongan dan Sunan Bonang di Tuban. Mereka inilah yang
akhirnya disebut Wali Limo, yang makamnya kerap dijadikan
tujuan wisata religi di Jawa Timur.

Sunan Ampel (Raden Rahmat)

Ia putera tertua Maulana Malik
Ibrahim yang lahir di Campa pada 1401
Masehi. Sunan Ampel menikah dengan
putri seorang adipati di Tuban. Dari
perkawinannya itu ia dikaruniai beberapa putera dan puteri. Diantaranya
yang menjadi penerusnya adalah Sunan
Bonang dan Sunan Drajat.
Ketika Kesultanan Demak (25 kilometer arah selatan kota Kudus) hendak didirikan, Sunan Ampel
turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Ia
pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Prabu
Brawijaya V Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak tahun
1475 M.
Di Ampel Denta yang berawa-rawa, daerah yang dihadiahkan Raja Majapahit, ia membangun mengembangkan pondok
pesantren. Mula-mula ia merangkul masyarakat sekitarnya. Pada
pertengahan abad 15, pesantren tersebut menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara bahkan
mancanegara.
Dia-lah yang mengenalkan istilah “Mo Limo” (moh main,
moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon). Yakni
seruan untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak
mencuri, tidak menggunakan narkotik, dan tidak berzina. Sunan
Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 M di Demak dan
dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya.
Makam Sunan Ampel berada di daerah Surabaya Utara.
Dilihat sepintas, makam Wali Songo ini mengadopsi style Eropa
dengan kawalan sepasang pintu gerbangnya yang khas. Letak
makam sang Sunan dipisahkan dari makam-makam lain dengan
adanya pembatas teralis besi setinggi lebih dari satu meter.
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Selain berziarah, pengunjung juga ditawarkan wisata belanja karena lokasinya bersebelahan dengan Pasar Gubah, pusat
oleh-oleh wisata religi. Tak lupa juga kuliner khas Timur Tengah
yang bertebaran di sepanjang Jl. KH Mas Mansyur.

Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim)

Maulana Malik Ibrahim atau
Makdum Ibrahim As-Samarkandy diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah,
pada paruh awal abad 14. Ia dianggap
sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Maulana Malik Ibrahim
pernah bermukim di Campa, sekarang
Kamboja, selama tiga belas tahun sejak
tahun 1379. Merasa cukup menjalankan
misi dakwah di negeri itu, tahun 1392 M Maulana Malik Ibrahim
hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya.
Daerah yang ditujunya pertama kali yakni desa Sembalo,
daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit.
Desa Sembalo sekarang, adalah daerah Leran kecamatan Ma
nyar, 9 kilometer utara kota Gresik. Ia mengajarkan cara-cara
baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyak
an, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir
kekuasaan Majapahit.
Maulana Malik Ibrahim melakukan penyebaran agama
Islam dengan pendekatan kultural dan sangat mahir di bidang
pengobatan. Aktivitas pertama yang dilakukannya ketika itu
adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu
menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah.
Ia membangun pondokan tempat belajar agama di daerah
Leran, Gresik. Pada tahun 1419 Maulana Malik Ibrahim wafat
dan dimakamkan di desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur.

Sunan Giri (Raden Paku)

Sunan Giri lahir di Blambangan
(kini Banyuwangi) pada 1442 M. Ada
juga yang menyebutnya Jaka Samudra.
Sebuah nama yang dikaitkan dengan
masa kecilnya yang pernah dibuang
oleh keluarga ibunya–seorang putri raja
Blambangan bernama Dewi Sekardadu
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ke laut. Ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara sekandung
Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishak berhasil mengislamkan
isterinya, tapi gagal mengislamkan sang mertua. Oleh karena
itulah ia meninggalkan keluarga isterinya berkelana hingga ke
Samudra Pasai.
Selain menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel, ia sempat
berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, ia
membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti,
Selatan Gresik. Pesantrennya tak hanya dipergunakan sebagai
tempat pendidikan dalam arti sempit, namun juga sebagai
pusat pengembangan masyarakat dan selanjutnya berperan
sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke kepulauan Maluku.
Raja Majapahit -konon karena khawatir Sunan Giri mencetuskan pemberontakan- memberi keleluasaan padanya untuk
mengatur pemerintahan. Maka pesantren itupun berkembang
menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton.
Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu Satmata.
Dalam keagamaan, ia dikenal karena pengetahuannya yang
luas dalam ilmu fikih. Orang-orang pun menyebutnya sebagai
Sultan Abdul Fakih. Ia juga pecipta karya seni yang luar biasa.
Permainan anak seperti Jelungan, Jamuran, lir-ilir dan cublak suweng disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Demikian pula Gending
Asmaradana dan Pucung -lagi bernuansa Jawa namun syarat
dengan ajaran Islam.
Makam sang Sunan terletak di atas bukit, tepatnya di
Dusun Kedhaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Gresik.
Kompleks pemakaman ini berupa dataran tingkat tiga dimana
bagian belakangnya punya posisi lebih tinggi. Bagi peziarah
yang lelah, disiapkan juga transportasi ojek dan dokar di sana.
Selain berziarah wisatawan juga bisa berkunjung ke Museum
Sunan Giri yang menyimpan koleksi pribadi seperti sajadah dan
beberapa alat salat lainnya.

