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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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T-200 bukan lagi sekedar program, tapi keniscayaan target yang harus diraih. Penyusutan
lahan tebu di lingkungan PG milik PTPN X yang
terus berlagsung harus segera di-stop. Jika
ekstensifikasi lahan sulit ditingkatkan, maka
pertahankan luasan yang ada dan upayakan
peningkatan produksinya melalui intensifikasi.
Program T-200 adalah jawabannya.
Secara umum, memang terasa aneh ketika
menyebut Indonesia sebagai negeri agraris
yang luas tapi lahan untuk tebu sangat terbatas.
Lebih aneh lagi produktivitas hasil tebunya
tergolong rendah, yakni di kisaran 65 ton/ha.
Memang ada yang sudah 100 ton/ha, tapi masih
banyak yang di bawah 70 ton/ha. Padahal pasok
air di ladang-ladang perkebunan tebu tidak
menjadi masalah serius.
Rendemennya pun masih rendah, sekitar 7persen. Memang
ada yang sudah 10persen, tapi
masih banyak yang di bawah
7persen. Kedua masalah
besar itu (luas lahan dan
rendemen) adalah tantangan
ke depan. Dan Program T-200
adalah jawabannya. Target
200 ton/ha bukanlah angka yang
mustahil, karena di banyak tempat
sudah ada yang membuktikannya. Di Australia, misalnya, petani tebu di Distrik Mareeba,
Queensland, rata-rata bisa menghasilkan 180
- 200 ton/ha dengan rendemen 10persen 12persen.
Padahal Distrik di Queensland Utara itu
terkenal sebagai daerah sangat terbatas sumber
air – dan curah hujannya rendah. Tapi tekonologi intensifikasi menjadikan produksi tebu cukup
tinggi. Bahkan ada yang bsa menghasilkan di
atas 200 ton/ha. Meski rata-rata produksi tebu
dunia hanya 70,5 ton/ha, bukan lantas menjadi
ukuran. Terlebih di tengah makin sempitnya
lahan. Di Afrika saja, seperti Ethiopia, bisa 126
ton/ha dengan metoda intensifikasi.
Secara teori, potensi produktivitas maksimal
tebu adalah 280 ton/ha. Bahkan satu kajian di

Brazil, didukung para ahli dari AS, uji-coba tanaman tebu bisa menghasilkan 236 ton – 280 ton
per/ha. Artinya, target 200 ton/ha adalah taget
yang realistis, bukan target angka yang musykil
bin mustahil. Sepanjang target itu menjadi citacita bersama, niscaya bisa tercapai.
Semua komponen terkait T-200 harus berjalan simultan, mengikuti ritme positif menuju
arah target besar yang diinginkan. Sebagaimana
diajarkan Teori Keizen, semua komponen harus
terus-menerus melahirkan cara terbaik untuk
mendapatkan hasil terbaik dalam tugas-tugasnya. Serta menyadari posisinya sebagai bagian
dari cita-cita perusahaan.
Terkat program besar T-200 ini, semua komponen harus memiliki komitmen tinggi menyelesaikan target-targetnya secara
efektif dan efisien. Menumbuhkan
virus N-Ach (need for achievement) pada setiap individu di
dalam program, tidak hanya
dilihat dari aspek kepentingan
insentif semata, tapi lebih dari
itu merupakan dedikasi dan
tanggung-jawab moral bersama kepada korporasi untuk
mencapai cita-cita 200 ton/ha.
Sistem kerja berbasis balanced
scorecard perlu diterapkan pada tim besar
program T-200, agar masing-masing pihak
yang terlibat terukur kontribusinya. Fungsi
kepemimpinan dan sistem pengawasan juga
harus berjalan secara efektif. Target meningkatkan produksi tebu menjadi 200 ton/ha dari yang
ada sekarang 70 ton/ha bukanlah perkara mudah. Butuh ekstra kerja keras untuk mewujudkannya. Sepanjang prinsip-prinsip itu dipegang
teguh, niscaaya program T-200 akan trcapai.
Bukan hanya PTPN X yang akan merasakan
hasilnya jika T-200 terwujud secara penuh. Tapi
industri pergulaan nasional bisa menemukan
harapan baru unuk bangkit meraih kembali kejayaan di masa silam yang pernah menjadi salah
satu raja gula dunia. InsyaAllah.
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“Jika kau tidak menyukai suatu hal,
ubahlah hal tersebut. Jika kau tidak bisa
mengubahnya, maka ubahlah sikapmu dan
jangan mengeluh lagi,” demikian kata mutiara
dari Maya Angelou, seorang aktris gaek AfroUSA yang sudah meninggal pada 2014 lalu.
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variasi kegiatan perusahaan

PTPN VIII Benchmarking
Sistem ERP ke PTPN X

Penjelasan oleh Kepala Divisi Sekretaris
Perusahaan PTPN X, Adi Santoso.

Laporan : Sekar Arum

Dalam rangka memaksimalkan kesiapan penerapan Informasi Teknologi
melalui sistem Enterprise Resource
Planning (ERP), PTPN VIII melakukan
benchmark implementasi IT Governance
dan ERP ke PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) X.
Keberhasilan PTPN X dalam penerapan TI (Teknologi Informasi) rupanya
menjadi daya tarik tersendiri bagi PTPN
VIII untuk mempelajari lebih dalam. Untuk
itu perusahaan yang bermarkas di Jawa
Barat tersebut mengirimkan perwakilannya untuk melakukan benchmark di PTPN
X. Tak hanya TI, merekapun ingin mengetahui lebih dalam terkait penerapan SAP
ERP (System Applications Products - Enterprise Resource Planning system) dan juga
pengadaan barang dan jasa di PTPN X.
Kedatangan rombongan tim manajemen PTPN VIII disambut langsung
oleh Sekretaris Perusahaan, Adi Santoso
yang didampingi jajaran tim TI PTPN X.
Adi menyambut baik kedatangan tim

dari PTPN VIII yang akan menggali ilmu
khususnya dalam penggunaan sistem
ERP di PTPN X.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Semoga nantinya penjelasan
dari tim TI PTPN X dapat dimengerti dan
dipahami sepenuhnya, sehingga nantinya dapat menjadi bekal bagi PTPN VIII
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yang akan mengaplikasikan sistem SAP
ERP,” jelas Adi.
Banyak hal yang disampaikan oleh
tim TI PTPN X kepada PTPN VIII. Diantaranya, aplikasi yang digunakan dalam
sistem ERP, integrasi sistem ERP, proses
bisnis penjualan, dan masih banyak yang
lainnya. Dijelaskan juga mengenai faktor
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varietas
pendukung dan kendala apa saja yang
dihadapi dalam proses pengaplikasian
sistem ERP tersebut.
Sementara itu, Agus Wisma, Kepala
Bagian TI PTPN VIII yang dijumpai pada
tempat yang sama mengatakan bahwa
kunjungannya kali ini merupakan bentuk
dari arahan Holding terkait penerapan
SAP ERP di seluruh lingkungan PTPN.
Karena PTPN X dianggap berhasil menerapkan sistem teknologi informasi berbasis SAP ERP.
“Kita lakukan knowledge sharing tentang SAP berbasis ERP dengan harapan
agar kami dapat mengimplementasikan
ERP dengan sukses,” ujar Agus.
Ditambahkannya, bahwa saat ini PTPN
III (Persero) selaku holding perkebunan
melakukan kick off implementasi enterprise resource planning (ERP) berbasis SAP
dengan pola managed services. Sistem
ERP dibutuhkan untuk mengintegrasikan
data secara real time di seluruh PTPN. Dan
untuk penerapan hal tersebut PTPN VIII ditunjuk sebagai pilot project untuk seluruh
PTPN yang ada, terkecuali PTPN X.
“Untuk itu kami perlu banyak melakukan persiapan, satu diantaranya dengan
melakukan benchmark ke PTPN X yang
memang sudah berhasil menerapkan
sistem ini. Bagaimana step by step tahap
pelaksanaan, persiapan, hingga kendala
apa saja yang akan terjadi dalam proses
hal tersebut. Semoga nantinya dalam
proses pelaksanaannya kami dapat mengaplikasikan sistem ini dengan sebaikbaiknya tanpa kendala yang berarti,”
tandasnya.

www.ptpn10.co.id

Benchmarking

PTPN VII Pelajari
Hubungan Industrial PTPN X

Kepala Bagian SDM PTPN VII beserta tim
Laporan : SAP Jayanti

Keberhasilan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X mengatasi permasalahan
hubungan industrial mendapat perhatian dari PTPN VII, Kamis (20/07). Perusahaan yang berbasis di Lampung tersebut ingin mengetahui bagaimana langkah PTPN X dalam mengatasi setiap permasalahan terkait hubungan industrial,
khususnya tentang karyawan kampanye.
Kepala Bagian SDM PTPN VII, Sumardi mengatakan karyawan kampanye di
PTPN VII masih cukup banyak, jumlahnya mencapai 613 orang di dua Pabrik
Gula (PG). 349 karyawan di PG Cinta Manis dan sisanya di PG Bunga Mayang.
Penerimaan karyawan kampanye terakhir kali dilakukan pada 2009. Ia menambahkan, penempatan karyawan kampanye tersebar mulai dari bagian teknik
dan pengolaan, tanaman dan terbanyak ada di pabrik.
”Tujuan kami melakukan benchmark ke PTPN X ini untuk mengetahui bagaimana mengelola karyawan kampanye di PTPN X yang berjalan dengan baik. Harapan
kami, hal ini bisa kami terapkan di PTPN VII,” tutur Sumardi. PTPN X termasuk PTPN
yang berhasil mengalihkan status karyawan dari kampanye ke PKWT.
”Sesuai dengan arahan dari holding, diminta dilakukan turn around karyawan kampanye menjadi PKWT,” ujarnya. Tujuan pengalihan status ini diantaranya terjadi perbaikan dari sisi keuangan, organisasi serta meningkatkan GCG
(Good Corporate Governance). Dengan penataan ulang diharapkan bisa terjadi
efisiensi bagi perusahaan.
Kepala Urusan SDM (Sumber Daya Manusia) PTPN X Herman Hervian mengatakan, berdasarkan roadmap PTPN X pengakhiran status karyawan kampanye
dijadwalkan pada 2014. ”Tapi persiapan sejak jauh hari sebelumnya. Sejak tahun
2013 kami sudah sounding ke karyawan,” ujar Herman menuturkan. Meskipun
mengalami beberapa permasalahan tapi pendekatan terus dilakukan salah satunya dengan mengajak Serikat Pekerja duduk bersama.
Ia menambahkan, perekrutan karyawan kampanye di PTPN X terakhir kali
dilakukan pada sekitar 2004-2005. Setelahnya perusahaan hanya merekrut
PKWT.
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Halal Bihalal PTPN X

Momentum Saling Memaafkan
dan Membuka Diri
Idul Fitri kerap menjadi pilihan untuk bersilaturahim sekaligus bermaaf-maafan. Tidak ingin
kehilangan momentum yang baik ini, keluarga besar PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X pun
menggelar Halal bihalal Idul Fitri 1438 H.
Laporan: SAP Jayanti

D

alam kesempatan
tersebut, jajaran direksi
bersama Komisaris Utama
PTPN X berjabatan tangan saling bermaafan
dengan semua karyawan yang bertugas
di kantor pusat, General Manager pabrik
gula dan kebun tembakau, direksi anak
perusahaan, kuasa direksi di Makassar,
perwakilan serikat pekerja serta perwakilan petani. Selain bersilaturahim,

kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk
melepas calon jamaah haji yang berasal
dari karyawan PTPN X.
Diiring lagu ‘Selamat Hari Lebaran’
ciptaan Ismail Marzuki, seluruh undangan berbaris untuk bersalaman dan
bermaafan dengan Direksi dan Komisaris
Utama PTPN X. Direktur Utama PTPN X,
Dwi Satriyo Annurogo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan permohonan maafnya baik secara kedinasan
maupun pribadi.
Ia mengatakan, selain menjadi
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momen saling memaafkan, Idul Fitri sekaligus menjadi kesempatan mengevaluasi
diri. ”Saling memaafkan juga bermakna
kemauan membuka diri. Kita menyadari
masing-masing mempunyai kelemahan
dan kekurangan,” kata Dwi di hadapan
undangan Halal Bihalal dan Pelepasan
Calon Jamaah Haji PTPN X, di Hall Kantor
Pusat PTPN X di Surabaya.
Menurutnya, dengan membuka diri,
seseorang akan siap menerima pendapat, saran dan masukan dari orang lain.
”Selanjutnya, seseorang tersebut akan

www.ptpn10.co.id

varietas

bisa menjadi pribadi yang lebih baik,”
ujarnya.
Di sela acara halal bihalal, diadakan
juga pelepasan calon jamaah haji dari
karyawan PTPN X yang tahun ini berjumlah 36 orang. Para calon jamaah
haji diharapkan bisa menjadi haji yang
mabrur dan kembali ke tanah air dengan
selamat.
Komisaris Utama PTPN X, Rudy Wibowo dalam sambutannya menyampaikan
bahwa Ramdan adalah bulan peningkatan. Kemudian Bulan Syawal dan bulan-

bulan selanjutnya diharapkan bisa tetap
menjadi momen perbaikan individu
agar menjadi lebih baik dari bulan-bulan
sebelumnya setelah satu bulan ditempa
di Bulan Ramadan.
Pada kesempatan ini, Rudy juga
mengingatkan seluruh karyawan agar
bekerja dengan lebih jujur, tulus dan
ikhlas. ”Sesuai dengan semangat yang
diusung holding perkebunan. Setelah
Ramadan ini kita harus bekerja dengan
lebih jujur, lebih tulus dan lebih ikhlas,”
tuturnya.

Di sela acara halal bihalal,
diadakan juga pelepasan
calon jamaah haji dari
karyawan PTPN X yang tahun
ini berjumlah 36 orang.
Para calon jamaah haji
diharapkan bisa menjadi haji
yang mabrur dan kembali ke
tanah air dengan selamat.

Pelepasan calon jamaah haji
www.ptpn10.co.id
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Halal BiHalal FSPBUN

Pelihara Kesatuan untuk
Tingkatkan Produktivitas
Menjelang akhir Bulan Syawal, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN)
mengadakan halal bihalal di Hotel Surya, Tretes, Pandaan, Jawa Timur. Momen ini diharapkan
menjadi awal menyucikan hati dan pikiran menghadapi hari esok dengan lebih positif.
Laporan: SAP Jayanti – Siska
Prestiwati

Halal bihalal bertema ‘Memeliharan
Persatuan dan Kesatuan dalam rangka
Peningkatan Produktivitas dan Pengamanan Aset Perusahaan’ diikuti Serikat
Pekerja dari PTPN X, PTPN XI dan XII serta
perwakilan dari seluruh BUMN perkebunan se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Umum
FSPBUN Tuhu Bangun mengingatkan
pentingnya memelihara persatuan dan
kesatuan untuk memperbaiki kinerja
perusahaan yang pada gilirannya memberikan kontribusi ke negara. Ia mengatakan, sebagai karyawan, pekerja akan
tetap mendukung segala program yang
dicanangkan manajemen demi kejayaan
perusahaan ke depan.
”Momen Hari Raya Idul Fitri ini bisa
menjadi awal menyucikan hati dan
pikiran melihat persoalan secara positif
dan optimistis. Kami yakin pada tahun
2017 seluruh PTPN mulai dari PTPN I

sampai XIV akan lebih baik dan apa yang
dicanangkan holding bisa terwujud,”
ujarnya.
Tuhu menambahkan, ada tiga PTPN
yang berkantor pusat di Jawa Timur
dengan karyawan mencapai sekitar 35
ribu orang. Jika dikalikan empat, dengan
asumsi karyawan tersebut berkeluarga
dan memiliki dua orang anak, ada ratusan ribu jiwa yang kehidupannya bergantung pada sektor perkebunan.
”Tapi sayangnya sektor perkebunan ini seringkali tidak mendapatkan
dukungan dari sisi regulasi pemerintah.
Ketidakberpihakan regulasi ini seringkali
menghambat proses produksi. Sementara sebagai pekerja punya tanggung
jawab. Berapa keluarga yang menggantungkan diri ke perusahaan perkebunan.
Karena itu insan perkebunan harus
membela, mempertahankan aset perusahaan. Kalo aset dibiarkan saja, kemudian
dijarah orang, apa diam saja? Mari kita selamatkan. Potensi itu sangat besar. Mari
kita jaga,” kata Tuhu.
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Sementara itu, Direktur Utama Holding BUMN Perkebunan PT Perkebunan
Nusantara III, Dasuki Amsir menambahkan, sukses tidaknya perusahaan
perkebunan dipengaruhi tiga hal yaitu
produktivitas, cuaca dan harga. Cuaca
adalah salah satu faktor yang tidak bisa
dikendalikan manusia. Kadang cuaca ini
menjadi alasan tidak mencapai produktivitas. Terjadinya La Nina dan El Nino
sering kali menyebabkan target produksi
tidak tercapai. Sedangkan harga tergantung pada demand dan supply.
”Diantara tiga hal tadi, produktivitaslah yang menjadi kontrol kita.
Berdasarkan pengalaman dan ilmu kita.
Tugas kita bagaimana meningkatkan
produktivitas dan pengamanan aset
perusahaan. Ini sangat penting karena
ini lah basic dari kekayaan perusahaan,”
ujarnya.
Ia menuturkan, PTPN holding mempunyai aset Rp 120 Triliun. Dari sisi aset,
BUMN perkebunan termasuk dalam peringkat 10 besar di BUMN. Dari 10 besar
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perusahaan BUMN tersebut, 80 persen
diantaranya dikuasai BUMN perbankan,
migas, Bulog dan sebagainya. ”Kita ini
kaya tapi gak punya duit. Ke depan harus
liquid dan punya duit. Kuncinya, ya dengan meningkatkan produktivitas,” tegas
Dasuki.
Bercermin dari pengalaman masa
lalu bahwa PTPN pernah mengalami
masa terbaik dan terburuk, ia yakin
insan perkebunan mampu belajar dan
mengambil hikmah sebagai bekal perbaikan di masa mendatang. Segenap direksi
perkebunan bertekad lebih berhatihati dalam melakukan pengelolaan dan
pengembangan bisnis serta melakukan
perbaikan secara konsisten dengan melibatkan seluruh level organisasi sebagai
bagian dari tim kerja untuk menganalisa
masalah dan membangun ulang strategi
yang bertujuan untuk menekan biaya
operasional yang tinggi.
”Program corporate turn around sebagai pedoman holding perkebunan untuk
keluar dari krisis sampai saat ini terus
kami jalankan secara konsisten dan terprogram,” ujar Dasuki. Program tersebut
meliputi productivity improvement, cost
improvement, financially restricting, organization and human resource restructuring
dan system and procedure development.
Dasuki menyampaikan, kinerja perusahaan menunjukkan perbaikan yang
sangat signifikan di mana sampai Juni
2017 secara konsolidasi telah membukukan laba Rp 278 miliar atau tumbuh 238
persen dibandingkan periode yang sama
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tahun 2016 yang
mengalami kerugian
Rp 761 miliar. ”Semoga pencapaian
laba yang terus meningkat seiring dengan konsistensi kita
dalam menjalankan
program corporate
turn around dan
menerapkan budaya
jujur tulus ikhlas, sehingga laba hingga
akhir tahun dapat
terus ditingkatkan,”
kata Dasuki.
Motto Serikat Pekerja yaitu ‘Perusahaan Kuat Karyawan Sejahtera’ harus
terwujud. Dasuki juga mendorong semua
karyawan menjadi sumber profit bagi
perusahaan, bukan cost.
Sementara itu Kabid PHI dan Jamsostek Kemenakertrans Rudi Kuncoro
mengatakan kontribusi tenaga kerja
terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar. Ia juga mengingatkan akan
ada banyak tantangan di dunia industri
ke depan. ”Tapi saya harap semuanya
tetap optimis demi kemajuan PTPN di
tahun-tahun yang akan datang. Saya
mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Serikat Pekerja untuk membangun
hubungan yang kondusif di PTPN,” kata
Rudi.
Rudi juga mengapresiasi Serikat
Pekerja BUMN Perkebunan yang dalam
menyampaikan aspirasinya tidak pernah

turun ke jalan. ”Saya
juga mengapresiasi
upaya SPBUN menjaga kelangsungan
usaha perusahaannya. Apalagi tantangan ke depan akan
semakin berat,” tutur
Rudi.
Acara halal
bihalal ditutup
dengan kegiatan
jalan sehat di sekitar
Hotel Surya, Tretes,
Pandaan, Jawa Timur
melewati tiga wisma
milik PTPN X dan berakhir di wisma milik
PTPN XI. Selain melakukan jalan sehat,
FSPBUN juga mengakhiri kegiatan ini
dengan melakukan bakti sosial di lingkungan PG Watoetoelis di Sidoarjo.
“Kami sengaja menggelar jalan sehat
ini tidak lain agar seluruh pengurus FSPBUN bisa menjaga kesehatannya dengan
rajin melakukan olah raga. Sebab, dengan
memiliki kesehatan yang baik maka kita
bisa bekerja dengan baik dan bersamasama membangun PTPN ini agar lebih
baik di masa depan,” ungkap Tuhu.
Selain mengunjungi PG Watoetoelis,
pihaknya juga menyempatkan diri untuk
melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan berupa uang tunai ke anak
yatim piatu di sekitar PG Watoetoelis.
“Semoga dengan bantuan doa dari anak
yatim piatu ini, bisa membantu PG Watoetoelis kian maju,” pungkasnya. 
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Sambung Silaturahmi, P3RI
PTPN X Gelar Halal Bihalal
Laporan: Sekar Arum

Persatuan Purna Karyawan Perkebunan Republik Indonesia (P3RI) cabang PTPN X
menggelar Halal Bihalal pada Kamis, 20 Juli lalu di PG Gempolkrep, Mojokerto. Dihadiri
oleh segenap mantan pejabat puncak yang telah purna, acara tersebut makin terasa
lengkap karena juga dihadiri oleh Direktur Komersial PTPN X, Muhammad Hanugroho.
Jumairi, Ketua P3RI wilayah PTPN X mengatakan bahwa agenda tahunan halal bihalal tersebut merupakan agenda yang selalu dinanti dan ditunggu oleh para anggota.“
Alhamdullilah kita semua dapat berkumpul disini dengan sehat tanpa kurang suatu apa
pun, dengan pertemuan ini pun kami yang pensiunan ini merasa masih sangat dihargai,
dicintai, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri,” ujarnya.
Gelaran Halal Bihalal tersebut juga merupakan agenda rutin tahunan yang selalu diselenggarakan oleh P3RI. Tidak hanya sebagai ajang temu kangen para pensiunan, momen
ini juga menjadi ajang untuk meningkatkan kebersamaan dan kerukunan antaranggota.
Ia pun berharap para karyawan PTPN X yang sudah pensiun agar merapatkan barisan
untuk bergabung sehingga hubungan persaudaraan tetap terjalin dengan baik. Selain
acara tahunan seperti ini, banyak agenda lainnya
yang dilakukan seperti kunjungan anggota, peGelaran Halal Bihalal meriksaan kesehatan, serta kegiatan sosial lainnya.
tersebut juga merupakan Acara ini bertujuan agar para pensiunan dapat beragenda rutin tahunan yang kumpul, bernostalgia, dan mengingat masa-masa
selalu diselenggarakan berkarya bersama rekan-rekannya terdahulu.
Tak lupa ia juga memohon semua pihak berdoa
oleh P3RI. Tidak hanya
untuk kejayaan PTPN X kedepan, terlebih dengan
sebagai ajang temu kangen keterbatasan bahan baku tebu yang makin lama
para pensiunan, momen makin sedikit. Sehingga secara tidak langsung juga
ini juga menjadi ajang akan mempengaruhi produksi.
Perlu diketahui, saat ini jumlah pensiunan PTPN
untuk meningkatkan
X
sebanyak
8462 orang. Jumlah ini mengalami
kebersamaan dan
peningkatan setiap tahunnya.Maka dari itu ia pun
kerukunan antaranggota.
berharap agar kedepan kondisi perusahaan semakin membaik sehingga tunjangan yang diterima
para pensiunan juga ikut membaik. Terlebih untuk tunjangan kesehatan yang sangat
diperlukan oleh para pensiunan.
Sementara itu, hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Komersil PTPN X, M. Hanugroho dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada
para purnakarya karena telah banyak berkontribusi terhadap PTPN X. Dengan loyalitas
dan dedikasi yang tak ada hentinya PTPN X berhasil menjadi leader untuk industri gula di
tanah air.
“Terima kasih sedalam-dalamnya kepada ibu dan bapak yang hadir dalam kesem
patan kali ini. Tanpa perjuangan dari Anda sekalian tidak mungkin PTPN X dapat seperti
sekarang ini. Maka sebagai generasi muda kami berkewajiban untuk meneruskannya
dengan sebaik-baiknya agar PTPN X tetap menjadi yang terdepan di industri gula tanah
air,” pungkasnya.
Ia pun meminta doa dari semua pihak untuk kelancaran proses giling yang sedang
berlangsung saat ini, agar hasil produksi yang diperoleh dapat mencapai target yang
diinginkan atau bahkan melebihi.
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GM PG Gempolkrep foto
bersama anggota P3RI
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Suasana Halal bihalal,
anggota P3RI saling
bersalaman
GM PG Gempolkrep, Heru Sinarjanto
www.ptpn10.co.id

Ketua P3RI, Jumairi

PTPN X Magz | volume: 025 | Edisi Liputan: Juli - September 2017 | 13

varietas

Peringatan idul adha 1438 H

Karyawan PTPN X
Salurkan Hewan Kurban
Karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X kantor pusat
membagikan hewan kurban dalam rangka Peringatan Hari
Raya Idul Adha 1438 Hijriah. Untuk tahun ini, hewan kurban
yang dibagikan berupa dua ekor sapi dan 11 ekor kambing.
Laporan : SAP Jayanti

Mewakili panitia, Febri Hastama mengatakan dua ekor sapi salah satunya
berasal dari Direktur Utama PTPN X, Dwi
Satriyo Annurogo. Sedangkan satu ekor
lainnya merupakan patungan dari tujuh
orang Direksi dan Pejabat Puncak. Dan
11 kambing yang dibagikan, satu diantaranya berasal dari Direktur Komersial

Muhammad Hanugroho serta sisanya
dari infaq karyawan.
”Hari ini akan diserahkan secara simbolis kepada yayasan yang sudah kami
data dan berhak menerima. Semoga
kurban yang dikeluarkan diterima oleh
Allah dan dicatat sebagai amal baik,” ujar
Febri.
Direktur Operasional PTPN X, Mustaqim mengatakan, peringatan Idul Adha

bisa menjadi momentum pengingat.
Bahwa ketika Allah meminta yang terbaik
dari umatnya, kita harus ikhlas menyerahkannya.
”Misalnya seorang anak. Mulai dari di
kandungan, orang tua sudah menjaga
dengan sebaiknya. Sesudah lahir, sakit
sedikit saja orang tua sudah khawatir.
Bagaimana seandainya Allah meminta
kembali nikmat yang diberikan kepada
kita, tentunya kita harus ikhlas. Nabi
Ibrahim yang diminta mengorbankan
Nabi Ismail pun tentu berat jika tanpa
keikhlasan,” tutur Mustaqim.
Begitu juga dengan posisi atau
kedudukan. Dituntut juga pengorbanan

Penyerahan hewan qurban
oleh Ibu Dwi Satriyo Annurogo
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Direktur Operasional PTPN X,Mustaqim menyerahkan hewan qurban

berupa tugas, tanggung jawab dan amanah. ”Dan kita pun harus ikhlas melaksanakannya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tantangan industri
gula di 2017 belum selesai. Dinamika
industri gula masih banyak
menemui tantangan. Mulai
dari jumlah bahan baku
tebu, HET (Harga Eceran
Tertinggi) yang ditentukan pemerintah sebagai
kontrol penjualan hingga
tentang PPN gula. Belum lagi isu SNI.
”Mengenai SNI, sebagai produsen punya
tanggung jawab ke konsumen. Kalau
di kemasan ada tulisan SNI, produknya

Penyerahan hewan qurban oleh Ibu M.Hanugroho

harus betul-betul SNI,” kata Mustaqim.
Pada hari tersebut, hewan kurban
langsung diserahkan kepada yayasan
penerima. Dua ekor sapi masing-masing
diserahkan kepada Ponpes Nur Muham-

Polsek Bubutan, Panti Asuhan Waluyo
Surabaya, Panti Asuhan Rodhiyatul Jannah Surabaya, Yayasan Sosial Tuna Netra
Surabaya dan Masjid Baitul Makmur
(Mbah Buyut) Surabaya. Selain itu juga
ke Masjid Miftahul Jannah Surabaya, Yayasan KH
Holdanie Noor Surabaya,
Yayasan Ustad H. Imron
Surabaya, Masjid Sabilar
Rosyad Surabaya, Masjid Al
Hidayah Pakis dan Wisma
PTPN X Tretes. Mustaqim berharap
jumlah hewan kurban yang disalurkan di
PTPN X bisa meningkat di tahun-tahun
yang akan datang.

Ketika Allah meminta yang terbaik dari
umatnya, kita harus ikhlas menyerahkannya
 Mustaqim | Direktur Operasional PTPN X
mad Gresik dan Masjid Darussalam
Tambak Rejo, Waru, Sidoarjo.
Kemudian 11 ekor kambing disalurkan ke Yayasan Yatim Piatu Wilayah

Penyerahan Hewan Qurban
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Penyerahan Hewan Qurban
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Ibu Dwi Satriyo Annurogo berbelanja di NX Mart

Gandeng Indogrosir, Koperasi
PTPN X Tampil Moderen
Laporan : SAP Jayanti

Setelah sempat vakum, koperasi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X
yang ada di Kantor Pusat kini aktif kembali. Bahkan tampilannya sekarang sudah
jauh berbeda.

Konsep koperasi yang ada saat ini
lebih modern, layaknya minimarket.
Tentunya produk yang dijual juga lebih
lengkap. Sejak diresmikan pada Rabu
(30/8/2017) lalu, koperasi karyawan PTPN
X berganti nama menjadi NX Mart dan
sekarang bermitra dengan Indogrosir.
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Ketua Koperasi Karyawan PTPN X,
Suryanto mengatakan koperasi karyawan
yang dulu ada sudah lama vakum. ”Selama ini hanya kegiatannya hanya simpan
pinjam. Tidak ada pendapatan yang lain,”
ujar Suryanto.
Konsep minimarket dipilih untuk
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Pengguntingan pita oleh Ibu Dwi Satriyo Annurogo

Sambutan Direktur Operasional PTPN X,Mustaqim

mendapatkan harga barang yang lebih
murah. ”Kalau tidak seperti itu, kita tidak
bisa dapat harga murah. Itu juga yang
menjadi alasan kita untuk bekerjasama
dengan waralaba besar, yaitu Indogrosir.
Agar dapat harga yang lebih murah,”
tuturnya.
Tidak hanya melayani karyawan kantor pusat saja, masyarakat umum juga
bisa berbelanja berbagai barang kebutuhan di NX Mart.
Direktur Operasional PTPN X, Mustaqim berharap keberadaan NX Mart bisa
dirasakan manfaatnya oleh semua karyawan. ”Koperasi yang kita miliki sekarang
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sudah berbenah diri. Semoga penuh
barokah dan memberikan manfaat kepada seluruh karyawan,” ujar Mustaqim
saat memberikan sambutan.
Direktur Operasional juga mengingatkan bahwa koperasi adalah soko
guru perekonomian bangsa. Karenanya
koperasi harus menjadi prioritas seluruh
karyawan untuk menjadi tempat transaksi.
Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua IIKB PTPN Atik
Widiati Dwi Satriyo Annurogo. Ketua IIKB
kemudian langsung berbelanja barang
kebutuhan di NX Mart. 

