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Berkomitmen menghasilkan produk 
berbasis bahan baku tebu dan tembakau 
berdaya saing tinggi di pasar domestik 

dan internasional, yang berwawasan lingkungan.

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

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

Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka 
yang berwawasan lingkungan
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MusiM GilinG
setiaP memasuki musim giling, hampir semua pabrik 
gula (pG) disibukkan dengan aneka perayaan, termasuk 
gelaran budaya lokal. tradisi ini sudah menahun dan 
menghidupkan ekonomi rakyat sekitar. Acara terpen-
ting dalam rangkaian perayaan adalah “Selamatan 
Giling” guna memohon kepada tuhan YME, agar 
semua usaha yang telah dan akan dikerjakan mendapat 
barokah serta hasil yang maksimal – sesuai target.

Selain dibuka oleh perayaan dan doa, industri gula 
biasanya menjadikan musim giling sebagai momentum 
penting untuk konsolidasi kerja dan kinerja, terutama 
peningkatan performa mesin pabrik, produk-
tivitas terkait rendemen dan kualitas gula, 
hingga pemenuhan keuntungan. Banyak 
hal baru disiapkan oleh masing-masing 
pabrik (pG) dengan bercermin pada 
musim giling tahun sebelumnya. 

Begitu juga yang dilakukan ptpn 
X di musim giling 2018. Banyak hal baru 
terkait kegiatan off farm untuk optimalisasi 
produksi. namun evaluasi atas raihan bahan 
baku tebu (BBt) menjadi agenda terpenting untuk 
dibahas. Sebab sesiap apapun pekerjaan off farm tidak 
akan membawa hasil baik jika produk on farm tidak 
maksimal. Jaminan pasok BBt keniscayaan setiap musim 
giling agar target produksi tercapai. Bukan hanya kecu-
kupan secara tonase, tapi juga perbaikan kualitas.

Mengingat perusahaan hanya menguasai sebagian 
kecil lahan, maka kerja keras mengkonsolidasi sebagian 
besar lahan petani menjadi backbone pekerjaan dit-
ingkat on-farm. Harus diakui, di sinilah bagian tertsulit 
bagi perusahaan/industri gula (BUMn) pada umumnya 
setiap menjelang musim giling. Sebab sebagian besar 
BBt masih bergantung dari hasil kerjasama dengan 
petani – beserta aneka persoalan yang mengikuti.

Sehingga “kelangsungan hubungan” dengan 
petani menjadi tema penting untuk selalu diperbaharui 
sesuai perkembangan dan kebutuhannya. terutama 
terkait fasilitas yang disediakan, seperti pembiayaan, 
teknologi pertanian, rendemen dan kualitas gula, 
hingga harga yang menguntungkan. Semua upaya 
terbaik dilakukan untuk menjaga lo yalitas petani, 
termasuk menekan tingginya kecen derungan prilaku 
mengubah peruntukan lahannya ke sektor lain. Noted, 
setiap petani memiliki karakter yang berbeda-beda, 
tidak seragam.

di sisi lain, ptpn X terus melakukan pengem-

bangan di tingkat on farm di lahan sendiri. Mulai dari 
pemuliaan varietas, peningkatan bobot tebu per hektar, 
hingga kualitas tebu – yang juga diterapkan pada lahan 
milik petani mitra. pengutamaan kualitas tebu penting 
dilakukan terkait pekerjaan di tingkat off farm, karena 
hanya tebu berkualitas yang bisa menghasilkan rende-
men tinggi.

pola hubungan dengan petani harus terus diperba-
harui dengan format saling mengikat dan mengun-
tungkan. Agar loyalitas petani kuat dan tidak kendor di 
tengah ketatnya persaingan antar pG dalam mendapat-

kan BBt. terpenting disampaikan adalah bahwa 
komoditas tebu belum tertandingi dalam 

hal perolehan hasil dibanding komoditas 
lain. 

Keterbukaan informasi harus 
menjadi prioritas, terutama terkait 
rendemen. dalam hal ini ptpn X sudah 

berupaya maksimal, salah satunya 
mene rapkan core sampler di sejumlah 

pG.  Sehing ga petani bisa dengan mudah 
melakukan pemetaan kualitas tebu yang diinginkan, 

serta bisa mengetahui secara riil kadar rendemen, dan 
prediksi hasil serta keuntungan yang bakal diterimanya. 

Relasi antara industri gula (pG) dengan petani 
sudah berjalan baik. Saling mengisi dan mengutung-
kan. Relasi antar pelaku itu harusnya juga terbangun 
baik dengan pemerintah sebagai penentu kebijakan 
harga. terwujudnya harga gula secara menguntungkan 
adalah harapan semua pihak dalam konteks lahirnya 
kebijakan ideal.

Kebijakan intervensi pasar dengan cara mengimpor 
gula harus dikalkulasi secara seksama, baik ketepatan 
waktu maupun jumlahnya. Jika tidak, maka kebijakan itu 
justru bisa merusak pasar dan berpotensi melemahkan 
posisi industri dan petani. Jangan sampai kebijakan 
yang bertumpu kepada pasar bebas justru membuat 
petani jera berkebun tebu.

Hasil produksi dari musim giling 2018 diharapkan 
bisa memberikan keuntungan maksimal, karena dari 
sisi kualitas gula yang dihasilkan – ada peningkatan. 
tapi mungkinkah, mengingat Hpp gula tidak ada 
perubahan dan kemungkinan masuknya gula impor 
masih berpeluang besar karena rendahnya harga gula 
di pasar dunia.
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varieTas variasi kegiatan perUsahaan

Untuk mengetahui seluk beluk perkembangan indusri gula dari zaman dulu hingga 
sekarang, PTPN X mendatangkan langsung pengamat pergulaan nasional Ranu Soetojo 
pada Senin 23 April lalu di Kantor Pusat PTPN X. Dikemas dalam sebuah sharing session, 

acara yang dihadiri langsung oleh Direktur Komersil PTPN X, Slamet Djumantoro 
tersebut banyak membahas mengenai naik turunnya industri gula selama ini.

Laporan:   Sekar arum Cm

Menurut Ranu Soetojo, indus-
tri gula tanah air saat ini memang 
tengah dihadapkan pada tantangan 
yang cukup besar. Bila dirunut dari 
sejarah, lanjut Ranu, industri gula 
tanah air eksis sejak ratusan tahun 
silam pernah membawa Indonesia 
menjadi eksportir gula terbesar kedua 
di dunia setelah Kuba pada dekade 
tahun 1930an.

“Produksi gula tanah air waktu 

itu bisa mencapai angka 3 juta ton 
per tahun. Sebuah angka yang tidak 
pernah lagi dicapai hingga saat ini,” 
ujarnya.

Negara-negara produsen utama 
gula dunia seperti Brazil, India, Aus-
tralia atau Thailand dulu berada di 
bawah Indonesia. Tapi kini, negara-
negara itu menyalip dan Indonesia 
harus menelan kenyataan pahit dan 
harus tertinggal.