Sunan Drajat, Lamongan (Raden Qasim)

Ia adalah putra Sunan Ampel yang
terkenal akan kecerdasannya. Diperkirakan Sunan Drajat yang bergelar Raden
Syaifuddin ini lahir pada tahun 1470 M.
Sunan Drajat mendapat tugas pertama
kali dari ayahnya untuk berdakwah ke
pesisir Gresik, melalui laut.
Ia kemudian terdampar di Dusun
Jelog –pesisir Banjarwati atau Lamo
ngan sekarang. Tapi setahun berikutnya Sunan Drajat berpindah satu kilometer ke selatan dan mendirikan padepokan santri
Dalem Duwur, yang kini bernama Desa Drajat, Paciran-Lamo
ngan sebagai tanah perdikan di kecamatan Paciran, pemberian
Kerajaan Demak.
Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Drajat mengambil cara ayahnya: langsung dan tidak banyak
mendekati budaya lokal. Meskipun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasi cara berkesenian yang dilakukan Sunan
Muria. Terutama seni suluk. Maka ia menggubah sejumlah
suluk, di antaranya adalah suluk petuah “berilah tongkat pada
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si buta/beri makan pada yang lapar/beri pakaian pada yang
telanjang’.
Lokasi makam sang Sunan mempunyai keunikan yakni
terdiri dari 7 bagian yang mencerminkan 7 filosofi Sunan Drajat
dalam pengentasan kemiskinan saat melakukan penyebaran
ajaran Islam. Letaknya dekat dengan Masjid Agung Tuban dan
Alun-alun Kota Tuban. Posisinya juga gampang dijangkau dari
berbagai arah. Ketika baru masuk ke areal pemakaman Sunan
Drajat, pengunjung bisa menemukan kompleks makam yang
dikelilingi 4 pintu gerbang sebagai akses masuk.

Sunan Bonang (Maulana
Makdum Ibrahim)

Diperkirakan lahir antara 1440 atau
1465, dan meninggal 1525, nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang
sesuai nama marga Bong seperti nama
ayahnya Bong Swi Hoo alias Sunan Ampel. Karena tidak pernah menikah, atau
setidaknya tak berputra, ia juga disebut
Sunan Wadat Anyakra Wati.
Dalam berdakwah ia sering mempergunakan kesenian
rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut Bonang. Bonang adalah sejenis
kuningan yang ditonjolkan dibagian tengahnya. Bila benjolan
itu dipukul dengan kayu lunak timbulah suara yang merdu di
telinga penduduk setempat. Lebih-lebih bila Raden Makdum
Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik itu, beliau adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi,
sehingga apabila beliau bunyikan pengaruhnya sangat hebat
bagi pendengarnya.
Setiap Raden Makdum Ibrahim membunyikan Bonang
pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarnya.
Dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan
Bonang sekaligus melagukan tembang-tembang ciptaannya.
Tembang-tembang yang diajarkan Raden Makdum Ibrahim
adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam. Sehingga
tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam de
ngan senang hati, bukan dengan paksaan. Karya seni abadi
yang ditinggalkan dan masih bisa dinikmati sampai sekarang
adalah tembang Tombo Ati yang sering kita dengar merupakan gubahan dari Sunan Bonang.
Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut Suluk.
Hingga sekarang karya sastra Sunan Bonang itu dianggap
sebagai karya sastra yang sangat hebat, penuh keindahan
dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk
berasal dari bahasa Arab “Salakattariiqa” artinya menempuh
jalan (tasawuf) atau tarikat. Ilmunya sering disebut Ilmu Suluk.
Ajaran yang biasanya disampaikan dengan sekar atau tembang
disebut Suluk, sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam
bentuk prosa disebut wirid.
Konon lokasi makam Sunan Bonang sampai kini masih
penuh kontroversi. Selain di Pusat Kota Tuban bersebelahan
dengan Masjid Jami Tuban, makam Sunan Bonang juga dipercaya sebagian orang berada di Pulau Bawean.
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teknologi

Master Plan TI, Menentukan
Arah Keberhasilan Perusahaan
Saat ini, penggunaan Teknologi Informasi (TI) di perusahaan semakin meningkat. Tidak
hanya untuk proses operasional sehari-hari, masa kini penggunaanya berfokus pada integrasi
pekerja, proses, dan teknologi yang akan berujung pada peningkatan mutu hasil pekerjaan.
Laporan: Andika Dhyta Vernanda

J

ika ditilik lebih jauh lagi,
peningkatan mutu ini berdampak pada kemudahan akses
informasi, sehingga manajemen diharapkan bisa membuat
keputusan yang lebih baik pula.
Untuk dapat melaksanakan pengelolaan informasi yang baik dalam suatu
perusahaan diperlukan suatu sistem
pengelolaan sistem informasi berbasis
teknologi informasi. Pengembangan
sistem informasi berbasis teknologi informasi memerlukan analisis secara menyeluruh dalam melihat permasalahan yang
berkaitan dengan semua proses sistem
baik itu dari persiapan, pengembang
an, implementasi dan sosialisasi serta
berkaitan dengan sumber daya yang
harus dipersiapkan.
Namun demikian, perusahaan tidak
bisa gegabah mengeluarkan investasi
untuk implementasi TI. Mereka perlu
memperhitungkan cost dan benefit yang
dihasilkannya. Itulah sebabnya, perusahaan membutuhkan semacam blueprint
yang sering disebut Master Plan TI atau