”Kalau tidak seperti itu,
kita tidak bisa dapat
harga murah. Itu juga
yang menjadi alasan kita
untuk bekerjasama dengan
waralaba besar, yaitu
Indogrosir. Agar dapat
harga yang lebih murah,”
Suryanto

Ketua Koperasi Karyawan PTPN X
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Mitratani Dua Tujuh
Tumbuh Bersama Mitra

PT Mitratani Dua Tujuh merayakan hari jadinya yang ke-22
bersama warga Jember. Diharapkan dengan bertambahnya
usia, perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis khususnya
komoditi edamame dan okra ini terus berkembang dan menjadi
produsen edamame dan okra terbesar di dunia.
Laporan: Siska Prestiwati

Puluhan ribu warga Kota Jember
memadati kantor PT Mitratani Dua Tujuh
yang berada di Jl Brawijaya 83 Mangli,
Jember. Meskipun malam semakin larut,
dengan sabar para undangan ini menanti
dimulainya acara puncak peringatan
HUT PT Mitratani Dua Tujuh yang ke-22.
Berbeda dengan perusahaan lain, anak
perusahaan PT Perkebunan Nusantara
X ini merayakannya dengan menggelar
pengajian akbar dengan pemberi tausiyah tidak lain adalah KH. Ach. Muzakki
Syah dari Pesantren Al-Qodiri Jember

yang selalu dinanti warga sekitar.
Direktur Utama PT Perkebunan
Nusantara X, Dwi Satriyo Annurogo
mengatakan tidak terasa, PT Mitratani
Dua Tujuh sudah hadir di masyarakat
selama 22 tahun. Bersama masyarakat
dan mitra kerjanya, PT Mitratani Dua
Tujuh telah mengalami banyak hal yang
menjadi pembelajaran untuk semakin
baik, semakin maju dan semakin sukses
di masa depan.
“Umur 22 tahun, untuk ukuran seorang manusia adalah usia yang penuh
semangat membara untuk mengejar dan
mewujudkan cita-citanya,” ungkap Dwi
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di depan ratusan masyarakat Jember
yang ingin bersama-sama merayakan
HUT PT Mitratani Dua Tujuh.
Dwi menambahkan di usia yang
penuh semangat untuk mengejar citacita ini, semoga PT Mitratani Dua Tujuh
tetap dan terus eksis. Selama ini, PT
Mitratani Dua Tujuh merupakan salah
satu perusahaan di Indonesia yang
mengekspor produk agribisnis yang
sehat dan sangat diminati masyarakat
dunia. Apalagi semakin bertambahnya
pengetahuan manusia akan gaya hidup
sehat, maka edamame menjadi salah
satu produk yang wajib dikonsumsi.
“Kami dari PTPN X dan PT Kelola
Mina Laut meminta kepada manajemen PT Mitratani Dua Tujuh untuk terus
melakukan ekspansi bisnis, sehingga
perusahaan yang sudah bagus ini bisa
semakin bagus, semakin besar, semakin
maju dan semakin berjaya di masa de-
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pan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Direktur
Utama PT Mitratani Dua Tujuh, Guntaryo
Tri Indarto mengungkapkan tumbuh dan
berkembangnya PT Mitratani Dua Tujuh
tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan yang baik dari semua pihak dan
semua stakeholder yang terkait.
“Kami juga mohon doa restu agar
PT Mitratani Dua Tujuh dapat bersaing dengan negara-negara lain, seperti
Taiwan, Thailand dan beberapa negara
lainnya yang juga produsen edamame,”
jelas Guntaryo.
Masih menurut Guntaryo, puncak
perayaan HUT ini sengaja ditempatkan di
lokasi pengembangan PT Mitratani Dua
Tujuh yang akan segera dilakukan pembangunan cold storage sebagai usaha
untuk meningkatkan kapasitas produksi
guna memenuhi tingginya permintaan
pasar.
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tani Dua Tujuh dapat terus tumbuh dan
Guntaryo juga mengungkapkan
berkembang. Ucapan terima kasih dan
PT Mitratani Dua Tujuh bersama-sama
penghargaan yang setinggi-tingginya
mendukung program pemerintah dadiperuntukkan kepada seluruh stakelam rangka peningkatan perekenomian
holder terutama
secara nasional.
Dengan bertam“Kami juga mohon doa restu agar para petani yang
telah menyiapkan
bahnya usia yang
PT Mitratani Dua Tujuh dapat
semakin dewasa, PT
bersaing dengan negara-negara lahannya. Kedua,
untuk seluruh
Mitratani Dua Tujuh
lain, seperti Taiwan, Thailand
karyawan-karyawati
berkomitmen untuk
dan beberapa negara lainnya
menjadi suatu peruyang juga produsen edamame,” yang tidak mengenal lelah bersamasahaan yang dapat
sama bekerjasama untuk menyukseskan
memberikan kontribusi bagi pembanprogram ekspor dan lokal. Ketiga, untuk
gunan nasional, mengingat PT Mitratani
Pemerintahan Daerah, baik itu KecamaDua Tujuh juga salah satu perusahaan
tan beserta dengan jajaran yang ada di
yang dapat menghasilkan devisa bagi
masing-masing wilayah sehingga usaha
negara dan dapat menyediakan lapanPT Mitratani Dua Tujuh yang ada di
gan pekerjaan sesuai dengan harapan
lapangan dapat berjalan dengan baik.
pemerintah.
Termasuk untuk para jajaran aparat yang
Wujud kontribusi PT Mitratani Dua
telah mewujudkan kondusitivitas di
Tujuh dalam rangka mendukung pemwilayah kerja PT Mitratani Dua Tujuh.
bangunan nasional ditunjukkan melalui
“Dan tidak kalah pentingnya, kami
pertumbuhan dan perkembangan yang
ucapan terima kasih ditujukan kepada
cukup signifikan. Salah satunya yaitu
pondok pesantren Al Qodiri yang tedengan adanya peningkatan tenaga
lah memberikan dukungan kepada PT
kerja yang diserap mulai dari 1.500 orang
Mitratani Dua Tujuh sehingga karyawanmenjadi 2.000 orang. Dan saat ini yang
karyawati perusahaan dapat lebih
bekerja di bagian processing mencapai
tenang dan fokus dalam menjalankan
2.500 orang dan jumlah ini belum tertugas-tugasnya. Semoga di umur yang
masuk para pekerja yang ada di lahan.
kian bertambah akan kian meningkat
Sebelum mengakhiri sambutanpula kualitas PT Mitratani Dua Tujuh
nya, Guntaryo juga mengungkapkan
dan semoga keberkahan akan senanatas nama pimpinan PT Mitratani Dua
tiasa tercurah kepada kita semua,”
Tujuh mengucapkan terima kasih untuk
pungkasnya.
dukungan para mitra sehingga PT Mitra-
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Cari Solusi Sengketa Lahan,
DPRD Sumut Belajar ke PTPN X
Masalah sengketa lahan milik pemerintah dengan masyarakat sekitar banyak terjadi di
Indonesia. Tidak hanya dialami oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X saja, hal serupa juga
dialami oleh PTPN – PTPN lainnya. Untuk itu, Pansus Penyelesaian Tanah Eks HGU PTPN II
DPRD Sumatera Utara berkunjung ke PTPN X untuk belajar dan bersama-sama mencari solusi
terkait permasalahan perebutan lahan seluas 5.873 hektar ada yang ada di wilayah PTPN II.
Laporan : Siska Prestiwati

Sedikitnya 19 orang dari Pansus Penyelesaian Tanah Eks HGU PTPN II DPRD
Sumatera Utara memadati ruang rapat
Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara
X, 14 September 2017. Ketua Pansus
Penyelesaian Tanah Eks HGU PTPN II
DPRD Sumatera Utara, Fernando Simajuntak mengatakan tujuan kunjungan
mereka ini tidak lain karena ingin belajar

bagaimana cara PTPN X menyelesaian
permasalahan sengketa lahan dengan
masyarakat sekitar.
“Kami ingin belajar ke PTPN X, karena
kami mendapatkan informasi bahwa
PTPN X banyak berhasil menyelesaikan
masalah sengketa lahan dengan warga,”
kata Fernando.
Saat ini, sambung Fernando, Pansus
Penyelesaian Tanah Eks HGU PTPN II
sedang mencoba mencari jalan keluar
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terbaik terkait sengketa lahan seluas
5.873,06 hektar yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Benjai
dan Kabupaten Langkat. Dimana, permasalahan ini sudah terjadi sangat lama
namun belum juga ada jalan keluarnya.
“Sebagai pansus, kami merasa ini tugas yang sangat berat karena permasalahan ini bisa menjadi bom waktu. Kalau
tidak dicarikan solusi terbaik bisa menimbulkan konflik yang besar di Sumatera
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Utara,” keluh Fernando.
Fernando menambahkan PTPN II
pun sudah legowo kalau dari 5.873
hektar tanah yang sudah dikuasai
warga tidak kembali semuanya. PTPN
II hanya berharap berapapun luasan
tanah yang kembali ke mereka akan
mereka terima asal semua permasalahan ini sudah clear dan selesai. Sehingga
ke depan tidak akan ada permasalahan
serupa.
Untuk itu, sambung Fernando, diharapkan dari kunjungan kerja ke PTPN
X, mereka bisa pulang dengan membawa
solusi terbaik untuk permasalahan yang
ada di Sumatara Utara.
Dalam pemaparannya, Direktur Utama PTPN X Dwi Satriyo Annurogo menjelaskan PTPN X juga banyak masalah
terkait dengan aset. Ada aset yang sudah
bersertifikat, ada pula yang hanya berdasarkan surat nasionalisasi saja.
“Dalam menyelesaikan sengketa
lahan ini, ada yang berhasil kembali
kami kuasai dan ada yang tidak berhasil,”
ungkap Dwi.
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Untuk lahan yang tidak bisa kembali,
ungkap Dwi, kebanyakan sudah digunakan untuk aset-aset pemerintah daerah
seperti Puskesmas, sekolah, balai desa
dan lainnya. Untuk aset PTPN X yang
sudah digunakan sebagai aset pemerintah daerah, PTPN X menerapkan sistem
pinjam sewa.
“Pemerintah harus menyewa lahan
yang sudah dipakai, hal ini harus dilakukan agar status kepemilikan tanah
tersebut tetap menjadi milik PTPN X,”
paparnya.
Untuk menyelesaikan kasus sengketa,
Dwi menjelaskan PTPN X melakukan dua
langkah yaitu langkah persuasif dengan
masyarakat atau pihak ketiga dan melalui
jalur hukum. Dwi mencontohkan kasus
yang diselesaikan dengan persuasif, salah
satunya adalah sengketa lahan seluas
5,73 hektar yang ada di Kediri.
Untuk kasus ini, warga sudah membentuk tim 15 sebagai perwakilan dan
melakukan koordinasi secara intens. Dengan terus melakukan koordinasi, akhirnya
kasus tersebut bisa diselesaikan dengan

baik dan clear.
Dwi juga mencontohkan kasus yang
harus diselesaikan dengan jalur hukum.
Contohnya kasus sengketa lahan seluas
1,63 hektar yang harus segera diselesaikan secara hukum karena tidak menemukan jalan untuk persuasif.
“Kami juga ada kasus sengketa lahan
yang masih belum selesai,” ungkap Dwi.
Dwi menegaskan meskipun masalah
sengketa lahan yang terjadi di Jember
belum tuntas, namun PTPN X tetap
membayar PBB. “Intinya dalam kondisi
apapun, secara hukum kami tidak pernah
melepas aset,” tegas Dwi.
Dwi menambahkan mengingat masa
berlaku HGU akan habis, maka PTPN X
akan tetap mengajukan perpanjangan
HGU ke pemegang saham tentunya
dengan mencari jalan keluar yang terbaik atau win win solution. PTPN X akan
memetakan lahan mana saja yang sudah
dikuasai oleh penggarap dan mana yang
masih ‘abu-abu’. Yang abu-abu inilah
yang akan dipetakan diperjuangkan agar
kembali bisa dikuasai.
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PTPN X Bantu Petani Probolinggo
Kelola Tembakau
Oleh : SAP Jayanti

Kemampuan PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) X mengelola tembakau mendapat
pengakuan. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan memberikan
tugas kepada PTPN X untuk mengelola
tembakau yang ditanam petani di lahan
Perhutani melalui program pertanahan
sosial.
Program tersebut memungkinkan
masyarakat tani yang tidak memiliki
lahan di Pulau Jawa untuk memanfaatkan kawasan hutan sosial. ”Sebenarnya
program ini di seluruh Indonesia, tetapi
di luar Jawa kan tanahnya masih luas,”
ujar Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Siti Nurbaya di Desa Brani
Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten
Probolinggo.
Siti Nurbaya memaparkan, secara
nasional ada 12,7 juta hektare (ha) hu-

tan sosial dan khusus di Pulau Jawa ada
sekitar 1,2 juta ha yang sudah dikerjasamakan antara Perhutani dengan lembaga
masyarakat desa hutan.
”Tidak seluruhnya berhasil. Yang sudah kami identifikasi dan diperkuat dengan pola pertanahan sosial ini kira-kira
460 ribu ha. Jatim termasuk yang banyak
sekitar 182 ribuan Ha dan di Probolinggo
sendiri sekitar 1.200-1.300 Ha. Penentuannya tidak sembarangan. Selain aspek
pertanahan, pertanian, kehutanan, aspek
sosialnya juga harus dijaga,” tutur Siti
Nurbaya.
Tanaman yang ditanam di lahan
tersebut tentunya harus potensial dan
dikenal masyarakat di sekitarnya. Seperti
misalnya padi, jagung atau tembakau.
Yang terpenting, menurutnya pola
tanam dan kalender tanamnya ditaati
karena hal ini berkaitan dengan pemasaran, pencegahan hama serta pengaturan
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air.
Dalam kaitan dengan pengelolaan
lahan tersebut, PTPN X mendapatkan
tugas mengelola produk yang dihasilkan,
utamanya tembakau. ”PTPN X mendapat
tugas dari kementerian untuk mengelola
tembakau. Kedua, masih terkait dengan
tembakau, PTPN X akan melakukan
kawalan budidaya,” ujar Direktur Utama
PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo. Dengan
demikian, PTPN X mengemban tugas
melakukan kawalan budidaya sekaligus
memasarkan tembakau yang dihasilkan.
Kawalan budidaya yang perlu dilakukan misalnya dengan tidak mencampur
antara tembakau dengan tanaman yang
lain. ”Di situ kan dicampur dengan
cabai. Kondisi ini kurang ideal. (Lahan)
tembakau harus benar-benar untuk
tembakau saja,” ujarnya. Karena jika
dicampur dengan tanaman lain, potensi
produktivitasnya bisa turun hingga 40
www.ptpn10.co.id
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secara nasional
ada 12,7 juta
hektare (ha) hutan
sosial dan khusus
di Pulau Jawa ada
sekitar 1,2 juta
ha yang sudah
dikerjasamakan
antara Perhutani
dengan lembaga
masyarakat desa
hutan.
persen. Melihat kondisi tanaman yang
ada di lahan tersebut, ia masih optimistis
produktivitasnya masih bisa ditingkatkan
lagi.
Dwi mengakui, bahwa jenis tembakau yang ditanam di lahan hutan sosial
tersebut berbeda dengan yang selama
ini ditanam PTPN X. Jika selama ini PTPN
X mengelola tembakau Na-Oogst dan
Vorstenlanden untuk bahan baku cerutu,
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yang ditanam di Probolinggo adalah
jenis tembakau rajangan yang pasarnya
adalah pabrik-pabrik rokok.
”Meskipun berbeda kami tidak khawatir karena kami punya kompetensi
untuk melakukan kawalan teknologi dan
kualitas produknya,” tuturnya. Di tahap
awal, lahan tembakau yang akan dikawal
PTPN X seluas 60-an Ha namun nantinya
akan terus berkembang.
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Panen Perdana

Bupati Pamekasan
Ajak Warga Tanam Tebu
Laporan : Sekar Arum CM
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X
menggelar panen perdana demoplot
tebu rakyat di Desa Gro’om, Kecamatan
Proppo, Pamekasan, Rabu (23/8) yang
lalu. Acara ini pun dihadiri langsung
oleh Plt. Bupati Pamekasan Moh. Khalil
Asy’ari dan segenap pejabat tinggi pemerintahan Kabupaten Pasuruan.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati
Pamekasan Moh. Khalil Asy’ari sangat menyambut baik acara tersebut.
Menurutnya petani Madura, khususnya Pamekasan, sudah saatnya untuk
berubah haluan dan menanami komoditas baru yang hasilnya bisa jauh
lebih potensial. Sejauh ini banyak dari
mereka yang masih mengandalkan
tembakau. Padahal hasilnya kerap
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tidak optimal bahkan cenderung turun. Terutama saat cuaca tidak bersahabat seperti saat ini.
”Karena itu perlu dicarikan tanaman
alternatif pengganti, salah satu yang
potensial adalah tebu. Tebu diharapkan
menjadi peluang tanaman alternatif
untuk meningkatkan ekonomi petani,”
tandasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan penanaman tebu di Madura membutuhkan sinergi dari banyak pihak. Tidak
terkecuali pemerintah daerah setempat
dan juga para petani untuk mendukung
hal ini secara bersama-sama.
“Dengan makin banyak petani yang
menanam tebu maka makin banyak
besar pula kesempatan berdirinya pabrik
gula di Madura. Dengan adanya PG di
Pulau Madura maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya kembali
Sementara itu, Kepala Pengembangan
Tebu Wilayah Madura PTPN X, M.Faisol
menuturkan bahwa panen perdana ini
merupakan bukti nyata bahwa potensi
tebu yang ada di Pulau Madura khususnya Kabupaten Pamekasan sangat
besar.
Terlebih pada panen perdana kali
ini pihaknya juga bekerja sama dengan
peneliti dari CSIRO Australia, dan juga
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peneliti Pusat Penelitian Perkebunan
Gula Indonesia (P3GI), “Komoditas tebu
sangat menjanjikan bagi kesejahteraan petani. Apalagi, dari segi lahan,
Madura memiliki potensi yang sangat
baik. Ditambah, kepedulian pemerintah berupa bantuan dan fasilitas yang
diberikan, ”katanya.
Faisol menerangkan bahwa PTPN
X merupakan salah satu BUMN yang
memberi sejumlah fasilitas kepada
petani. Yakni, bantuan sumur senilai Rp
548 juta. Kemudian, subsidi angkutan,
pinjaman modal serta pembinaan dari

tenaga ahli.
“Pada panen perdana ini tercatat
rendemen tebu sebesar 8 persen, hal ini
membuktikan bahwa potensi tanaman
tebu yang ada di Pamekasan sangatlah
bagus. Untuk itu marilah kita semua,
berbondong-bondong untuk menanam
tebu. Karena nilai ekonomisnya lebih
tinggi dibanding komoditas lain, terbukti juga bahwa para petani baik di Pamekasan atau Sampang sudah banyak yang
sukses dan memperoleh penghasilan
yang tinggi karena menanam tebu,”
pungkasnya.
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Varietas Amphibi
Atasi Masalah Musim
Perubahan musim, bahkan terjadinya anomali tidak bisa dihindari lagi.
Frekuensi El Nino dan La Nina yang dulunya berkala, sekarang sudah tidak
bisa lagi diprediksi. Karena itu dibutuhkan inovasi agar bisa mendapatkan
varietas yang tetap bisa berkembang baik di musim hujan maupun kemarau.
Laporan : SAP Jayanti

Bersama Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan)
Kementerian Pertanian, PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) X mengembangkan
Varietas Unggul Baru (VUB) yang bersifat
amphibi. Disebut memiliki sifat amphibi
karena varietas tersebut akan tetap bisa
tumbuh di kondisi basah maupun kering.
Varietas jenis tersebut selama ini sudah
dikembangkan untuk tanaman padi dan
cabe.
”Selain soal produktivitas, keunggulan varietas ini dinamakan varietas
amphibi karena tahan terhadap kekeringan panjang, juga tahan apabila
sepanjang tahun basah. Saat ini dua hal

tersebut jadi momok bagi petani tebu.
Pada saat melakukan tanam tebu dengan
varietas biasanya kemudian ada hujan
pada musim kering maka rendemen akan
jatuh,” tutur Direktur Utama PTPN X, Dwi
Satriyo Annurogo saat Temu Lapang
dan Launching Calon Varietas Unggul
Baru (VUB) Tebu Amphibi dan Penandatanganan MoU Kerjasama PTPN X &
Puslitbang Perkebunan, Balitbangtan,
Kementerian Pertanian di Puslit Djengkol,
akhir Juli lalu.
Mengenai produktivitas, rata-rata
di PTPN X sekitar 80-90 ton per hektar.
Diharapkan, dengan varietas baru bisa
mencapai 100 ton per hektar. Begitu juga
dengan rendemen. Jika selama ini rendemen 8 persen sudah dianggap tinggi,
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Dwi Satriyo berharap bisa lebih dari 10
persen.
Penggunaan varietas amphibi di
PTPN X nantinya akan dilakukan secara
bertahap. Dari lahan seluas 2.000 ha yang
dimiliki Puslit digunakan sebagai kebun
bibit untuk mempersiapkan bibit yang
akan disebar. Sehingga nantinya bibit
tersebut bukan hanya untuk PTPN X saja
namun untuk semua, khususnya petani
rakyat.
Dijadwalkan, bibit varietas baru
tersebut bisa ditanam pada tahun
2018 sehingga bisa dipanen di tahun
berikutnya. ”Dengan adanya bibit yang
akan dikerjasamakan ini benar-benar
tahan terhadap adanya perilaku iklim
yang tidak menentu saat ini sehingga
www.ptpn10.co.id
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produksi gula nasional bisa meningkat
dan harapan pemerintah melakukan
swasembada gula bisa terwujud,” ujar
Dwi Satriyo berharap.
Mengapa mengembangkan tebu
amphibi, Kepala Balitbangtan Muhammad Syakir menuturkan karena varietas
tersebut toleran terhadap kekurangan
air sampai batas tertentu juga toleran
terhadap hujan berkepanjangan. ”Selama ini varietas yang kita setting tahan
kering saja atau tahan hujan saja. Sementara varietas yang baru ini adaptif
terhadap dua-duanya,” ujarnya.
Dalam mewujudkan swasembada
pangan, Balitbang berkewajiban
melakukan inovasi teknologi. Beberapa
komoditas seperti beras, jagung dan
bawang merah sudah tidak lagi perlu
melakukan impor.
”Yang masih menjadi PR kita
adalah kedelai dan tebu. Kunci untuk
mewujudkan swasembada gula adalah
peningkatan produksi secara nasional.
Itu bisa didorong pertama adalah
intensifikasi dan ekstensifikasi. Tapi
dalam ekstensifikasi kita mengalami
hambatan-hambatan tentunya mencari areal yang luas dan cocok untuk
tebu,” tutur Syakir.
Karena itu Badan Litbang menyiapkan inovasi teknologi secara intensifikasi menyiapkan produktivitas secara
efisien dengan pendekatan peningkatan produktivitas dan rendemen per
luas areal.
”Tentunya target kita di produktivitas di atas 100 ton per ha dan di atas 10
persen rendemen. Sementara yang kita
kerjasamakan dengan PTPN X ini rendemen di atas 12 dan produktivitas di
atas 120 ton per ha. Bahkan lebih dari
itu manakala kondisi bagus dan input
optimal,” kata Syakir. Ia mengapresiasi
langkah manajemen PTPN X yang
concern bahkan memutuskan mempercepat penanaman VUB tebu amphibi
yang tadinya baru akan ditanam pada
2019, dipercepat pada 2018.
Badan Litbang mempunyai kapasitas perbanyakan yaitu laboratorium
berkapasitas 10 juta budset dalam satu
tahun. ”2018 bibitnya dibagikan ke
petani. Kalau dimaksimalkan kapasitas
10 juta mata budset tadi, mestinya di
2018 siap 10 juta budset,” ujar Syakir.
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PG Djombang Baru Bagikan
Sembako ke Warga Sekitar
Laporan : SAP Jayanti

kenyamanan bersama tentu kami terima
sehingga PG bisa benar-benar bermanfaat
dan memberikan kontribusi ke negara dan
Pabrik Gula (PG) Djombang Baru memmasyarakat,” ujar Edwin.
bagikan bahan pokok untuk masyarakat di
Dalam kesempatan tersebut, PG Djomsekitar PG. Kegiatan CSR (Corporate Social
bang Baru membagikan sekitar 2..400 paket
Responsibility) ini sekaligus untuk menjalin
yang terdiri dari 2 kg beras, 2 kg gula dan
kedekatan antara PG dengan warga yang
1 liter minyak goreng. Pembagian paket
berada di Ring I PG.
bahan pokok ini ditujukan un”Kami ingin berbagi dentuk warga di Desa Jombang,
gan warga. Kami harap janPulo Lor, Denanyar, Kepatihan,
gan dilihat dari nilainya tapi
Sambong, Mojokrapak dan
lebih pada upaya agar terjalin
Tambakrejo.
kedekatan antara PG dengan
Sementara itu Kepala Desa
warga,” kata General Manager
Pulo Lor, Sugeng Budiono
PG Djombang Baru, Edwin Rimenyampaikan pihaknya
sananto di Balai Desa Pulo Lor,
berterima kasih kepada PG
Jombang (Senin, 14/8/2017).
Djombang Baru yang sudah
Setelah kedekatan terjalin,
memberikan perhatian dan
diharapkan warga ikut menbantuan kepada warga.
dukung agar PG Djombang
Hanya saja ia berharap jalinan
Baru bisa kembali berjaya.
”kejayaan PG juga akan memiliki dampak bagi masyarakat
kedekatan tersebut tidak
Kepada warga yang ada
sekitar. Kalau terus merugi, lahannya semakin sedikit,
berhenti pada pembagian
di Balai Desa Pulo Lor, Edwin
maka PG berpotensi ditutup. Padahal keberadaan PG ini juga bantuan bahan pokok saja.
menuturkan kejayaan PG juga
berperan menggulirkan roda perekonomian di Jombang.
”Yang kami harapkan, PG
akan memiliki dampak bagi
Karena itu kami harap bisa bersinergi dengan petani dan
Djombang Baru bisa lebih
masyarakat sekitar. ”Kalau terwarga masyarakat sehingga jika terjadi sesuatu bisa segera banyak membuka kesemus merugi, lahannya semakin
disampaikan dan kami benahi,”
patan kepada warga sekitar
sedikit, maka PG berpotensi
untuk bisa bekerja di situ,”
ditutup. Padahal keberadaan
ujarnya. Ia menambahkan, ke depannya PG
kesejahteraan ke masyarakat.
PG ini juga berperan menggulirkan roda
Djombang Baru diharapkan akan terus jaya
”Kami harap komunikasi terus diperekonomian di Jombang. Karena itu kami
dan meningkat produktivitasnya.
intensifkan. Masukan dan saran demi
harap bisa bersinergi dengan petani, warga
masyarakat sehingga jika terjadi sesuatu
bisa segera disampaikan dan kami benahi,”
tuturnya.
Ia menambahkan, bahwa PG Djombang
Baru adalah milik PTPN X yang adalah perusahaan negara. Sehingga dengan demikian
pabrik ini pun milik negara. Karenanya
harus semaksimal mungkin memberikan
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tinggi,” jelasnya.
Patusan ini mempunyai panjang
1.903 meter dengan kedalaman 1,5 dan
lebar sepanjang 4 meter. Tak hanya di
Desa Watudandang, ke depan PG Meritjan juga akan berupaya untuk membuat
normalisasi di desa lainnya yang memang membutuhkan.
Sementara itu, Kepala Desa Watudandang, Sucipto mengucapkan rasa terima
Laporan: Sekar Arum
tingginya kandungan air. Sementara
kasihnya kepada PG Meritjan atas bantukondisi saluran patusan sebagai saluan yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa
ran pembuangan air dari lahan, justru
permasalahan yang terjadi di desanya
Sebagai bentuk kepedulian PG Meritmengalami pendangkalan. Dan juga di
selama ini adalah kondisi tanah yang
jan kepada warga sekitar pabrik, 25 Juli
saat panen, petani akan kesulitan untuk
becer sehingga membuat para petani di
yang lalu pabrik yang bermarkas di kota
mengangkut hasil panennya.
desanya kesulitan saat sedang panen.
Kediri tersebut memberikan CSR kepada
Hubertus menambahkan bahwa
“Lahan pertanian di desa Watudanwarga dengan menormalisasi patusan di
dang ini seluas 350 hektar dan
Desa Watudandang, Kecamatan
berada di tengah pemukiman
“Diharapkan dengan adanya patusan ini warga
Prambon, Nganjuk.
atau petani dapat terbantu karena banyak sekali warga. Kebanyakan dari mereka
General Manager PG Meritmanfaat dari normalisasi ini. Disamping itu juga bercocok tanam tebu dan padi
jan, Hubertus Koes Darmawanto
serta jagung. Sebelum ada nordiharapkan dengan normalisasi patusan ini,
mengatakan bahwa kegiatan
produktivitas lahan petani tebu bisa lebih tinggi,” malisasi patusan ini para petani
ini merupakan bentuk kepedusering mengeluh karena kondisi
lian perusahaan kepada warga
dengan kondisi lahan petani tebu yang
lahan yang becer sehingga produksi
sekitar yang memang membutuhkan.
tergolong becer atau selalu tergenang
lahan tidak optimal, namun sekarang
Menurut Hubertus, dengan menormalair seperti itu membuat rendemen dan
alhamdullilah hal tersebut sudah terseleisasi patusan yang ada, maka dapat
kuantitas tebu yang dihasilkan menjadi
saikan dengan adanya bantuan dari PG
membantu para petani dalam bercocok
rendah karena tingginya kandungan air.
Meritjan,” pungkasnya.
tanam mengingat jenis tanah yang ada
“Diharapkan dengan adanya patusan
Sebelumnya kondisi saluran patusan
disana adalah tanah becer.
ini warga atau petani dapat terbantu
di Desa Watudandang, Kecamatan PramDengan kondisi tanah yang becer,
karena banyak sekali manfaat dari norbon, Nganjuk sangat tidak terpelihara.
tentunya para petani mengalami kesulimalisasi ini. Disamping itu juga diharapSepanjang kanal penuh endapan lumpur
tan dalam bercocok tanam. Hal tersebut
kan dengan normalisasi patusan ini,
dan tanaman. Sehingga sangat sulit untuk
membuat rendemen dan kuantitas tebu
produktivitas lahan petani tebu bisa lebih
dilewati baik petani ataupun warga.
yang dihasilkan menjadi rendah karena

CSR PG Meritjan

Normalisasi Patusan
Desa Watudandang
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CSR PG Pesantren Baru

Bangun Rumah Singgah
di Taman Agro Margomulyo
Senantiasa berusaha untuk melaksanakan tugas program BUMN Hadir Untuk Negeri dari
Menteri BUMN, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X melalui unit usahanya PG Pesantren Baru
mendirikan rumah singgah di tempat wisata Taman Agro Margomulyo, Kediri. Pembangunan
rumah singgah ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para wisatawan.
Laporan: Siska Prestiwati

Lereng Gunung Kelud, Kediri kini hadir
dengan pesona baru. Meskipun wisata
Gunung Kelud masih tertutup akibat
dari erupsi Gunung Kelud tahun 2014,
para wisatawan tak perlu risau. Sebab,
satu tahun terakhir ada destinasi baru
yang tidak kalah indahnya dengan wisata
Gunung Kelud. Destinasi yang baru satu
tahun ini didirikan adalah Taman Agro
Margomulyo.
General Manager PG Pesantren Baru,
Hubertus Koes Darmawanto mengungkapkan selain fokus terhadap kegiatan
produksi, namun PG Pesantren Baru
tidak melupakan tugasnya yang lain
yaitu memberikan nilai lebih kepada
masyarakat dan bangsa ini.
“Setelah kami melakukan kordinasi
dengan Pemerintah Kabupaten, Bupati
Kediri Haryanti memimta kami untuk
turut mempromosikan wisata di Kediri,”
ungkap Totok, begitu dia akrab disapa.