Permasalahan yang terjadi saat 
ini, lanjut Ranu, pabrik-pabrik gula 

khususnya di wilayah Jawa sedang 
kesulitan memenuhi bahan baku. 
Hal ini dikarenakan terus berkurang-
nya lahan tebu dari waktu ke waktu. 
Tak hanya itu Ranu, menyebut per-
masalahan pabrik gula lainnya adalah 
pabrik yang dimiliki sudah tua (kuno)
sehingga tidak efisien.

“Kendati demikian saya sangat 
mengapresiasi kinerja PTPN X, 
pasalnya dari sekian banyak pabrik 
gula yang ada, pabrik gula di bawah 
naung an PTPN X sudah mengalami  

Menelisik industri Gula
dari ZaMan dahulu hinGGa

sekaranG

PTPN X Magz | voluMe: 028 | EdIsI LIpuTan: aprIL - JunI 2018
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di PG Ngadiredjo 

tahun 1950-an 
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foto: eko sUswantoro 

 DirKom PTPN X, Slamet Djumantoro berharap perencanaan pengolahan raw sugar lebih baik dari shearing session bersama praktisi gula, Ranu Soetojo

banyak metamorfosa yang tinggi 
antara lain dengan merevitalisasi 
pabrik yang ada,” terangnya.

Disamping itu hal yang juga 
menjadi momok bagi permasalah an 
industri gula adalah tata niaga gula 
yang semrawut. Biaya usaha tani di 

sektor tebu kian meningkat, dimana 
seharusnya harga pembelian juga 
meningkat. Padahal, dengan penetap-
an HET tersebut, petani pun harus 
menjual gulanya di bawah harga 
HET.

“Petani meminta harga tinggi 
karena ada perhitungannya. Ada dari 
modal yang dikeluarkan, penanaman 

yang juga membutuhkan waktu 
satu tahun, dan lainnya. Namun, 

pemerintah juga memiliki 
pertimbangan tertentu dalam 

mene tapkan harga,” jelas 
Ranu.

Menurutnya kembali , 
bila petani tidak menda-
patkan harga yang tepat, 
maka petani akan memilih 
untuk tidak menanam 
tebu. Bila hal tersebut ter-
jadi, maka areal tebu akan 
terus menurun. Inilah yang 

harus diwaspadai.
Untuk itu Ranu menghimbau, 

jika ingin mengembalikan kejayaan 
industri gula seperti dahulu dan juga 
kejayaan PTPN X pada khususnya 
dibutuhkan berbagai strategi yang 
antara lain adalah memperbaiki on 
farm dan off farm dan memanfaat-
kan pabrik gula yang tertidur untuk 
mendapatkan revenue.

“Kita bisa memanfaatkan PG Wa-
toetoelis untuk mengolah raw sugar. 
Ketiadaan pabrik yang menghasilkan 
gula mentah (raw sugar) menjadi 
salah satu persoalan utama dalam 
industri gula di Indonesia saat ini.

Jenis gula ini menjadi sangat 
penting karena menjadi bahan baku 
utama dalam industri gula rafinasi. 
Karenanya, ketergantungan terhadap 
impor gula mentah ini menjadi salah 
satu masalah yang harus segera diata-
si,” pungkasnya.

Dari sekian banyak pabrik 
gula yang ada, pabrik gula 
di bawah naung an PTPN X 
sudah mengalami  banyak 

metamorfosa yang tinggi antara lain 
dengan merevitalisasi pabrik yang ada.” 

 Ranu soetojo
pEnGAMAt pERGULAAn nASionAL

foto: eko sUswantoro 
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Laporan:   ayu Firdayanti S 
(UrUsan KomUniKasi PerUsahaan – 
SekretariS PeruSahaan)

Pt Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X bekerjasama dengan BNI Syariah 
melakukan penandatanganan ker-
jasama berakad Musyarakah senilai 
Rp 300 M. Acara penandatanganan 
berlangsung di Kantor Pusat PTPN X 
Jl. Jembatan Merah Surabaya pada 16 
April 2018 lalu dengan dihadiri Direk-
tur Komersil PTPN X Slamet Djuman-
toro, Direktur Operasional PTPN X 
Mustaqim, Direktur Bisnis Bank BNI 
Syariah Dhias Widhiyati dan General 
Manager CRD Bank BNI Syariah Sri 
Wahyuningsih.

Direktur Komersil PTPN X Slamet 
Djumantoro dalam sambutannya berujar, 
“Dengan adanya kerjasama Musyarakah 
(bagi hasil, red.) ini nantinya diharapkan 
dapat membantu kebutuhan keuangan 
PTPN X ke depan.”

Lebih jauh Slamet memaparkan ke-
pada pihak BNI Syariah langkah-lang-
kah corporate actions PTPN X. Yang 
pertama adalah financial restructuring 
dimana hutang-hutang jangka pendek 
yang selama ini digunakan untuk 
pendanaan operasional akan dihapus 
secara bertahap dan diganti dengan 
kredit investasi jangka panjang.

PTPN X Jalin Kerjasama 
Musyarakah dengan BNI Syariah

Selanjutnya adalah Standarisasi 
Cost Production yang saat ini dalam 
tahap kajian. Standarisasi ini nantinya 
akan berlaku untuk semua unit agar 
praktik pendanaan dapat kian efektif 
dan efisien. Serta tak ketinggalan yaitu 
dengan menghapuskan pinjaman-pin-
jaman yang kurang produktif.

“Dengan sembilan pabrik gula yang 
akan giling tahun ini, harapan saya ker-
jasama ini akan mendukung kelancaran 
operasional perusahaan utamanya 
kelancaran proses produksi pabrik gula. 
Karena pabriknya lancar, petani tebu 
akan berbondong-bondong menggiling-
kan tebunya dan pabrik gula akan bisa 

mendapatkan tebu yang unggul dan 
berkualitas. Dengan begitu, pasok BBT 
di pabrik gula PTPN X akan terjamin 
jumlah dan kualitasnya,” terang Slamet 
lagi.

Ditemui di acara yang sama, Direk-
tur Bisnis Bank BNI Syariah Dhias 
Widhiyati menuturkan terima kasihnya 
kepada PTPN X telah mempercayai BNI 
Syariah untuk membantu memfasilitasi 
kebutuhan keuangan perusahaan.

“Dapat mendukung PTPN X yang 
notabene BUMN produsen gula terbe-
sar di Indonesia merupakan kehormat-
an bagi kami, karena hal ini selaras 
dengan visi BNI Syariah 2018 yaitu 
menumbuhkembangkan industri halal 
di Indonesia,” kata Dhias.

Dhias menjelaskan, sebagai bank 
yang mengangkat corporate value 
Hasanah Banking Partner, BNI Sya-
riah senantiasa berupaya menjadi 
solusi perbankan syariah bagi seluruh 
masyarakat yang universal dan mo dern. 
Sehingga, keberadaan BNI Syariah 
dapat menjadi partner yang Hasanah 
untuk nasabah.

“Jadi, kami tidak hanya berorientasi 
pada keuntungan dunia, melainkan 
ju ga memberikan kebaikan (Hasanah) 
un tuk kehidupan akhirat (Hasanah 
Way),” katanya.



9

PTPN X Magz | voluMe: 028 | EdIsI LIpuTan: aprIL - JunI 2018

www.ptpn10.co.id

varieTas

Laporan:   SaP Jayanti

Keberadaan PTPN X tidak bisa 
dipisahkan dari kehadiran petani. 
Hal ini karena bahan baku tebu yang 
dibutuhkan untuk memproduksi 
gula, 95 persen diantaranya berasal 
dari petani.