Information TechnologyStrategic Plan sebagai dasar perusahaan dalam mengimplementasi TI.
Master Plan TI intinya berisi rencana
strategis perusahaan dalam mengimplementasi dan membangun sistem informasi. Di dalamnya memuat pedoman
kebutuhan sistem informasi seperti
apa yang diperlukan perusahaan. Yang
penting dicatat adalah Master Plan TI
merupakan turunan dari business plan
perusahaan. Alasannya TI diimplementasikan sebagai tool untuk membantu
perusahaan mencapai visi dan misinya.
Maka tanpa ada visi dan misi yang jelas
dari perusahaan, Master Plan TI juga tidak
bisa dibangun.
Regulasi di Indonesia yang membahas perihal penyusunan Master Plan
TI ditegaskan dalam Peraturan Menteri
BUMN tentang panduan penyusunan
pengelolaan teknologi informasi BUMN,
yang terdapat pada Peraturan Menteri
BUMN dengan No. PER-02/MBU/2013
Pasal 3 tentang Master Plan TI.
1. 	Dalam rangka penempatan dan
pengembangan TI, setiap BUMN menyusun Master Plan TI paling lambat
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2 tahun setelah Peraturan ini ditetapkan.
2. Master Plan TI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun dan ditetapkan
oleh Direksi dengan mengacu pada
Lampiran II Peraturan Menteri ini.
3. Master Plan TI disusun untuk periode
3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun
dan diselaraskan dengan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
dan mendukung strategi dan tujuan
perusahaan.
4. Master Plan dan teknologi informasi
diimplementasikan dalam rencana
tahunan yang menjadi bagian dari
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
5. 	Direksi wajib melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan Master Plan
TI secara berkala dan setiap tahun
untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pelaksanaan, hasil, dan tujuan
Master Plan TI.
6. Hasil monitoring dan evaluasi berkala
menjadi bagian dari Laporan Manajemen BUMN yang disampaikan kepada
RUPS/Menteri setiap triwulan dan
hasil evaluasi tahunan.
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7. 	Direksi dapat melakukan pengkajian
ulang dan melakukan perubaha Master Plan TI yang telah ditetapkan apabila diperlukan untuk mengantisipasi
perubahan bisnis dan perkembangan
teknologi informasi.
Di Indonesia, Master PlanTI merupakan suatu perencanaan jangka panjang
dalam pengembangan sistem informasi
guna mendukung visi dan misi perusahaan. Master Plan TI berisi strategistrategi organisasi atau perusahaan
dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai enabler dan menambah
keunggulan yang kompetitif. Master Plan
TI membahas mulai dari visi dan misi
organisasi atau perusahaan sampai pada
perencanaan manajemen proyek TI.
Dalam penyusunan Master Plan TI
terdapat tiga strategi utama, yaitu People,
Process, and Technology Strategy melakukan transformasi menuju pencapaian
visi dan misi perusahaan. Penjelasan dari
ketiga strategi tersebut adalah:
1. People Strategy, ditujukan untuk
mengembangkan dan mengelola
sumber daya manusia yang lebih
efisien.
2. Process Strategy, merancang/menata/
mengusulkan alur data baik manajemen maupun operasional data dalam
organisasi perusahaan
3. Technology Strategy, didasarkan pada
prinsip pemanfaatan dan penerapan
teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
Banyaknya manfaat Master Plan TI
untuk perusahaan antara lain:
 Pertama, menjadi dasar bagi perencanaan perusahaan dalam investasi dan
implementasi TI. Dengan demikian perusahaan tidak lagi sekadar membeli
investasi, tetapi mempunyai perencanaan yang baik.
 Kedua, perusahaan bisa mengurangi
berbagai risiko yang mungkin timbul dalam implementasi TI. Menurut
pengamat TI Richardus Eko Indrajit
banyak sekali risiko yang mungkin
timbul dalam implementasi TI, di
antaranya:
1. Ketidaksesuaian antara kebutuhan
bisnis dengan sistem informasi
yang dibangun
2. Banyak aplikasi yang tambal sulam,
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sehingga tidak bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang
lain
3. 	Investasi yang dikeluarkan tidak
memberikan manfaat seperti yang
diharapkan
4. Standar kualitas sistem informasi
tidak sesuai dengan standar industri yang semestinya
Dengan adanya perencanaan yang jelas,
perusahaan bisa mengelola risiko
tersebut dengan baik sejak awal.
 Manfaat ketiga, Master Plan TI bisa
menjadi alat kontrol dan parameter
yang efektif untuk mengkaji performa
dan keberhasilan implementasi TI di
suatu perusahaan. Dalam satu tahun
misalnya, perusahaan bisa melihat
sistem apa saja yang sudah atau belum diimplementasi.
Salah satu pertanyaan yang sering
diajukan orang adalah bagaimana memulai membangun Master PlanTI untuk
perusahaan? Ini memang pertanyaan
yang wajar mengingat pembangunan
Master PlanTI bukanlah pekerjaan yang
mudah. Yang patut diingat, karena Master PlanTI harus mengacu pada business
plan perusahaan, maka langkah pertama
yang harus dilakukan adalah memahami
visi-misi perusahaan, serta target dan
tujuan yang akan dicapai perusahaan
dalam kurun waktu tertentu.
Dari situ kita bisa melakukan breakdown secara lebih detail untuk mengetahui informasi bisnis seperti apa yang
dibutuhkan. Kebutuhan informasi itu
misalnya bisa berupa informasi real time
tentang kondisi keuangan, profil pelanggan, efektivitas marketingchannel,
produktivitas setiap pekerja, produktivitas mesin, tingkat inventori, profitabilitas
setiap produk, dan berbagai informasi
spesifik lain yang disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing perusahaan.
Dari berbagai kebutuhan informasi
bisnis inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem dan
teknologi seperti apa yang harus diimplementasi perusahaan untuk memenuhi
kebutuhan tersebut. Biasanya, kebutuh
an sistem dan TI ini pada saat implementasi diterjemahkan secara teknis menjadi
kebutuhan aplikasi perangkat lunak
(software) dan perangkat keras (hard-