Totok menjelaskan setelah melakukan kordinasi dengan pengelola Wisata
Taman Agro Margomulyo, maka PG
Pesantren Baru memberikan bantuan
berupa sebuah rumah singgah dengan
biaya sebesar Rp 64,5 juta rupiah.
“Kami berharap rumah singgah
ini bisa bermanfaat bagi wisatawan
yang mengunjungi tempat ini. Mudahmudahan tempat wisata ini disukai para
wisatawan dan Taman Agro Margomulyo bisa menjadi kebanggaan Kediri,”
ujarnya.
Di tempat yang sama, Direktur PDP
Taman Agro Margomulyo, Suroso mengungkapkan terima kasih atas bantuan
PTPN X berupa rumah singgah yang
memang dibutuhkan oleh wisatawan.
“Sekarang ini, banyak masyarakat
yang membuat acara di outdoor dengan
konsep taman. Maka rumah singgah
inilah yang akan menjadi tempatnya.
Untuk itu, kami sangat berterima kasih
atas bantuannya,” kata Suroso.
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Suroso menjelaskan Taman Agro
Margomulyo ini baru satu tahun berdiri,
keputusan untuk mendirikan tempat
wisata yang menonjolkan spot-spot
untuk ber-selfie ini tidak lain karena
perusahan harus terus bisa menghasilkan, karena erupsi Gunung Kelud sangat menganggu tanaman dan proses
produksi.
“Alhamdulillah, pembuatan Taman
Agro Wisata ini mendapatkan sambutan
yang luar biasa sehingga perusahaan
kami tetap bisa berjalan dan semoga destinasi ini semakin diminati dan kami akan
terus berusaha memberikan destinasi
wisata yang menarik, aman, dan selalu
dirindukan,” paparnya.
Suroso menambahkan Taman Agro
Margomulyo ini memiliki luasan sebesar
4 hektar yang berada di lereng Gunung
Kelud. Selama satu tahun ini, jumlah
pengunjung sudah mencapai 500 orang
setiap minggunya, jumlah ini akan naik
cukup besar pada masa libur panjang. 
www.ptpn10.co.id

varietas

CSR PG tjoekir

Peduli Lingkungan, PG Tjoekir
Bagikan 3652 Paket Sembako
Laporan: Sekar Arum

PG Tjoekir kembali membagikan paket
sembako kepada warga sekitar pabrik.
Seperti tahun-tahun sebelumnya acara
dipusatkan di Balai Desa setempat.Sebanyak 2 desa yang mendapat bantuan
oleh PG Tjoekir yakni desa Jatirejo dan
desa Cukir.
Manager QA, Tites Agung Priono
yang mewakili GM PG Tjoekir yang dalam
kesempatan tersebut berhalangan hadir
mengatakan permohonan maafnya kepada warga sekitar bahwasanya pembagian sembako oleh PG Tjoekir sedikit
terlambat dari waktu biasanya yakni
sebelum giling dimulai.Hal ini lantaran
ada beberapa kendala teknis yang perlu
diselesaikan terlebih dahulu.
“ Kami memohon maaf sebelumnya
kepada warga desa Jatirejo dan juga
Cukir karena pemberian paket sembako
pada tahun ini sedikit terlambat .Mohon

www.ptpn10.co.id

pengertiannya karena memang ada
beberapa hal teknis menjelang awal
giling yang harus menjadi prioritas kami
sehingga akhirnya pemberian sembako
menjadi terlambat,” terangnya.
Iapun menghimbau kepada seluruh
warga yang menerima bantuan agar jangan menilai bantuan PG Tjoekir tersebut
dari nominalnya , tapi dari kesungguhan
dan keikhlasan kami untuk berbagi.Semoga nantinya kerjasama yang tercipta
antara PG Tjoekir dengan warga sekitar
akan kian harmonis.
Bantuan inipun disambut baik
oleh warga setempat. Sutomo, Kepala
Desa Cukir mengucapkan terima kasih
sedalam –dalamnya atas kepedulian PG
Tjoekir kepada warga selama ini.Dan ia
pun berharap bahwa kerjasama antara
PG Tjoekir dan juga warga dapat terjalin
baik kedepan.Bantuan inipun menurut
pria yang kerap disapa Tomo ini sangat
ditunggu oleh warga pasalnya banyak

warga yang sangat membutuhkan
tersebar di 89 RT dan RW di wilayah desa
Cukir.
“ Terima kasih kepada PG Tjoekir
karena telah sudi kiranya memberi
bantuan kepada warga kami selama ini.
Seperti diketahui bahwa bantuan dari PG
Tjoekir selalu di nanti oleh warga setiap
tahunnya,” jelasnya di Balai Desa Cukir
beberapa waktu lalu.
Hal yang sama juga di lontarkan oleh
Kepala Desa Jatirejo, Samsul Huda.Menurutnya , bantuan ini sangat membantu
warga terlebih kepada warga Jatirejo
yang mayoritas adalah janda dan fakir
miskin,” Sudah hampir 12 tahun lamanya
bantuan ini berlangsung, itu sebabnya
kami sangat berterima kasih atas bantuan ini.
Semoga hubungan ini dapat terjalin dengan baik kedepan terlebih desa
Jatirejo terletak bersebelahan dengan
pabrik gula Tjoekir,” pungkasnya.
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Peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI

Semangat
Pantang
Menyerah
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P

eringatan Hari Kemerdekaan RI ke 72 di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X
berlangsung meriah dan
penuh semangat kebersamaan. Rangkaian kegiatan dimulai Selasa (8/8/2017)
dengan acara lomba-lomba yang diikuti
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seluruh karyawan di Kantor Pusat.
Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo
Annurogo mengatakan, dari lombalomba yang diadakan tersebut, ada
beberapa hal yang bisa diambil. Pertama
adalah semangat pantang menyerah.
Jika dulu para pahlawan pantang me-

nyerah dalam meraih kemerdekaan dari
para penjajah, saat ini semangat itu juga
yang harus diteladani.
”Kalau dulu semangat berjuang, kita
juga harus semangat memeringatinya.
Dalam melakukan apa pun harus selesai, harus tuntas,” ujar Dwi. Yang kedua,
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sukrosa

hikmah perayaan ini adalah kebersamaan. Ia mengingatkan kepada seluruh
karyawan untuk menanggalkan atribut
saat mengikuti lomba. Apa pun jabatan
dan posisinya dalam bekerja, pada saat
mengikuti lomba sepatutnya ditanggalkan. Hal ini ditunjukkan jajaran direksi
PTPN X yang ikut melebur bersama

karyawan mengikuti beberapa kegiatan
seperti badminton dan tenis meja.
Pada hari pertama, beberapa lomba
sudah mulai diselenggarakan. Mulai dari
sendok kelereng, badminton, tenis meja
dan domino. Selain itu juga akan diselenggarakan lomba futsal sarung, paku
botol dan kipas balon.
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Direksi PTPN X tidak ketinggalan memeriahkan acara lomba dengan berpartisipasi di beberapa kegiatan. Bergantian
dengan beberapa kepala divisi, baik
Direktur Utama, Direktur Operasional
maupun Direktur Komersial menjajal kemampuannya berolah raga bulu tangkis
maupun tenis meja.
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Dua Peneliti Gula dari Brazil dan
Thailand Kunjungi PG Meritjan
Di tengah sibuknya masa giling, Pabrik Gula (PG) Meritjan
mendapatkan kunjungan dari dua orang peneliti gula asal Brazil
dan Thailand. Sebagai negara penghasil gula yang lebih besar
dari Indonesia, diharapkan ada informasi yang bisa membantu
PG Meritjan untuk meningkatkan produktivtasnya.
laporan: Siska Prestiwati

Tanggal 26 September 2017, salah
satu pabrik gula milik PT Perkebunan
Nusantara X menerima dua peneliti gula
dari negara produsen gula yang jauh
lebih besar dari Indonesia. Kedua peneliti tersebut adalah Rafael Cardoso Barbosa dari Brazil dan Atchara Upun senior
peneliti dari Thailand yang didampingi

dua orang Agronomis Indonesia yaitu
Ibnu Hajar dan Supandi.
General Manager PG Meritjan, HB
Koes Darmawanto mengungkapkan
sebelumnya, PG Meritjan mendapatkan
telpon dari Agronomis Indonesia yang
berencana untuk mengantarkan dua
peneliti dari luar negeri berkunjung ke
PG Meritjan. Dari manajemen PG Meritjan diarahkan ke Kantor Pusat PTPN X di
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Surabaya.
“Tgl 22 September 2017, kami
mendapatkan tembusan surat balasan
Direktur Operasional PTPN X ke Siam
Agri Com.LTD yang menerangkan
bahwa PTPN X mengizinkan Siam Agri
Com.LTD untuk berkunjung ke PG Meritjan pada tanggal 29 September,” jelas
Totok, begitu dia akrab disapa.
Pria yang sebelumnya menjabat
sebagai GM PG Kremboong dan PG
Toelangan ini menjelaskan selain kunjungan ke PG Meritjan, keempat orang
tamu tersebut juga telah mengunjungi
PG Sindanglaut di Cirebon Jawa Barat
pada tanggal 23 September 2017 dan
PG Mojo Sragen pada tanggal 25 September 2017.

www.ptpn10.co.id

varietas

“Tujuan mereka berkunjung ke PG
Meritjan tidak lain untuk mengumpulkan informasi tentang industri gula di Indonesia khususnya di Jawa Timur,” kata
pria yang juga pernah menjabat sebagai
GM PG Gempolkrep ini.

Selama berada di PG Meritjan, mengungkapkan kedua orang peneliti asal
Brazil dan Thailand banyak melontarkan
pertanyaan seputar berapa kapasitas
giling PG Meritjan, berapa lama hari
giling dan darimana asal tebu yang akan

“Tujuan mereka berkunjung ke PG
Meritjan tidak lain untuk mengumpulkan
informasi tentang industri gula di
Indonesia khususnya di Jawa Timur,”
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digiling.
“Mereka juga menanyakan bagaimana cara kami untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tebu (BBT) apabila
petani membawa tebu mereka ke pabrik
gula swasta yang menawarkan harga
lebih tinggi dari PG Meritjan,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Manager
Keuangan PG Meritjan Nuswantoro
mendampingi para peneliti ini untuk
melihat proses giling di dalam pabrik.
Saat melihat proses giling, para peneliti
ini selain bertanya juga menceritakan
bagaimana industry gula di negara mereka masing-masing. Dimana, di kedua
negara tersebut pabrik gula sudah
terintegrasi dengan produk turunannya.
Sehingga, harga pokok produksi (HPP)
bisa ditekan serendah mungkin. Hal ini
sangat bertolak belakang dengan di
Indonesia, dimana pabrik gula masih
berdiri sendiri dan hanya ada satu pabrik
gula yang mulai terintegrasi dengan
produk turunan yaitu PG Gempolkrep
dan Pabrik Bioethanol, sayangnya masih
belum bisa seperti yang ada di Thailand
dan Brazil.
Selain sharing informasi, ungkap
Nuswantoro, mereka juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi alat-alat di
dalam pabrik.”Mereka juga mengatakan
akan kembali lagi ke PG Meritjan, karena
kunjungan ini masih ada kelanjutannya
dan ini masih tahap awal dari rangkaian
kerja yang sedang mereka siapkan.”
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Pameran tembakau di Westfalenhallen Dortmund, Jerman

PTPN X Jaring Puluhan
Buyer Baru Tembakau
Tembakau produksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X memang sudah menjadi primadona
penggemar cerutu dunia. Sayangnya, banyaknya trader membuat para buyer kesulitan
untuk melakukan transaksi langsung dengan PTPN X. Untuk membuka jalan tersebut, PTPN X
mengikuti pameran tembakau berskala internasional di Westfalenhallen Dortmund, Jerman.
Hasilnya sangat membanggakan, perusahaan perkebunan ini berhasil menjaring buyer baru.
Laporan : Siska Prestiwati

Selama tiga hari, tepatnya tanggal 22
hingga 24 September 2017, unit usaha
Tembakau PTPN X memperkenalkan diri
ke pasar tembakau internasional. Untuk
kali pertama, PTPN X mengikuti pameran
tembakau berskala internasional yang
diikuti oleh hampir seluruh pabrikan besar
dan kecil serta trader cerutu dunia yang
berasal dari Benua Eropa, Amerika, dan
Asia.
Kepala Urusan Produksi Divisi Tembakau PTPN X, Aris Handoyo mengungkapkan hall pameran di Westfalenhallen
yang digunakan ada 6 hall, terdiri dari
hall 3A dan 3B untuk Cigarettes, Cigars
dan Liquids, hall 4 untuk Cigarettes dan
Cigars, hall 5 untuk Cigarettes, Cigars dan
Fine Cut, hall 6 untuk Smoking Accesories,
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Shop-fitting dan Press, hall 7 untuk Cigarettes, Cigars, Pipes dan Pipe Tobacco dan
hall 8 untuk Waterpipes. Stan PTPN X yang
berada di hall 3B, meski dari desainnya
tergolong sederhana namun tidak mengurangi efektivitas stan untuk menarik
pengunjung.
“Target kami mendapatkan lima buyer
potensial yang baru. Namun, alhamdulillah, kami mendapatkan lebih dari sepuluh
calon buyer yang potensial,” kata Aris.
Aris menambahkan calon pembeli
potensial dapat digolongkan menjadi
tiga kelompok, antara lain kelompok yang
langsung minta penawaran tembakau
dan melakukan permintaan atau order,
kelompok kedua yaitu kelompok yang
meminta dikirim sample tembakau dan
kelompok yang terakhir adalah kelompok
yang masih perlu ditindaklanjuti dengan
komunikasi intensif .
“Alhamdulillah, ada empat perusahaan
yang masuk dalam kelompok pertama,”
kata Aris.
Keempat perusahaan tersebut adalah
pabrikan cerutu dari Jerman, dari Belgia,
dan dari Hungaria. Untuk pembeli yang

www.ptpn10.co.id

masuk dalam kategori kedua ada sembilan perusahaan yang juga merupakan
pabrikan cerutu asal Switzerland, Amerika,
Belgia, Inggris, Spanyol, Bangladesh, Kuba
dan Perancis. Sedang untuk calon pembeli
yang masuk ke dalam kelompok ketiga
ada sembilan perusahaan yang berasal
dari Spanyol, Perancis, Republik Armenia,
Italia, Jerman, Republik San Marino dan
Amerika.
Aris menambahkan dengan mengikuti
pameran tembakau bertaraf internasional
ini sangat bermanfaat untuk lebih mengenalkan produk tembakau cerutu PTPN X di
pasar cerutu dunia baik pabrikan maupun
trader. Sebab, pameran tersebut sangat
bermanfaat untuk lebih mengembangkan
dan memperluas jangkauan pasar tembakau PTPN X.
“Selama ini banyak buyer yang membeli produk tembakau PTPN X melalui
trader dan mereka kesulitan untuk langsung membeli dari kita. Untuk itu, melalui
pameran ini, kami berharap bisa langsung
melakukan transaksi dengan buyer tidak
lagi melalui trader,” jelasnya.
Selain itu, sambung Aris, melalui pam-

eran bertaraf internasional ini, PTPN X juga
bisa memperkenalkan produk PTPN X ke
pabrik cerutu dari kawasan Benua Amerika
dan beberapa negara Eropa yaitu Prancis,
Rusia, Italia, Armenia dan lain-lain yang
masih banyak yang belum mengenal tembakau dari PTPN X, Indonesia. Kegiatan seperti ini sangat diperlukan untuk menembus
pasar di Amerika dan perlu intensif dalam
pendekatan atau komunikasi dan promosi
karena harus bersaing dengan tembakau
Nicaragua, Equador, Honduras dan Kuba.
“Dengan buyer baru maka kita bisa
meningkatkan penjualan yang tentunya harus diiringi dengan peningkatan
produktivitas dan kualitas. Sebab, pasar
potensial baru masih sangat luas,” paparnya.
Dari pameran tersebut, ungkap Aris,
beberapa pabrikan asal Eropa meminta
PTPN X untuk mencoba mencari benih/
seeds varietas Havana, Nicaragua, Ekuador dan Honduras serta perlu dilakukan
penanaman dalam skala percobaan untuk
memperkaya varietas dan dengan orientasi pasar kawasan Benua Amerika di masa
depan. 
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rencana & pengembangan
manajemen

PTPN X Bentuk Tim
Ekstensifikasi Lahan
Guna memenuhi kebutuhan bahan baku tebu, PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) X melakukan berbagai langkah.
Baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. Untuk ekstensifikasi,
manajemen membentuk tim task force ekstensifikasi areal.
Laporan : SAP Jayanti

Bagi perusahaan yang memiliki core
business gula, jaminan ketersediaan
pasok bahan baku tebu menjadi hal yang
mutlak bagi PTPN X. Selama ini, PTPN X
sangat tergantung dengan petani karena
lebih dari 90 persen areal lahannya miliki
petani.
Karena itu penguasaan lahan perlu
ditingkatkan agar Pabrik Gula (PG) yang
ada di lingkup PTPN X tidak kekurangan
bahan baku dan bisa giling dengan
kapasitas optimal. Untuk meningkatkan
penguasaan lahan, manajemen pun
membentuk tim task force eksteksifikasi
areal.
Tugas dan tanggung jawab tim
tersebut diantaranya adalah melakukan
koordinasi dengan lembaga atau instansi
terkait maupun perorangan dalam
rangka kerjasama penggunaan

lahan atau area. Kemudian melaksanakan
survey untuk memetakan lahan atau area
yang bisa segera dikerjasamakan, terlibat
dalam penyusunan perjanjian kerjasama
penggunaan lahan atau area untuk
budidaya tanaman tebu dan menyusun
rencana penggunaan lahan atau area,
serta melakukan monitoring dan evaluasi
secara periodik terhadap pelaksanaan
kerjasama dan melaporkan kepada
direksi.
”Ekstensifikasi lahan merupakan satu
dari tiga program manajemen yaitu integrated sugar cane based industry, optimalisasi aset dan ekstensifikasi areal,”
ujar Ketua tim Ekstensifikasi
Areal, Edy Purnomo.
Perluasan
pengua-
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saan lahan merupakan langkah untuk
memperkuat jaminan pasok bahan baku.
Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan
bahan baku, selain dari tebu yang ada di
wilayah kerjanya, PTPN X juga mengambil tebu dari luar seperti Malang, Madiun
dan Lumajang.
Penambahan areal baru dilaksanakan
dengan meningkatkan pola kerjasama
baik dengan petani maupun instansi lain.
Beberapa lahan yang dianggap potensial untuk diajak kerjasama yaitu lahan
Perhutani melalui pola Agroforestri tebu
di Bojonegoro, Jombang, Mojokerto dan
Blitar. Kemudian lahan Danrem Balikajaya
di Bangkalan, Madura, lahan pondok pesantren Langitan di
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rendemen
Tuban, Lamongan dan Bojonegoro, lahan
TNI Brigief di Kediri, serta lahan di Madura Utara. Selain itu juga kerjasama dengan perkebunan swasta di Lamongan.
Dengan Perhutani, ada empat KPH
(Kelompok Pengelolaan Hutan) yang dikerjasamakan. Dikatakan Edy, kerjasama
mulai dirintis sejak 2016. ”Di areal-areal
ini kami coba survey. Ternyata bisa ditanami tebu karena lahannya relatif datar,
infrastruktur mendukung dan akses jalan
memungkinkan,” ujarnya.
Lahan Perhutani yang di-plotting
untuk agroforestri dan siap digarap PTPN
X berada di empat lokasi dengan total
luasan 5.661 hektare (ha). Yaitu di Blitar
seluas 2.695,50 ha, di Jombang seluas
664,40 ha, di Mojokerto 1.553,66 ha dan
Bojonegoro 748 ha. Dari total luasan
lahan yang dikerjasamakan,
pada 2017 ini
baru di-

tanami sekitar 10 persennya.
Dengan petani, pola kerjasama yang
bisa dilakukan diantaranya peningkatan
yang dulunya TRM (TR Mandiri atau TR
bebas) ditingkatkan menjadi TRK (TR
kontrak). Atau yang dulunya TRK, diperkuat lagi menjadi TRKSO melalui APTR
atau kelompok tani yang besar.
Edy menuturkan, untuk mempercepat langkah ekstensifikasi agar didapatkan lahan sesuai dengan yang ditargetkan, tim Task Force melakukan beberapa
hal. Yang utama adalah dengan
mengintensifkan koordinasi dengan instansi dan
lembaga sekaligus
dengan

petani. ”Yang juga penting, perlu
keterlibatan semua pihak di PTPN
X baik di kantor pusat maupun di
unit untuk menyuport. Minimal
memberikan informasi lahanlahan mana yang bisa dikerjasamakan. Kami kemudian akan
melakukan survey sehingga lahan
tersebut bisa dimaksimalkan
potensinya.

Rencana Jangka Panjang

Ekstensifikasi lahan
Tahun
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Areal Terkuasai
Luas

Prosentase

2017

3200 Ha

5%

2018

7728 ha

12%

2019

18.911 ha

29%

2020

27.654 ha

41,80%

2021

35.854 ha

52,28%

2022

42ribu ha

60%
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Mitratani Dua Tujuh

Perbesar Pasar Dalam Negeri,
Edamame Masuk Kafe
Setelah bertahun-tahun fokus di pasar ekspor, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
X, PT Mitratani Dua Tujuh kini kian serius menggarap pasar dalam negeri. Kedai kopi menjadi
pilihan untuk lebih dikenal di pasar lokal.
Laporan : SAP Jayanti

Edamame selama ini dikenal sebagai makanan ringan pendamping di
restoran-restoran Jepang. Padahal kudapan yang juga disebut sebagai kedelai
Jepang ini juga bisa menjadi camilan
sehat sambil nongkrong.
”Mitratani Dua Tujuh selama ini
sudah dikenal di luar negeri. Sekarang
kami mencoba masuk melalui jaringan

coffee shop terkenal di tanah air,” ujar
Direktur PT Mitratani Dua Tujuh, Wasis
Purnomo. Saat ini sudah ada satu coffee
shop terkenal di tanah air yang menjalin
kerjasama dengan Mitratani.
Dikatakan Wasis, alasan pihaknya
masuk ke coffee shop yang selama ini
identik dengan anak muda adalah sekaligus melakukan regenerasi konsumen.
Apalagi ngopi di kafe sudah menjadi
gaya hidup generasi masa kini. Jika
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selama ini camilan yang menjadi teman
minum kopi lebih banyak gorengan,
masuknya edamame ke kedai kopi bisa
sekaligus memberikan pemahaman ke
anak muda bahwa edamame adalah
cemilan sehat.
”Saat ini kami sudah menjalin kerjasama dengan Coffee Toffee. Namun
kami juga masih menjajaki lagi dengan
beberapa coffee shop lain,” ujarnya. Dari
154 gerai Coffee Toffee di seluruh Indo-
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tebu

nesia, edamame Mitratani Dua Tujuh
sudah bisa dinikmati di 11 gerai yang
milik manajemen Coffee Toffee sendiri.
Dituturkan Wasis, selama ini kontribusi penjualan ke dalam negeri hanya
15 persen dan akan ditingkatkan menjadi 20-25 persen. Karena itu
pula Mitratani Dua Tujuh
juga terus mencari areal
penanaman baru seiring
dengan peningkatan
kapasitas produksi menjadi
10.000 ton per bulan.
Selama ini luas lahan
edamame baru 1.200 hektare (ha) dengan produksi
6.000 ton per bulan. Nantinya
pada tahun 2020, kapasitas
produksi akan ditingkatkan
dua kali lipat menjadi 20.000
ton per bulan.
Sementara untuk pasar
ekspor, jika selama ini banyak
mengandalkan Jepang, Mitratani Dua Tujuh juga mencari
pasar baru. Diantaranya Mesir,
India, Dubai dan Malaysia.]
Mitratani Dua Tujuh Gandeng
Coffee Toffee
PT Mitratani Dua Tujuh memperluas
pasar edamame di dalam negeri dengan
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menggandeng kedai kopi lokal, Coffee
Toffee. ”Mulai satu tahun terakhir ini
kami mulai memperbesar pasar lokal.
Dan Coffee Toffee ini cocok dengan kami
karena sangat lokal,” ujarnya saat launching menu edamame

di Coffee Toffee MERR, Surabaya,
pertengahan September lalu.
Seperti diketahui, edamame merupakan tanaman sub tropis. Namun
dengan keahlian SDM di Mitratani bisa
dikembangkan di Jember dan kemudian
diterima di berbagai negara yang se-

lama ini terkenal memberlakukan syarat
ketat untuk impor makanan. Begitu juga
Coffee Toffee yang merupakan brand
kopi lokal asli Indonesia yang konsisten
mengusung kampanye penggunaan biji
kopi berkualitas dalam negeri
untuk konsumsi negeri sendiri.
Edamame merupakan salah
satu makanan yang kaya akan
vitamin A, C, serat dan protein.
Hal ini dikarenakan kadungan gizinya yang melimpah
mampu mengatasi masalah
kesehatan pada tubuh.
Wasis menambahkan,
edamame adalah satusatunya sayuran yang dapat
memberikan sembilan asam
amino esensial yang biasanya didapatkan dari daging
atau pun telur. Selain itu
edamame juga rendah karbohidrat dan lemak yang
mampu memberikan rasa
kenyang lebih lama.
Di Coffee Toffee, edamame dijual
dengan dua jenis porsi yaitu porsi single
dengan harga Rp 11 ribu dan porsi
double dengan harga Rp 17 ribu. Dengan harga yang terjangkau, menu baru
ini akan menjadi pilihan para pelanggan
Coffee Toffee. 
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laporan utama

HARUS
TERCAPAI
T – 200 yang sedang dikembangkan PTPN X
di bidang on-farm bukanlah sekedar program,
tapi “suatu keniscayaan target” di tengah terus
berkurangnya luasan lahan, serta tren menurunya
produktivitas tebu per hektar-dalam beberapa
tahun. Tidak ada pilihan, kecuali intensifikasi guna
menaikkan produksi tebu hingga 200 ton/ha.
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T

ingginya laju pertumbuhan investasi nasional yang
mencapai sekitar 8 – 10%
ternyata diikuti oleh kegiatan alih fungsi lahan secara
aktif-progresif dalam beberapa tahun
terakhir. Data Kementerian Pertanian
menunjukkan bergesernya fungsi lahan
pertanian ke sektor industri dan lainnya
mencapai 100.000 ha/tahun. Akibatnya
produktivitas hasil pertanian mengalami
stagnasi untuk tumbuh.
Demikian juga pada lahan perkebunan tebu. Hampir setiap tahun luasannya
terus tergerus, akibat pergeseran fungsi
ke sektor industri dan properti, juga
karena beralih ke tanaman perkebunan
lain yang dianggap lebih menguntungkan (lahan petani). Akibatnya, industri
gula nasional mengalami tekanan terkait
kecukupan bahan baku tebu (BBT).
Produktivitas gula menjadi lamban, dan
makin jauh menuju swasembada.
Pengadaan lahan perkebunan untuk
tebu juga makin sulit dicapai. Selain
harga tanah sudah mahal, industri
gula nasional – terutama BUMN – tidak
memiliki cukup modal untuk memenuhi
kebutuhan tersebut. Sehingga pilihannya hanya satu, yakni mengoptimalkan
produksi lahan yang berada dalam otoritas kelolaan pabrik gula (PG). Termasuk
lahan milik petani yang memenuhi syarat
untuk ikut intensifikasi melalui teknologi
budidaya.
Memang terdengar aneh ketika menyebut Indonesia sebagai negeri agraris
yang luas tapi lahan untuk tanaman tebu
– yang notabene penopang pergulaan
nasional, sangat terbatas. Kemudian,
selain itu, produktivitas hasil perkebunan tebu di sini juga tergolong rendah,
yakni rata-rata hanya di kisaran 60 ton/
ha. Memang ada sebagian yang sudah
mencapai 100 ton/ha, tapi jumlah luasannya masih sedikit.
Lengkaplah sudah. Selain lahan tebu
terbatas, tingkat produktivitas tebu per
hektar lahan juga rendah. Sehingga wajar
jika Indonesia selama ini masuk urutan
belakang sebagai 10 besar negara penghasil tebu dunia, yakni nomer delapan
setelah Brazil, India, China, Thailand,
Pakistan, Meksiko, dan Kolombia. Setelah Indonesia ada Filpina dan Amerika
Serikat (USA).

Tingkat rendemen gula pada tebu
juga tergolong rendah, yakni hanya di
kisaran 7%. Memang ada yang mencapai
10%, tapi masih banyak yang di bawah
7%. Makanya produksi gula Indonesia pun hanya 2,5 juta ton, lebih kecil
dibanding tingkat konsumsinya yang
mencapai 5,5 juta ton. Guna memenuhi
kebutuhan dalam negeri harus impor
sekitar 3 juta ton/tahun. Kondisi ini kian
menjauhkan harapan untuk mencapai
swasembada.