Direktur Utama PTPN X, Dwi 
Satriyo Annurogo menuturkan, pada 
tahun 2018 PTPN X menargetkan 
akan memproduksi gula 347.341 
ton atau naik sekitar 12 persen dari 
capaian tahun sebelumnya. Untuk 
menghasilkan gula sejumlah itu, 
dibutuhkan tebu sebesar 4,95 juta ton 
yang berasal dari 63.000 Ha lahan 
yang ada.

”Dari 63 ribu Ha tersebut, 95 
persen adalah milik petani. Kami 

benar-benar tidak bisa dipisahkan 
dari petani,” ujar Dwi saat penan-
datanganan Perjanjian Kerjasama 
Pembiayaan Uang Muka Tebu Tergil-
ing/Tertimbang (UMTT). Karenanya 
kebutuhan petani harus terus diper-
hatikan, termasuk diantaranya adalah 
dalam hal pembiayaan.

Adanya skema pembiayaan ini 
dikatakan Dwi akan sangat memban-
tu para petani. ”Kita terus berupaya 
agar petani bisa mendapatkan kemu-
dahan dalam hal pembiayaan baik 
dalam bentuk KUR, KPPA dan lain 
sebagainya,” kata Dwi.

Menurutnya, kerjasama ini 
merupakan salah satu bentuk nyata 
sinergi BUMN. ”Kami sebagai anak 
usahadari holding sangat mendukung 
program pemerintah bahwa BUMN 

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X terus meningkatkan 
pelayanan kepada petani. Yang terbaru, bersama PT 
BNI (Persero) Tbk wilayah Malang dan Surabaya, PTPN X 
melakukan penandatanganan pembiayaan Uang Muka Tebu 
Tergiling (UMTT), Rabu 6 Juni 2018 di Kantor Pusat PTPN X.

PTPN X Percayakan 
Pembiayaan UMTT Pada BNI

Hadir untuk Negeri. Ini salah satu 
bentuk nyatanya yakni membantu 
masyarakat dalam hal ini petani 
tebu. Mudah-mudahanan pelaksa-
naan kerjasama ini membantu apa 
yang dibutuhkan petani,” tuturnya. 
Dengan demikian petani dan PTPN 
bisa berkontribusi menghasilkan gula 
kristal putih untuk memenuhi kebu-
tuhan masyarakat.

CEO BNI Wilayah Surabaya, M. 
Jufri menambahkan bahwa BNI ber-
partisipasi membantu menyediakan 
dana talangan untuk para petani yang 
sudah memasukkan tebu ke pabrik 
dan sudah tergiling. Ia berharap 
setelah kerjasama ini ditandatangani 
akan segera ada realisasi.

”Tolong dipahami dan diko-
munikasikan betul dengan teman-
teman di PG yang akan membantu 
mengeluar kan daftar tebu yang sudah 
tergiling. Tidak harus menunggua 
danya DO,” kata M. Jufri.  Ia mene-
gaskan bahwa tujuan dari kerjasama 
ini tidak lain adalah peningkatan 
kesejahteraan petani.

 Penandatangan Dokumen Kerjasama oleh Dirut PTPN X, Dwi Satriyo 
Annurogo dan Pemimpin BNI Wilayah Surabaya, Muhammad Jufri.

foto: eko sUswantoro
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oLeh :   alFarina kardiana Sari 
(pusLit JengkoL)

Setelah 11 tahun mati suri akhir-
nya pada tanggal 29 Maret 2018 diada-
kan acara rating varietas di 
kebun Blijo, PG Watoetoelis. 
Acara yang diselenggarakan 
oleh Divisi Renbang dan 
bekerja sama dengan Puslit 
Gula Jengkol dan PG WT 
ini mengundang juga pihak 
terkait seperti P3GI, Balittas, 
BBPPTP, PTPN XI, PTPN XII 
dan petani.

Plt. General Manager 
PG Watoetoelis, Tri Wahyu 
R. menyampaikan bahwa di 
kebun Blijo dijadikan seba-
gai kebun Orvar dan kebun 
Demovar, dengan harapan kebun 
Demovar ini bisa menjadi percontohan 
untuk budidaya tebu menuju hablur 10 
ton/ha. 

Hal senada juga disampaikan oleh 
Wakhyu Priyadi Siswosumarto, se-
laku Kepala Divisi Renbang PTPN X 
bahwasannya acara rating ini sebagai 
usaha pelayanan kepada stakeholder 
khususnya petani tebu untuk menata 

varietas tanaman tebu yang nantinya 
dapat meningkatkan pendapatan 
petani. PTPN X mulai MT 2017/2018 
bekerja sama dengan Balittas menga-
dakan Proyek T-200 yang sudah mem-
bentuk SOP dan dikembangkan ke 

arah produksi Hablur 10 - 13 Ton/Ha 
yang sejalan dengan penataan varietas.

Degradasi kualitas varietas lama 
khususnya varietas Bululawang da-
pat diantisipasi dengan pelaksanaan 
rating varietas untuk mendapatkan 
varietas pengganti dan diharapkan 
dapat mening katkan produksi serta 
mendapat kan hasil yang lebih baik. 

Pernyataan tersebut juga diperte-

gas oleh Staf Ahli On Farm PTPN X, 
Eka Sugiyarta, yaitu rating ini juga ber-
tujuan untuk menilai setiap komponen 
sifat varietas yang diperagakan sekali-
gus memilih sifat yang sesuai dengan 
pemakai atau pekebun tebu. Dengan 

demikian dengan adanya ra-
ting diharapkan dapat terpilih 
varietas yang berkualitas.

Antusiasisme peserta 
rating terutama petani sangat 
tinggi ditunjukkan dengan se-
mangat untuk memilih varie-
tas mana yang cocok di lahan 
mereka. Setelah melakukan 
penilaian dilakukan evaluasi 
untuk melihat varietas mana 
yang memiliki nilai terting-
gi. Evaluasi dilakukan oleh 
Purnomo Aji, selaku Kepala 

Puslit Gula Jengkol. Dari 21 varietas 
yang dirating, terpilih 10 besar varietas 
yang secara berurutan sebagai berikut 
VMC 71-238, JR 01, JSR 12-35, JR 
02, JSR 12-07, PSDK 923, JSR 12-03, 
JSR 12-13, JSR 12-14, dan Bululawang. 
“Dengan adanya pergantian varie-
tas yang terencana maka kestabilan 
produktivitas akan terjaga,” ungkap 
Purnomo Aji.

Pilih Tebu Berkualitas, Puslit 
Jengkol Lakukan Rating Varietas

foto-foto: eko sUswantoro
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Laporan:   SaP Jayanti

Pt Dasaplast Nusantara memiliki 
nahkoda baru. Sugiharto Bisri yang 
sebelumnya menjabat sebagai Direk-
tur, sejak akhir Mei lalu ditetapkan 
sebagai Direktur Utama menggan-
tikan Madya Budi Setiawan. Dalam 
menjalankan tugasnya, Sugiharto 
Bisri akan didampingi Heru Sidarta 
selaku Direktur. 