ware). Dalam proses ini juga dijabarkan
bagaimana perusahaan akan mengelola
berbagai sumber daya yang ada mulai
dari aspek organisasi, SDM (brainware),
ataupun perangkat lunak (software) dan
perangkat keras (hardware) yang akan
diimplementasi.
Ada banyak pro dan kontra tentang
butuh atau tidaknya sebuah master plan.
Namun secara sederhana, keberadaan
master plan sebenarnya sama pentingnya
seperti outline untuk membuat tulisan.
Entah itu fiksi maupun nonfiksi, outline
akan menjadi pengingat sekaligus pagar
rencana yang baik.
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X
sebagai industri agribisnis yang telah
banyak mengimplementasikan dan
mengembangkan Teknologi Informasi
dalam penyusunan Master Plan TI, akan
mengacu pada penyusunan Master Plan
TI Holding Perkebunan Nusantara yang
dimana nantinya akan digunakan sebagai blueprint seluruh PTPN I – XIV.
Diharapkan pada perjalanannya akan
menjadi pondasi kokoh yang menopang
PTPN X dimana seluruh rencana, keputusan, dan regulasi perusahaan akan
berada di lingkungan TI yang terintegrasi
dengan baik. Memang pada praktiknya
implementasi setiap elemen master plan
tidak harus diadopsi di waktu yang bersamaan. Namun, pembaruan elemen dan
penambahan bisa dilakukan ketika ada
bagian yang memang membutuhkan.
Tanpa tujuan, Master Plan TI adalah
sesuatu yang nihil. Sebab, tanpa rencana
yang berkelanjutan, tidak akan ada langkah demi langkah pun tahap demi tahap
yang akan dilakukan—kalaupun ada
rencana dasar, hasilnya tidak akan efisien.
Di level ini kehadiran jajaran pimpinan
menjadi sangat penting di beberapa
perusahaan terutama yang baru merintis,
masih ada pimpinan yang belum menyadari akan pentingnya melakukan penyu
sunan master plan TI.
Tanpa kesadaran dan strategi yang
sinergis dari pucuk perusahaan, tidak
akan ada sesuatu yang dihasilkan, akibatnya akan banyak keuntungan yang
terbuang sia-sia.
Sumber
Strategic Planning for Information System,
Third Edition – John Ward and Joe Peppard
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Oleh: Lutfil Hakim

Bandrol
Demokrasi
Tidak ada yang salah dengan teori tentang demokrasi, baik klasik maupun moderen. Sejak
jaman Plato, Aristoteles, Abraham Lincoln, hingga demokrasi kontemporer, ruh demokrasi
tetap sama, yakni bermuara kepada “pemujaan” kepentingan rakyat.

M

aka itu wilayah “kepentingan
rakyat” selalu menjadi jargon pada setiap perebutan
kekuasaan. Siapa yang berani
mengumbar janji atas nama
kepentingan rakyat, maka peluang untuk
memenangkan perebutan kekuasaan
relatif lebih besar. Termasuk perebutan
menjadi wakil rakyat.
Begitu juga pada sistem demokrasi
politik di Indonesia. Setiap musim pemi-

lu, baik pilpres, pemilu legislatif atau pun
pilkada, materi kepentingan rakyat selalu
menjadi tema dan diumbar dimana-mana, baik melalui spanduk, baliho, pamflet,
bahkan tidak sedikit placement iklan di
media massa (tv, cetak, online, radio, dan
media sosial).
Politisi harus berani berjanji. Soal
implementasi urusan nanti. Sebab jika
berjanji saja tidak mampu, lantas apa
reference publik untuk memilihnya. Nah,
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pada proses berjanji kepada rakyat inilah
“demokrasi” menjadi mahal. Bahkan di
Indonesia tergolong sangat mahal.
Sistem pemilu yang menempatkan
“partai politik” sebagai agen utama
proses rekrutmen calon (capres, cagub,
cabup/cawali, caleg) semakin menambah
daftar panjang besaran biaya demokrasi
di Indonesia. Sebab calon wajib menge
luarkan “biaya partisipasi” kepada partai pemberi rekom. Istilah populernya
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disebut “mahar”.
Para calon juga harus melakukan
“pencitraan diri” untuk mengejar popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas
dengan biaya tidak murah. Ini sebagai
akibat dari kebijakan parpol menerapkan
sistem survei sebagai basis argumen
penetapan calon. Selain survei oleh parpol, biasanya secara pribadi, calon pun
menyewa jasa survei untuk mengukur
posisinya.
Artinya, sebelum mendapat rekom
partai, calon pun sudah harus menyapa
publik agar lebih dikenal. Agar popularitas dan elektabilitasnya naik. Sudah
melakukan kampanye tipis-tipis. Deklarasi secara terbuka bahwa dirinya adalah
salah satu calon pada pemilu, yang itu
artinya sudah siap melayani datangnya
para broker politik dengan aneka proposal.
Sampai di sini saja biayanya sudah
cukup besar. Pengorbanan juga besar
dalam melayani banyaknya tamu dengan
agenda kepentingan masing-masing,
mulai dari yang rasional ingin membantu
menyukseskan – hingga yang tidak
rasional. Meski demikian antara yang
rasional maupun yang tidak rasional
tetap ada kesamaan, yakni UUD (ujungujungnya duit).
Suara Rakyat adalah Suara Tuhan (Vox
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Populi Vox Dei). Demikian kira-kira yang
ada di benak para broker politik. Artinya
suara rakyat harus dimaknai dan dihargai
tinggi-tinggi. Menurutnya, itulah “azas
demokrasi”. Rakyatlah yang berdaulat,
meski hanya di musim pemilu. Sehingga
semua yang atas nama rakyat, tidak ada
yang gratis. Ada bandrolnya.
Artinya, pada tahapan untuk mendapatkan rekom saja, para calon sudah
harus mengeluarkan banyak energi,
merogoh koceknya dalam-dalam. Nilai
nya pun tidak sedikit. Tenaganya harus
kuat, waktunya harus longgar, karena
harus berkeliling “menyapa” seluruh
rakyat. Saat di depan publik, calon harus
tampil seperti hero, cuap-cuap sedikit,
lantas dijawab yel-yel. Itulah wajah
demokrasi kita.
Terus begitu setiap hari, pindah-pindah tempat bersama tim sukses dan para
brokernya. Seolah berpacu mengimbangi
jalannya tim survei yang diturunkan oleh
partai. Seolah-olah partai sedang mengawasinya bahwa calon tersebut sungguhsungguh dan serius ingin mendapatkan
rekom. Tapi benarkah hasil survei
merupakan satu-satunya alat ukur partai
dalam menetapkan calon.
Proses kontestasi calon di parpol
umumnya berjalan rumit, berliku,
politicking, dan bertele-tele. Polarisasi
di tubuh partai selalu terjadi menjelang
musim pemilu. Artinya resiko biaya
semakin tinggi. Jika calon ingin aman,
maka semua kubu di tubuh partai “harus
diselesaikan”. Jika calon adalah bukan
kader (internal) partai, maka biayanya
bisa lebih besar. Jadi hasil survei saja
tidak cukup. Inilah fakta, bagian dari
proses yang disebut sebagai demopkrasi.
Dan yang paling penting, calon
harus siap mengorbankan perasaannya
manakala ternyata namanya dicoret oleh
parpol saat penetapan. Meski calon itu
sudah mengikuti proses kontestasi yang
panjang dan melelahkan dengan biaya
yang tidak sedikit. Itulah harga demokrasi
yang harus dibayar.
Sejak jaman Aristoteles arti demokrasi sebenarnya sudah di-jlentrehkan yakni
praktek penyimpangan (manipulatif)
kepentingan rakyat oleh pihak-pihak
keterwakilan (untuk konteks keindonesiaan- bisa oleh parpol, tokoh
masyarakat, politisi, atau pihak-pihak