Angka Realistis
Dari latar-belakang itulah PTPN
X merancang strategi peningkatan
produksi tebu melalui Program T-200,
yakni kajian dan penerapan demoplot
guna mencapai 200 ton/Ha. Bukan hanya
produksi tebunya yang ditarget tinggi,
tapi juga rendemennya. Pertanyaannya, bisakah target produksi 200 ton/
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ha dicapai, sementara rata-rata produksi
tebu dunia hanya 70,5 ton/ha (data: FAO/
Food and Agriculture Organization of The
United Nations).
Meski rata-rata produksi tebu dunia
hanya 70,5 ton/ha, namun ada beberapa
kawasan Afrika – khususnya Ethiopia
yang sudah berhasil melakukan intensifikasi tanaman hingga menghasilkan
rata-rata 126 ton/ha. Bahkan di Australia,
khususnya kalangan petani di Distrik Mareeba, Queensland, rata-rata bisa menghasilkan 180-200 ton/ha dengan rendemen 10% - 12%. Artinya angka produksi
200 ton/ha bukan target yang mustahil.
Padahal di Distrik Mareeba, Queensland Uara itu terkenal sebagai daerah
sangat terbatas sumber air – serta curah
hujannya rendah. Tapi teknik irigasi, pengolahan tanah, pemilihan pupuk, pemilihan varietas, serta penerapan tekonologi
intensifikasi lain menjadikan produksi
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varietas
tebu di kawasan ini cukup tinggi. Bahkan
diantara petani ada yang pernah berhasil
memproduksi di atas 200 ton/ha.
Secara teori – sebagaimana pernah
dikembangkan uji-cobanya oleh James
Duke di Purdue University, Indiana – USA
sekitar tahun 1983, potensi produktivitas
maksimal tebu adalah 280 ton/ha. Di
Brazil, teori James Duke ini pernah diujicobakan dan bisa menghasilkan 236 ton
– 280 ton per/ha.
Artinya, Program T-200 atau target
produktivitas tebu 200 ton/ha adalah
taget yang realistis, bukan target angka
yang musykil. Kalau di Mareeba, negara
bagian Queensland – Australia – yang
nota-bene pasok airnya terbatas saja
bisa mencapai 200 ton/ha, lantas alasan
apa bagi lahan di Indonesia yang relatif
cukup air – tapi tidak mampu mencapai
hasil produksi 200 ton/ha?
Dari fakta-fakta itulah program T-200
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optimis bisa dicapai. Kajian mengenai
T-200 ini sebenarnya sudah lama dilakukan di lingkungan PTPN-X, namun
uji-coba demoplot baru dimulai pada
musim tanam 2017/2018. Memang tidak
akan serta-merta program ini lantas
menghasilkan 200 ton/ha. Semua melalui
proses sambil terus dilakukan penyempurnaan uji-cobanya. Tapi setidaknya
PTPN X sudah mengawali, dan di tahap
awal ini, tanaman tebu di lahan-lahan
yang diuji-cobakan sudah menunjukkan
hasil ke arah yang positif.
Beberapa parameter produksi pada
demoplot, seperti jumlah batang dan
tinggi batang, maupn keragaan fisik
pertumbuhan tanaman, sudah menunjukkan peningkatan dan kemajuan yang
positif. Meski masih di beberapa kebun
saja. Sedangkan di beberapa kebun lain
yang dijadikan demoplot juga menunjukkan arah peningkatan – meski tidak se-

signifikan di kebun-kebun yang dijadikan
andalan demoplot. Penyempurnaan
intensifikasi terus dilakukan, sehingga
ke depan target hasil tebu 200 ton/ha
menjadi kenyataan.
“Kebun-kebun yang diikutkan Program T-200 belum banyak, namun semua
unit PG yang ada di lingkungan PTPN
X wajib mengikuti. Dari yang sudah
dilakukan uji-coba, hasilnya menunjukkan arah positif,” kata Wakhyu Priyadi
Siswosumarto, Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PTPN X kepada
redaksi Magz-X.
Lahan yang diikutkan Program T-200
baru mencapai 209,321 hektar. Sebagian
besar kebun HGU, sebagian lainnya
kebun sewa dan kebun petani. Manajemen PTPN X menargetkan secara bertahap, dalam lima tahun setidaknya akan
ada 12.500 ha atau 20% dari total lahan
binaan (64.000 ha) yang bisa diikutkan
T-200. Tidak semua lahan memenuhi persyaratan teknis T-200, diperlukan persiapan matang untuk menguji-cobakannya.
Tidak mudah, memang. Ada beberapa langkah untuk melakukan uji-coba
lahan bagi program T-200. Diantaranya
pemilihan lahan yang baik sistem pengairannya, lahan dengan Surface Water
Level/SWL lebih dari 55 cm pada saat
musim hujan, dan lahan bukan daerah
endemik penyakit atau hama. Kemudian
penyediaan bibit yang sehat, penyediaan
pupuk, penyediaan herbisida dan pias
trichogramma, serta peralatan pendukung lainnya. Setelah itu dilakukan
penerapan baku teknis, seperti tanam
tepat waktu, pemupukan secara tepat,
pemberian air yang tepat, serta pengendalian OPT terpadu.
Di beberapa negara yang maju
perkebunan tebunya – umumnya dilakukan monitoring dan evaluasi (monev)
secara periodik terhadap perkembangan
tanaman. Pada program T-200 ini juga
dilakukan monev – seperti mengamati
dinamika jumlah batang, jumlah ruas
dan tinggi batang tebu. Tentu diperlukan pembiayaan yang cukup, baik biaya
untuk saluran drainase, subsidi bibit dan
pupuk, herbisida dan biaya pendukung
lainnya.
Teknik pemberian air pada ladang
yang diikutkan T-200 cukup bervariasi,
disesuaikan dengan tingkat ketersediaan
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dan pasokan air serta kontur tanahnya.
Di Mareeba – Australia, misalnya, para
petani umumnya menggunakan teknik
“Irigasi Tetes Tertanam” (Subsurface Drip
Irrigation) dalam pemberian air. Dengan
cara itu tata kelola air dan pemupukan
menjadi lebih teratur, dan sistem irigasi
tetes bisa manghasilkan pasokan nutrisi
yang cukup pada akar tanaman secara
merata. Pada program T-200 juga maju
teknik pengairannya
Meski T-200 sudah on the track,
bukan berarti tidak ada hambatan dalam
pengelolaannya. Tapi tim sudah berhasil melakuan pemetaan hal-hal yang
berpotensi menjadi hambatan, terutama
terkait ketersediaan lahan di daerah berpengairan tehnis, ketersediaan tenaga
kerja terkait mekanisasi, serta biaya garap
– khususnya di kalangan petani yang
selama ini bergantung dari kredit bank.
Pantauan dari kantor pusat PTPN
X sangat ketat untuk urusan T-200 ini.
Harus ada laporan mingguan tentang
apa yang sudah dilakukan PG terkait
program tersebut. Juga ada semacam
logbook tentang kronologis kebun, mulai
dari bukaan, status lahan, karakter lahan,
riwayat sistem pekerjaan lahan, semua
dilaporkan secara tercatat.
Program T-200 juga melibatkan Puslit, untuk mengetahui secara lebih detil
– misalnya berapa standar produksinya,
standar jumlah batang tebu di umur satu
bulan, dan covarage per meter lahan
harus berisi 15 batang, dan sederet teknis
lainnya. Pada proses ini juga dilakukan
monitoring dan evaluasi secara ketat,
sehingga tahapannya diharapkan bisa
tepat waktu dan hasilnya sesuai yang
direncanakan.
”Pertama kita lakukan monev tanaman di masing-masing PG. Di PG sudah
dibentuk tim sekaligus koordinatornya.
Monev dilakukan sejak masa tanam Mei
lalu dan terus dilaporkan perkembangannya, dan tim monev memberi saran apa
yang seharusnya dilakukan,” kata Abdul
Fatah, Kepala Urusan Budidaya Divisi

Budidaya PTPN X kepada Magz-X.
Pada program T-200 ini, pihak PTPN
X juga menggandeng Badan Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas)
Malang untuk menyusun dan memformulasikan hasil-hasil kajian. Sejauh ini
belum ada Standard Operational Procedure (SOP) pada pelaksanaan T-200, tapi
kemampuan masing-masing PG melakukan terobosan— dengan tetap komunikasi dengan tim monev, telah berhasil
membentuk format kerja yang arahnya
sangat positif.
Subiyakto, Penanggung Jawab Penelitian Tebu dari Balittas, memuji program T-200 sebagai sebuah terobosan
cerdas. “Tugas kami di T-200 melakukan
pendampingan. Kami bersama-sama
tim dari PTPN X melakukan kajian lebih
mendalam tentang skema, proses, dan
alur budidaya yang sesuai dengan target
yakni 200 ton/ha.”
Variasi hasil tanaman tebu, katanya,
sejatinya merupakan interaksi antara faktor genetik (karakteristik tanaman) dan
lingkungan (ruang, udara, radiasi, suhu,
ketersediaan air dan hara). Informasi dan
pemahaman yang baik tentang hubungan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai landasan upaya peningkatan
produktivitas dan rendemen.
Terkait varietas, program T-200 memakai Bulu Lawang (BL), PS 881-862, PMC
714, PSDK 923. Varietas ini dianggap unggulan yang mempunyai produktivitas
tinggi. Beberapa lokasi demoplot - satu
diantaranya di Watutulis, nampak sudah
ada keragaman masa awal, tengah dan
akhir untuk tanamannya. Ini positif. Dengan pendampingan Balittas, diharapkan
transfer inovasi dan teknologi kepada
petani dapat berkembang sesuai target.
Dari kajian diharapkan nanti dapat
menghasilkan best practices budidaya
tebu. Pada dasarnya semua varietas
memiliki keunggulan masing-masing ,
lantaran sifat varietas yang ada tidak bisa
unggul di semua lokasi, namun hanya
bisa unggul dilokasi tertentu. Tentu saja

penanaman dan pemilihan varietas di
sesuaikan dengan deskripsi dan tipologi
lahan yang cocok untuk jenis varietas
tertentu.
Varietas yang ada sekarang sejatinya
merupakan varietas lama, yang umur
edar varietasnya berkisar 5-20 tahun
dihitung pada saat varietas itu mulai
ditanam. Dalam mengkategorikan kemasakan suatu varietas, dapat dilihat
seberapa cepat varietas itu masak dalam
kondisi cekaman kering tertentu. Bisa
kategorikan masak awal, masak tengah,
dan masak lambat. Penelitian terhadap

Bila dirunut dari sejarah, pada tahun 1930-an Indonesia pernah tercatat sebagai negara
eksportir gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba, dengan produksi mencapai tiga juta ton
per tahun. Pada jaman itu bisa menghasilkan produktivitas lahan tebu hingga 250 ton per
hektar. Itu sebabnya program T-200 dicanangkan, agar masa kejayaan bisa kembali diraih.
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varietas terus dilakukan oleh Puslit Gula
Djengkol (milik PTPN X) guna mendukung tercapainya kejayaan budidaya
tebu melalui program T-200.
Bila dirunut dari sejarah, pada tahun 1930-an Indonesia pernah tercatat
sebagai negara eksportir gula terbesar
kedua di dunia setelah Kuba, dengan
produksi mencapai tiga juta ton per
tahun. Pada jaman itu bisa menghasilkan
produktivitas lahan tebu hingga 250 ton
per hektar. Itu sebabnya program T-200
dicanangkan, agar masa kejayaan bisa
kembali diraih.
“Gap yang ada memang cukup besar.
Tapi bukan mustahil untuk diraih. Metode intensifikasi memang bukan perkara
mudah. Butuh kerjasama yang solid
diantara para pelaku di dalamnya,” kata
Eka Sugiyarta, Konsultan Pemuliaan Tebu
PTPN X kepada Magz-X.
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Dukungan Wantannas
Program T-200 dengan penyusunan
program kerja yang baik, dukungan
teknologi intensifikasi yang mutakhir,
penataan SDM yang profesional, telah
mendapat dukungan dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Bahkan lembaga negara di bawah Presiden ini sudah
melihat langsung ke sejumlah lahan
demoplot. Program T-200 ini diharapkan
oleh Wantannas bisa menjadi jawaban
atas masalah yang menyelimuti masalah
pergulaan nasional, khususnya dari sisi
suplai BBT di tingkat off farm.
“Ini terobosan dan inovasi yang
bagus. Kami sangat mengapresiasi.
Sebab saat ini rata-rata hasil tebu hanya
70 - 80 ton/ha. Jika progam T-200 sukses
di semua lini, maka bisa menjadi harapan baru bagi tercapainya swasembada
gula,” kata Aries Soehardono, Ketua Tim

Kunjungan Setjen Wantannas, belum
lama ini.
Terkait dengan itu, Aries Soehardono
banyak berpesan agar program T-200
betul-betul dilakukan secara matang dan
detil, agar hasilnya bisa dirasakan. Disadari
bahwa program ini tidak mudah, terutama dalam penyediaan lahan di tengah
maraknya konversi dan alih fungsi ke
sektor lain. Langkah intensifikasi dinilai
paling tepat ketika upaya ekstensifikasi
lahan sulit dilakukan. PTPN X dinilai telah
melaksanakan SOP secara benar, satu
diantaranya adalah penerapan teknologi
core sampler.
Dengan adanya core sampler diyakini
petani akan jauh lebih percaya kepada PG.
Setidaknya bisa mengeliminasi kecurigaan
petani terkait penetapan rendemen yang
slama ini masih menjadi masalahan sensitif. Dengan alat ini (core sampler) diharapkan bisa menjadi solusi, sehingga petani
pun makin bersemangat untuk menanam
tebu lebih banyak lagi.
Wantannas berjanji akan melaporkan
kepada Presiden RI mengenai kabar baik
tentang kreasi-kreasi yang telah dilakukan
untuk penguatan pergulaan nasional ke
depan, termasuk yang diupayakan oleh
PTPN X. Diharapkan bisa dirumuskan
lebih mendalam untuk kemudian dibuatkan rancangan ketetapan kebijakan dan
strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan pangan nasional.
Terlepas dari soal swasembada, seperti
diharapkan Wantannas dan banyak pihak,
setidaknya dengan program T-200 pihak
PTPN X sudah melakukan terobosan besar,
minimal untuk mengantisipasi kemungkinan terus berkurangnya jumlah pasok
BBT untuk kebutuhan seluruh PG nya yang
berkasitas 40 TCD (ton cane per day). Dengan kapasitas produksi sebesar itu dibutuhkan bahan baku tebu minimal 5 juta ton.
Jika penyusutan lahan terus terjadi dan produktivitas tebu tidak segera
dinaikan per hektar lahannya, maka
dalam 10 ke depan PTPN X akan semakin
kesulitan BBT. Maka itu program T-200
harus dicapai. Meski diangka protas tebu
100-120 ton/ha sebenarnnya dianggap
cukup aman sebagai bahan baku semua
PG, namun target 200 ton/ha harus tetap
diperjuangkan demi terciptanya kembali sejarah masa kejayaan pergulaan
nasional.TIM
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Siapkan Kecukupan Bahan Baku
Perubahan tidak bisa dielakkan. Begitu juga di bidang perkebunan. Ketersediaan lahan
semakin terancam dengan adanya perluasan pemukiman dan industri.
Laporan : SAP Jayanti

Untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku tebu, ekstensifikasi lahan saja tidak
bisa menjadi andalan. Upaya meningkatkan produktivitas juga terus dilakukan.
Seperti yang dilakukan PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) X yang mencanangkan
program T200 alias produktivitas 200 ton
per hektare (ha).
Direktur Operasional PTPN X, Mustaqim menuturkan, latar belakang program
T200 adalah ketika melihat terus menyusutnya lahan tanam tebu. Jika 10 tahun
lalu lahan yang dikuasai PTPN X masih
kisaran 70 ribu ha, sekarang hanya tinggal 64 ribu ha karena digunakan untuk
jalan, pabrik dan perumahan.
”Belum lagi bicara soal alih komoditi,”
ujar Mustaqim. Rata-rata penurunan
lahan PTPN X mencapai 5 persen per
tahun. Dengan demikian, 10 tahun ke

depan lahan yang bisa diharapkan menyuplai tebu ke
PTPN X hanya tinggal 52
ribu ha.
Dengan total kapasitas pabrik 40 TCD
(Ton Cane per Day),
bahan baku tebu yang harus
disiapkan adalah 5 juta ton.
Jika penyusutan lahan terus terjadi dan
pada 10 tahun mendatang PTPN X hanya
memiliki 50 ribu ha, berapa protas yang
harus diwujudkan? ”Amannya ya 100-120
ton/ha. Tapi tentu kita tidak mau hanya
main aman. Sekarang berapa? Masalahnya, sekarang protas juga ikut turun. Dari
yang semula 86 ton/ha, sekarang tinggal
77 ton/ha. Ini yang mau kita tingkatkan
lagi,” tutur Mustaqim.
Penurunan produktivitas bisa disebabkan beberapa hal. Diantaranya
adalah tebu tersebut sudah keprasan
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kesekian sehingga memang sudah menurun
produktivitasnya.
Kemudian kurang air
dan makanan.
Selain dari sisi
pemenuhan bahan
baku, pendapatan petani
juga ikut menjadi pertimbangan. Sewa lahan sekarang semakin tinggi, di wilayah Kediri saja sudah
mencapai Rp 30 juta/ha/tahun. Dengan
kondisi sekarang, pendapatan petani
hanya Rp 12 juta/ha/tahun. Berarti, setiap
bulannya petani hanya mengantongi Rp
1 juta. ”Ini tentu tidak menyenangkan
bagi petani,” ujarnya.
Jika menggunakan simulasi produktivitas 150 ton/ha, pendapatan petani
bisa meningkat menjadi Rp 1,7 juta/
bulan. Kemudian ketika produktivitas
mencapai 200 ton/ha dan diasumsikan
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rendemen 7,5 saja penghasilan petani
bisa mencapai Rp 2,5 juta/bulan. ”Dengan hasil tersebut, penghasilan petani
sudah bisa lebih dari UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Itu bersih, dari
tanam perdana. Padahal tebu ratoonnya
bisa sampai tiga tahun. Berarti petani
masih akan mendapat lebih lagi,” jelas
Mustaqim.
Untuk mencapai hasil tersebut, ia
menuturkan ada banyak hal yang akan dilakukan. Pertama-tama adalah menanamkan kepercayaan diri ke asistan manajer di
lapangan bahwa hasil tersebut bisa diraih.
Selama ini ada kepercayaan di kalangan
asman (asisten manajer) bahwa untuk
produktivitas 100 ton/ha harus di lahan
sawah, tidak bisa dilakukan di tegalan.
Kemudian adalah membuat SOP
(Standard Operational Procedure) tanam.
”Agar tumbuhnya lebih banyak lagi,
berarti harus lebih banyak mata tunas
yang ditanamkan. Pupuknya juga butuh
lebih lagi. Menurut perhitungan kami,
tambahannya 1,5 kalinya. Tidak dua kali
lipat,” ujarnya. Ia menegaskan, dalam
mencapai target tersebut, yang terpenting adalah memperbaiki kondisi tanah
dan irigasinya.
Pencapaian T200 dicanangkan bisa

www.ptpn10.co.id

hanya 6,0/ha. Walaupun
tercapai tiga tahun kemudian. Meskipun
ada beberapa lahan
Mustaqim mengakui memang ada
yang mencapai 6,7beberapa lahan yang tidak bisa
6,8 ton/ha. ”Yang
dipaksakan mencapai produktivikami harapkan
tas 200 ton/ha, hanya sanggup
minimal 10 ton/
150 ton/ha saja. ”Yang pentha,” pungkasnya.
ing semua PG mengupayakan
produkivitas di atas 100 ton /ha,”
kata Mustaqim menegaskan.
Dalam mencapai T200, PTPN
X juga sudah mendapat
pendampingan dari
Balittas. Nantinya, tidak hanya
produktivitasnya
saja yang ditingkatkan, namun
juga mengejar
peningkatan
hablur/
kristal per
ha. Saat ini
hablur ratarata di PTPN
X adalah 6,16,2 ton/ha,
sedikit lebih
tinggi dibandingkan standar
Direktur Operasional PTPN X, Mustaqim
Dirjenbun yang
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Tiga Kunci
Keberhasilan Program
Laporan: Sekar Arum

Kajian T-200 yang sedang dilakukan
oleh PTPN X, diharap menjadi salah satu
jawaban dari permasalahan industri gula
saat ini. Dengan melakukan optimalisasi
pada areal budidaya yang ada,
target produksi 200 ton per
hektar tentu bukan hal
yang sulit.
Hal inilah yang
diungkapkan oleh Eka
Sugiyarta, Konsultan
Pemuliaan Tebu PTPN
X. Menurutnya salah satu
upaya untuk mendukung
hal tersebut adalah dengan meningkatkan produksi dan produktivitas
tebu dengan metode intensifikasi dan

ekstensifikasi lahan.
Bila dirunut dari sejarah, pada sekitar tahun 1930-an, Indonesia pernah
tercatat sebagai negara eksportir gula
terbesar kedua di dunia setelah Kuba,
dengan produksi mencapai tiga juta ton
per tahun. Produksi tersebut
mengalahkan negara-negara
lain yang dikenal sebagai produsen gula
dunia saat ini, semisal
Brazil, India, dan Thailand. Akan tetapi , posisi
Indonesia sebagai negara eksportir gula lambatlaun menyusut dan disalip
oleh negara-negara tersebut. Dan
bisa menghasilkan produktivitas lahan
tebu hingga 250 ton per hektar.
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Itu sebabnya PTPN X ingin mendulang kesuksesan yang pernah diraih,
melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas lahan tebu dari
sebelumnya sekitar 76 ton per hektar bisa
meningkat menjadi 200 ton per hektar.
“Gap yang ada memang dirasa
cukup besar, itu sebabnya program ini
menjadi sangat penting karena diharapkan mampu mengembalikan produktivitas seperti dahulu. Metode yang paling
cepat untuk dapat dilakukan adalah
dengan intensifikasi lahan. Hal ini tentu
bukan perkara yang mudah, karena butuh kerjasama yang solid diantara para
pelaku didalamnya,” terang Eka.
Intensifikasi lahan disini merupakan
salah satu usaha untuk meningkatkan
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hasil budidaya dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Antara lain
dengan memperhatikan waktu tanam,
hamparan, dan juga sistem tata air sebagai acuan dalam proses budidaya.
Untuk waktu tanam, jika ingin terjadi
kenaikan produktivitas sebaiknya tidak
melebihi bulan ke tujuh atau bulan
Juli, karena jika melewati bulan tersebut rendemen diperkirakan bisa jatuh.
Yang kedua, yaitu adalah hamparan
atau regrouping. Ini menjadi kendala
tersendiri pasalnya belum semua petani
tergabung dalam satu hamparan.
“Regrouping sendiri merupakan cara
pengelolaan lahan tebu yang miliki
petani dalam satu manajemen, karena
melihat lahan petani saat ini tidak begitu luas. Lahan petani yang kecil-kecil
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dan berdekatan, akan dikelola bersama
dalam satu koordinasi yaitu ada petani,
provider, dan Pabrik Gula,” ujarnya.
Ketiga yaitu kesiapan tata kelola air,
sistem tata air lahan harus diterapkan
dengan benar agar kebun mendapat
air dalam jumlah yang cukup. Jadi pada
saat musim tanam ada irigasi yang cukup
dan pada saat musim hujan drainase
juga harus siap. Penyesuaian tata air juga
dilakukan pada kondisi khusus yang terdapat di kebun seperti cekaman salinitas,
kerentanan pada banjir, serta arah, letak
dan besarnya sumber air. Tata kelola air
yang benar kedalamannya pun harus 60
cm dari permukaan lahan.
“Dengan menerapkan tiga poin tadi,
serta dukungan management yang kuat
dipastikan target yang diinginkan yakni
200 ton per hektar bisa terealisasikan.
Tapi kalaupun dari hasil kajian ini hanya
bisa menyentuh angka 130 hingga 180
ton per hektar untuk kenaikan produksi
lahan tebu, itu sudah sangat baik,”
katanya.
Ditambahkan Eka kembali bahwa,
kajian inipun dilakukan pada lahan
sawah yang mempunyai kondisi air
lebih banyak. Mengapa demikian,
karena sejarah membuktikan produktivitas tebu mengalami fase tertingginya pada lahan-lahan sawah atau
berair. Dan terbukti juga untuk wilayah
Sidoarjo, Mojokerto, danTulungagung,
selalu mampu mencatatkan kristal gula
rata-rata yang tinggi baik pada tebu dan
rendemennya.
Iapun berharap dengan adanya
program ini mampu mengembalikan
kejayaan industri gula seperti dulu,
sehingga swasembada gula yang dapat
terealisasi dan yang terpenting adalah
mampu menjadi ketertarikan tersendiri
bagi para petani tebu agar bisa menanam tebu kembali.
Perlu diketahui, PTPN X sendiri
memiliki hampir kurang lebih 64 ribu
hektar lahan yang dikelola, rata-rata
produksi tebu per hektarnya di dominasi
72 persen untuk lahan kering dan 28
persen adalah lahan sawah. Kajian inipun telah dilakukan di beberapa lahan
demoplot milik PTPN X, dan satu diantara lahan tebu yang memiliki progress
yang signifikan sejauh ini adalah di desa
Watutulis, Sidoarjo.

Intensifikasi lahan
disini merupakan
salah satu usaha
untuk meningkatkan
hasil budidaya
dengan cara
mengoptimalkan
lahan yang sudah ada.
Antara lain dengan
memperhatikan waktu
tanam, hamparan, dan
juga sistem tata air
sebagai acuan dalam
proses budidaya.
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Wantannas Dukung Penuh PTPN X
Laporan : Sekar Arum

Berbagai upaya terus dilakukan
PTPN X untuk menggenjot kenaikan
produktivitas tanaman tebu,
terlebih pada sektor on
farm. Satu diantaranya
yakni dengan mengkaji
program T-200 yang
bertujuan meningkatkan produktivitas tebu
menuju 200 ton per ha.
Upaya ini pun rupanya
diapresiasi positif oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional (Sekjen Wantannas). Untuk itu
beberapa waktu lalu lembaga negara
yang berada tepat di bawah Presiden

ini mengunjungi beberapa unit PTPN X
guna meninjau langsung dan menilik
lebih dalam permasalahan apa saja yang
terjadi pada industri gula.
Aries Soehardono, Ketua
Tim Kunjungan Setjen Wantannas mengatakan
bahwa apa yang sudah
dilakukan PTPN X, baik
itu revitalisasi, diversifikasi usaha hingga
kajian program T-200
tersebut merupakan hal
yang sangat baik dan
patut diapresiasi.
“Ini merupakan terobosan dan
inovasi yang sangat bagus, saya dan
tim sangat mengapresiasinya. Saat ini

54 | PTPN X Magz | volume: 025 | Edisi Liputan: Juli - September 2017

rata-rata 1 hektar saja lahan tebu hanya
mampu menghasilkan 70-80 ton tebu,
tentu angka ini masih jauh dari harapan jika kita ingin swasembada gula,”
terangnya.
Untuk itu, Aries berpesan bahwa
program T-200 tersebut dapat dikaji
dengan sebaik-baiknya. Pasalnya
upaya ini juga tidak mudah, di tengah
maraknya konversi lahan menjadi perumahan dan perindustrian, tak sedikit
petani yang beralih dari tanaman tebu
ke tanaman lain.
“Jika ekstensifikasi lahan sulit di
era sekarang, jalan keluar yang harus
diambil adalah intensifikasi lahan.
Intensifikasi sendiri diharapkan mampu
mengolah lahan tebu yang ada dengan
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sebaik-baiknya untuk meningkatkan
hasil pertanian dengan menggunakan
berbagai sarana,” terang Aries.
Adapun langkah yang bisa dilakukan
untuk intensifikasi lahan antara lain yakni
dengan mengoptimalisasi pengolahan
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tanah yang baik, pengairan atau irigasi
yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan dan pemberantasan hama dan
penyakit tanaman, dan masih banyak
yang lainnya. Disamping itu sumber daya
manusia dan teknologi merupakan kunci

keberhasilan dari kajian tersebut.
“Dengan usaha yang tepat ini dipastikan swasembada gula pasti juga
akan segera tercapai dengan jumlah
produksi yang juga ikut naik. Di samping
itu ada berbagai manfaat bisa diperoleh
dengan adanya intensifikasi ini antara
lain semakin meningkatnya pemakaian
bibit unggul tanaman, dihasilkannya
hasil pertanian yang lebih banyak dan
berkualitas, meningkatkan pendapatan
para petani, serta semakin meningkatnya daya saing produk agribisnis secara
berkelanjutan,” lanjut Aries.
Untuk PTPN X sendiri lanjut Aries,
pasca melakukan kunjungan ia menilai
bahwa PTPN X telah melaksanakan SOP
(Standard Operating Procedure) yang
benar. Satu diantaranya yakni dengan
menerapkan teknologi baru berupa core
sampler. Dengan adanya core sampler
pihaknya yakin bahwa petani akan
jauh lebih percaya dengan pabrik gula.
Kecurigaan antara petani tebu mengenai penetapan rendemen tebu masih
menjadi permasalahan sensitif yang
harus diselesaikan. Dengan alat inipun
diharapkan bisa menjadi solusi tentang
masalah rendemen, sehingga petani
tebu makin bersemangat untuk menanam tebu lebih banyak lagi.
Dari hasil kunjungan ini, tambah
Aries bahwa pihaknya akan merumuskan berbagai alternatif solusi atas
permasalahan yang terjadi di lapangan
dan kemudian menyampaikan kepada
Presiden RI untuk nantinya dibuatkan
rancangan ketetapan kebijakan dan
strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
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Mencari Formula Ideal
Saat perusahaan memutuskan akan mengejar produktivitas 200 ton per hektare (ha) langkahlangkah persiapan mulai dilakukan. Diawali dengan monitoring dan evaluasi untuk memantau
potensi dari masing-masing lahan.
Laporan: SAP Jayanti

Program intensifikasi T200 dilakukan
untuk mencapai Bahan Baku Tebu (BBT)
yang mencukupi untuk mencapai kapasitas giling ideal. Untuk mencapai produktivitas tersebut, persiapan dilakukan
secara bertahap.
”Pertama-tama yang kita lakukan
mengadakan monitoring dan evaluasi
(monev) tanaman di masing-masing
Pabrik Gula (PG). Untuk mendukung

program ini, di masing-masing PG sudah
dibentuk tim dan ditunjuk koordinatornya,” ujar Kepala Urusan Budidaya
Divisi Budidaya Tebu PTPN X, Abdul Fatah. Monev dilakukan sejak masa tanam
Bulan Mei lalu dan terus dilaporkan
perkembangan di masing-masing lahan
di PG.
”Laporannya sifatnya mingguan.
Apa yang sudah
dilakukan di
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PG tersebut. Ada logbook, isinya tentang
kronologis kebun. Mulai dari bukaan. Lahan diperoleh dari mana, lahannya bekas
apa, dibuka dengan sistem pekerjaan
seperti apa? Apakah mekanisasi, semi
mekanisasi atau manual, semua dicatat,”
jelas Fatah. Kemudian dimonitor juga
pola tanamnya. Ditanam dengan varietas
apa, berapa jumlah bibitnya. Sampai
dengan pelaksanaan tebang.
Fatah menerangkan, program ini juga
melibatkan Puslit. ”Jadi standarnya untuk
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produksi sekian,
jumlah batang tebu
saat umur satu bulan
itu idealnya harus
berapa. Misalnya ada
perhitungan jumlah
batang harus 15 batang
per meter, kok ternyata masih
ada 12, percepatannya berapa. Itu terus
diikuti,” ujarnya.
Ia menambahkan, monitoring dilakukan sejak Bulan Mei. Namun sosialisasi
dilakukan sejak satu bulan sebelumnya.
Di tahap ini, masing-masing PG diminta
menyediakan lahan minimal 5 ha un-
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tuk monitoring. Monev
dilakukan selama satu
musim tanam.
Setelah monev selesai, selanjutnya akan
di-breakdown kondisi
masing-masing lahan beserta perlakuan yang musti dilakukan.
Mulai dari jumlah batang yang dibutuhkan, input yang perlu diberikan untuk
penggemburan lahan dan lain-lain.
”Nanti diberi saran apa yang harus dilakukan. Angka atau perlakuan masingmasing kebun tidak harus sama karena
kondisi ekologi dan masa tanamnya juga

berbeda,” ujar Fatah. Tebu yang ditanam
pada bulan 5 atau Mei tentu akan berbeda dengan yang ditanam pada bulan
7 atau Juli.
Dalam menyusun program ini, PTPN
X juga bekerjasama dengan Badan
Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
(Balitas) Malang. Setelah melakukan
pengkajian, baru kemudian Balitas yang
menyusun dan memformulasikan.
”Sekarang ini kami masih mencari
bentuk yang pas. Belum sampai pada
tahapan SOP (Standard Operational Procedure). Masing-masing PG dirangsang
untuk berimprovisasi,” pungkas Fatah. 
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Varietas Unggul
Dongkrak Produktivitas
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varietas
Oleh : Sekar Arum