Pengangkatan pejabat baru ini te-
lah mendapat persetujuan dari peme-
gang saham PT Dasaplast Nusantara 
yaitu PTPN X dan PT Surya Satriya 
Sembada. Direktur Utama PTPN X, 
Dwi Satriyo Annurogo mewakili pe-
megang saham menyerahkan salinan 
keputusan kepada Sugiharto Bisri 
dan Heru Sidarta. 

Dalam kesempatan tersebut, 
Dirut PTPN X mengungkapkan, 
pada tahun 2018 ini PT Dasaplast 
Nusantara menargetkan penjualan 
sebesar Rp 183,12 Milyar. Sementara 
keuntungan atau laba bersih yang 
disasar sebesar Rp 6,9 Miliar. ”Target 

Direksi Baru PT Dasaplast 
Nusantara Dilantik
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X kembali melakukan 
perubahan jajaran direksi anak usaha yang ada di 
bawahnya. Kali ini penyegaran dilakukan PT Dasaplast 
Nusantara yang bergerak di bidang usaha packaging.

optimasi jenis produk. Sedangkan di 
bidang pemasaran ia berharap Dasa-
plast terus melakukan upaya untuk 
menciptakan pasar baru baik di dalam 
maupun di luar negeri. Sedangkan 
di bidang SDM Dwi meminta kepada 
jajaran di Dasaplast untuk terus dila-
kukan peningkatan kapabilitas dan 
kompetensi sehingga siap menghadapi 
era yang penuh kompetisi ini. 

Kepada Madya Budi Setiawan 
yang selama ini memimpin Dasa plast, 
Dwi mengucapkan apresiasi dan 
terima kasih yang setinggi-tingginya. 
“Karena dengan kontribusi bapak 
yang demikian besar, Dasaplast bisa 
seperti ini dan cukup membangga-
kan. Di bawah kepemimpinan bapak, 
Dasaplast bisa menjadi perusahaan 
yang kuat, kokoh dan ada peluang 
menjadi  perusahaan terkemuka di 
bidang industri packaging dan flexi
ble packaging,” tuturnya. 

Sementara kepada pejabat yang 
baru, Dwi mengingatkan bahwa tan-
tangan yang akan dihadapi Dasaplast 
ke depan tidaklah mudah. ”Tapi saya 
yakin pada saudara dan jajaran di 
Dasaplast ini bisa melakukan kinerja 
yang sebaik-baiknya. Dan tentunya 
dengan sikap mental Jujur Tulus 
Ikhlas, kita berikan kontribusi terbaik 
kepada perusahaan,” pungkasnya.

ini tentunya sudah melalui analisis-
analisis mendalam baik histori masa 
lalu, kemampuan perusahaan mau-
pun peluang-peluang ke depan. Saya 
yakin dengan kekuatan yang dimiliki 
PT Dasaplast, itu semua dapat terca-
pai,” kata Dwi Satriyo Annurogo. 

Menurutnya, dalam bidang 
produksi atau operasional, Dasap-
last masih memiliki peluang untuk 
mening katkan utilisasi kapasitas 
produksi dengan memperhitungkan 

foto-foto: sap jayanti
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Laporan:   SaP Jayanti & Sekar arum

GeneraSi milenial atau yang dise-
but juga dengan Generasi X ini memi-
liki pola pikir yang berbeda dengan 
generasi sebelumnya. Mereka yang la-
hir di kisaran tahun 1980 hingga akhir 
1990-an ini dikenal sebagai generasi 
yang kritis, tidak suka kerumitan dan 
menyukai tantangan bisnis. 

”Generasi ini juga lahir pada kon-
disi yang kekinian dan erat dengan 
media sosial. Di Indonesia sendiri, 
sepertiga dari penduduknya sekarang 
termasuk dalam generasi milenial. Ini 
seharusnya bisa menjadi modal agar 
generasi muda bisa menjadi penerus, 

dan menjaga kelangsungan budidaya 
tebu serta industri gula di tanah air,” 
kata Edy Purnomo, Ketua Panitia 
Pelatihan Petani Tebu Rakyat Generasi 
Milenial dalam rangka memotivasi 
dan Transfer Knowledge Berbudidaya 
Tebu kepada Petani-petani Muda un-
tuk Meningkatkan Produktivitas dan 
Daya Saing di Wilayah Kerja PTPN X.

Melalui pelatihan ini diharapkan 
ada wawasan baru mengenai industri 
gula sehingga bisa muncul minat dan 
motivasi generasi muda di bidang ini.  
Pelatihan diikuti sekitar 60 peserta 
yang terdiri dari petani dan asisten 
manajer.  

Direktur Utama PTPN X, Dwi Sa-

Petani memegang peranan penting untuk menjamin 
ketersediaan bahan baku tebu bagi PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X. Dari segi usia, petani-petani tebu saat 
ini adalah mereka yang termasuk dalam generasi milenial.

Perkuat IndustrI gula 

Generasi Milenial 
Diajak Tanam Tebu

triyo Annurogo dalam sambutannya 
mengungkapkan, anak muda mempu-
nyai semangat tinggi yang jika diarah-
kan dengan tepat, tidak akan ada 
yang bisa menghalanginya. Ia juga 
mengingat kan ungkapan Proklamator 
RI, Soekarno, ‘Beri aku 10 pemuda, 
akan aku guncang dunia’ untuk 
menunjukkan dahsyatnya kekuatan 
generasi muda. 

Dikatakan Dwi, industri pergulaan 
di Indonesia masih belum bagus. Dari 
6 juta ton kebutuhan gula nasional, 
produksi gula dalam negeri hanya 
sekitar 2,1 juta ton saja. Ini menunjuk-
kan bahwa masih ada gap yang sangat 
besar untuk dipenuhi. 

Angka tersebut sebenarnya juga 
menunjukkan bahwa potensi industri 
gula di Indonesia masih sangat besar. 
Hanya saja dibutuhkan terobosan-
terobosan agar potensi yang ada bisa 
tergali dengan maksimal. 

PTPN X sendiri sebenarnya sudah 
memulai terobosan-terobosan dengan 
melakukan mekanisasi di bidang on 
farm. Dengan penggunaan alat-alat 
ini diharapkan stigma bahwa budi-
daya tebu hanya bisa dilakukan secara 
tradisional bisa dihapus.

”Di sini kami berharap banyak pada 
generasi muda. Sebagai generasi yang 

sangat dekat dengan teknolo-
gi, sekarang sudah tidak 
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ada lagi jarak. Dengan internet, semua 
bisa dipelajari. Ada perkembangan di 
industri gula di luar negeri, segera bisa 
kita pelajari dari sini,” ujar Dwi. 

Menurutnya generasi muda bisa 
memberikan kontribusi yang signifi-
kan. ”Industri gula butuh pemikiran-
pemikiran baru,” tuturnya.  