yang menyaru sebagai tokoh agama).
Atas nama demokrasi, semua simbol
rakyat “ditransaksikan”.
Pada tahapan berikutnya, ketika
calon sudah mendapat rekom dari parpol, maka ketahanan energi dan mental
calon harus lebih besar lagi. Pekerjaan
besar kali ini bukan lagi “membeli” pe
ngaruh pengambil keputusan di tingkat
partai, tapi lebih luas lagi ke banyak
pihak di masyarakat – meski tidak sa
ling mengikat. Kampanye besar-besaran
harus dilakukan. Tim sukses dibentuk.
Simpul-simpul kekuatan publik harus
“diberdayakan”. Tentu semua berbasis
biaya. Tidak ada yang gratis.
Bisa dibayangkan berapa biaya yang
harus dikeluarkan oleh para calon (calon
presiden, calon gubernur, cabub, cawali,
dan caleg di semua tingkatan )– mulai
dari mengusahakan rekom partai, sampai
pada terselenggaranya pemilu. Besaran
nilai itulah bandrol demokrasi di Indonesia.
Pertanyaannya, dari mana calon
mendapatkan dana. Apakah dari tabung
an, pinjaman/berhutang, atau sponsor.
Ibarat sebuah bisnis, mengusahakan
kekuasaan adalah sebuah langkah spekulatif. Sangat spekulatif. Bahkan lebih
spekulatif dari investasi di bursa valas
sekalipun.
Memang, seiring dengan itu, usaha
industri/jasa terkait pemilu tumbuh pesat: seperti konsultan politik, jasa survei,
konsultan komunikasi pencitraan, broker
politik, jasa pengerah massa, jasa periklanan (termasuk umbul-umbul, spanduk, baliho, pamflet sampai billboard dan
videotron, space iklan di koran, online,
radio, tv, dan lain-lain). Tapi di sisi lain,
makna dan wajah demokrasi itu sendiri
kian hari kian buram.
Money Politics
Meski menjelang pemilu banyak
sekali digelar seminar dan diskusi-diskusi
bertajuk “Pemilu Bersih” atau “Pemilu
Tanpa Money Politic” atau tema sejenis
lainnya, tapi toh faktanya praktek “transaksi suara” di lapangan tidak bisa
dihindarkan. Panwas pun tidak mampu
mengawasi semuanya. Sehingga tematema diskusi, FGD, dan seminar itu
hanyalah political cosmetics, atau aksesoris demokrasi.
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Mekanisme money politics sudah
disiapkan matang. Mulai dari politik amplop door-to-door kepada massa pemilih,
sampai transaksional dengan para pihak
terkait penghitungan suara itu sendiri.
Tidak semua demikian, memang. Tapi
secara umum itulah fakta yang sering terjadi. Itulah fakta demokrasi yang sedang
berjalan di Indonesia.
Maka itu tidak heran ketika tiba-tiba
muncul para tokoh/berduit terpilih menjadi anggota DPR – meski pada proses
kampanye nyaris tidak pernah ada di
dapil (daerah pemilihan). Tidak pernah kampanye, tapi bisa menang dan
terpilih. Karena tokoh itu memiliki
tim sukses yang kuat dengan modal
yang kuat. Sistem demokrasi ternyata
berpeluang menciptakan hubungan
politik secara instan. Tanpa harus sa
ling kenal tapi berhasil mendapatkan
suara banyak.
Begitu juga pada pilkada. Bukan
warga setempat tiba-tiba muncul
menjadi calon kepala daerah di
tempat tersebut. Bukan politisi
tapi bisa mendapatkan rekom dari
Partai A dan Partai B. Bahkan ada
calon yang nota-bene ketua Partai
Y di satu daerah, tapi maju sebagai
cabup diusung oleh Partai Z, karena
DPP Partai Y tidak merestui. Semua
serba mungkin di alam demokrasi ala
Indonesia.
Semua bisa diatur. Meski tidak
semuanya bisa diatur-atur. Tentu
tidak ada yang gratis. Semua ada
bandrolnya. Jangan pernah bermimpi menjadi anggota legislatif jika
tidak memiliki cukup dana. Apalagi
bermimpi menjadi kepala daerah
(gubernur, bupati/walikota).
Saat dulu kepala daerah –seper
ti gubernur– dipilih melalui DPRD
Provinsi, maka cagub tidak perlu
“mendekati” 100 orang anggota, cukup
55 anggota DPRD plus dana partisipasi
kepada partai pemilik kursi dewan, sudah
beres. Jadilah gubernur. Biayanya murah,
tidak memakan waktu, dan jauh dari ke
gaduhan. Tapi pola pemilihan keterwakil
an seperti itu dinilai tidak demokratis.
Sekarang, dengan pemilu langsung,
jangan berkhayal menjadi gubernur di
Jawa, misalnya, jika tidak menyiapkan
dana ratusan miliar untuk proses pilkada.