Program kajian T-200 yang sedang dilakukan oleh PTPN X saat ini , tentu tidak
lepas dari pemilihan varietas unggul
yang ada. Varietas unggul berproduksi
tinggi dipandang sebagai unsur penting atau tahap awal proses budidaya
yang mampu mendongkrak percepatan
tersebut.
Menurut Kepala Puslit Gula Djengkol , Purnomo Aji , bahwasanya program
kajian T-200 yang sedang dilaksanakan
saat ini, merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi varietas yang ada,
agar sasaran 200 Ton/Ha dapat tercapai.
Varietas yang digunakan bermacam-macam mulai varietas dengan
kemasakan awal, tengah dan akhir. Varietas yang digunakan didominasi oleh
varietas BL (bululawang), namun
ada juga varietas lain seperti cenning, PS 881, PS
882, PS DK 923. Pada
dasarnya varietas yang
digunakan T-200 masih
sama dengan varietas
yang digunakan saat
ini, namun teknik budidaya dan input-an yang
digunakan berbeda .
“Dari kajian ini diharapkan nanti dapat menghasilkan best practices budidaya tebu. Pada dasarnya semua varietas
memiliki keunggulan masing-masing
, lantaran sifat varietas yang ada tidak
bisa unggul di semua lokasi, namun
hanya bisa unggul dilokasi tertentu. Dan
tentu saja penanaman dan pemilihan
varietas disesuaikan dengan deskripsi
varietas dan tipologi lahan yang cocok
untuk jenis varietas tersebut, “ jelasnya.
Ditambahkan Pur, bahwa varietas
yang ada sekarang merupakan varietas lama, yang umur edar varietasnya
berkisar 5-20 tahun dihitung pada saat
varietas itu mulai ditanam.Varietas yang
ditanam pada masa tanam optimal dan
tipologi lahan yang sesuai akan memaksimalkan potensi produksi varietas tersebut, “ Mengenai angka peningkatan
produksi kami masih menunggu hasil
kajian dan pengamatan dari program
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T-200 yang sedang dilakukan,” katanya
kembali.
Dan untuk mengategorikan kemasakan suatu varietas sendiri , dapat dilihat
seberapa cepat varietas itu masak dalam
kondisi cekaman kering tertentu, kalau
varietas itu masak pada kondisi cekaman kering < 2 bulan maka dikategorikan masak awal, masak pada kondisi
cekaman kering 2-3 bulan masak tengah, sedangkan masak pada cekaman
kering >3 bulan dikategorikan masak
lambat.Penghitungan kadar sabut dapat
digunakan alat jefco atau dengan menggunakan NIRS.
Untuk saat ini sendiri, pengembangan varietas - varietas baru yang
dilakukan Puslit Gula Djengkol sendiri
ada beberapa langkah yaitu persilangan sendiri dan introduksi .Sejauh
ini kendala untuk persilangan
sendiri adalah terbatasnya
jumlah tetua (+/- 137
tetua), rata-rata tetua
merupakan tetua hasil
hibrid, jumlah ini sangat
sedikit bila dibanding
lembaga penelitian lain
yang memiliki lebih dari
5000 tetua baik itu noble
cane maupun wild cane.Waktu
pembungaan yang tidak berbarengan
menyebabkan kesulitan pada saat
proses pengkawinan antar varietas.
“ Waktu yang dibutuhkan sangat
lama (12 tahun) mulai penyilangan sampai dengan varietas tersebut siap untuk
dirilis,” tandasnya.
Sementara untuk introduksi sendiri,
pihaknya telah melakukannya secara
resmi dengan varietas yang berasal dari
Lampung dan Brasil. Pada dasarnya
waktu yang dibutuhkan relatif singkat
dibanding penyilangan sendiri, kurang
lebih 5 tahun sampai dengan varietas
tersebut siap dilepas
Yang menjadi kendala beberapa
varietas introduksi diikat dengan sistem
royalti, sehingga ada ekstra biaya yang
harus dikeluarkan dan juga memperbanyak varietas unggul yang sudah
dirilis oleh pemerintah melalui kultur
jaringan dan budchip.
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 Subiyakto
Penanggung Jawab
Penelitian Tebu Balittas
(Balai Penelitian Tanaman
Pemanis & Serat)

Gandeng Balittas,
PTPN X Perkuat
Penelitian
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yang saat ini sedang dikembangkan untuk
program T-200 adalah varietas Bulu Lawang
(BL), PS 881-862, PMC 714 , PSDK 923 .Varietas ini
masih dianggap sebagai varietas unggulan
yang mempunyai produktivitas cukup tinggi.
Laporan : Sekar Arum

Program T-200 yang sedang dikembangkan oleh PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) X, dirasa menjadi sebuah jawaban yang tepat sebagai upaya meningkatkan jumlah produksi tebu yang ada
saat ini. Untuk itu PTPN X melakukan
kerjasama dengan Balittas (Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat) untuk
melakukan pendampingan
guna mendukung program
tersebut.
Subiyakto, Penanggung Jawab
Penelitian Tebu dari
Balittas, mengatakan
bahwa program
T-200 yang dicanangkan oleh PTPN X ini
sangat bagus. Hal ini perlu
mendapat kajian lebih mendalam agar
nantinya dapat diimplementasikan
dengan baik sehingga para petani juga
mampu mengerti dan target yang
diinginkanpun dapat terpenuhi.
“Tugas kami disini adalah untuk
melakukan pendampingan bersama tim
dari PTPN X untuk kajian T-200. Tujuan
dari kajian ini sendiri adalah untuk mem-
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pelajari lebih dalam tentang skema,
proses, dan alur budidaya yang sesuai
dengan target yang diinginkan yakni
1 hektar lahan dapat menghasilkan
200 ton tebu, diharapkan pula dengan
kajian ini mampu memberikan informasi
kepada petani, temuan atau faktor apa
saja yang dapat meningkatkan kapasitas
produksi tebu,” ujarnya.
Pada dasarnya lanjut Subiyakto,
peningkatan produksi gula dapat
dilaksanakan dengan perluasan areal, peningkatan
bobot tebu/hektar dan
peningkatan rendemen.
Produktivitas tanaman tebu hingga saat
ini masih rendah yaitu
rata-rata produktivitas
tebu sekitar 95 ton/ha di
lahan sawah dan 75 ton/ha di lahan
tegalan, dengan kisaran rendemen gula
7,3 – 7,5%. Variasi hasil tanaman tebu
ini merupakan interaksi antara faktor
genetik (karakteristik tanaman) dan
lingkungan (ruang, udara, radiasi, suhu,
ketersediaan air dan hara).
Informasi dan pemahaman yang
baik tentang hubungan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai lan-

dasan upaya peningkatan produktivitas
dan rendemen tebu oleh para petani.
Itulah yang sedang diteliti lebih dalam.
Untuk varietas sendiri, yang saat ini
sedang dikembangkan untuk program
T-200 adalah varietas Bulu Lawang (BL),
PS 881-862, PMC 714 , PSDK 923 .Varietas ini masih dianggap sebagai varietas
unggulan yang mempunyai produktivitas cukup tinggi.
“Kami telah mengunjungi beberapa
lokasi demoplot yang sudah tersebar
di seluruh wilayah PTPN X, satu diantaranya yakni di Watutulis Sidoarjo. Kami
melihat bahwa areal ini merupakan areal
percontohan yang sangat baik sejauh
ini. Disana sudah ada keragaman masa
awal, tengah dan akhir untuk tanamannya. Kita akan terus pantau hingga masa
panen tiba bagaimana perkembangannya. Sehingga kita dapat merumuskan
upaya dan langkah apa saja yang harus
ditempuh guna menunjang program
ini,” terangnya.
Dengan pendampingan ini diharapkan transfer inovasi teknologi kepada
para petani dapat terus berkembang
sesuai dengan target yang diinginkan
yakni produksi 200 ton per satu
hektarnya.
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filter
profil terpilih

Edy Purnomo, Kepala Divisi Sarana dan Prasarana Mekanisasi

’Just Do It’

Semenjak kecil, ia terbiasa berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti sang ayah.
Kemampuannya beradaptasi berguna saat bekerja dan harus ditugaskan ke berbagai
daerah wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X.

J

laporan: SAP JAYANTI

ust Do It. Tiga
kata singkat yang
memiliki banyak
makna. Termasuk
bagi seorang Edy
Purnomo. Kepala
Divisi Sarana dan
Prasarana PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X ini menjadikan tiga kata tersebut sebagai
pegangannya dalam bekerja.
”Apa pun pekerjaan yang
diberikan, kemana pun saya
ditugaskan, ya sudah… Just Do
It. Lakukan saja. lakukan sebaik mungkin,” ujarnya ketika
ditemui di ruang kerjanya akhir
September lalu. Sejak bergabung dengan PTPN X pada
2003 lalu, ia sudah menjalani
berpindah-pindah tempat
tugas berkali-kali.
Sejak awal bergabung dengan PTPN X, Edy ditugaskan di
Pabrik Gula (PG) Mritjan hingga
2005. Selanjutnya ia menjalani
penugasan di PG Watoetoelis.
Tidak lama ditugaskan di PG
yang berlokasi di Sidoarjo
tersebut, pada akhir 2015, ia
kembali dipindahkan ke PG
Pesantren Baru. Cukup lama ia
di Pesantren Baru hingga 2012.
Setelah itu, Edy langsung
ditugaskan sebagai Kepala Divisi Tanaman di PG Camming, Makassar
hingga 2016. ”Setelah dari PG Camming,
2016 itu saya ditarik kembali ke kantor
direksi menjadi Kaur TMA (Tebang Muat

Angkut) Divisi Budidaya dan Mei 2017
dilantik menjadi Kepala Divisi Sarpram,”
tutur alumnus Teknik Pertanian Institut
Pertanian Bogor (IPB) tersebut.
Menjalani tugas yang berpindah-
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pindah, Edy mengaku kerap
merasa gamang di awal penugasan. Belum lagi ketika mendengar cerita-cerita negatif
mengenai tempat baru yang
akan dimasukinya. Ia mencontohkan ketika ditugasi ke
Makassar. Cerita yang ia terima
adalah lahan sulit, infrastruktur belum memadai, berbeda
budaya dan transportasi yang
sulit.
Begitu tiba, ia memang
mendapati bahwa kondisinya
tidak ideal untuk sebuah PG.
Mulai dari kualitas bahan baku
yang tidak sesuai, kesulitan
tenaga kerja, produktivitas
rendah, varietas kualitas rendah, kepedulian terhadap
kebun juga kurang. Padahal
jika pabrik gula ditutup maka
karyawan dan masyarakat sekitar PG juga yang akan rugi.
Karena bertugas di kebun,
ia mulai mencoba memperbaiki kondisi kebun. Masa tanam
yang semula terlambat dikembalikan ke SOP (Standard Operation Procedure) dan memilih
varietas yang optimal. Hingga
pada tahun kedua, sudah
mulai terlihat perubahannya.
Rendemen yang semula tidak
pernah di atas 5, bisa meningkat hingga 7,8 persen. Selama
semua bagian bisa bekerjasama dengan hermonis, maka kualitas dan
produktivitas bisa ditingkatkan.
Ditanya apa yang paling menantang selama ditugaskan di Makassar,
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filter
ayah tiga anak ini mengatakan adalah
kondisi yang jauh dari ideal. ”Sumber
dana terbatas. Kita harus pintar-pintar
memanfaatkan sumber daya yang ada.
Termasuk memanfaatkan barang bekas.
Kondisi kepepet ternyata membuat kita
kreatif,” ujarnya sambil tersenyum.

Untuk melakukan
pendekatan ke
karyawan dan
masyarakat yang
berbeda budaya, Edy
pun dituntut lihai
memainkan peran.
Kapan harus tegas dan
keras serta kapan ia
harus bertoleransi.
Sejak lima bulan lalu, Edy dipercaya
memimpin satu divisi yang tergolong
baru di perusahaan ini. ”Divisi Sarpram
ini kelihatannya supporting tapi scoopnya luas. Semua kegiatan budidaya
butuh sarpram. Divisi ini menjadi kunci
keberhasilan karena itu harus bisa menjembatani antara semua divisi terkait,”
tuturnya.

tentang edy
Nama:

Edy Purnomo
Jabatan:

Kepala Divisi Sarana dan Prasarana
Mekanisasi
Tempat/tanggal lahir:

Magetan, 24 April 1980
Pendidikan:

Teknik Pertanian IPB
SMA NEgeri 2 Madiun
SMP Negeri 1 Madiun
Istri:

Rossita Nurdini
Anak:

Humaira Anandyta (9 tahun)
Hanifa Anandyta (7 tahun)
Hawarizmi Anandyta (3 tahun)
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Oleh: Dwi Junianto
Kepala Divisi Teknik PTPN X

Perubahan
Mutlak
Dilakukan
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ejak tahun 1990, Indonesia
merupakan negara penghasil sekaligus pengimpor gula. Secara historis,
industri gula merupakan
salah satu industri perkebunan tertua
dan terpenting yang ada di Indonesia.
Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia
pernah mengalami era kejayaan industri
gula pada tahun 1930-an dimana jumlah
pabrik gula yang beroperasi sebanyak
179 pabrik gula, dengan produktivitas
sekitar 14,8% dan rendemen mencapai
11,5% - 13,8%, puncak produksi mencapai hingga 2,4 juta ton. ( Mardianto,
2005)
Kunci sukses dari industri gula pada
era 1930-an adalah adanya integrasi
antara usaha perkebunan tebu dan
pabrik gula pengolah tebu yang melibatkan elemen kekuatan dari pemerintah. Setelah mengalami pasang-surut,
industri gula di Indonesia sekarang
hanya didukung oleh 58 Pabrik gula
dengan tingkat rendemen sekitar 7%
dan rata-rata produksi sekitar 2,3 juta
ton pertahun. ( Mardianto, 2005)
Miris, memang. Namun menyusutnya produksi dan produktivitas industri
gula di Indonesia saat ini tak bisa semata
ditumpukan pada satu-dua faktor saja.
Selain faktor alam yang tak mungkin
dihindari, tak sedikit faktor-faktor lain
yang memengaruhi. Masalah yang
dihadapi gula nasional terbagi menjadi
lima, yakni pada on farm, off farm, distribusi tata niaga, dan pemasaran serta
masalah kelembagaan dan kebijakan.
Di ranah on farm, ketersediaan lahan
yang tergerus oleh pemukiman dan alih
fungsi lahan, ditambah dengan faktor
ketidakstabilan harga gula menyebabkan gairah petani juga kian merosot.
Selain itu, produktivitas tebu pun hanya
berkisar antara 600 – 900 ton per hektar.
Sedangkan di off farm, beberapa permasalahan pun juga tidak bisa ditampik,
seperti kapasitas giling pabrik yang tidak
tercapai karena tingginya jam berhenti
akibat kerusakan alat, efisiensi alat yang
rendah, pola maintenance yang kurang
cermat serta operasional pabrik dengan
banyak SDM.
Dari kedua hal tersebut maka cost
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SDM bisa mencapai 40% dari biaya total,
padahal yang efisien hanya memerlukan
sekitar maksimal 30%. Peralatan pabrik
yang di-maintain memerlukan biaya
investasi sehingga adanya beban penyusutan yang harus ditanggung setiap tahunnya. Biaya tersebut sudah mencapai
17% yang apabila diakumulasi dengan
biaya SDM maka sudah mencapai 57%.
Dengan sisa biaya 43% itu terbagi
menjadi biaya perawatan mesin pabrik,
biaya proses, biaya tanaman, biaya
umum dan tata usaha serta biaya-biaya
lainnya. Artinya, untuk menjadi perusahaan yang sehat, dimana produktivitas
tebu tinggi, angka efisiensi pabrik tinggi,
serta ditunjang dengan SDM-SDM yang
berkualitas, kita tidak bisa lagi hanya
mengandalkan gula sebagai core business.
Dengan masalah yang begitu kompleks, PTPN X harus segera menemukan
formulasi strategi bisnis secara inline
yang dirumuskan dalam RJPP perusahaan. PTPN X harus segera berbenah
karena lingkungan bisnis sudah berubah
dengan begitu cepatnya. Ini tidak bisa
ditunda agar PTPN X tidak semakin
terpuruk.
“We cannot predict the future. But
we can create it,” demikian ungkapan
pakar manajemen ternama Jim Collins.
Industri gula saat telah dilanda kompetisi yang demikian dahsyat dari harga,
mutu, bahkan produktivitas. Tentunya
dengan deru kompleksitas yang dihadapi akan timbul dua hal yakni perusahaan bisa bertahan atau tidak. Bisnis
gula harus ada perubahan mindset dari
hulu hingga hilir. Namun hal itu akan
dibutuhkan usaha yang sangat keras
dan gigih dalam mencapainya. Kekuatan internal harus diberdayakan secara
optimal melalui budaya kerja secara
profesional dengan terus berkreasi,
harus terus bergerak naik yang ujungnya bukan sekedar sukses tapi harus
menjadi pemenang.
Ketangguhan dalam menghadapi
kesukaran dan kemampuan bangkit
kembali dari kejatuhan itulah daya lenting atau resilience. Industri gula harus
menemukan keunggulan-keunggulan
terpenting yang telah dimiliki. Dalam
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situasi industri gula saat ini jangan takut
untuk berubah, ada kesulitan tentu ada
kemudahan. Dilematis tentunya. Tapi
PTPN X harus tetap membuat keputusan
dan pilihan.
Berbagai upaya yang dilakukan agar
mampu meningkatkan produktivitas
tebu untuk mencapai 1.500 ton/hektar
adalah dengan perbaikan kultur teknik
seperti penggantian varietas, pemupukan, dan bongkar ratoon. Tata kelola
untuk manajemen tanaman dengan
menerapkan demoplot dilakukan secara
mekanisasi. Sistem irigasi harus baik dan
benar serta tepat waktu dan dosis dalam
pemupukan.
Dengan penerapan yang dilakukan
secara disiplin sesuai SOP maka protas
yang diharapkan akan dapat dicapai
dengan baik. Setelah tebu disiapkan
dengan baik tetap akan dianalisa
kualitasnya melalui analisa kemasakan
tebu. Analisa ini bertujuan mengetahui
perjalanan kemasakan tanaman tebu,
menentukan jadwal tebang.
Tebu yang telah masak apabila telah
cukup umur cirinya adalah faktor kema-

sakan 25 – 30%, koefisien daya tahan
dan koefisien peningkatan 90 – 100%.
Penentuan pola tebang dan pola giling di PTPN X harus sinkron serta taat.
PTPN X harus menerapkan standar TMA
(Tebang Muat Angkut) berkualitas dengan pemilihan tebu secara MBS (Manis,
Bersih dan Segar). Brix tebu yang masuk
minimal 20% dengan trash maksimal
3% serta patuh menerapkan reward and
punishment.
Bahan baku tersebut akan diproses
di pabrik yang akan menghasilkan
produk gula kristal putih. Pemerahan
adalah kunci utama untuk mengambil
nira sebanyak-banyaknya dengan kehilangan yang terikut dalam ampas sekecil
mungkin. ME (Mill Extraction) yang dicapai minimal 94%, dengan kehilangan
gula dalam ampas berkisar 0,70%.
Nira yang telah diekstraksi akan
dimurnikan di stasiun pemurnian untuk
mengeliminir bahan-bahan yang bukan
gula. Disini pula harus ditekan angka
kehilangan gula dalam blotong dan
dihasilkan nira encer yang jernih. Nira
encer akan diuapkan air yang menjadi
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nira kental dengan derajat baume 30-32.
Proses selanjutnya akan dikristalisasi
dan diputar untuk menjadi gula produk.
Pada proses ini tetes yang dihasilkan
harus dapat ditekan sehingga gula yang
dihasilkan akan lebih banyak. Dengan
gambaran proses, solusi dalam diversifikasi usaha dapat dimulai.
Mari kita lihat lebih lanjut mengenai
industri gula, dimana gula dihasilkan
dari bahan baku tebu, yang mana tebu
sendiri mengandung unsur energi
dalam bentuk ampas. Di sini terdapat
potensi yang besar melalui energy saving sehingga pabrik gula bisa surplus
ampas. Ampas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar yang bisa
dikemas dalam bentuk pellet. Energi
yang terkandung dalam ampas berkisar
1700 – 1800 kcal/kg bentuk curah. Bila
dijadikan pellet ampas maka energi
yang tersimpan bisa mencapai 4000 –
4500 kcal/kg dengan kadar air 5%.
Kebutuhan akan permintaan pasar di
luar negeri berbasis biomassa semakin
meningkat. Penggunaan energi tersebut
akan berdampak ramah lingkungan.
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Peralatan mesin pellet yang berada di
PG Kremboong harus beroperasi secara optimal. Dengan bahan baku tebu
tersedia 5,5 juta ton maka ampas yang
dihasilkan 1,65 juta ton ampas (ampas %
tebu 30%).
Adanya saving sekitar 6% maka
surplus ampas adalah sekitar 99.000
ton. Untuk kebutuhan sendiri di musim
giling tahun depan yang memerlukan
sekitar 20.000 ton maka masih ada
kelebihan ampas sebesar 79.000 ton.
Artinya bisnis energi sangat-sangat
menguntungkan.
Ampas yang dipakai untuk kebutuhan sendiri juga masih berkaitan
dengan co-generation apabila ada excess
power. PTPN X harus dapat melirik
dan menangkap peluang untuk dapat
menambah pundi-pundi penghasilan.
Harus dimulai pengembangan industri
gula terintegrasi. PTPN X harus dapat
bangkit melaui strategi bisnis berdaya
saing. Ambil potensi tebu dari produk
gula, ampas, tetes, bioetanol dengan
ENA Grade.
Pembangunan industri gula terinte-
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grasi adalah harapan sekaligus jawaban
dari tantangan zaman. Mari kita semua
bekerja keras mewujudkan tujuan
tersebut. Langkah demi langkah harus
dilalui dan dimulai. Segala tantangan
dan hambatan tentu ada yang harus
dilewati serta dimenangkan sebagai
juara. Menjadi yang pertama dalam
merealisasikan program tersebut pada
pabrik gula terintregrasi di Indonesia
adalah cita-cita.
Tidak ada kata tidak bisa karena
semua pasti akan menemukan jalannya.
Fokus pada tujuan dan selalu mengevaluasi langkah untuk perbaikan. Evaluasi
tersebut diperlukan guna mengetahui
sudah sejauh jalan mana yang telah dilalui, jika ada kendala segera diselesaikan.
Segala barrier harus dieliminasi yang
berganti dengan semangat baru yaitu
perubahan. PTPN X harus berubah, core
business tidak lagi hanya produk gula
kristal putih. Kembangkan sayap pada
industri, pemasaran maupun pemanfaatan asset. Pengembangan tersebut akan
menghasilkan pendapatan dari berbagai
sisi.

Kita bisa contoh Thomas Alfa Edison
tentang berkawan dengan kegagalan
ketika ia harus bereksperimen dengan
2000 jenis materi sebelum akhirnya menemukan filamen bola lampu. “Aku bukannya 2000 kali gagal dalam mendapatkan cara membuat bola lampu, tetapi
aku berhasil menemukan 2000 cara
untuk tidak membuat bola lampu.” Jadi
kita hanya perlu merubah mindset kita
saja maka pepatah kegagalan adalah
sukses yang tertunda bukanlah sekedar
pepesan kosong belaka. Selalu ada jalan,
jangan pernah menyerah untuk mewujudkan mimpi kita. Tidak ada rintangan
yang tidak dapat dihadapi, apapun itu,
selama tim di PTPN X solid dan sinergi,
semua pasti bisa dilalui. Rapatkan barisan, bulatkan tekad, apapun kita hadapi
bersama. Majulah PTPN X.
Pustaka :
 Mardianto, S et al. 2005. Peta Jalan
(Road Map) danKebijakanPengembanganIndustriGula
 Nasional. Forum Penelitian Agro
Ekonomi Vol 23; 19-37.
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stetoskop
kesehatan

P

Oleh:
tahun 2020 dan hanya dengan imunisasi
enyakit campak dan rubella
dr. Hudi Wiyasari, Sp. A, M.Biomed
rutin saja tidak akan cukup untuk mengatau CRS (Congenital Rubella
Dokter Spesialis Anak RS TOELOENGREDJO
hilangkannya. Sehingga diperlukan
Syndrome) adalah suatu ingebrakan kegiatan vaksinasi tambahan
veksi menular melalui saluran
berskala nasional.
nafas yg disebabkan oleh virus. Meskipun campak dan rubella
Tahun ini, pemerintah menargetkan melaksanakan kamtidak terlalu berbeda, keduanya mudah menular dengan hanya
panye vaksin-vaksin baru, di antaranya vaksin MR alias Measles
bersin atau batuk melalui udara sehingga membuat penyakit ini
Rubella. Program ini dilakukan lebih dulu di pulau Jawa pada
tergolong penyakit yang mudah menular.
bulan Agustus sampai September 2017. Fase 2, program vaksin
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menghiMR dilakukan di bulan Agustus sampai September 2018.
langkan penularan dan populasi virus campak dan rubella di
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stetoskop
Apa itu Rubella?
Belum banyak masyarakat yang
mengenal apa itu Rubella. Banyak juga
masyarakat kita yang belum paham
dengan gejala-gejala penyakit ini.
Rubella atau campak Jerman merupakan penyakit menular yang disebabkan
oleh infeksi virus Rubella yang ditandai
dengan ruam kemerahan pada kulit.
Rubella dapat menyerang siapa saja?
Rubella umumnya menyerang
anak-anak dan remaja. Infeksi Rubella
sering terjadi pada anak dan remaja
yang belum mendapat vaksinasi Rubella.  Walaupun penyakit ini paling sering
menyerang anak kecil tetapi siapa saja
bisa terkena infeksi virus rubella.
Infeksi Rubella yang terjadi pada
bayi, anak, atau orang dewasa biasanya
tidak berakibat fatal jika kekebalan tubuhnya baik, tetapi jika terjadi pada ibu
hamil dan virus tersebut menginfeksi janin yang sedang dalam kandungan akan
berakibat fatal dan dapat menyebabkan
sindrom rubela kongenital.
Bagaimana gejala Rubella?
Penderita rubella pada anak-anak
umumnya mengalami gejala yang ringan. Penyakit ini membutuhkan waktu
sekitar 14-21 hari sejak terjadi pajanan/
terinfeksi sampai menimbulkan gejala.
Gejala-gejala Rubella yang timbul:
 Demam, Sakit kepala, Pilek, Mata
merah
 Ruam kemerahan yang awalnya muncul di wajah lalu menyebar ke badan,
tangan, dan kaki. Ruam ini umumnya
berlangsung selama 1-3 hari.
 Pembengkakan kelenjar getah bening pada telinga atau leher bagian
belakang
 Nyeri pada sendi, terutama pada
penderita remaja wanita.
Bagaimana Penularan Rubella?
Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat mudah. Penularan utamanya
dapat melalui percikan liur (droplet) di
udara yang dikeluarkan penderita melalui batuk atau bersin. Berbagi makanan
dan minuman dalam piring atau gelas
yang sama dengan penderita juga dapat
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menularkan rubella. Bisa juga melalui
kontak secret langsung yaitu dengan
ingus atau lendir penderita. Penularan
juga bisa melalui ibu hamil kepada janin.
Bagaimana Cara Diagnosis Rubella?
Cara untuk mendiagnosis anak yang
terkena virus rubella adalah dengan
menggali riwayat kesehatan medis serta
melakukan tes pemeriksaan fisik secara
lengkap dan detail.
Diagnosis rubella juga melalui
pemeriksaan tes darah dan kultur tenggorokan. Dengan melakukan tes IgG/
IgM rubella, akan diketahui jenis antibodi apa yang dihasilkan serta mampu
mendeteksi apakah anak sudah memiliki
kekebalan atau belum.

Infeksi Rubella yang
terjadi pada bayi, anak,
atau orang dewasa
biasanya tidak berakibat
fatal jika kekebalan
tubuhnya baik, tetapi
jika terjadi pada ibu
hamil dan virus tersebut
menginfeksi janin yang
sedang dalam kandungan
akan berakibat fatal
dan dapat menyebabkan
sindrom rubela
kongenital.

Kapan Pelaksanaan Vaksinasi
MR?
Sasaran pelaksanaan
kampanye vaksin MR adalah
anak usia 9 bulan – 15 tahun
dan kemudian diikuti dengan pengenalan imunisasi
Rubella kedalam program
imunisasi nasional memakai
vaksin MR menggantikan
vaksin campak yang selama ini
dipakai. Pengenalan vaksin MR
ini diberikan pada anak umur 9
bulan, 18 bulan dan kelas 1 SD/
sederajat.
Pelaksanaan kegiatan
ini dibagi dalam 2 fase
yaitu fase 1 dilaksanakan tahun 2017 di
semua Provinsi di
Pulau Jawa. Fase
2 dilaksanakan di
seluruh provinsi
di luar pulau
Jawa.

 dr. Hudi Wiyasari, Sp. A, M.Biomed
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Komplikasi Rubella
Pada Bayi Baru Lahir

Pada ibu hamil, virus rubella dapat
menginfeksi janin yang sedang dalam
kandungan akan berakibat fatal yang
dapat menyebabkan sindrom rubella
kongenital.
Sindrom rubela kongenital (SRK)
adalah suatu kumpulan gejala penyakit
terdiri dari katarak (kekeruhan lensa
mata), penyakit jantung bawaan, gangguan pendengaran, dan keterlambatan
perkembangan, termasuk keterlambatan
bicara dan disabilitas intelektual. Sindrom
rubella kongenital disebabkan infeksi
virus rubella pada janin selama masa kehamilan dari ibu yang tidak mempunyai

kekebalan terhadap virus rubella

Penanganan Rubella
Rubella tidak membutuhkan penanganan medis khusus. Karena ini adalah
infeksi virus, maka proses penyembuhannya bersifat “Self Limiting Disease”
atau akan sembuh sendiri seiring dengan meningkatnya respons imun tubuh
atau meningkatnya kondisi tubuh. Pengobatan ditujukan untuk meringankan
gejala, namun bukan untuk mempercepat penyembuhan rubella.
Penanganan yang bisa dilakukan
antara lain :
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 Istirahat cukup
 Perbanyak minum untuk mencegah
dehidrasi
 Pemberian obat penurun panas
seperti paracetamol atau ibuprofen untuk menurunkan demam dan
meredakan nyeri pada sendi.
 Asupan makanan dengan bergizi
seimbang
Untuk janin yang masih dalam
kandungan, akan memerlukan pemeriksaan yang lebih mendetail baik sejak
dalam rahim maupun sesudah lahir.
Terapi ditujukan untuk memperbaiki
kelainan yang ditimbulkan. Jika terdapat
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sukrosa

IMUNISASI MR

katarak atau penyakit jantung bawaan
bisa dilakukan operasi, untuk gangguan
pendengaran dilakukan implantasi. Keterlambatan perkembangan yang sering
menyertai sindroma rubella kongenital
diterapi dengan berbagai macam terapi,
seperti fisioterapi, terapi wicara, okupasi
dan lain-lain, serta biasanya anak memerlukan sekolah khusus.