Pada hari pertama diberikan 
materi yang berkaitan dengan industri 
gula. Mulai dari budidaya tebu, meka-
nisasi Tebang Muat Angkut, Inovasi 
penelitian tebu serta pemaparan ten-
tang Core Sampler dan Efarming.

 
mengenal lebih dalam 
beRbagai alat mekanisasi dan 
VaRietas unggulan

Setelah memperdalam materi di 
hari sebelumnya, para petani milenial 
binaan PTPN X ini kemudian melaku-
kan kunjungan lapang ke beberapa 
lahan HGU milik PTPN X 
dan juga meninjau langsung 
berbagai varietas unggulan 
yang sedang dikembangkan 
oleh Pusat Penelitian Tebu 
Djengkol pada Selasa 8 Mei 
lalu.

Kepala Divisi Perenca-
naan dan Pengembangan 
PTPN X, Edy Purnomo 
menuturkan bahwa setelah 
mendapatkan paparan 
meteri terkait budidaya tebu 
di hari sebelumnya, para 
peserta kali ini diajak untuk mem-
perdalam ilmu lebih dalam dengan 
melakukan kunjungan ke lahan dan 

juga ke Puslit Gula Djengkol .
“Untuk hari ini para petani ini akan 

kami lebih dikenalkan berbagai alat 
mekanisasi secara lebih dalam. Berba-
gai alat mekanisasi  yang akan dijelas-
kan antara lain cane planter, kompos 
aplikator dan beberapa alat mekanisasi 
lainnya,” ujar Edy.

Sementara itu, menurut salah se-
orang petani, Hariyanto, menjelaskan 
bahwa pelatihan ini sangat membantu 
ia dan rekannya yang lain untuk lebih 
mengenal teknik budidaya tebu. Ter-
lebih dengan adanya alat mekanisasi 
tersebut.

“Pada dasarnya penerapan meka-
nisasi ini bertujuan agar pekerjaan on 
farm lebih efisien sehingga pertumbu-
han tanaman menjadi seragam, de-
ngan hasil yang maksimal dipastikan 
juga akan membuat kualitas Bahan 
Baku Tebu (BBT) terdongkrak sehing-

ga dapat  meningkatkan kesejahteraan 
petani,” katanya.

Kendati demikian, menurut petani 
dari wilayah Kediri ini, penerapan 

mekanisasi ini tehadang oleh luas areal 
yang tidak dalam lokasi yang sama. 
Pasalnya areal lahan yang diperuntuk-
kan untuk penggunaan alat mekanisasi 
adalah 15 ha.

“Beratnya di situ karena tidak 
mudah menggabungkan antara satu 
petani tebu dengan petani tebu lain-
nya. Untuk peralatan sendiri biasanya 
kita akan mendapatkan bantuan. Pada 
dasarnya dengan adanya mekanisasi 
ini sangat membantu kerja para petani 
untuk lebih meringkas pekerjaan 
sehingga hasilnya jauh lebih efisien,” 
pungkasnya.

Sementara itu, ditemui saat menin-
jau Pusat Penelitian Tebu Djengkol, 
salah seorang petani, Aang sangat 
mengapresiasi pelatihan yang teleh 
diberikan oleh PTPN X. Tidak hanya 
mendapatkan materi terkait budidaya 
tebu tapi juga diajak mengetahui lebih 

dalam mengenai berbagai 
alat mekanisasi dan juga 
sekarang diperlihatkan apa 
saja varietas - varietas ung-
gul yang dapat ditanam oleh 
para petani tebu.

“Semoga acara seperti 
ini sering dilakukan karena 
sangat membantu petani 
terlebih seperti kami ini 
yang anak muda untuk 
mempelajari lebih dalam 
budidaya tebu. Dan sebisa 

mungkin terdapat varietas-varietas 
unggulan baru yang bisa diberikan 
agar rendemen dan kualitas juga ikut 
melonjak,” jabarnya.

indusTri pergulaan di indonesia masih belum 
bagus. dari 6 juTa Ton kebuTuhan gula nasional, 

produksi gula dalam negeri hanya sekiTar 2,1 
juTa Ton saja. ini menunjukkan bahwa masih ada 

gap yang sangaT besar unTuk dipenuhi.

foto-foto: eko sUswantoro
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Laporan:   SaP Jayanti 

revoluSi Mental BUMN Award 
2018 merupakan ajang untuk meng-
apresiasi kontribusi BUMN yang te-

lah mengimplementasikan nilai-nilai 
revolusi mental berdasarkan lima 
gerakan perubahan, yakni Gerakan 
Indonesia Melayani, Gerakan Indone-
sia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, 
Gerakan Indonesia Mandiri dan 
Gerak an Indonesia Bersatu. Pem-
berian penghargaan ini bertujuan 
mengu kur implementasi Revolusi 
Mental di BUMN dan Anak Perusa-
haan serta BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketegakerjaan, sekaligus memberi-
kan apresiasi dan penghargaan bagi 
yang sudah melaksanakannya.

Direktur Utama PTPN X Dwi 
Satriyo Annurogo menerima lang-

sung penghargaan tersebut di 
ballroom Hotel JS Luwansa 

Jakarta, akhir April lalu. Me-
nanggapi diterimanya peng-
hargaan tersebut, Direktur 
Utama PTPN X mengatakan 
bahwa dalam menghadapi 
era kompetisi saat ini, peru-

sahaan memiliki dua pilihan.
”Tetap atau berubah. Saya 

melihat teman-teman ini mau 
berubah. Ini merupakan sema-
ngat dari PTPN X. Saya mewa-
kili manajemen berterimakasih 
dengan adanya semangat dan 
keinginan untuk berubah dan 
memperbaiki diri,” kata Dwi 
Satriyo. Sebagai perusahaan 

Implementasi nilai-nilai Revolusi Mental yang 
dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X mendapat apresiasi. Dalam Revolusi Mental 
Award 2018 yang diselenggarakan Majalah BUMN 
Track, PTPN X mendapatkan penghargaan Silver 
Winner Anak Perusahaan BUMN kategori “The Best 
Leader Revolusi Mental Gotong Royong Terbaik”. 

PTPN X Terima 
Penghargaan Revolusi 
Mental Award 2018

pengolah bahan baku tebu yang 90 
persennya berasal dari masyarakat, 
PTPN X harus mau berubah untuk 
untuk melayani.

”Itu yang penting. Sekarang mau 
tidak mau harus paham kita sangat 
membutuhkan mitra. Dan kunci 
perubahannya adalah melayani. Kita 
berubah untuk melayani seluruh mi-
tra, dengan sikap mental jujur,tulus, 
dan ikhlas. Tidak hanya petani,” 
ujarnya. Penghargaan yang diterima 
menurut Dwi adalah tanda bahwa 
apa yang dilakukan PTPN X selama 
ini sudah menuju ke arah yang tepat.

Pelayanan dilakukan baik untuk 
stakeholder internal maupun ekster-
nal. Untuk internal diantaranya 
adalah melalui media internal yaitu 
website dan majalah, channel youtube 
PTPN X serta mading perusaha an.

Sedangkan untuk eksternal, 
khususnya petani, PTPN X telah 
mengembangkan efarming dan e-
SPTA. Efarming merupakan aplikasi 
tentang data-data on farm sekaligus 
bisa untuk memfasilitasi pendaftaran 
areal oleh petani secara online. Se-
dangkan E-SPTA adalah pelayanan 
SPTA (Surat Perintah tebang Angkut) 
berbasis elektronik.