Selain biaya persiapan untuk mendapat
rekom partai, juga ada biaya partisipasi
kepada partai. Kemudian biaya kampanye, biaya saksi yang sangat besar karena
jumlah DPT sekitar 30 jutaan, serta biaya
“pengkondisian” suara (money politics).
Khusus Pilgub di DKI bahkan biaya
nya lebih besar lagi meski DPT-nya
cuman sekitar 8 juta. Belum termasuk
biaya kegaduhan, serta biaya lain akibat
proses politik yang melelahkan. Tapi
itulah bandrol demokrasi yang harus
dibayar.

Sistem demokrasi politik yang
kita anut sekarang membuka
peluang kepada siapapun,
termasuk pihak yang tidak
memilik kapasitas kepemimpinan
untuk menjadi pejabat atau
legislatif. Sepanjang mampu
“menyenangkan” parpol untuk
mendapatkan rekom, dan
mampu menyenangkan rakyat
melalui cara-cara popularitas
pinggiran, maka jadilah.
Artinya, demokrasi tidak
menjamin hasil. Jaminan yang
dikejar oleh sistem demokrasi
hanyalah demokrasi itu sendiri.

Sistem demokrasi telah mengubah
perilaku masyarakat yang tadinya apatif
menjadi progresif. Bahkan ada yang
secara terang-terangan menawarkan
suaranya untuk dibeli. Meski “suara” itu
sendiri sebenarnya sudah diperdagangkan berkali-kali kepada calon lainnya. Ini
sebuah fakta dalam demokrasi kita.
Semoga saja penyelenggara pemilu
dan pengawasnya (KPU & Panwas) masih
bisa berjalan proporsional di rel-nya.
Karena hanya kepada lembaga-lembaga
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inilah bangsa ini berharap terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Meski
masih saja terdengar sayup-sayup suara
sumbang tentang masih adanya oknum
yang bisa “mengatur suara” pasca pencoblosan. Semoga saja kabar ini hanya
isu dan hoax.
Tapi kalau isu itu benar-benar terjadi,
maka buat apa kita capek-capek menyelenggarakan pemilu. Karena sistem
apapun demokrasi yang akan dipilih,
sepanjang moral para pihak masih berpikir pendek untuk kepentingan pribadi,
maka sepanjang itu pula kualitas
demokrasi dan penyelenggaraan
pemilu tidak akan pernah maksimal.
Sejauh ini hampir di semua pilkada masih ada sengketa hasil pemilu
yang menandakan belum optimalnya kinerja penyelenggara pemilu.
Sehingga membuat repot Mahkamah
Konstitusi (MK) untuk memutuskan
siapa pemenangnya.
Tapi, apakah putusan MK juga
terjamin keasliannya, sementara
salah satu Ketua MK (berinisial AM)
terkena OTT KPK terkait sengketa
pilkada beberapa tahun silam. Semoga apa yang dilakukan oleh AM
adalah perbuatan pribadi, bukan
kolektif-kolegial kelembagaan. Se
hingga biaya demokrasi yang sudah
mahal tidak menjadi semakin mahal
- manakala terjadi sengketa.
Selain biaya besar yang harus
disiapkan oleh para calon, sistem
demokrasi politik kita juga membutuhkan anggaran besar dari APBN.
Biaya pilpres dan pilkada yang dialokasikan dari kocek negara mencapai puluhan triliun. Pada Pileg dan
Pilpres 2014, misalnya, APBN menge
luarkan Rp16,6 triliun (APBN 2013
dan 2014). Kemudian biaya Pilkada
Serentak 2015 mencapai Rp7,1 triliun.
Pilkada Serentak 2017 mencapai Rp4,2
triliun. Dan biaya Pilkada Serentak 2018
dianggarkan Rp11,3 triliun.
Pertanyaannya, apakah dana APBN
sebesar itu - sudah bisa meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik
Pileg, Pilpres, maupun Pilkada. Apakah
angka golput masih tinggi. Kemudian,
apakah kualitas pemilu sudah berjalan
baik. Jika kualitas pemilu baik, apakah
lantas bisa menghasilkan pemimpin
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atau legislatif yang baik pula, mengingat
proses rekrutment para calon di tingkat
partai telah tersistem secara tidak baik.
Berdasarkan rumor yang berkembang di masyarakat dan di media sosial
(medsos), hanya tiga hal yang dipikirkan
oleh kepala daerah atau anggota legislatif
pasca terpilih (pelantikan) yakni Pertama:
berfikir nasib rakyat. Kedua: berfikir modal
pilkadanya segera kembali, dan Ketiga:
bagaimana caranya pada pilkada berikutnya bisa ikut lagi dan menang.
Coba kita hitung. Untuk menjadi bupati di Jatim, misalnya, dibutuhkan dana
sedikitnya Rp 20 miliar. Artinya, dalam
lima tahun bupati terpilih harus bisa
mendapatkan Rp 330 juta setiap bulan
agar mencapai BEP (kembali modal).
Jika pada pemilu depan masih akan ikut
lagi, maka pendapatan dana yang dicari
harusnya lebih besar lagi.
Nah, berapa sebenarnya pendapatan
resmi bupati/walikota atau gubernur. Jika
rugi, kenapa banyak yang ingin menjabat
kepala daerah. Bahkan dengan berbagai
cara dilakukan. Jika jabatan itu mengun
tungkan, darimana keuntungan itu
diperoleh. Jika pejabat memaksakan diri
untuk untung, maka tidak sedikit fakta
membuktikan bahwa karir para pejabat
yang demikian akan berakhir di balik
jeruji penjara.
Gaji pokok dan tunjangan jabatan bupati tidak lebih dari Rp10 juta per bulan.
Ditambah tunjangan operasional yang
berasal dari prosentase besaran PAD. Jika
PAD-nya di atas Rp 500 miliar, maka tunjangan operasional bupati 0,15 persen
dari PAD. Misalnya PAD-nya mencapai
Rp1 triliun, maka operasional bupati bisa
mencapai Rp130-an juta per bulan plus
Rp10 juta.
Sebagai gambaran, PAD kabupaten
besar seperti Kab Jember PAD nya hanya
Rp 550 miliar, Kab Malang sekitar Rp
500 miliar, atau Kab Kediri hanya sekitar
Rp 350 miliar. Lantas kapan bupati bisa
mengembalikan modalnya (BEP) – sekaligus keuntungannya.
PAD Kabupaten Sidoarjo yang banyak
industrinya pun hanya Rp 1,5 triliun. Artinya biaya operasional Bupati Sidoarjo boleh
sampai Rp 200 miliar atau 0,15 persen dari
PAD, plus gaji pokok dan tunjangan jabat
an Rp 10 juta, maka total tidak lebih dari
Rp 210 juta. Artinya masih jauh dari angka
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Rp 330 juta untuk BEP jika biaya pilkada
mencapai Rp 20 miliar. Apalagi kalau biaya
pilkada lebih dari Rp 20 miliar.
Sepanjang sistem politik dan biaya
demokrasi masih mahal, bahkan ka
barnya termahal di dunia, maka sepan
jang itu pula KPK akan dipertahankan
keberadaannya. Karena kasus korupsi,
kolusi, nepotisme, manipulasi, diduga
akan terus berlangsung marak. Sebagai
konsekuensi logis dari besarnya modal
yang dikeluarkan untuk menjadi pejabat
ekskutif maupun legislatif dalam bungkus demokrasi.
Edukasi, pencegahan dan penindak
an oleh lembaga hukum akan menjadi
mubazir selama bandrol demokrasi
politik masih mahal. Belum lagi kalau
di dalam lembaga penegak hukum itu
sendiri masih ada oknum-oknum yang
bisa mengatur besaran tuntutan dan
mengatur putusan persidangan, maka
lingkaran setan di alam demokrasi Indonesia tidak akan pernah ada ujungnya.
Demokrasi “lingkaran setan”.
Jabatan kepala daerah sejatinya adalah fungsi manajerial dalam mengelola
anggaran. Karena hanya fungsi ini yang
berkaitan langsung dengan kehidupan
masyarakat. Jika tidak proporsional
dalam mengelola anggaran atau rendah
dalam serapan dana pembangunan,
maka rakyatlah yang dirugikan. Ini soal
kapasitas pemimpin pemerintahan, baik
di pusat maupun daerah.
Sistem demokrasi politik yang kita
anut sekarang membuka peluang kepada
siapapun, termasuk pihak yang tidak
memilik kapasitas kepemimpinan untuk
menjadi pejabat atau legislatif. Sepanjang
mampu “menyenangkan” parpol untuk
mendapatkan rekom, dan mampu menye
nangkan rakyat melalui cara-cara popularitas pinggiran, maka jadilah. Artinya,
demokrasi tidak menjamin hasil. Jaminan
yang dikejar oleh sistem demokrasi hanya
lah demokrasi itu sendiri.
Kita sering terjebak seolah-olah
kehidupan itu hanyalah soal demokrasi
dalam memilih pemimpin pemerintahan.
Pemilu dan pilkada seolah segalanya.
Masih segar ingatan kita, betapa riuhnya
kegaduhan kehidupan bangsa ini terkait
pelaksanaan Pilgub DKI 2017.
Kita lupa bahwa kepala daerah
hanyalah nahkoda untuk menjalankan