Pencegahan Rubella
Pada prinsipnya, karena penyakit ini
disebabkan oleh virus dan dengan gejala seperti infeksi virus pada umumnya,
maka pencegahan rubella antara lain :
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 Hindari berdekatan dengan seseorang
yang sedang terkena batuk pilek
 Meningkatkan kondisi tubuh dengan
lebih banyak menambah waktu istirahat, makan makanan yang bergizi
seimbang
 Untuk mencegah
infeksi rubella pada
janin, pada perempuan
yang akan merencanakan
hamil disarankan untuk mendapat
suntikan vaksinasi MMR (measles,
mumps, rubella).
 Imunisasi MR pada anak usia 9 bulan
sampai 15 tahun.

Untuk melengkapi imunisasi
dasar lengkap dan menekan
angka kesakitan serta kematian
pada anak, maka mulai tahun
2017 pemerintah akan menambahkan 3 vaksin baru yang salah
satunya adalah vaksin Measles
dan Rubela (MR). Imunisasi MR
diberikan untuk melindungi
anak Indonesia dari penyakit
kelainan bawaan seperti gangguan pendengaran, gangguan
penglihatan, kelainan jantung
dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi rubella
pada saat kehamilan. Satu dosis
vaksin memberikan perlindungan sebesar 95 persen selama
hidup, sama dengan kekebalan
yang disebabkan infeksi alamiah.
WHO merekomendasikan
vaksin rubella, terutama di negara-negara berkembang dengan
cakupan vaksinasi rubella masih
rendah. Vaksin dapat diberikan
sendiri atau bersamaan dengan
vaksin lain seperti measles/
campak dan mumps/gondongan (MMR) atau vaksin
yang diberikan bersama dengan mumps dan measles (MR).
Kampanye imunisasi
Measles Rubella (MR) adalah
suatu kegiatan imunisasi secara
massal sebagai upaya untuk
memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella
pada anak usia 9 bulan sampai
dengan 15 tahun, tanpa mempertimbangkan status imunisasi
sebelumnya.
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peRayaan HUT RI Ke-72

Tingkatkan Kebersamaan,
IIKB Gelar Aneka Lomba
Ikatan Istri Keluarga Besar (IIKB) PT Perkebunan Nusantara X
merayakan HUT Republik Indonesia ke – 72 tahun ini dengan
penuh kebersamaan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, IIKB
PTN X juga menggelar berbagai lomba, bedanya anggaran
untuk lomba tidak seratus persen berasal dari kas IIKB tetapi
50 persennya berasal dari dana patungan para anggotanya.
Laporan : Siska Prestiwati

Wajah-wajah penuh dengan kegembiraan terpancar dari para anggota IIKB
PTPN X yang sedang menggelar lomba
dalam rangka peringatan HUT RI ke-72
tahun di hall Kantor Pusat. Meskipun da-

lam kondisi prihatin, para istri karyawan
ini tetap menunjukan semangat untuk
terus berorganisasi dan meningkatkan
kemampuan diri agar bisa memberikan
energi positif kepada para suami mereka.
Wakil Ketua IIKB PTPN X, Rahayu
Mustaqim mengungkapkan organisasi
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ini sudah berjalan lama dan harus terus
berjalan bagaimana pun kondisinya.
Sebagai pemegang tongkat estafet, para
pengurus IIKB PTPN X sekarang ini juga
harus terus menjalankan roda organisasi
bahkan harus lebih baik dari sebelumnya.
“Seperti tahun-tahun lalu, tahun
ini kami pun merayakan HUT RI dengan menggelar lomba. Karena kondisi
keuangan yang harus bisa kami manage
dengan baik, maka kami berinisiatif dan
disetujui oleh semua anggota untuk
menanggung biaya lomba Agustusan ini
sebesar 50 persen dari dana patungan
dan 50 persen lagi dari uang kas IIKB,”
paparnya.
Ibu satu orang putri ini sangat bersyukur, karena semua anggota dengan
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ikhlas dan sukarela memberi sumbangan
untuk biaya penyelenggaraan lomba
agustusan ini. Dengan rasa kebersamaan
yang telah terbangun ini maka acara
lomba dalam rangka peringatan HUT RI
bisa terlaksana.
“Untuk lombanya ada tiga jenis
lomba yaitu lomba mengupas buah
nanas, lomba memasang dasi dan lomba
joget balon,” sebut Rahayu.
Perempuan berjilbab ini menjelaskan
untuk lomba mengupas buah nanas,
sengaja dipilih tidak lain untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan
para anggota IIKB. Selama ini, para ibu
sudah dimanjakan oleh pedagang buah,
pembeli buah nanas sekarang ini bisa
memilih mau beli buah nanas yang
masih ada kulitnya atau buah nanas yang
sudah dikupas bersih.
“Kami cukup bangga ternyata anggota IIKB masih terampil dalam mengupas nanas, daging buahnya masih ada
dan mata-mata nanas pun bisa dikupas
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dengan aktif
berorganisasi para istri setiap anggota ini
karyawan ini diharapkan adalah saudara yang
tetap bisa meningkatkan harus terus menkekompakan
pengetahuan, keterampilan jaga
dan kebersamaan
dan kemampuannya, dan untuk mendukung
yang tidak boleh dilupakan para suami agar bisa
bekerja dengan penuh
adalah bahagia.

dengan bersih,”
ungkapnya.
Begitu pula
dengan lomba
memasangkan dasi,
sambung Rahayu,
hal ini dilakukan tidak
lain agar kemampuan
dan keterampilan
anggota IIKB dalam membantu suami dalam memasang
dasi yang pada momen-momen tertentu dibutuhkan harus tetap dikuasai dengan baik oleh para istri. Sekali
lagi, para pengurus IIKB PTPN X cukup
bangga karena para peserta lomba masih
terampil dan piawai dalam menata dasi.
Sedang untuk lomba yang ketiga,
ungkap Rahayu, adalah lomba hiburan
yaitu joget balon yang melatih anggota
IIKB untuk terus bisa meningkatkan
kekompakan dan kerjasama tim. Dalam
lomba ini juga mengingatkan kepada
seluruh anggota IIKB PTPN X bahwa

tanggung jawab demi
kebangkitan dan kejayaan
PTPN X tercinta.
Sekali lagi, Rahayu menegaskan,
dengan aktif berorganisasi para istri kar
yawan ini diharapkan tetap bisa mening
katkan pengetahuan, keterampilan dan
kemampuannya, dan yang tidak boleh
dilupakan adalah bahagia. “Kalau istri
bahagia maka akan terbawa sampai
ke rumah, di rumah pun akan tercipta
keluarga yang bahagia. Kalau keluarga
bahagia maka para bapak juga bahagia,
dan pasti akan berpengaruh kepada
produktivitas bapak-bapak dalam bekerja,” tandasnya.
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Ilham Al-Anaam | it-sekper PTPN X

Bawa Produk Distro
ke Pasar Rakyat
Menjadi seorang karyawan di perusahaan besar bidang
perkebunan, tidak mambuatnya terlena dan berdiam diri.
Keinginannya juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang
lain, menjadi motivasinya untuk masuk ke bisnis baju distro.
Berbeda dengan penjual pakaian distro lainnya, Ilham menjajakan
dagangan di jalanan dan pasar kaget maupun pasar malam.
Laporan: Siska Prestiwati

Senja semakin gelap, deru kendaraan
di Jalan Jembatan Merah saling beradu
untuk kembali ke rumah masing-masing.
Dari puluhan kendaraan roda empat
yang memadati jalanan, tampak sebuah
mobil Daihatsu Ayla warna putih yang
sudah dinanti. Sebuah senyum langsung
menyambutnya, saat Ilham Al An’aam
membuka pintu. Tak perlu banyak waktu,
seorang perempuan yang duduk di balik
kemudi pun menginjak gas dan mereka
berdua melaju menuju ke Jalan Wonorejo
III Surabaya.
Sesampai di lokasi, ditemani sang istri

tercinta, Ilham siap membuka lapak baju
distronya. Sebuah tenda knockdown American Matic ukuran 2X2 meter sudah berdiri
dengan tegap, tangan trampilnya dengan
cekatan menata kaos, kemeja dan jaket pun
sudah ditata rapi mungkin agar menarik
pembeli.
“Ya, beginilah kegiatan saya setiap hari.
Pulang kerja, saya langsung jualan,” kata
Ilham yang sehari-hari bekerja sebagai
Technical Support & Infrastructure TI di PT
Perkebunan Nusantara X.
Kepada reporter PTPNX Magz, Ilham
mengungkapkan setiap pulang kerja, dijemput sang istri mereka langsung menuju
ke lokasi jualan dengan jam operasional
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mulai jam 18.00 - 22.00 WIB. Khusus untuk
hari minggu atau hari libur nasional, mereka akan berjualan pada pukul 06.00-11.00
WIB. Di hari Minggu, mereka berjualan di
Depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur
Jalan Indrapura sedang untuk hari libur
nasional, mereka berjualan di Masjid Al
Akbar Surabaya.
Ilham menceritaan awal mula dirinya
mulai berjualan, pada pertengahan tahun
2015 lalu, dirinya dan istri mulai tertarik
untuk berbisnis. Awalnya, mereka mencoba
berbisnis kuliner dengan berjualan makanan dan minuman ringan siap saji yang
dilakukan secara nomaden atau berpindahpindah tempat. Setahun berjalan, saat
produk mereka mulai banyak penggemar,
mereka mendapatkan ujian.
“Kendaraan yang satu-satunya kami
punya dan juga merupakan sarana transportasi usaha kami mengalami kerusakan
parah sehingga memerlukan perbaikan
serta membutuhkan waktu yang cukup
lama,” ungkapnya.
Mau tidak mau, ungkap Ilham memaksa
www.ptpn10.co.id
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mereka harus berhenti berjualan. Pada
Agustus 2016 tepatnya tiga minggu setelah
lebaran, dia bersama sang istri sepakat
untuk mencoba usaha berjualan Pakaian
Distro.
Ilham menambahkan selama ini sebuah
fashion distro selalu identik dengan lokasi
jual mesti di mall dan outlet tetapi mereka
tidak patah arang dan kami lakukan sebuah
terobosan untuk mencari pelanggan baru
dengan membawa hawa fesyen kawula
muda yang selalu update dengan menjualnya secara nomaden seperti usaha yang
sudah dilakukan sebelumnya.
“Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan
animo pembeli di luar prediksi saya,”
ujarnya dengan sumringah.
Untuk memperluas minat pembeli,
jelas Ilham, sampai berita ini diturunkan
dirinya masih terus berjualan dari pasar
malam ke pasar malam yang lain, tidak ada
pasar malam di Surabaya saja tetapi juga
pasar malam yang ada di wilayah Gresik
dan Sidoarjo. Kepada PTPNX Magz, Ilham
menyebutkan beberapa tempat dimana
dia biasa berjualan antara lain Jl. Wonorejo
III, Jl. Raya Dupak, Jl. Sutorejo, Jl Manukam Termina, Jl Gadel Sari, Jl Pradah Kali
Kendal. Untuk wilayah Sidoarjo biasa di Jl.
Ngampelsari, Jl Taman Pondok Jati, Desa
Luwung-Sukodono sedang untuk wilayah
Gresik biasanya dirinya berjualan di Desa
Manyar, Jl KH Ahmad Sahlan, Desa Suci dan
Desa Pongangan.
“Saya bisa berjualan dilokasi-lokasi
yang sudah saya sebut diatas, karena ikut
tergabung dalam sebuah paguyuban
dagang. Sehingga saya tidak pernah ketinggalan informasi kalau ada event besar
di tiga daerah tersebut bahkan beberapa
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kota lainnya,” papar alumnus Universitas
Narotama Surabaya ini.
Ilham mengungkapkan meskipun dirinya merupakan seorang karyawan BUMN,
ia dan sang istri mempunyai cita-cita untuk
menciptakan sebuah lapangan pekerjaan
yang bermanfaat untuk orang lain.
“Masak selamanya harus menjadi
karyawan, mengapa tidak berjuang untuk
bisa menjadi boss untuk diri sendiri dan
keluarga?” tegas ayah dari Marissa Ilhamia
Putri ini.
Masih menurut Ilham, demi tetap menjaga profesionalisme kerja, untuk waktu
kerja di kantor tetap seperti karyawan
seperti biasanya tanpa mengurangi jam
kerjanya di PTPN X sama sekali, sedangkan
waktu untuk jualan dilakukan setelah jam
4 sore hingga jam 10 malam. Tanpa mengurangi kualitas waktu khusus berkumpul
dengan keluarga, dirinya selalu menyedia-

kan waktu seminggu sekali untuk refreshing
bersama anak dan istri sekalipun hanya
dengan makan malam bersama di luar.
Ilham mengaku selama berjualan, dia
dan sang istri memang tidak mengajak
sang Marissa, putri semata mayangnya
yang baru berusia 6 tahun. Marissa ditinggal di rumah bersama kedua orang tuanya.
Namun, dia dan sang istri sudah sepakat,
mereka akan libur jualan dan menghabiskan waktu bersama sang buah hati setiap
hari Selasa.
Sebagai pedagang, Ilham mengungkapkan banyak cerita suka dan duka
yang dialami mereka. Ilham dan istri bisa
menjalin hubungan persaudaraan antara
pembeli/langganan, kenal dengan banyak
pedagang sehingga dapat bertukar pikiran.
Sedangkan dukanya adalah ketika musim
mulai berganti dari kemarau menjadi hujan, disitulah omzet dan target tidak dapat
terpenuhi seperti biasanya.
Saat ditanya tentang omzet paling besar yang pernah didapat, Ilham menjawab,
“Alhamdulillah, omzet terbesar yang pernah kami dapatkan adalah saat berjualan
di malam 25-29 Romadhon tahun 2017 di
Pagelaran acara tahunan kota Gresik yaitu
Festival Lelang Bandeng dimana total
omzet kotor yang kami dapatkan adalah
lebih dari Rp 20 juta”.
Selain berjualan di pasar malam, Ilham
juga memasarkan produk distronya mulai
dari kaos, kemeja, celana dan jaket yang
dibandrol mulai dari harga Rp 70.000 – Rp
235.000 secara online melalui Instagram @
Marisshop_Apparel.
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parade keindahan alam dunia

Coban Rais, Pesona
Alam Kota Wisata Batu
Coban dalam bahasa Jawa mengandung arti godaan. Tapi istilah coban di
sini dipakai untuk sebutan air terjun. Wisata alam Coban Rais adalah kawasan
wisata yang ada air terjunnya. Berada di Kota Wisata Batu (KWB). Tidak jauh
dari pusat KWB, hanya 50 menit dengan mobil/motor. Bagi para pemburu
destinasi wisata alam, Coban Rais adalah “godaan” untuk dikunjungi.
laporan: lutfil hakim

Ada beberapa coban (air terjun) di wilayah
KWB dan Kabupaten Malang . Semuanya
kawasan wisata dengan pemandangan
alam nan-indah dan atraktif. Selain Coban
Rais, ada juga Coban Putri, Coban Pelangi,
Coban Rondo, Coban Nirwana dan cobancoban kecil lainnya. Tapi Coban Rais paling
banyak dikunjungi, karena pengelola destinasi ini terus-menerus berbenah. Kawasan
ini memiliki pesona alam yang luar biasa
indah.
Kawasan wisata Coban Rais lokasinya

berada di lereng Gunung Parderman, di
ketinggian +1025 meter dari permukaan
laut. Ketinggian air terjunnya sendiri sekitar
20 meter dengan tingkat kecuraman 90
derajat dan pasok air yang lebat, sehingga
gerojokan air itu sangat deras seperti air
bah warna putih salju jatuh dari langit. Dari
kejauhan (di dalam kawasan) nampak seperti jutaan kubik air embun yang tumpah,
bening, segar dan indah.
Kanan-kiri kawasan Coban Rais merupakan tebing dan hutan hijau, ditingkahi
beberapa aliran sungai dengan air yang
jernih dan gemercik yang indah. Dulu ka-
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wasan ini disebut Coban Sabrangan, karena
untuk mencapai air terjun tersebut harus
menyeberangi belasan sungai yang deras
nan- bening. Kini untuk mencapai lokasi
itu sangat mudah, karena pengembangan
infrastruktur terus dilakukan.
Kawasan ini berada di atas – menyatu
dengan perbukitan hutan hijau di sekitar
Dusun Dresel, Desa Oro-oro Ombo, Kec
Kota, KWB - Jatim. Hanya 7 km dari pusat
kota. Tidak jauh dari lokasi kawasan wisata
Coban Rais ini terdapat hamparan padang
hijau yang biasa dipakai untuk kegiatan
camping, yaitu Bumi Perkemahan Coban
www.ptpn10.co.id
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Rais. Jika datang secara rombongan dan
ingin berlama-lama di Coban Rais, bisa memanfaatkan bumi perkemahan tersebut.
Jika Anda berkunjung ke KWB, mendatangi semua destinasi wisata yang ada di
sekitar kota, maka kunjungan Anda ke KWB
bisa dikatakan tidak lengkap - jika tidak menyempatkan mampir ke Coban Rais. Atau
seharusnya dibalik, berangkat dari rumah
tujuan utamanya adalah Coban Rais, baru
kemudian ke destinasi lainnya. Bisa merasa
rugi seumur-umur jika tidak mampir ke
tempat tersebut – karena menurut banyak
orang—merupakan yang terindah.
www.ptpn10.co.id

“Saya dari Jember datang ke KWB dengan tujuan utama kawasan wisata Coban
Rais bersama rombongan satu bus. Nanti
pulangnya mampir ke Museum Angkot di
KWB, kemudian pulang,” kata Eka Hadiati di
Taman BFG, Coban Rais.
Eka datang ke Coban Rais bersama
teman dan kerabatnya yang nota-bene satu
RW Perumahan Bumi Kaliwates Jember
menggunakan bus 52 orang. Dia mengaku
sudah pernah ke Coban Rondo yang masuk
wilayah Kabupaten Malang. “Sudah lama
saya mendengar tentang keindahan Coban
Rais, tapi baru kali ini kesampaian,” katanya.
Guna mencapai lokasi, sudah banyak
papan petunjuk di sepanjang jalan sebagai
guidance. KWB sudah melengkapi segala
sesuatunya, termasuk paket wisata melalui
travel ke sejumlah destinasi wisata including ke Coban Rais. Dari alun-alun KWB
ambil arah ke Studio Batu, ikuti terus papan
petunjuk sampai lokasi. Di kawasan itu ada
area parkir yang luas, kemudian pengunjung berjalan kaki menyusuri jalan diantara
lembah hijau sampai ke titik air terjun.
Tiket masuknya sangat murah, hanya
Rp10.000/kepala. Kesempatan yang
diberikan untuk bercengkerama bersama
keluarga dan kerabat di kawasan hijau itu
hingga pukul 15.00. Maka itu sebaiknya datang pagi ke Coban Rais agar bisa berlamalama menikmati keindahan alamnya. Tiket
masuk dilayani mulai pukul 07.30 WIB.
Namun tiket masuk tadi tidak bersifat
terusan ke sejumlah destinasi yang ada di
dalam kawasan Coban Rais. Sebab di dalam
itu juga ada Batu Flower Garden (BFG) yakni
taman bunga nan-indah (hamparan aneka
bunga) yang di dalamnya terdapat dua
spot (stage) untuk berfoto (selfi) yakni spot
LOVE dan spot FLOWER.
Pengunjung harus menambah tiket

khusus untuk masuk taman BFG sebesar
Rp25.000/kepala, sudah including jasa 3x
foto di masing-masing spot (total 6x foto)
plus mendapatkan file foto. Di BFG juga ada
ayunan indah berbayar Rp10.000, serta ada
stage photo I LOVE U dan ayunan kain diantara pohon pinus (@) Rp10.000, dan naik
Hammock Tower Rp15.000. Juga ada stage
gardu pandang dan sepeda gantung.
Di BFG pengunjung dilarang bawa
kamera, kecuali sudah mendapat izin
dari pengelola dengan kompensasi yang
telah ditetapkan nilainya. Sehingga total
biayanya ke Coban Rais sangat murah, plus
tarif parkir mobil Rp10.000. Tapi keindahan
dan kedamaian yang didapat sangat luar
biasa - yang terekan melalui foto-foto yang
dibawa pulang. Foto-foto dengan latar
pemandangan yang atraktif nan-indah. Di
BFG juga ada stage foto Merapi Park.
Tapi bagi mereka yang tidak berkenan
masuk ke taman BFG, tetap bisa menikmati
dan mengitari seluruh kawasan hijau Coban
Rais, khususnya di lokasi air terjun dengan
deburan air yang indah - cukup membayar
tiket masuk awal Rp10.000 dan parkir mobil
Rp10.000. Jadi totalnya cuman Rp20.000. Di
luar taman BFG pengunjung boleh melakukan aktivitas foto dengan kamera sendiri
tanpa dipungut biaya.
Di sekitar kawasan Coba Rais juga ada
beberapa air terjun kecil yang bisa buat
berfoto-foto sambil berbasah-basahan di
saat cuaca cerah bersama teman dekat dan
keluarga, misalnya air terjun Sri Gethuk dan
Curug Bidadari. Dengan hanya tiket masuk
dan uang parkir, anda bisa merasakan
kesejukan udara khas gunung dengan
pesona alam yang indah. Suasana menjadi
semakin damai manakala membawa bekal
makanan dan bersantab bersama di sekitar
lokasi.

PTPN X Magz | volume: 025 | Edisi Liputan: Juli - September 2017 | 77

dekblad

Coban Putri
Jika Anda berkunjung ke KWB dan ke Coban
Rais, maka perlu juga mampir ke wana wisata
Coban Putri yang terletak di Desa Tlekung,
Kecamatan Junrejo, masih wilayah KWB.
Wana-wisata ini terdapat air terjun yang tidak
kalah indahnya dengan coban-coban lainnya.
Sebagian masyarakat meyakini air terjun itu
dulunya pernah dipaki mandi oleh Putri Ken
Dedes dari Kerajaan Singasari, sehingga coban
itu diberi nama Coban Putri.
Kawasan hutan ini baru dibuka sebagai
destinasi wisata, namun sudah diminati pengunjung. Meski beda kecamatan, lokasi Coban Putri
tidak terlalu jauh dari Coban Rais. Sehingga
sayang sekali jika tidak menyempatkan mampir
ke kawasan wana wisata ini, karena sekitarnya
juga menyuguhkan pesona alam yang luar biasa
indah. Juga air terjun yang indah.
Akses menuju Coban Putri juga tidak
terlalu sulit. Pengunjung cukup lewat Jalur
Lingkar Barat KWB kemudian menuju Desa

Tlekung. Kendaraan bus atau mobil bisa parkir
di pintu utama. Lalu masuk ke kawasan wanawisata menggunakan ojek motor dengan jasa
Rp20.000. Untuk mencapai lokasi hanya bisa
menggunakan motor. Pengunjung yang bawa
motor bisa langsung le lokasi cukup bayar
tiket Rp8.000/kepala.
Kawasan wisata alam hutan ini berbeda
dengan Coban Rais yang dikelola oleh Perhutani dan Pemkot KWB. Kawasan Coban Putri
dikelola secara swadaya oleh masyarakat
sekitar hutan dengan arahan Pemkot KWB.
Meski demikian, keaslian alam dan jalan yang
berkelok terjal memberikan kepuasan tersendiri bagi pengunjung, karena sepanjang jalan
pakai motor menuju lokasi air terjun (+ 700
meter) isuguhi pesona alam yang atraktif.
Juga terdapat spot foto di Coban Putri,
yakni berupa Ayunan di ketinggian dengan latar
alam yang indah dan pas sekali untuk selfi, serta
stage foto Dewa. Lokasi kedua spot foto itu ter-
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letak sebelum masuk kawasan air terjun. Biaya
foto di kedua stage sangat murah yakni hanya
Rp5000. Air terjun Coban Putri juga bersih,
gemercik air bening dan hempasan embun tipis
semakin menambah keindahan alam sekitar.
Tahun lalu, Walikota KWB Edy Rumpoko
kepada redaksi Magz-X sudah pernah menyampaikan kabar tentang pengembangan
kawasan wana-wisata Coban Putri oleh
masyarakat sekitar hutan. “Pemkot KWB dan
Perhutani men-support kemandirian masyakarat sekitar hutan dalam mengembangkan
Coban Putri sebagai destinasi wisata alam.
“Semua itu untuk kemandirian ekonomi
masyarakat sekitar, selain untuk menunjang
kelestarian lingkungan hutan. Masyarakat
bersatu-padu membersihkan tebing air terjun
yang tadinya tertutup pepohonan rambat
sampai bersih, juga mendangkalkan sedimen
di sekitar bebatuan sekitar air terjun,” kata Edy
Rumpoko – kala itu.
www.ptpn10.co.id
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Coban Rondo
Kawasan wisata air terjun Coban Rondo
ini tidak berada di wilayah KWB. Tapi hanya
berjarak +12 Km dari KWB. Lokasinya berada
di desa Pandansari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Destinasi ini sudah populer
dikalangan wisatawan hingga mancanegara.
Karena pesona alamnya yang luar biasa
indah.
Kawasan wisata Coban Rondo lumayan
luas berupa perbukitan hutan nan hijau.
Sedangkan air terjun-nya sendiri memiliki
ketinggian 84 meter dengan kemiringan
tebing yang cukup curam, sehingga aliran air
cukup menggerojok keras ditingkahi kabut
awan putih di kala udara cerah – namun
terasa suhu pengunungan yang dingin.
Pasok air terjun itu berasal dari aliran
sumber mata air Cemoro Dudo dengan debit
150 liter per detik. Tampiasan butir-butir air
bening dan sebagian embun menambah
keindahan pesona alam destinasi wisata
ini. Ketinggian perbukitan kawasan Coban
Rondo +1.135 meter dari permukaan laut,
berlokasi di lereng Gunung Kawi.
Masyarakat sekitar ada yang meyakini
legenda bahwa nama air terjun ini terkait
dengan sejarah pertarungan antara Raden
Baron Kusuma yang berasal dari Gunung
Anjasmoro melawan Joko Lelono memperebutkan Dewi Anjarwati (dari Gunung Kawi).
Raden baron dan Dewi Anjarwati sejatinya
pengantin baru. Namun kecantikannya
diminati oleh Joko Lelono. Pertarungan para
www.ptpn10.co.id

lelaki itu berujung tewas keduanya, sehingga
Dewi Anjarwati menjadi Janda. Dari legenda
inilah nama air terjun tersebut diberi nama
Coban Rondo.
Menuju lokasi kawasan Coban Rondo
bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi
maupun kendaraan umum. Akses menuju
lokasi pun sudah sangat baik, yakni jalan ke
arah Kediri hingga Kecamatan Pujon. Kendaraan pribadi bisa sampai ke lokasi dengan
jalan berkelok namun pemandangannya
sangat sempurna. Bagi yang naik kendaraan
umum bisa sampai Kota Pujon lantas meng-

gunakan jasa ojek menuju lokasi.
Tiket masuk ke destinasi wisata ini juga
murah antara Rp8000 – 10.000/kepala. Pengunjung bisa menikmati sejumlah wahana
seperti outdoor learning dan area camping
ground yang luas. Di lokasi juga disediakan
aneka kendaraan seperti sepeda gunung,
berkuda dan kereta kelinci. Di sana juga ada
Fun Tubing dengan biaya Rp35.000/orang,
juga ada Paint Ball dengan paket 6 orang
150 peluru Rp450.000 dan paket 300 peluru
Rp750.000. Tersedia tempat parkir yang luas
dan toko-toko souvenir. Selamat mencoba.
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Bondowoso tawarkan wisata Paragliding

Melayang di Atas
Kawah Wurung
Kontur alam Kabupaten Bondowoso yang sebagian merupakan
perbukitan, menyimpan banyak keindahan pemandangan. Sangat
berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata, selain Kawah
Ijen yang sudah prominen (tersohor) di kancah perwisataan dunia.
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Laporan: Lutfil Hakim

Kawasan Perbukitan Megasari – yang
di sekitarnya juga tedapat Kawah Wurung, merupakan salah satu diantara
sekian banyak keindahan alam Bondowoso. Udaranya cukup dingin. Terdapat
hamparan dataran hijau luas di ketinggian Megasari. Sebagian merupakan padang rumput dengan kontur tanah datar
dan bergelombang, sebagian lagi savana
yang bermandikan cahaya matahari.
Lokasinya hanya ±50 km dari pusat
Kota Tape (Bondowoso) – tepatnya di
Kec Sempol. Kawasan perbukitan luas
nan hijau ini merupakan bagian dari
lereng Gunung Ijen. Menuju lokasi puncak Megasari di wilayah Curah Macan,
Kalianyar – jalannya sedikit berkelok.
Namun di kanan – kiri ketinggian itu bisa
menikmati hamparan perkebunan kopi
robusta – sebagian lagi arabika. Saat
musim berbunga, nampak dari atas –
hamparan bunga kopi itu seperti karpet
warna putih. Sungguh indah.
Pada sore hari, perbukitan ini sering
diselimuti kabut. Sehingga pengunjung

lebih memilih pagi hari. Selain murni
wisata alam, kawasan Megasari juga
dimanfaatkan sebagai tempat aktivitas
olahraga ekstrim, seperti sepeda down
hill, motor trail, ATV, berkuda, dan kini
juga dikenal sebagai salah satu tempat
kegiatan olahraga dirgantara jenis paralayang.
Kegiatan paralayang atau disebut
paragliding di kawasan perbukitan
Megasari lereng Gunung Ijen ini tidak
melulu sebagai sarana olahraga, tapi
juga dimanfaatkan oleh para wisatawan
untuk menikmati keindahan Kawah Wurung melalui terbang tandem. Dengan
paralayang, wisatawan bisa melayang –
layang melintas di sekitar Kawah Wurung
yang indah.
“Wisatawan bisa terbang melayang –
layang dengan membawa kamera tongsis mengabadikan pengalaman terindahnya di ketinggian dengan latar alam hijau
dan Kawah Wurung,” kata Eko Setiabudi,
salah satu aktivis Paralayang Bondowoso.
Puncak bukit Megasari ini merupakan yang kedua di Jawa Timur sebagai
tempat wisata memanfaatkan paral-
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ayang, setelah sebelumnya yang cukup
dikenal yakni kawasan Gunung Banyak
di Kota Wisata Batu (KWB). Namun perbukitan Megasari keindahan alamnya
dikenal lebih atraktif. Wisatawan bisa
terbang secara tandem untuk menikmati
keindahan kawasan itu secara lebih total
dari ketinggian.
Meski demikian, promosi mengenai
potensi wisata alam dengan memanfaatkan paralayang ini masih minim
publikasi. Belum digarap secara lebih
terjadwal. “Diperlukan jadwal permanen
atau kalender tetap kegiatan (di luar
jadwal kejuaraan) yang bisa dinformasikan secara luas, sehingga wisatawan dari
mana pun bisa lebih pasti memaket kunjungan wisatanya ke Bondowoso,” kata
Bambang Priambodo, praktisi promosi
pariwisata Jawa Timur.
Pemkab Bondowoso sudah mendo
rong destinasi wisata paralayang ini
untuk lebih diminati, diantaranya akan
melengkapi sarana dan prasarana
semacam clubhouse, termasuk melengkapi peralatan paralayang itu sendiri.
Ke depan, sarana pragliding ini sangat

www.ptpn10.co.id
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penting bagi Bondowoso, bukan hanya
sebagai sarana wisata – tapi juga dalam
kancah kejuaraan paralayang tingkat
nasional maupun internasional.
Bukit Megasari bahkan sudah menjadi site kejuaraan paragliding
tingkat nasional seri ke-4 pada
Oktober 2016 lalu dengan
tajuk: Paragliding Trip of Indonesia (TroI). “Meski relatif baru, site
paralayang di Megasari mampu bersaing dengan sejumlah
calon tuan rumah lainnya, sehingga ditetapkan menjadi tuan
rumah seri ke-4 TroI,” kata Eko.
Para atlit nasional paralayang
mengakui site Bukit Megasari
berpotensi menjadi salah satu
tempat tebaik bagi perkembangan olahraga paralayang ke depan. Lokasi alamnya yang atraktif
diselingi hamparan savana dan
perkebunan kopi yang luas,
cukup menyenangkan untuk terbang.
Ketinggiannya juga ideal yakni 1.698
meter di atas permukaan laut, serta ada
fasilitas hotel dan penginapan di sekitar
kaki bukit.
Kab. Bondowoso yang dikenal de
ngan sebutan “Republik Kopi” itu kini
juga menggiatkan aktivitas per-kopi-an
(on farm maupun off farm) sebagai salah
satu daya tarik wisata. Di tingkat off farm
(hilir) kini sedangkan dikembangkan
cafe-cafe dan kedai kopi, festifal kopi, dan
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seabreg kegiatan bertajuk “kopi” lainnya.
Jika festival kopi dipaket bersama wisata
terbang di atas kebun kopi dengan
paralayang, maka komplitlah Bondowoso
sebagai “Republik Kopi”.