Selain itu di beberapa Pabrik Gula 
(PG) PTPN X juga sudah dilengkapi 
dengan core sampler yaitu alat untuk 
menganalisa rendemen tebu secara 
transparan, aktual dan valid. Kemu-
dahan yang diberikan dengan adanya 
core sampler adalah petani dapat 
mengetahui angka rendemen tebu 
mereka secara akurat dan cepat.

PTPN X juga menjadi avalis da-
lam pemberian kredit, memberikan 
bantuan irigasi, pupuk organik dan 
mekanisasi serta mengembangkan 
bibit varietas unggul baru.

Dipimpin oleh Sugiharto, Menteri 
BUMN 2004-2007, proses penjurian 
Revolusi Mental Award 2018 ber-
langsung dua tahap. Yakni seleksi 
kuesioner dilanjutkan pendalam-
an materi melalui presentasi dan 
wawancara CEO di hadapan dewan 
juri. Dari 83 peserta, sebanyak 52 
BUMN dan anak usaha BUMN lolos 
tahap final presentasi.

14 www.ptpn10.co.id
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Laporan:   Cindhy laraShati

MAlAM itu, sepanjang jalan Tunjungan disulap menjadi 
layaknya di ballroom hotel berbintang. Round table ditata 
dengan cantik dan di pinggir jalan disediakan berbagai 
macam kuliner khas Surabaya. Suasana kian meriah dengan 
digelarnya ajang pemberian penghargaan bertajuk Public 
Relation Indonesia Award (PRIA) 2018 yang kali ini diada-
kan di Surabaya, bersamaan dengan festival rakyat  “Mlaku 
Mlaku nang Tunjungan”. yang dihadiri oleh Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini dan Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Agus Raharjo.

Dalam ajang tersebut, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X ditetapkan sebagai Anak Perusahaan BUMN Terpopuler 
di Media berdasarkan hasil dari media monitoring di social 
media seluruh Indonesia yang dilakukan Tim Juri sepanjang 
tahun 2017.

Para tamu yang hadir terdiri dari beberapa Kementerian 
dan Departemen, Pemkot/Pemkab, Direksi BUMN dan Peru-
sahaan Swasta, serta para PR/Humas dari berbagai instansi 
dan perusahaan.

Sementara itu CEO PR Indonesia, Asmono Wikan dalam 

sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Pemkot 
Surabaya atas terselenggaranya ajang PRIA yang di gelar di 
jalan Tunjungan, menurutnya ajang ini merupakan ajang 
PRIA yang terbaik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Ajang PRIA kali ini sangat meriah berkat sambutan 
hangat masyarakat surabaya, saya ucapkan terima kasih 
kepada Ibu Tri Rismaharini,” katanya.

Ia juga menyampaikan dewan juri ajang PRIA ini terdiri 
dari pakar PR, Konsultan PR, tokoh asosiasi/organisasi PR, 
jurnalis dan pakar media soSial. “Penetapan yang terbaik 
dari seluruh kategori menggunakan penilaian berbasis 
penjurian yang obyektif dan ketat,” jelas Asmono.

Kepala Urusan Komunikasi Perusahaan Soetono Effendi 
yang hadir mewakili PTPN X mengatakan, “Kepada semua 
pihak  kami ucapkan terima kasih atas dukungannya  se-
hingga PTPN X mendapatkan  penghargaan sebagai Anak 
Perusahaan BUMN Terpopuler dalam ajang PR Indonesia 
Awards 2018 ini. Semoga dapat memacu PTPN X untuk 
selalu dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat.”

Penghargaan PRIA ini melengkapi penghargaan sebe-
lumnya yang pernah diterima PTPN X khususnya dalam 
bidang kehumasan yakni InMA 2018.

PTPN X Terpilih
sebagai Anak Usaha 

BUMN Terpopuler

2018
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Laporan:   Okta Prima indah Sari

Revolusi industri 1.0 dimulai 
pada abad ke-18. Kini di abad ke-21 
kita telah memasuki revolusi indus-
tri 4.0. Apa yang dimaksud dengan 
revolusi industri 4.0? Bagaimana 
relevansinya dengan pengembang-
an industri kreatif di berbagai lini 
kehidupan? Semua dikupas tuntas 
dalam tiga hari penyelenggaraan The  
First (1st) International Conference of 
Economic Studies (ICOES).

sudut Pandang keynote 
sPeakeR 

Perhelatan ilmiah yang digagas 
oleh Universitas Simalungun ini 
berkolaborasi dengan Ikatan Sarjana 
Ekonomi Indonesia (ISEI), Sumatera 
Research, dan Gadjah Mada Interna-
tional Journal of Business. Kegiatan 
yang diselenggarakan di Radjamin 
Purba Hall Universitas Simalungun, 
Pematang Siantar Sumatera Utara 
tersebut mengusung tema Increasing 

the FIrst (1st) InternatIonal ConFerenCe oF eConoMIC studIes (ICoes) 2018

Digitalisasi Bisnis,
RUh ReVoLUSI INDUSTRI 4.0

Regional Economics and Sustainable 
Creative Industry by Applying Digital 
Business.

Event yang berlangsung pada 13 
hingga 15 April 2018 ini menghadir-
kan para keynote speaker yang luar 
biasa. Mereka adalah Prof. Dr. Ah-
mad Sukri Bin Yazid dari Universiti 
Sultan Zainal Abidin-Malaysia, Mu-
hammad Edhie Purnawan, Ph.D dari 
Universitas Gadjah Mada (UGM), 

Prof. Dr. Suliyanto, MM dari Univer-
sitas Jenderal Soedirman (Unsoed), 
dan Dr. Suttathip Kamthornphipat-
thanakul dari Ramkaeng University-
Thailand.

Ahmad menyorot transformasi 
revolusi industri 1.0 tentang me-
kanisasi dan steam power, revolusi 
industri 2.0 tentang mass production, 
assembly line, dan electrical energy, 
revolusi industri 3.0 tentang otomasi, 

foto-foto: dokUmen ptpn X
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komputer, dan elektronik serta revo-
lusi industri 4.0 tentang cyber phisical 
systems, internet of things (IoT), dan 
networks. Kecuali itu Ahmad juga 
membahas industri kreatif, kebijakan 
industri kreatif di Malaysia, bisnis 
digital, dan tantangan penerapan 
industri kreatif untuk menaklukkan 
dunia. Edhie membahas tentang bis-
nis digital dan dampaknya terhadap 
perekonomian.

Ekonomi inovatif berasal dari 
teknologi dan industri kreatif. Menu-
rut Edhie, terdapat roadmap strategi 
indonesia dalam memasuki industri 
4.0 untuk mencapai sepuluh besar 
ekonomi terkuat dunia pada tahun 
2030. Roadmap tersebut adalah per-
baikan alur material, mendesain 
ulang zona industri, pening-
katan kualitas SDM, pember-
dayaan UMKM, menerapkan 
insentif investasi teknologi, 
pembentukan ekosistem inova-
si, menarik investasi asing, har-
monisasi aturan dan kebijakan, 
membangun infrastruktur 
digital nasional, dan akomodasi 
standar sustainability. 