kapal besar yang bernama pemerintahan.
Artinya, jauh lebih penting sebenarnya
kalau kita memperhatikan soal kualitas
kapal itu sendiri. Tidak ada artinya punya
nahkoda berkualitas jika kualitas kapal
tidak baik, apalagi jika seluruh kru kapal
ternyata bermental tidak baik.
Penguatan birokrasi pemerintahan
– termasuk di daerah jauh lebih penting
dipersoalkan ketimbang tenaga kita habis hanya untuk mengurusi soal pemilih
an kepala daerah. Sistem pemerintahan
daerah harusnya terus-menerus dibenahi
agar mampu menjalankan amanah program secara efektif.
Seberapapun dana yang dikucurkan
untuk program dan pelayanan, harus
dipastikan bahwa hasilnya dirasakan
maksimal oleh rakyat. Jika kualitas kapal
pemerintahan sudah terbangun secara
ideal, maka siapapun yang menjadi nahkoda pemerintahan adalah tidak penting.
Kita harus terus-menerus belajar untuk
berpikir yang substansial.
Tapi fakta yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian besar kegiatan oleh
pemda (atau pemerintah pusat) hanyalah
soal bagaimana keputusan yang diambil
tidak menyalahi peraturan. Tidak melanggar ketentuan. Pekerjaannya hanya
utak-atik cara menyiasati agar program
yang dijalankan aman. Tidak semua
demikian, memang. Tapi sudah menjadi
rahasia umum bahwa faktanya demikian.
Pejabat yang dilahirkan dari pemilu
demokratis tidak menjamin kualitasnya
baik. Padahal sistem demokrasi yang
kita pilih sangatlah mahal. Maka itu
siapapun pemimpin yang terlahir dari Ibu
kandung Demokrasi ini, hendaklah tidak
main-main. Karena apapun kualitasnya,
sejatinya di balik itu terkandung harapan
besar terwujudnya kehidupan yang lebih
baik, yakni kehidupan masyarakat yang
lebih makmur dan sejahtera.
Mungkin para founding fathers bangsa ini tidak pernah bermasud membentuk sistem demokrasi yang seperti sekarang ini - meski banyak pihak mengklaim
bahwa itulah Demokrasi Pancasila, maka
biarlah proses ini berjalan sambil terus
dibenahi agar demokrasi yang lahir kelak
adalah demokrasi yang sejati. Demokrasi
yang tidak mata duitan. Bukan demokrasi
yang transaksional, dan bukan pula
demokrasi yang ada berbandrol.
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Opini yang dimuat akan mendapatkan apresiasi
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Memacu Perbaikan Kualitas Tebu
Keberadaan core sampler di Pabrik Gula dengan kapasitas besar (memiliki lebih dari 1 meja tebu)
dengan mayoritas (95%) bahan baku tebu berasal dari Tebu Rakyat (TR) sangat berarti serta menjadi
daya tarik sendiri bagi petani tebu.
Besar harapan pabrik gula kepada petani dengan diterapkannya analisa rendemen individu yang
akurat akan menunjang peningkatan produktivitas. Melalui penghargaan yang adil, tebu yang baik
akan mendapatkan rendemen yang baik demikian pula sebaliknya. Sehingga petani akan berlombalomba untuk memperbaiki kualitas tebunya karena kontribusi dari bahan baku dan system tebang
muat angkut di kebun cukup besar dalam menentukan produksi yang diperoleh petani.
Selain mampu memberikan akurasi data yang tinggi, sistem core sampling diyakini mampu menjadi dasar screening kua
litas tebu secara cepat bagi pabrik, sehingga kemungkinan untuk menyeragamkan kualitas tebu yang akan digiling di pabrik
dapat dilakukan.

H. Imron | Petani Tebu PG Ngadiredjo

Mardiyanto
Petani Tebu Mitra PG Gempolkrep

Bisa Tingkatkan Semangat Petani
Adanya core sampler efektif membantu petani kembali bersemangat
menanam tebu. Semangat petani akan
naik jika bisa melihat potensi rendemen
tebu yang sebenarnya.
Melihat hasil yang sekarang, petani
kembali bersemangat karena ada pe
ningkatan rendemen. Walaupun masih belum bisa menutupi
penurunan produksi yang terjadi karena kena iklim yang cukup
ekstrim di musim tanam lalu.
Bagi pabrik, kami harapkan juga bisa menikngkatkan efektivitas pabriknya sehingga bisa sejalan dengan semangat yang
dirasakan petani. Saat petani memperbaiki kualitas tanaman di
lahan, kami harap pabrik juga memperbaiki performanya.
Selain itu kami juga berharap PTPN X menyiapkan bibit yang
harganya murah dengan kualitas baik. Dengan demikian hasil
produksi petani di lahan juga akan meningkat.

Petani Maju, Pabrik Gula pun
ikut Maju
Adanya core sampler menjadi
harapan baru bagi para petani.
Diharapkan nantinya rendemen
individu akan menjadi pemacu
semangat setiap petani untuk bisa memberikan tebu terbaik
mereka ke pabrik gula.
Kalaupun nanti petani yang memiliki tebu dengan
rendemen rendah bisa menjadi motivasi dan evaluasi bagi
petani untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam tata budidaya tebu agar bisa menghasilkan rendemen terbaiknya.
Diharapkan hal serupa juga dilakukan oleh pabrik gula,
dimana pabrik gula juga melakukan perbaikan-perbaikan
agar sama-sama dengan petani untuk maju bersama. Sebab,
bila petani maju atau petani makmur maka pabrik gula pun
maju dan berjaya. 

Muryadi | Asisten Manager Tebang Muat Angkut PG Pesantren Baru

Core Sampler Dukung Kelancaran Proses Giling
Adanya core sampler di PG Pesantren Baru menurut hemat saya sangat membantu jalannya proses produksi untuk musim giling tahun ini. Selain kita dapat mengetahui rendemen secara lebih akurat, alat ini juga
memicu para petani untuk mengirimkan bahan baku berkualitas. Sejauh ini tercatat rendemen tertinggi yang
ditorehkan PG Pesantren Baru yakni 12,29 persen. Ini tentu merupakan pencapaian yang luar biasa.
Dengan bahan baku tebu yang bagus dipastikan rendemen juga akan menjadi bagus. Disamping itu,
secara tidak langsung petani dapat mengevaluasi bahan baku yang dikirimnya sudah memenuhi kualitas
yang ada atau belum. Core sampler ini juga sebagai sarana untuk mengembalikan kepercayaan petani
karena lebih transparan dan petani bisa mengetahui kualitas tebunya dengan cepat.
Meski secara teknis pengaplikasian core sampler ini terkadang masih mengalami error, semoga ke depan kendala teknis lebih
bisa diminimalisir sehingga alat ini bisa beroperasional dengan maksimal.
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