Sumberdaya angin bagi
paralayang terdiri dua
macam, yakni dynamic
lift atau angin naik yang
menabrak lereng/buki, serta
angin naik yang disebabkan
karena thermal aflight
suittau disebut thermal lift.

Paralayang
Olahraga paralayang take off dari
sebuah lereng, bukit, atau gunung
dengan ketinggian tertentu memanfaatkan energi angin. Lokasi puncak bukit
Megasari memiliki sumberdaya angin
yang baik untuk melayangkan parasut
di angkasa. Sumberdaya angin bagi
paralayang terdiri dua macam, yakni
dynamic lift atau angin naik yang menabrak lereng/buki, serta angin naik yang

disebabkan karena thermal flight atau
disebut thermal lift.
Dengan memanfaatkan kedua sumber angin, penerbang dapat melayang
sangat tinggi dengan mencapai jarak
relatif jauh. Karena peralatan
paralayang cukup ringan (parasut, harness, parasut cadangan,
helmet) seluruhnya sekitar 10 –
15 kg. Juga sangat praktis dimasukkan ke dalam ransel punggung, termasuk alat pendukung
terbang lainnya seperti variometer, radio/HT, GPS, windmeter,
dan peta lokasi terbang.
Penerbang menggunakan
flight suit (baju terbang) serta
sarung tangan dan sepatu boot.
Jenis parasutnya berbeda-beda,
tergantung dari tingkat kemampuan dan berat badan penerbang. Kategorinya, parasut bagi
pemula, parasut bagi penerbang
menengah dan parasut penerbang mahir
dengan ukuran ukuran yang tersedia:
XS, S, M, L serta LL untuk terbang berdua
atau tandem.
Persepsi bahwa olahraga paralayang
berbahaya adalah tidak benar. Resiko
olahraga ini cukup rendah sepanjang
dilakukan dengan prosedur yang tepat.
Usia yang disarankan boleh terbang
antara 14 – 60 tahun. Lebih dari 60 tahun
boleh saja sepanjang sehat jasmani –
rohani.lh
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nira

kuliner nusantara

Olahan Minuman
dengan Nitrogen Cair
Olahan kuliner terus berkembang. Tidak hanya dari bahan-bahan yang digunakan,
metode pengolahannya pun terus berinovasi. Salah satunya adalah penggunaan
gas nitrogen dalam beberapa jenis olahan makanan dan minuman. Beberapa yang
sedang menjadi trend saat ini adalah penambahan nitrogen untuk kopi dan es krim.
laporan: SAP JAYANTI

‘Ngopi’ saat ini sudah menjadi gaya
hidup. Setelah era ngopi di kafe merk
asing sudah berlalu, gaya hidup minum
kopi kemudian berkembang dengan
mencari kafe yang menyediakan berbagai macam jenis kopi dengan beraneka
ragam cara pengolahannya (brewing).
Jika umumnya kopi disajikan panaspanas, beberapa tahun terakhir muncul
‘aliran’ cold brew atau kopi dingin. Salah
satunya adalah Nitro Coffee yang menyajikan kopi hitam tanpa gula dalam
kondisi dingin.
Nitro Coffee sebenarnya sudah eksis
sejak 2014. Nitro coffee adalah variasi lain

dari cold brew sehingga ia juga disajikan
dengan menggunakan air dingin atau
es. Penyeduhan menggunakan air dingin menjadikan berbagai rentang rasa
kopi bisa diekstraksi seutuhnya, artinya
kopi pun menjadi tidak terlalu asam tapi
memiliki rasa yang lebih lembut.
Bentuk nitro coffee sedikit mirip dengan bir karena gelembung-gelembung
busa yang menempel di atas permukaannya. Hal itu disebabkan karena kopi ini
diinfusi dengan nitrogen. Setelah menyeduh kopi cold brew dengan cara biasa,
kopi dipindahkan ke dalam tabung atau
bejana khusus yang gas oksigennya telah
dikeluarkan.
Setelahnya, nitrogen pun dipompa
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ke dalam. Nah proses infusi nitrogen ini
berbeda-beda oleh setiap coffee shop/
café. Ada yang memrosesnya hanya
dalam hitungan jam, ada juga memrosesnya secara perlahan-lahan hingga
memakan waktu 5 hari–seminggu.
Bagaimana rasanya?
Infusi nitrogen setidaknya jadi ikut
memengaruhi rasa dan tekstur kopi.
Menurut para master yang khusus
menekuni cold brew, jenis ini memberikan semacam sensasi berbeda. Diane
Aylswoth, direktur yang khusus mengepalai bagian cold brew di Stumptown Coffee Roasters menyebut bahwa dibandingkan cold brew biasa, versi nitro coffee
ini terasa lebih tajam dan sedikit manis.
www.ptpn10.co.id
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Di sisi berbeda, para penggemar
kopi ada yang beranggapan bahwa nitro
coffee terasa lebih creamy, meskipun
disajikan hitam. Artinya, bagi pecinta
kopi ‘garis keras’ yang biasanya anti jika
ada gula atau susu yang dimasukkan
ke dalam kopi, jenis ini barangkali tidak
akan terlalu spesial selain hanya terlihat
keren saja.
Barista Coffee Toffee MERR Surabaya,
Yoti Rike Natalia mengatakan di kafe
tempatnya bekerja, ada empat macam
pilihan Nitro Coffee. Mulai dari yang mild,
bold, palm sugar nitro coffee dan latte
nitro coffee. ”Yang bold itu sama seperti
double shot espresso,” ujarnya. Sedangkan palm sugar, seperti namanya, dalam
penyajiannya sudah dicampur dengan
brown sugar atau gula nira. Sedangkan
untuk latte terdiri dari tiga pilihan rasa
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yaitu vanilla, caramel dan mocca.
Karena dingin, kopi jenis ini memang
nikmat diminum saat siang terik atau
sore ketika tubuh sudah penat dan membutuhkan suntikan kafein namun kopi
hitam panas dirasa terlalu berat.
Kopi ini tidak disajikan bukan di
cangkir, melainkan di gelas tulip untuk
menunjukkan gelembung-gelembung
mini yang tercipta. Walau tidak terlalu
terasa pahit bahkan cenderung manis,
kopi ini cukup bisa bikin mata melek
karena efek nitrogen yang meningkatkan
penyerapan kafein.

Es Krim Nitrogen
Nitrogen ice cream memiliki keistimewaan dari cara pengolahannya yang
mencampurkan nitrogen cair dan bahan
es krim kemudian dimixer bersamaan
dengan high speed yang akan membekukan cairan tersebut menjadi es krim
seketika.
Proses pembekuan cuma berjalan
2 sampai 3 menit. Jadi, es tak perlu
dibekukan di freezer yang membutuhkan kurun waktu lama. Es krim
juga lebih fresh lantaran tidak
membutuhkan bahan pengawet serta memiliki tekstur
lebih lembut, lantaran butiran
kristal es yang dihasilkan lebih

kecil.
Menurut Ronald Prasanto dari Ron’s
Laboratory (Molecular Gastronomy
gelato) penggunaan nitrogen cair dalam makanan disebutnya aman karena
ada perhitungannya. Hanya saja bagi
pekerjanya, memasak dengan nitrogen
cair tidak boleh di ruang tertutup karena
sifat nitrogen yang cepat menghilangkan
oksigen.
Di Indonesia, LIN Artisan Ice Cream
di Jakarta bisa jadi merupakan gerai es
krim pertama yang menyajikan es krim
lembut, padat nan lezat melalui penggunaan Liquid Nitro atau Nitrogen Cair di
Indonesia.
Astrid H.W selaku konseptor serta
pemilik LIN Artisan Ice Cream ingin
memberikan warna baru serta memperkenalkan teknik pembuatan es krim
modern dalam waktu singkat yang dapat
menghasilkan es krim lezat yang lembut,
pada tanpa butiran es dan sangat bernutrisi bagi masyarakat.
Astrid yang telah mempelajari beragam teknik pembuatan es krim di luar
negeri ini juga menambahkan bahwa
nitrogen cair merupakan satu dari beberapa pendingin yang dapat kontak
langsung dengan bahan pangan tanpa
menyebabkan efek samping seperti
hambar dan tak berasa.
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bagasse
bugar dan sehat

Tren Olahraga
Kalangan Eksekutif
Bangun tidur kesiangan, atau terlalu sibuk
di pagi hari karena ada ekstra kegiatan
di kantor, tak lagi jadi alasan untuk tidak
berolahraga. Kebiasaan lari atau jogging di
pagi hari bisa digantikan pada malam hari.
Kini Night-Run (olahraga lari malam hari)
telah menjadi tren, bukan hanya di kotakota besar dunia, tapi juga di Indonesia.
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Bagi mereka yang “kehidupannya” memang lebih banyak di malam hari
sehingga bangun tidurnya siang, maka night-run adalah pilihan yang tepat.
Meski demikian jadwal (waktu) night-run disarankan tidak terlalu malam,
dan sebelum memulai harus bisa memastikan kondisi tubuh sedang sehat
atau tidak. Jika kurang sehat, sebaiknya ditunda dulu. Dan bagi yang merasa
sehat disarankan tidak melakukan secara berlebihan.
Hampir di semua kota besar di beberapa negara, termasuk di Indonesia
seperti Jakarta, Bandung , Surabaya, dan kota besar lainya, night-run kini
mulai jadi tren. Bahkan ada beberapa kantor yang (setengah) mewajibkan
karyawan-nya melakukan lari bareng malam (night-run) sedikitnya 2X seminggu, setelah aktivitas kerja selesai.
Begitu juga kalangan ekskutif yang banyak bekerja hingga larut malam,
lebih memilih menyela waktu kerjanya untuk lari atau jogging malam walau hanya sebentar, dibandingkan harus lari atau jogging di pagi hari
ketika badannya masih terasa capek. Kini night-run sudah menjadi tren di
kalangan ekskutif.
Memang, pilihan olahraga lari di pagi hari (morning run/morning jogging) adalah lebih baik. Tapi bagi yang tidak memiliki waktu di pagi hari,
night-run adalah solusi terbaik daripada tidak olah raga sama sekali.
Sejumlah referensi seputar informasi kesehatan tidak ada yang
melarang aktivitas lari di malam hari. Hanya saja ada beberapa persyaratan
ringan yang mesti diperhatikan atau menjadi pertimbangan.
Lari di malam hari, yang notabene tidak ada terik panas matahari, suasana batin menjadi lebih nyantai dan fun. Apalagi dilakukan secara bebarengan dengan teman-teman dekat. Pendar lampu kota yang indah, terlebih
jika ada fasilitas pedestrian (trotoar) yang memadai, semakin melengkapi
kenyamanan night-run. Bukan hanya phisik yang bugar, tapi pikiran juga
fresh.
“Sudah setahun lebih saya rutin night-run, karena aktivitas pekerjaan
lebih banyak tengah malam – antara jam 24.00 hingga dini hari. Saya importir dan rekanan saya banyak di negara yang jamnya berbalikan dengan
Indonesia. Sehingga komunikasinya di sana siang hari - di sini tengah
malam. Maka itu saya memilih night-run antara jam 19.00 – 22.00,” kata Fajri
Alfian, pengusaha importir di Surabaya.
Fajri Alfian tidak sendirian. Beberapa koleganya kalangan ekskutif yang
juga memiliki jam malam, sering lari bareng dengannya. Minimal sekali seminggu. “Olahraga jangan terlalu diforsir, apalagi di malam hari. Lari diselingi
jalan, yang penting gerak dan ketemu teman-teman. Bukan hanya fisik yang
fresh, tapi juga pikiran. Karena night-run menyenangkan,” katanya.
Menurut Fajri, night-run bersama-sama temannya itu lebih kepada
(hanya) menjaga kebugaran tubuh. Tidak untuk berlatih mengikuti lomba
night-run yang kini mulai banyak digelar di beberapa kota besar. “Kami
tidak membentuk komunitas khusus. Sekedar fun-run. Pesertanya gantiganti, mana yang sempat saja. Tapi kebanyakan teman lari kami adalah
kalangan ekskutif.”
Di negara lain, kegiatan night-run sudah menjadi bagian penting.
Seperti di Boston –Massachusetts – USA, misalnya, night-run sangat populer di
kalangan masyarakat dan pelajar. Bahkan ada run-way khusus untuk nightrun dengan penerangan lampu hanya di atas jalan. Juga tersedia lembaga
yang memberikan kursus night-run untuk persiapan lomba. Karena di Boston
seringkali lomba night-run digelar. Juga di beberapa kota besar di AS.
Di Eropa, night-run juga sangat populer. Bahkan di Berlin – Jerman,
pada April 2017 lalu ada lomba night-run yang digelar di landasan pacu
pesawat bandara internasional Flughafen. Acaranya disebut “Airport Night
Run”. Meski lomba ini kali pertama, tapi diikuti oleh 5.300 peserta. Pencahayaan di landasan pacu pesawat memberikan suasana yang sangat spesial.
Ke depan lomba night-run di bandara Flughafen Berlin Brandenburg
GmbH ini akan dirutinkan jadwalnya. Target pesertanya bukan hanya
orang Jerman saja, tapi juga dari beberapa kota lain di Eropa. Manajemen
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Flughafen juga menyediakan space khusus di sekitar bandara untuk nightrun di hari-hari biasa (di luar jadwal lomba).
Flughafen juga menyediakan lembaga pelatihan khusus bagi persiapan
lomba night-run. Peserta bebas memilih lima disiplin ilmu yang berbeda,
diantaranya: lari setengah maraton, lari 10 km, jalan 10 km, dan reli tim 4x4
km. “Kami berharap publik bisa memanfaatkan fasilitas di Flughafen. Ini
jalur night-run paling istimewa di Berlin,” kata Engelbert Lütke Daldrup,
CEO Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, seperti dilansir dari laman resmi
airport tersebut.
Di Indonesia, lomba night-run sudah beberapa kali digelar. Baik diselenggarakan oleh komunitas, atau pun lembaga lain. Ada skala lokal, juga
nasional. Pada September 2017 lalu, misalnya, produk pakaian olahraga
merek Puma menggelar “Puma Night Run Indonesia 2017” bertempat di ICE
Bumi Serpong Damai (BSD) - Tangerang.
Konsep yang diusung Puma Night Run Indonesia 2017 cukup menarik,
yakni race village. Peserta berlari di malam hari menyusuri rute kampung
yang disiapkan panitia. Sepanjang jalur lari, dipenuhi gemerlap cahaya
lampu sehingga suasana semakin menarik. Kategori lari yang dilombakan
antara lain: 6K dan 12K dengan sub-kategori individu putra dan putri, serta
grup putra dan putri.
Di Jawa Timur, beberapa kota-kabupaten juga sudah ramai kegiatan
night-run. Bahkan sudah ada lomba yang digelar oleh komunitas. Di Surabaya sendiri sudah berulangkali digelar lomba night-run. Bahkan pernah
digelar “Dolly Night Fun Run 2017” sekitar Juni lalu oleh “Komunitas Bicara
Surabaya” dengan mengambil rute kawasan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan.
Gelaran “Dolly Night Fun Run 2017” menjadi menarik karena rutenya
nota-bene napak-tilas eks kawasan lokalisasi terbesar di Asia yang berhasil
ditutup oleh Pemkot Surabaya. Pesertanya mencapai ribuan orang, dan
menariknya hampir seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya,
Polrestabes dan Kejaksaan Negeri Surabaya, ikut terlibat pada gelaran lari
malam tersebut sebagai peserta.
“Kami akan mengkaji kemungkinan Dolly Night Fun Run 2017 bisa
digelar secara rutin setiap tahun,” kata Budi Sugiharto, salah satu tokoh di
“Komunitas Bicara Surabaya”.
Masih di Surabaya, pada 21 Oktober 2017 lalu juga telah digelar
“Brawijaya Beach Night Run” (BBNR) dengan mengambil lokasi di kawasan
Kenjeran, pantai timur Kota Surabaya. Gelaran “lomba lari malam” ini bagian
dari rangkaian peringatan HUT TNI ke-72 oleh Korem 084/Bhaskara Jaya.
“BBNR 2017” ini merupakan yang ketiga-kalinya. Selain diikuti oleh
kalangan internal TNI AD, lomba ini juga diikuti lebih dari 3500 perserta
masyarakat umum dari sekitar Surabaya, Mojokerto, Bangkalan, Gresik dan
Sidoarjo. Bahkan tahun lalu ada yang dari Bandung. Lomba night-run ini
dibagi dua kelas, yakni 6K dan 10K dengan total hadiah Rp32 juta.
Di luar lomba, aktivitas night-run di Surabaya sangat marak dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sudah banyak klub dan komunitas lari yang
lagi “gandrung” melakukan “lari malam”. Sebutlah misalnya, ada Eiger Night
Run, Kendos, IndoRunners dan lainnya.
Meski sudah menjadi tren, namun kegiatan night-run tidak disarankan
bagi mereka yang punya kebiasaan tidur sore, karena aktivitas tubuh akibat
night-run bisa menganggu ritme tidur. Sedangkan bagi pegiat night-run
juga tidak disarankan untuk mengambil lokasi yang banyak ditumbuhi
pepohonan (seperti taman) karena produksi karbondioksida malam hari
tidak baik dhirup manusia.
Selain itu, para pegiat night-run disarankan memperhatikan beberapa
hal sebelum melakukan aktivitasnya, misalnya kostum yang dikenakan
adalah sepatu lari dan kaos lari berwarna terang. Memanfaatkan trotoar
untuk keamanan lalu-lintas. Pilih rute yang terang. Kalau tidak, sebaiknya
mengambil jalur berlawanan arah. Jika dilakukan secara rombongan, maka
night-running harus dipandu oleh leader dengan kelengkapan memadai
seperti headlamp dan lampu tongkat.
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tradition and heritage

Kenalkan Wisata Alam
Lewat Jazz Festival
Lantunan music jazz ciptaan Paul Brownlee McCandless Jr - berjudul
Bayonne menghentak panggung musik “Jazz Gunung Bromo” pada
Agustus 2017 lalu. Semua penonton yang berada di kelas festival
maupun di vip/vvip tertegun menyaksikan penampilan jazzer gaek
Paul McCandles (70th) pada lagu itu yang memainkan soprano saxophone,
diiringi trio musisi yang tergabung dalam grup Charged Particles asal USA.

S

Laporan: Lutfil Hakim

iapa sangka, Paul McCandles (asal Pittsburgh, USA) yang
berulangkali memenangkan Grammy
Award untuk kategori
Best Jazz Instrumental itu tampil di atas
gunung Bromo di Desa Wonotoro – Kec
Sukapura, Probolinggo. Ditingkahi
iringan kelompok Charged Particles,
sebuah grup musik asal Portola Valley
– California (Murray Low/keyboards,
Aaron German/akustik&bass electric,
Jon Krosnick/drums).-, kian menyempurnakan performa pelaksanaan
“Jazz Gunung Bromo 2017”.
Repertoar trio musisi Charged Particles itu dikenal ahli memadukan jazz
dengan unsur musik latin, funk, etnik,
musik klasik, dan genre lainnya. Juga
terbiasa mengiringi campuran orkestrasi kompleks dan instrumen solo dengan
improvisasi yang rumit. Termasuk
mengiringi lagu-lagu McCandle lainnya
berjudul Punch, The Glide, Turning to
You, dan Two Moons melalui ‘rumitnya’
permainan klarinet dan saxophone
Paul McCandles.
“Luar biasa,” kata Mamat Rudiansyah, pengunjung asal Surabaya yang

mengaku rutin mengikuti gelaran
“Jazz Gunung Bromo”. “Saya termasuk
pengagum lagu – lagu karya Paul McCandles. Kali ini bisa nonton langsung
penampilannya di atas gunung Bromo.
Iringan kelompok Charged Particles
kian menguatkan kualitas lagu-lagu
Paul McCandles,” kata Mamat.
Tampilnya Paul McCandles dan kelompok Charged Particles adalah gambaran betapa “Jazz Gunung Bromo”
adalah pentas musik jazz berskala internasional. Musisi lokal yang ikut tapil di
pentas jazz tahunan itu pun para musisi
yang sudah terbiasa pentas di ajang
musik jazz internasional. Sebutlah
misalnya nama Indra Lesmana, Dewa
Budjana, Dwiki Darmawan, dan para
jazzer lainnya.
Perhelatan “Jazz Gunung Bromo”
hanyalah salah satu dari kalender pementasan musik jazz di alam terbuka.
Selain itu juga ada beberapa festival
jazz sejenis, diantaranya: Ijen Summer
Jazz dan Beach Jazz Festival (keduanya
di Banyuwangi, Jatim), Jazz di Atas
Awan Dieng Culture Festival (Jateng),
Prambanan Jazz dan Ngayogjazz (keduanya di Yogyakarta), Maratua Jazz
(Berau, Kaltim), Mahakam Jazz Fiesta
(Samarinda, Kaltim), dan Jazz Pinggir
Kali (Purbalingga, Jateng).
Semua festival Jazz itu dimaksud-
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kan untuk lebih mengenal wisata alam
Indonesia. Musik jazz sebagai simbol
kemerdekaan (bebas improviasasi)
sangat tepat saat digelar di alam terbuka sebagai ekspresi kebebasan.
Awalnya, musik jazz yang nota-bene
berkembang di New Orleans, USA pada
awal abad 19 adalah musik kaum budak
yang ingin bebas.
Kini musik jazz sudah bebas
sebebas-bebasnya berekspresi dan
berimprovisasi, yang pada konteks keIndonesia-an (kini) dicoba ditampilkan
di alam terbuka sebagai simbol kebebasan. Sekaligus mengenalkan potensi
wisata alam dan budaya Indonesia ke
wisatawan mancanegara.
Pada Jazz Gunung Bromo atau biasa
disebut Jazz Gunung, misalnya, penonton sekaligus bisa menikmati indahnya
wisata alam pegunungan Bromo.
Sebuah pagelaran musik
berlatar alam yang
sangat indah,
di ketinggian sekitar 2000
m dia atas
permukaan laut
dengan suhu cukup
dingin. Genre musik
yang dikedepankan adalah jazz
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trash
bernuansa etnik, selain jenis jazz lainnya. Sehingga komplit, pengunjung
bisa dapat ketiganya: musik, alam dan
budaya.
Nama Sigit Pramono, seorang
bankir terkemuka, disebut-sebut
berperan penting atas lahirnya event
tahunan Jazz Gunung. Bersama dua
rekannya yakni Butet Kartaredjasa
dan Djaduk Ferianto, Jazz Gunung
berhasil dihelat apik dan telah mencuri
perhatian para seniman dan pencinta
musik jazz, sekaligus mencuri hati para
wisatawan lokal maupun mancanegara.
Sigit Pramono juga disebut-sebut
berada di balik suksesnya gelaran
musik jazz di atas Gunung Ijen yang
terlaksana secara rutin tahunan, yakni
Ijen Jazz Festifal. Tentu besama Bupati
Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Khusus tahun ini mengambil thema:
“Ijen Summer Jazz 2017”. Hanya saja
gelaran musik jazz di Gunung Ijen di
Kec Licin, Banyuwangi ini penunjungnya tidak sebanyak di Amfiteater Jiwa
- Jawa Resort Bromo. Penontonnya
dibatasi 300 orang dengan pertimbangan eksklusifitas .
“Ijen Jazz Festival maupun Jazz Gunung harus diakui telah menjadikan kawasan wisata Gunung Ijen dan Bromo
makin dikenal di mancanegara. Alamnya sejak dulu
memang indah. Tapi
kreativitas penyelenggaraan pentas
musik jazz menjadikan daya
tarik
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wisatawan ke Ijen dan Bromo kian
bertambah,” kata Bambang Priambodo,
dari Badan Pengembangan Pariwisata
Jatim.
Pementasan Ijen Jazz Festival biasanya melekat pada kalender tahunan
Banyuwangi Experience yang rangkaiannya menyuguhkan aneka pertunjukan seni budaya lokal dan musik jazz di
alam terbuka, bertempat di amfiteater
Jiwa Jawa Resort Ijen. Lokasinya ditingkahi indahnya pemandangan lereng
gunung Ijen. Alamnya sangat atraktif.
Hanya orang-orang berselara tertentu
yang bisa merealisasi pementasan
karya seni di atas ketinggian gunung.
Pada rangkaian budaya Banyuwangi Experience, selain jazz festival juga
ada event ‘Festival Gandrung Sewu’
yang menampilkan 1000 penari khas
Banyuwangi-an. Juga ada event balap
sepeda ‘International Tour de Banyuwangi Ijen’ yang pada 2017 diikuti
peserta dari 29 negara.
Kreativitas Pemkab
Banyuwangi terkait
Jazz Festifal
ternyata
bukan

hanya di atas gunung, tapi juga di tepi
pantai. Sebab kabupaten di paling
timur Pulau Jawa itu juga ada kalender
‘Banyuwangi Beach Jazz Festival’ (BBJF)
yang rutin digelar setiap tahun. Sejauh
ini lakosinya masih mengambil tempat
di Pantai Boom, pinggir Selat Bali.
Hampir semua artis jazz nasional
sudah pernah berbagi panggung di
pentas BBJF. Pada gelaran musik di
pantai ini biasanya panggung didukung
oleh multimedia efek sehingga bisa
menambah keindahan pantai wisata
tersebut.
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“Mengelola sektor pariwisata tidak
bisa lepas dari kegiatan budaya dan
seni. Diperlukan kreativitas tinggi untuk
menjual potensi wisata yang sebenarnya
sejak jaman dahulu tempat wisata itu
sudah ada. Kami akan terus menggali
potensi alam yang ada, dikombinasi dengan kegiatan seni dan lainnya – termasuk
jazz festival,” kata Abdullah Azwar Anas,
Bupati Banyuwangi.
Gunung dan pantai, kata Anas, membawa nuansa tersendiri dalam dunia seni
pertunjukan. Bisa mengantarkan suasana
pertunjukan lebih atraktif. Sekaligus bisa
menjadi ajang untuk mengenalkan lebih
dekat potensi wisata dan kearifan alam,
baik pantai maupun gunung yang sudah
menjadi icon budaya asli nasional seak
jaman dahulu.