Sementara itu di acara yang 
sama Suliyanto memaparkan 
materi mengenai peluang dan 
tantangan industri kreatif di era 
digital. Industri kreatif sangat 
berpeluang dikembangkan di 
tanah air, karena  Indonesia 1) 
memiliki populasi yang besar, 
yakni 262 juta di tahun 2017; 
2) memiliki bonus demografi 
hingga di atas tahun 2035; 3) 
pengembangan IT yang pesat; 4) 
meningkatnya populasi kelas mene-
ngah; dan 5) sumber daya alam yang 
melimpah dan kaya budaya.

Sedangkan tantangan indstri 
kreatif di Nusantara adalah: a) insti-
tusional; b) HAKI; c) ruang lingkup 
pasar; d) akses perbankan; dan e) 
sumber daya kreatif. Industri kreatif 
telah mengubah bauran pemasa-
ran (marketing mix) yang selama ini 
kita kenal dengan 4P menjadi 4E. 
Dulu bauran pemasaran tersusun 
atas price, place, product, promotion. 
Kini semua telah berganti menjadi 

exchange, everytime, experience, dan 
evangelism. Sedangkan Kamthorn-
phipatthanakul membahas tentang 
Best Practices of Structural Equaton 
Modelling For Sustainable Development. 

waRna PaRa PResenteR
Meski baru digelar dalam edisi 

perdana, penyelenggaraan konfe-
rensi internasional ini telah diminati 
oleh 69 paper presenter, namun 
berdasarkan hasil penilaian tim 
reviewer dari Indonesia, Malaysia, 
dan Thailand, hanya 54 peserta yang 
lolos seleksi. Mereka berkesempat-
an mempresentasikan paper-nya di 
hadapan seluruh peserta. Peserta 
(audiens) ICOES terjauh berasal 
dari Mexico. 54 presenter tersebut 

mayoritas berasal dari kota-kota di 
Sumatera Utara, selebihnya berasal 
dari Banda Aceh, Batam, Riau, Pa-
langkaraya, Jakarta, Bandung, Sura-
baya, Jember, dan Denpasar.

Sedangkan peserta mancanegara 
berasal dari Malaysia, yakni Uni-
versitas Kuala Trengganu serta dari 
Pakistan, yakni Universitas Gujarat, 
Universitas Bahria, dan Universitas 
Islamabad. 

dtbb, a new hoPe
Delegasi PTPN X yaitu Okta 

Prima Indahsari dan Subagio dari 

Penelitian Tembakau Jember 
mempresentasikan paper berjudul 
Monitoring Tobacco Curing Process 
Using Digital Thermohygrometer 
Bluetooth Based (Study Case In 
Tobacco Curing Barn of PTPN X). 
Sebagai produsen cerutu kelas dunia, 
PTPN X sangat memperhatikan 
visual dan rasa daun tembakau yang 
akan diekspor.

Daun yang dikehendaki adalah 
daun yang memiliki keseragaman 
warna, bersih, elastis (supel), dan 
rasa ringan. Proses pembentukan 
kualitas daun tergantung dari suhu 
dan kelembaban di gudang penge-
ring. Jika selama ini alat ukur yang 
digunakan adalah termohigrometer 
analog yang memiliki banyak kele-

mahan, maka presenter me-
nawarkan alat baru yang dise-
but Termohigrometer Digital 
Berbasis Blue Tooth (TDBB). 
Pembacaan alat ukur ini bersi-
fat stabil, akurat, dan mampu 
dibaca hingga radius 13 meter.

Keuntungan menggunakan 
TDBB antara lain: pertama, 
meningkatkan K3 pekerja. 
Pekerja tidak perlu naik ke 
bagian atas gudang, namun 
cukup meletakkan sensor alat 
dan hasilnya bisa dibaca dari 
bawah. Kedua, efektivitas 
pembacaan lebih baik dan aku-
rat. Ketiga, dapat memonitor 
proses pembentukan kualitas 
daun dari bagian atas, tengah, 
dan bawah gudang. Keempat, 
dapat diakses dari telepon pin-

tar. Kelima, mengurangi kehilangan 
produk serta keenam, meningkatkan 
persentase top grade product.

Menurut Bagio, meskipun adanya 
DTBB sudah cukup membantu ke-
giatan monitoring, namun ke depan, 
Penelitian Tembakau Jember akan 
terus mengembangkan dan menyem-
purnakan alat yang telah dibuat, se-
hingga hasil pembacaan tidak hanya 
bisa dibaca di gudang, namun juga 
bisa diakses dari tempat lain yang 
radiusnya jauh. Harapannya mana-
jemen juga dapat memonitor dari 
mana saja dan bersifat real time.

roadMaP sTraTegi iNdoNesia 
dalaM MeMasuki iNdusTri 4.0 
unTuk mEncapaI sEpuLuh bEsar
EkonomI TErkuaT dunIa
pada Tahun 2030
perbaikan alur material
Mendesain ulang zona industri
peningkatan kualitas SdM
pemberdayaan UMKM
Menerapkan insentif investasi teknologi
pembentukan ekosistem inovasi
Menarik investasi asing
Harmonisasi aturan dan kebijakan
Membangun infrastruktur digital nasional
Akomodasi standar sustainability
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SeirinG dengan berjalannya wak-
tu, tidak sedikit kendaraan inventaris 
perusahaan milik PTPN X yang sudah 
tidak efisien lagi bila digunakan. 
Untuk itu perusahaan perkebunan 
yang berkantor pusat di Jalan Jem-
batan Merah, Surabaya ini melelang 
182 unit kendaraan roda empat dan 
roda dua. 

Kepala Divisi Umum PTPN X, 
Suryanto menjelaskan 182 kendaraan 
yang dilelang tersebut merupakan 
kendaraan lama yang sudah habis 
nilai bukunya. Selain berpotensi 
membebani biaya, bila kendaran 
tersebut dioperasionalkan juga tidak 
lagi efisien.

“Supaya tidak membebani peru-
sahan baik dari segi surat-suratnya 
dan juga sangat tidak efisien bila 
tetap dioperasionalkan. Ini adalah 
lelang pertama kali yang dilakukan 
oleh PTPN X dan menggandeng balai 

lelang Star,” kata Suryanto. 
Mengenai harga, Suryanto meng-

ungkapkan harga dasar yang dipatok 
merupakan harga pasar yang sudah 
direkomendasikan oleh tim appraisal 
dan ada harga likuidasi atau harga 
jual paksa. Dari penyelenggaraan le-
lang pertama yang digelar di Gedung 
Astranawa Surabaya pada tanggal 4 
Juni 2018 terjual 63 unit kendaraan 
dari 182 kendaraan.

“Sisanya akan segera kami adakan 
lelang kembali yang rencananya akan 
digelar di awal Juli 2018,” imbuhnya. 

Sebelum diadakan lelang, para 
peserta lelang diberi kesempatan 
untuk melihat kondisi kendaran 
dan mendapatkan informasi seputar 
kelengkapan surat saat open house 
yang telah diselenggarakan selama 
tiga hari yaitu mulai tanggal 30 Mei 
hingga 1 Juni 2018. 