Musik Pemersatu
Kenapa memilih jazz sebagai icon
festival musik alam, kenapa bukan dangdut, pop, atau keroncong? Tentu pilihan
genre musik jazz bukan tanpa latarbelakang. Musik jazz, sejak dulu dikenal
sebagai musik yang ekspresif, bebas, luas
dan terbuka. Musik jazz improvisasinya
bisa ke mana-mana, termasuk mengakomodir genre musik lainnya . Maka itu
pada pementasan Jazz Gunung, nuansa
etnik selalu dikedepankan.
Mendatangkan jazzer Paul McCandles dan Charged Particles dari USA,

misalnya, itu bagian dari upaya pengentalan bahwa jazz bisa memasukkan
unsur musik lain seperti musik latin, funk,
etnik, musik klasik – sebagaimana keahlian kelompok Charged Particles. Pada
Jazz Gunung Bromo 2017 , panitia juga
mendatangkan gitaris jazz latin dari Brasil
yakni Chico Pinheiro.
Chico Pinheiro dikenal sebagai komposer orisinalitas latin dengan kematangan berguitar yang unik. Albumnya yang
brjudul ‘Meia Noite Meio Dia’ mendapat
perhatian serius dari beberapa pengamat
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musik dunia, dan masuk dalam ‘Top 10
Brazilian Album’. Tampilan Chico Pinheiro dengan lagu-lagu jazz latin membuat Jazz Gunung 2017 makin kental
ragam musiknya.
Jangan lupa, pada Jazz Gunung Bromo 2017 juga telah memasukkan unsur
dangdut di beberapa lagu yang dijahit
secara-nge-jazz melalui vocal merdu
Soimah. Ini mengesankan bahwa jazz
adalah musik pemersatu, yang bisa
menerima keberagaman. Semua genre
musik bisa dijahit dalam aransemen jazz.
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Bahkan bisa lebih enak didengar dari
lagu aslinya.
Selain Soimah, pada Jazz Gunung Bromo 2017 tercatat sederet artis
jazz papan atas yang ikut meramaikan,
diantaranya Sono Seni Ensemble, Ring
of Fire Project feat, Idang Rasjidi, Maliq
& D’Essentials, Monita Tahalea, Glenn
Fredly, Indra Lesmana, Keytar Trio, Sri
Hanuraga Trio feat, Dira Sugandi, Surabaya All Stars, dan beberapa jazzer lainnya.
“Jazz adalah kemerdekaan berekspresi dalam bermusik,” kata Sigit Pramono, salah satu pandega Jazz Gunung,
dalam satu kesempatan. “Musik jazz juga
menggambarkan keberagaman sebagaimana keragaman budaya Indonesia
yang bisa disatukan. Indonesia seperti
musik jazz, bisa menyatukan berbagai
aliran musik,” tambahnya.
Pagelaran musik jazz luar ruang
seperti di Indonesia ini sudah lumrah di
beberapa tempat di banyak negara. Baik
ruang terbuka di perkotaan, maupun
ruang terbuka alam (gunung dan pantai). Tapi semua itu dimaksudkan untuk
mendorong sektor pariwisata. Misalnya
festival jazz di tengah ladang anggur
Chateau l’Hospitalet, dekat Narbonne,
Perancis Selatan. Setiap musim panas
digelar The Hospitalet Jazz Festival dengan kapasitas 1.400 pengunjung.
Kemudian Di Warsawa, Polandia,
tepatnya di Old Town Square, rutin
digelar International Open Air Jazz
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Festival. Sekitar 300 – 4000 orang datang
menyaksikannya. Ada juga The Malta
International Jazz Festival yang digelar
di ruang terbuka dekat Grand Harbour, di
Ta ‘Liesse – Valletta. Jazzer dunia seperti
John Scofield, Al Di Meola, dan Chick
Corea pernah tampil di sana.
Di Swiss, juga digelar rutin The
Montreux Jazz Festival berlokasi di di
garis pantai Lake Geneva’s. Festival jazz
tahunan ini diklaim sebagai yang terbesar kedua di dunia setelah Montreal Jazz
Festival (Kanada) yang biasanya digelar
di lapangan terbuka di Quartier des Spectacles setiap hari, gratis.
Juga ada beberapa jazz festival
lain yang gaungnya mendunia, seperti
The New Orleans Jazz & Heritage Festival

– USA, The Newport Jazz Festival – USA,
Jazz in Marciac - Perancis, Paris Jazz Festival - Perancis, Copenhagen Jazz Festival
– Denmark, Vancouver International Jazz
Festival - Kanada, Nice Jazz Festival - RivieraPerancis, dan event jazz lainnya.
Dalam mengembangkan sektor
pariwisata, harus diterapkan konsep
Triple A, yakni Atraksi, Akses, dan Amenitas. Demikian kata Menteri Pariwisata
Arief Yahya dalam berbagai kesempaan.
Gelaran “Jazz Gunung Bromo” merupakan Atraksi yang menarik. Kemudian, untuk mencapai ke “atraksi” itu diperlukan
Akses berupa transportasi. Tapi di sekitar
atraksi juga diperlukan Amenitas seperti
hotel, restoran, cafe, souvenir shop dan
pendukung lainnya.
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prof-it
teknologi

Transfer Data
Secepat Cahaya
Oleh: Mukhlis Thohari
Asisten Urusan Pengembangan Software TI – SekPer PTPN X

Tahu kah kamu? Saat ini sudah ditemukannya
alat untuk mentransfer data 100 kali
lebih cepat dibandingkan dengan
Wi-Fi. Di tengah pesatnya
perkembangan teknologi
informasi, hal tersebut tentu
merupakan sebuah kabar baik
yang dinantikan pengguna gadget
di era serba digital. Juli 2011, seorang
professor dari University of Edinburgh
bernama Harald Haas, yang merupakan
penemu dari teknologi ini mempertontonkan satu teknologi
yang dinamakan Visible Light Communication, atau disebut juga
sebagai Light Fidelity, LiFi di acara TED Global.

led
lamp

server
streaming
content
internet

lamp driver
receiver dongle

photo
detector

received
app data

Prinsip Dasar Li-Fi
Lampu LED dilengkapi dengan teknologi pemrosesan sinyal (di
bawah) mengalirkan data melalui cahaya pada kecepatan ultra tinggi
ke alat detektor foto. Sebuah receiver dongle mengubah gelombang
amplitudo menjadi sinyal listrik, kemudian dikonversi kembali
menjadi aliran data dan dikirim ke komputer atau perangkat mobile.
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ampir sama dengan
generasi sebelumnya yaitu
Wi-Fi, yang menggunakan
gelombang radio sebagai
perantara, Li-Fi juga menggunakan perantara non-kabel. Tiga komponen
utama pendukung perangkat Li-Fi yang
digadang-gadang merupakan teknologi ramah
lingkungan dan efisien, diantaranya Lamp Driver, Lampu LED dan photo detector. Lampu LED
merupakan media utama untuk mentransmisikan
data dengan kecepatan mencapai 100 Gbits/s.
Hal tersebut disebabkan karena LED merupakan
semikonduktor yang mempunyai sifat berbeda dari
lampu lain. Salah satu keistimewaan lampu LED ialah
mampu beralih dari on ke off dalam beberapa nanosecond. Jika dikonversikan nanosecond setara dengan
1 Gbits/s, sedangkan untuk wi-fi hanya 100 Mbits/s atau
kecepatan maksimal 7 Gbits/s, sehingga kecepatan Li-Fi
10 kali lebih cepat dari teknologi Wi-Fi.
Secara sederhana untuk dapat beroperasi Li-Fi membutuhkan sebuah alat yaitu Lamp Driver yang akan mengkonversi data secara digital ke lampu LED (Light Emitting Diode).
Pada saat cahaya LED menyala maka perangkat lainnya akan
mengartikan sebagai biner 1 dan sebaliknya biner 0 saat
cahaya dimatikan. Sementara itu, penerima akan dilengkapi
alat photo detector untuk mengkonversi cahaya tersebut menjadi cahaya digital yang akan di baca oleh komputer. Kecepatan
transmisi data sangat bergantung pada warna cahaya yang dipancarkan, saat ini sedang dilakukan pengembangan menggunakan
warna hijau dan merah. Semakin banyak jenis warna yang digunakan maka kecepatan transmisi data akan meningkat.
Baru-baru ini teknologi Li-Fi sedang diujicobakan oleh sebuah
Startup asal Estonia - Eropa Utara, Velmenni. Selain keunggulan yang
sudah dijelaskan diatas, Li-Fi juga memiliki keunggulan lain. Di antaranya
dapat digunakan di daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh
kabel optik, tidak terhambat oleh faktor cuaca, serta mampu mengurangi
polusi elektromagnetik yang dihasilkan oleh gelombang radio dan mampu dioperasikan di tempat yang rentan terhadap gangguan sinyal radio
misalnya di dalam pesawat.
Akan tetapi Li-Fi masih dianggap kurang fleksibel dibandingkan Wi-Fi,
karena layaknya teknologi infrared, saat menggunakan Li-Fi mengharuskan device yang akan dikoneksikan berhadapan langsung dengan
perangkat LiFi. Selain itu Li-Fi juga tidak dapat menembus tembok seperti
Wi-Fi karena menggunakan cahaya sebagai medianya. Serta untuk saat
ini Li-Fi belum dapat digunakan di luar ruangan yang terkena sinar cahaya matahari secara langsung, karena dapat mempengaruhi sinyal Li- Fi
itu sendiri. Sehingga dalam penggunaannya masih terbatas digunakan
didalam ruangan (indoor).
Dibalik kelemahan dan kekurangannya ini, CEO dari Velmenni, Deepak Solanik memprediksi Li-Fi akan bisa dikonsumsi oleh umum dalam
3 - 4 tahun ke depan. Jadi disaat lampu LED dinyalakan, selain sebagai
perangkat penerangan, juga bisa difungsikan sebagai media bagi Li-Fi
untuk menciptakan jaringan internet wireless yang berkecepatan tinggi,
menarik bukan?.
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Non Tunai
“Jika kau tidak menyukai suatu hal,
ubahlah hal tersebut. Jika kau tidak
bisa mengubahnya, maka ubahlah
sikapmu dan jangan mengeluh lagi,”
demikian kata mutiara dari Maya
Angelou, seorang aktris gaek Afro-USA
yang sudah meninggal pada 2014 lalu.

S

aya termasuk salah satu
pengendara mobil – yang
setiap hari dalam rentang
waktu belasan tahun—
menggunakan jalan tol.
Sudah berulangkali tarif tol naik, tapi
saya tidak merasa terganggu. Namun
ketika ada kewajiban pembayaran tol
harus dilakukan secara non-tunai, baru
saya terusik.
Meski ketentuan itu baru diterapkan
definitif 31 Oktober 2017, sosialisasi dan
percobaan pembayaran tol pakai e-Toll

Card sudah dilakukan sejak awal Oktober
2017. Sebelum itu juga sudah ada gate
khusus non-tunai (GTO). Tapi tidak wajib,
dan saya tidak tertarik memanfaatkannya.
Minggu kedua Oktober 2017, hampir seluruh toll gate sudah diwajibkan
non-tunai. Meski disisakan satu pintu
untuk pengendara yang belum segera
beli kartu non-tunai. Saya pun tetap
memanfaatkan sisa pintu tersebut, meski
harus berdebat dulu dengan petugasnya.
Karena petugas menolak dibayar tunai.
Petugas akhirnya mengalah. Tapi setelah
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31 Oktober 2017, tidak ada lagi toleransi.
Sepanjang jalan saya menggerutu,
kenapa harus ada paksaan penyeragaman
pembayaran tol secara non tunai. “Tidak
adil. Bikin ribet. Harus beli kartu tol dan top
up. Dahulu tanpa kartu tol, hanya dengan
Rp5.000 sudah bisa lewat tol. Nanti tidak
bisa lagi. Harus punya duit untuk nilai minimal top up. Bikin susah saja,” pikir saya.
Saya semakin ‘sebel’ ketika mendapat
kabar bahwa inisiator transaksi non-tunai
bukan hanya berasal dari Kementerian
PUPR c/q PT Jasa Marga sebagai operator
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Dari banyak riset, termasuk yang dilakukan Moodys, pembayaran tol non-tunai secara makro bisa
membantu pereknomian. Sebab pembayaran secara tunai yang telah memakan waktu lama, belum lagi
akibatnya yang seringkali timbulkan antrian dan kemacetan, berakibat pada tersendatnya waktu
angkutan barang dan jasa. Bisnis terkait menjadi tidak efisien.
Karena sudah tidak ada lagi petugas di
gate. Mau tidak mau harus membeli kartu
non-tunai.
Sambil mengendara saya terus
merenung, sampai akhirnya teringat
pepatah yang pernah disampaikan Maya
Angelou. “Jika kamu tidak bisa mengubah
sesuatu yang tidak disukai, maka ubahlah
sikapmu dan berhentilah mengeluh.”
Maka saya pun harus move-on. Segera
membeli e-Toll Card seharga Rp50.000
(denga rincian, kartu Ro20.000 dan Top
Up Rp30.000).
Kebetulan sore itu, 28 Oktober 2017,
pintu tol agak macet. Antrean nampak
panjang di gate yang masih memberi
tolerasi pembayaran tunai. Karena sudah
punya e-Toll Card , saya pun langsung ke
pintu GTO. Tanpa antri. Saat kartu nontunai saya tempel ke mesin sensor, portal
langsung terbuka. Saya pun melenggang
cepat melalui gate, yakni pintu GTO yang
hari-hari sebelumnya sudah membuat
saya stress.
“Ternyata gampang, tidak ribet, lancar
dan menyenangkan. Kenapa tidak dari
dulu-dulu beli e-Toll Card. Berarti selama
ini saya sudah terjebak dengan pikiran
jumud sendiri,” pikir saya.
Terkadang pikiran kita terlalu cepat
mengadili sesuatu yang belum pernah
dicoba. Sulit diajak nyaman. PT Jasa
Marga sebagai operator tol dan Bank
Indonesia selaku inisiator NPF – tentunya
sudah melakukan kajian, bahwa keputusan yang diterapkan bersama itu semata
untuk kebaikan.
jalan tol, tapi juga dari Bank Indonesia
tentang ‘National Payment Gateway’
(NPF) sesuai PBI No.19/8/PBI/2017. “Huh
kah....Apa hubungannya bayar tol dengan
tugas Bank Indonesia yang seharusnya
hanya mengurusi soal moneter,” pikir saya.
Sampai minggu ketiga Oktober 2017,
saya masih ‘kekeh’ untuk membayar tol
secara tunai, meski harus terus berdebat
dengan petugas gate . Terus terang saya
tidak nyaman harus berdebat setiap
hari. Tapi inilah fakta yang ada. Lepas 31
Oktober 2017 tidak bisa lagi berdebat.
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Melanggar UU?
Ketika saya sudah move on, ternyata
masih banyak pihak yang mempermasalahkan ketentuan pembayaran
tol secara non-tunai. Mereka menuduh
Jasa Marga dan Bank Indonesia semenamena, dan kebijakannya dinilai sebagai
upaya melawan hukum.
Tudingan mereka bukan tanpa
dasar. Merujuk kepada UU No.7 TH 2011
tentang Mata Uang, yang menegaskan
bahwa yang dimaksud mata uang sebagai alat sah pembayaran adalah uang

kertas dan uang logam. Pada UU itu dijelaskan pula, bagi siapa saja yang menolak pembayaran mata uang rupiah – baik
uang kertas atau logam, bisa dikenakan
pidana kurungan paling lama satu tahun,
atau denda maksimal Rp200 juta.
Nah, di sinilah kontroversinya. Operator tol yang menolak pembayaran tunai
mata uang rupiah – baik uang kertas atau
logam, dinilai sebagai tindakan melawan
hukum – sebagaimana diatur pada UU
tentang Mata Uang tersebut.
Mungkin para pihak itu lupa bahwa
yang dimaksud mata uang rupiah bukan
saja berbentuk uang kertas dan logam,
tapi juga dalam currency. Ini juga ada
ketentuannya.
Jika Anda melakukan transaksi –
misalnya menjual rumah seharga Rp10
miliar, apakah Anda mau dibayar tunai ?
Tentu Anda minta cek atau transfer. Nah,
penolakan Anda itu apa sama dengan
tindakan melawan hukum - karena
menolak dibayar dengan uang tunai
rupiah ?.
Secara hukum, penerapan non-tunai
di seluruh pembayaran tol itu pun bukan
tanpa dasar. Setidaknya ada payung
hukum berupa Peraturan Bank Indonesia yakni PBI No.19/8/PBI/2017 tentang
‘National Payment Gateway’ (NPF). Juga
ada Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/
PRT/M/2017 tentang Kewajiban Transaksi
Non-Tunai di Seluruh Gerbang Tol per31 Oktober 2017.
Selain itu, juga ada amanat dari Presiden RI yang meminta agar di setiap pintu
tol dilengkapi aplikasi sensorik untuk
pembayaran secara elektronik – yang
transaksinya bisa terkoneksi langsung
ke akun bank. Bayangkan, pendapatan
Jasa Marga dari pembayaran tol selama
ini mencapai Rp22 miliar per hari (Rp660
miliar/bulan). Tentu angka ini sangat menarik bagi perbankan untuk di-intermediasi dengan dunia bisnis sebagai kredit.
Maka itu pro-kontra pembayaran
tol non-tunai sebaiknya tidak semata
ditempatkan pada perspektif hukum, tapi
mesti dilihat plus-minusnya secara sosial
maupun ekonomi. Kalau kita mau jujur,
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banyak manfaat yang bisa diperoleh.
Minimal bisa mendistorsi kemacetan
secara signifikan akibat antrean pembayaran tunai selama ini.
Dari banyak riset, termasuk yang
dilakukan Moodys, pembayaran tol
non-tunai secara makro bisa membantu
pereknomian. Sebab pembayaran secara
tunai yang telah memakan waktu lama,
belum lagi akibatnya yang seringkali timbulkan antrian dan kemacetan, berakibat
pada tersendatnya waktu angkutan
barang dan jasa. Bisnis terkait menjadi
tidak efisien.
Interkoneksi transaksi jasa tol ini juga
bisa menghapuskan ‘kebocoran’ pendapatan Jasa Marga. Karena setiap payment langsung terkoneksi dengan akun
perbankan seagai issuer nilai top up kartu
non-tunai.
Jasa Marga bersama bank berjanji
akan melayani maksimal kebutuhan
konsumen terkait transaksi jasa tol. Pada
saatnya nanti, to up (pengisian ulang
kartu tol) tentu akan lebih mudah seiring kemajuan teknologi digital. Mungkin
saja – nantinya—bisa pakai kartu debit
atau kartu ATM untuk bayar tol melalui
mesin sensor khusus yang bisa langsung
klik mendebet saldo rekening di bank.

Secara teknologi pastinya bisa, dan jika
itu terwujud – maka pembayaran nontunai untuk tol sangat memudahkan
konsumen.
inovasi disruptif
Transaksi elektronik, termasuk e-Toll
Card, merupakan keniscayaan yang tidak
bisa dihindarkan dari sistem kehidupan
sehari-hari seiring kemajuan teknologi
digital. Transaksi tunai konvensional yang
mengharuskan antar-pihak bertemu
secara phisik dengan alat bayar phisik
uang, sudah mulai banyak berkurang.
Masyarakat – terutama generasi
milenial – kini memiliki kecenderungan
belanja secara online. Transaksi non-tunai sudah mengambil cukup besar porsi
transaksi bisnis, barang maupun jasa.
Ke depan nilainya akan lebih besar lagi,
selain karena dukungan teknologi digital
– juga bagian dari lifestyle.
Inovasi menciptakan pasar baru (inovasi disruptif) terutama melalui teknologi
digital dan aplikasi, datangnya sangat
cepat dan tanpa disadari telah ‘memaksa’
perubahan cara hidup manusia di banyak
aspek.
Clay Christensen dari Harvard Business School, menyebut inovasi disruptif
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sebagai kreasi menciptakan pasar baru
dengan mereduksi atau mendistorsi
pasar lama. Menghadirkan teknologi
baru menggantikan cara lama. Terkadang dengan cara yang ekstrim. Digitalisasi media massa merupakan bukti
betapa cepat dan dahsyatnya perubahan
telah terjadi.
Dengan teknologi digital memberikan kemudahan banyak hal, meski
bersamaan dengan itu banyak tenaga
kerja manusia yang tergantikan posisinya. Seperti petugas pintu tol digantikan
posisinya oleh mesin sensor dan kartu
non-tunai (e-Toll Card ). Tapi bagi konsumen sangat banyak manfaatnya, lebih
murah dan efisien waktu.
Sebagian besar pekerjaan travel
agen, misalnya, baik untuk hotel dan
penerbangan – kini sudah digeser oleh
teknologi aplikasi dan pengaruhnya
dahsyat terhadap kemajuan sektor pariwisata. Hampir semua kamar hotel dan
penerbangan kini bisa diakses realtime
oleh siapapun, kapanpun, di mana pun
melalui sistem aplikasi. Bisa memilih kamar hotel dan penerbangan pada harga
termurah.
Sehingga wajar jika Kementerian
Pariwisata juga aktif mengkonstruksi
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teknologi informasi untuk memantau secara realtime data pergerakan wisatawan,
termasuk data stok kamar hotel, data
penerbangan dan transportasi ke
destinasi wisata, hingga data belanja
wisatawan, dll.
Pada sektor media, misalnya, digitalisasi telah mengubah pola kerja dan bentuk bisnisnya secara ekstrim. Hubungan
industrial antara perusahaan, owner media
dan awak media pun berubah. Hubungan
dengan konsumen juga berubah. Bahkan
konsumen berita tidak lagi perlu membayar, karena banyak media online yang
menyuguhkan secara gratis. Para jurnalis
yang dahulu harus datang ke kantor untuk menulis berita, kini tidak lagi. Mereka
bisa melaporkan berita secara realtime
darimana saja dan kapan saja.
Begitu juga industri periklanan. Dalam beberapa tahun terakhir sudah jauh
dari pola konvensional, baik dalam pemilihan jenis media iklan maupun content
dan design materi. Saluran komunikasi
berbasis aplikasi – sebagai jenis media
baru – kini banyak dipilih. Begitu juga
dengan Industri musik dan film. Kini tidak
lagi mengandalkan penjualan keping CD/
VCD. Tapi juga inovasi disruptif melalui
saluran komunikasi berbasis aplikasi.
Artis musik atau penyanyi, kini tidak
lagi membutuhkan promotor dan produser. Pola bisnis entertaintment sudah
berubah total. Lagu baru bisa di-share
atau diakses melalui digital dalam seke-

jap kepada jutaan orang. Ketenaran artis
sudah tidak tergantung kepada banyaknya jumlah keping CD yang terjual,
tapi bergeser kepada seberapa banyak klik
dan followers akun medsosnya dan jumlah
pemutar video lagunya di akun YouTube.
Sektor transportasi darat di perkotaan, juga sudah berubah ekstrim. Kini
bisa kita saksikan sendiri betapa taksi
konvensional telah kehabisan darah dan
nafas menghadapi kerasnya serangan
moda transportasi berbasis aplikasi.
Besarnya reaksi demo pelaku moda
konvensional tidak pernah bisa menghentikan gerak transportasi online.
Digitalisasi perbankan kini juga
sedang terjadi. Kecepatan layanan digital
dipastikan akan menggeser peran manusia di kantor bank. Kalangan bankir di
Singapura beberapa waktu lalu sudah
memprediksi bahwa 50% pegawai bank
nantinya akan menganggur akibat perannya ‘dirampas’ oleh majunya teknologi
informasi.
Sebagian besar arus lalu-lintas uang
nantinya tidak lagi berupa uang kartal,
tapi lebih kepada sekedar pencatatan secara digital. Bahkan uang giral pun akan
berkurang, karena transaksi non-tunai
secara elektronik ke depan akan semakin
besar. Pendapatan perbankan ke depan
pun akan bergeser tidak lagi bergantung
dari fungsi intermediasi, tapi lebih kepada fee based income.
Kini anak usia sekolah SD – sudah

banyak yang enggan datang ke toko
untuk membeli keperluannya, tapi lebih
memilih membeli secara online non-tunai. Maka itu Indonesia ke depan diduga
bakal menjadi salah satu pasar yang besar untuk perkembangan ekonomi digital. Sehingga wajar ketika raksasa bisnis
online asal China yakni Jack Ma melalui
Alibaba akan mencengkeram pasar kita
melalui Lazada dan Tokopedia.
Sementara toko online lainnya seperti
OLX, blibli, kaskus, elevenia, bukalapak,
traveloka, blanja.com, tiket.com, mataharimall.com, dll, tidak tertutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan raksasa
bisnis online lainnya –menggarap pasar
Indonesia. Kabarnya tiket.com kini sudah
masuk pada kelolaan grup blibli di bawah
payung bisnis besar Djarum Group.
Ke depan, seiring makin cepat dan
banyaknya informasi, maka kebutuhan
pokok manusia juga akan berubah.
Manusia akan butuh melengkapi “personal digitalnya” dengan beberapa poin
penting, misalnya Internet of Thing (IoT)
dengan kecepatan yang tinggi, penyimpanan data (storage) yang besar, serta
kebutuhan akan Big Data dan Otomasi
Digital. Empat poin kebutuhan itu nantinya akan menjadi bisnis tersendiri yang
sangat besar.
Selamat datang era baru,
era generasi milenial,
era digital,
era non-tunai.

Sebagian besar arus lalu-lintas
nilai uang nantinya tidak lagi
berupa uang kartal, tapi lebih
kepada sekedar pencatatan secara
digital. Bahkan uang giral pun akan
berkurang, karena transaksi non
tunai secara elektronik ke depan
akan semakin besar. Pendapatan
perbankan ke depan pun akan
bergeser tidak lagi bergantung
dari fungsi intermediasi, tapi lebih
kepada fee based income.
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Hudi Santoso | Asmen Areal Budidaya PG Modjopanggoong
Bani Mukhibin				
Asisten Manager Areal dan Budidaya PG Watoetoelis

Petani Butuhkan
Dukungan dan Subsidi
Untuk meningkatkan
produktivitas lahan
dan untuk memenuhi
kebutuhan BBT,
program optimalisasi
lahan merupakan hal
yang wajib dilakukan.
Selain tebu sendiri
(TS), program optimalisasi lahan juga harus
bisa dilakukan pada
Tebu Rakyat (TR). Untuk menyukseskan program tersebut khususnya di TR, maka sangat
diperlukan dukungan dari Kantor Pusat PTPN X
untuk memberikan bantuan dan subsidi kepada petani.
Lahan di wilayah Sidoarjo memiliki potensi
produksi hingga 900 kw/hektar namun realisasinya saat ini produktivitasnya hanya kisaran
600 hingga 700 kw/hektar. Hal ini tidak lain
karena petaninya sudah lama tidak melakukan
bongkar, tebu yang ada selama ini hanyalah
keprasan yang sudah lebih dari empat kali.
Untuk itu, sangat dibutuhkan dukungan
dari kantor pusat berupa bantuan bibit, agar
petani bisa membongkar tebu lama mereka dan
mengganti dengan tebu baru. Selain bantuan
bibit, lahan di Sidoarjo ini merupakan tanah
berat yang membutuhkan pengairan teknis.
Dengan pembuatan drainase baik di luar
maupun di dalam lahan merupakan salah satu
jawaban dari permasalahan tanah. Namun
petani sangat membutuhkan subsidi biaya untuk pengembalian pembuatan drainase dalam
dengan excavator seperti yang diterapkan pada
TS pada akhir sewa. Bila dukungan tersebut
bisa diberikan, maka program optimalisasi
lahan yang akhirnya menuju ke program T200
akan bisa diwujudkan di wilayah Delta.
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T-200 Jadi Pelecut Semangat
Adanya program T-200 yang dicanangkan
oleh direksi merupakan pelecut semangat bagi
kami. Meski butuh kerja keras dan dedikasi
yang tinggi kami percaya bahwa hal tersebut
dapat dilalui.
Untuk di PG Modjopanggoong sendiri
program yang ada adalah T-150.Target ini memang telah sesuai dengan kondisi lahan yang
ada, kenaikannyapun cukup signifikan 50
persen dari produktivitas rata-rata yang hanya
70-80 ton/ hektarnya.
Berbagai upayapun juga telah kami lakukan antara lain dengan
mempersiapkan tata air sebaik mungkin, mekanisasi, dan sejumlah upaya
lainnya. Namun yang menjadi kendala sejauh ini adalah ketersediaan pupuk, dan pengucuran kredit yang sering dikeluhkan oleh petani.Kendati
demikian kami tetap optimis hal tersebut dapat terlewati dan upaya kami
untuk memperoleh target sesuai yang diinginkan dapat tercapai.
Untuk lahan percobaan yang ada di PG Modjopanggoong sendiri
terdapat 5 dan 3,5 ha.Berada di kawasan Trenggalek dan Kebun wilayah
III di area barat PG.

Gatot Santoso | Asisten Manager Tanaman PG Djombang Baru

Program Baru yang Harus
Mendapat Dukungan Penuh
Program Optimalisasi Lahan merupakan program yang sangat bagus dan
dapat menjawab persoalan pemenuhan
Bahan Baku Tebu (BBT) di setiap musim
giling. Agar program tersebut dapat
berjalan dengan baik dan sesuai dengan
harapan, maka perlu dukungan sarana
dan prasana yang mendukung.
Misalnya, kebutuhan bibit, agar
bisa menghasilkan produktivitas sesuai
dengan harapan maka harus ada bibit
yang berkualitas. Selain itu proses budidaya tebunya harus sesuai
dengan Standard Operating Procedure (SOP) dalam setiap tahapan
budidaya agar hasilnya benar-benar sesuai dengan harapan,
bahkan bisa menyukseskan program T200.
Untuk masalah Sumber Daya Manusia (SDM), di PTPN X ini
cukup banyak tersedia SDM yang handal dan mumpuni. Mereka
akan bergerak dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh
tanggung jawab sesuai dengan arahan dan intruksi dari manajemen. Semua dilakukan tidak lain untuk menuju kesuksesan dan
kebangkitan PTPN X tercinta.
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Kantor Pusat:
Jl Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia
Telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167
http://www.ptpn10.com | email: contact@ptpn10.com

Kantor Perwakilan:
Perumahan Taman Gandaria Valley
Jl Taman Gandaria Blok F/12A, Telepon/Fax: 021-7396565
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan

Unit Gula

unit Tembakau

PG Watoetoelis

Kebun Kertosari

Ds. Temu, Kec. Prambon, Sidoarjo 61262
Telepon: 031-8971007, 8972383 | Fax: 031-8970079
email: pg.watoetoelis@ptpn10.co.id

PG Toelangan

Ds. Tulangan, Kec. Tulangan, Sidoarjo 61273
Telepon: 031-8851002 | Fax: 031-8851001
email: pg.toelangan@ptpn10.co.id

PG Kremboong

Ds. Krembung, Kec. Krembung, Sidoarjo 61275
Telepon: 031-8851609, 8851315 | Fax: 031-8151661
email: pg.kremboong@ptpn10.co.id

Jl. A Yani No. 688 Pakusari, Jember 68181
Telepon: 0331-334177 | Fax: 0331-332854
email: kt.kertosari@ptpn10.co.id

Kebun Ajong Gayasan

Jl. MH Thamrin No.143 Ajung, Jember 68175
Telepon: 0331-321501, 331058 | Fax: 0331-335145
email: kt.ajong@ptpn10.co.id

Kebun Kebonarum / Gayamprit / Wedhibirit

Jl. Pemuda Selatan No. 225, Klaten 57411
Telepon: 0272-321806, 320583, 321252 | Fax: 0272-322203
email: kt.klaten@ptpn10.co.id

PG Gempolkrep

Ds. Gempolkerep, Kec. Gedeg, Mojokerto 61302
Telepon: 0321-362111, 362114 | Fax: 0321-362414
email: pg.gempolkrep@ptpn10.co.id

PG Djombang Baru

Jl. Panglima Sudirman No.1 Jombang 61417
Telepon: 0321-861311 | Fax: 0321-866373
email: pg.djombangbaru@ptpn10.co.id

PG Tjoekir

Unit Usaha Lain:

Unit Industri Bobbin

Jl. Bondowoso Km.10 Jelbuk, Jember 68102
Telepon: 0331-540205 | Fax: 0331-540407

Anak Perusahaan

Ds. Cukir, Kec. Diwek, Jombang 61471
Telepon: 0321-861441 | Fax: 0321-868600
email: pg.tjoekir@ptpn10.co.id

PT Dasaplast Nusantara

PG Lestari

PT Nusantara Medika Utama

Ds. Ngrombot, Kec. Patianrowo, Nganjuk 64391
Telepon: 0358-552468, 551439 | Fax: 0358-552468
email: pg.lestari@ptpn10.co.id

PG Meritjan

Jl. Merbabu, Ds. Mrican, Kec. Mojoroto, Kediri 64102
Telepon: 0354-771619, 773649 | Fax: 0354-773651
email: pg.meritjan@ptpn10.co.id

PG Pesantren Baru

Jl. Mauni No. 334, Kec. Pesantren, Kediri 64131
Kotak Pos 6 | Telepon: 0354-684610 | Fax: 0354-686538
website: http://www.pesantrenbaru.co.cc
email: pg.pesantrenbaru@ptpn10.co.id

PG Ngadiredjo

Ds. Jambean, Kec. Kras, Kediri 64102. Tromolpos 5
Telepon: 0354-479700 | Fax: 0354-477178
email: pg.ngadiredjo@ptpn10.co.id

PG Modjopanggoong

Ds. Sidorejo, Kec. Kauman, Tulungagung 66261
Telepon: 0355-321633, 324638 | Fax: 0355-327126
email: pg.modjopangong@ptpn10.co.id
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Jl Raya Pecangaan No 03 Jepara | Jawa Tengah
Telepon: 0291-755210 | Fax: 0291-755205
Kantor Direksi
Jl. Hayam Wuruk No. 88, Mojokerto 61321
Telepon: 0321-328557, 390988 | Fax: 0321-395117

Rumah Sakit Gatoel

Jl. Raden Wijaya No. 56, Mojokerto 61321
Telepon: 0321-321681, 322329 | Fax: 0321-321684

Rumah Sakit Toeloengredjo

Jl. A Yani No.25 Pare - Kediri 64212
Telepon: 0354-391047, 391145 | Fax: 0354-3392883

Rumah Sakit Perkebunan (RSP)

Jl. Bedadung No.2 - Jember 68118
Telepon: 0331-487104, 487226 | Fax: 0331-485912

PT Energi Agro Nusantara

Desa Gempolkerep, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
Telepon: 0321-360360 | Fax: 0321-363363

PT Mitratani Dua Tujuh

Jl Brawijaya 83 Mangli, Jember 68136
Telepon: 0331-422222, 488881 | Fax: 0331-489456, 489457
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