Pejabat lelang kelas II, Raden 
Ibnu Arly menjelaskan bahwa lelang 
diadakan sesuai UU yang sudah 

Star Auction Lelang 
182 Kendaraan PTPN X

Untuk kali pertama, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X 
mengadakan lelang kendaraan bermotor baik roda dua 
maupun roda empat. Dari ratusan peserta lelang yang 
hadir, semuanya adalah para kolektor kendaraan antik. 

diumumkan melalui surat kabar 
memorandum tanggal 30 Mei 2018. 
Peserta yang terdaftar pun sudah 
memberikan uang jaminan dan sudah 
mendapatkan nomor induk peserta 
lelang (NIPL). 

“Ada 143 unit kendaran roda 
empat dan 39 kendaraan roda dua 
yang dilelang dan peserta dianggap 
sudah mengetahui kondisi kendaraan 
berikut dengan kelengkapan surat-
suratnya karena sebelum acara ini 
berlangsung, setiap peserta harus 
melihat kondisi kendaraan di acara 
open house yang digelar selama tiga 
hari,” paparnya.

Lelang berjalan cukup seru teruta-
ma saat pemandu lelang yaitu Suhar-
jono yang tidak lain adalah Direktur 
Utama PT Balai Lelang Star menye-
butkan harga untuk jenis kendaraan 
Taft dan Hardtop. Salah satu peserta 
lelang yang berhasil memborong em-
pat unit Taft dan dua Hardtop adalah 
Ari dari Sidoarjo.

“Saya memang sudah ada pe-
sanan, untuk itu saya ikut lelang ini,” 
aku Ari.

Ari yang tidak lain adalah penjual 
barang-barang antik ini mengakui 
bahwa harga yang terbentuk ini ter-
bilang murah dengan sedikit polesan 
dan perbaikan maka Taft dan Hartop 
ini bisa dijual dengan harga yang 
lebih bagus, mengingat para kolektor 
mobil antik banyak yang berburu dua 
jenis kendaraan ini.

foto-foto: dokUmen ptpn X
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SebaGai anak perusahaan BUMN, 
Pengamanan Aset dan Proses 
Produksi bagi PTPN X merupa-
kan hal yang sangat penting karena 
semua aset milik PTPN X yang terse-
bar di Jawa Timur adalah 
milik negara. Demikian juga 
proses produksi merupakan 
suatu hal yang harus di-
jaga kelancarannya karena 
menyangkut kepentingan 
masyarakat luas.

Untuk mewujudkan 
pengamanan aset dan 
proses produksi, pada hari 
Rabu 4 April 2018, bertem-
pat di Mapolda Jatim ruang 
Lobby Rupatama, dilakukan 
penandatangan Nota Kese-
pahaman (MoU) antara 
Polda Jatim dengan PTPN X, PTPN 
XI dan PTPN XII.

Pada kesempatan itu, Direktur 
Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annuro-
go yang juga mewakili PTPN XI dan 
PTPN XII menyampaikan bahwa di 
Jawa Timur ini ada tiga PTPN dima-

na aset-asetnya tersebar hampir dise-
luruh wilayah Jawa Timur. “PTPN 
sangat memerlukan kerjasama de-
ngan Polda Jatim untuk pengamanan 
aset dan proses produksinya. Kerjasa-
ma ini merupakan perpanjangan dari 
MoU tahun lalu, dan MoU ini sudah 

dilakukan untuk yang ketiga kalinya,” 
ungkap Dwi.

Sementara itu, Kapolda Jawa 
Timur, Irjen Polisi Drs. Machfud 
Arifin, SH dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa Polda Jatim 

telah menempatkan LO atau Perwira 
Keamanan di unit-unit semua PTPN. 
Harapannya, setiap periode dilaku-
kan pertemuan untuk mempermudah 
koordinasi dan update pengamanan 
yang diperlukan.

Turut hadir pada acara tersebut, 
Kepala Biro Hukum PTPN 
X, Tri Ari Sulistyawan me-
nyampaikan bahwa perpan-
jangan kerjasama dengan 
Kepolisian Daerah Jawa 
Timur ini bertujuan untuk 
melanjutkan peningkatkan 
pengamanan aset milik 
PTPN X, XI, dan XII terkait 
aset milik negara yang 
sudah berjalan dengan baik, 
mengantisipasi timbulnya 
permasalahan terutama saat 
proses produksi, serta ter-
wujudnya profesionalisme 
petugas satuan pengamanan 

PTPN X, XI, dan XII. Hal tersebut 
perlu dilaksanakan mengingat ke-
giatan operasional di lapangan sangat 
perlu dilakukan pendampingan dan 
pengamanan oleh aparat penegak 
hukum dalam hal ini kepolisian.

Amankan Aset dan Kelancaran Produksi, 
PTPN X Gandeng Polda Jatim

foto-foto: dokUmen ptpn X
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ratuSan karyawan PTPN X memadati 
Auditorium di Kantor Pusat PTPN X 
yang beralamat di Jalan Jembatan Merah 
Surabaya. Pada karyawan yang tergabung 
dalam Serikat Pekerja PTPN X ini men-
jadi saksi bahwa PKB tahun 2018-2019 
sudah ditandatangi dan segera berlaku. 

Direktur Komersil PTPN X, Slamet 
Djumantoro mengungkapkan telah ditan-
datangani PKB tahun 2018-2019 antara 
Ketua Umum Serikat Pekerja PTPN X 
dengan Direktur Utama PTPN X. Sebe-
lum PKB ditandatangani, telah melalui 
proses pembahasan yang sudah lama dan 
memerlukan argumentasi serta diskusi 
panjang. Dengan tujuan tidak lain adalah 
untuk kemajuan dan kejayaan PTPN X 
serta demi kesejahteraan karyawan. 

“Isi dari PKB ini semua berbasis 
kinerja, ke depan bonus itu tidak perlu 
diminta tetapi sudah menjadi kewajiban 
perusahaan. Jadi kalau perusahaan maju 
itu karena kita semua. Sebab, Serikat 
Pekerja adalah kita, kita adalah Serikat 
Pekerja,” tegasnya.

Slamet Djumantoro juga mengingat-
kan bahwa tahun 2018 ini adalah saatnya 
bagi PTPN X untuk membalik keadaan. 
Berdasarkan data tahun 2014, PTPN X 
merugi, tahun 2015 PTPN X membuku-
kan laba, tahun 2016 kembali merugi dan 
tahu 2017 kembali untung. “Kalau bicara 
tentang statistik, maka tahun 2018 ini 
kita pasti untung,” ucapnya penuh se-
mangat dan serta-merta diamini seluruh 
karyawan perusahaan perkebunan ini. 

Masih menurut Slamet, impian 
dirinya sebagai karyawan, bonus itu 
tidak diberikan sebanyak dua kali dalam 

Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 
2018, Manajemen PT Perkebunan Nusantara X dengan Serikat 
Pekerja PTPN X melakukan penandatangan Perjanjian Kerja 
Bersama periode 2018-2019.  PKB ke-10 ini memiliki 70 pasal 
dan delapan lampiran yang sudah dirumuskan bersama dengan 
satu tujuan yaitu menjadikan PTPN X sebagai perusahaan yang 
sehat sehingga seluruh karyawannya sejahtera. 

Penandatanganan PkB 2018-2019 

Dirkom: SP Adalah 
Kita, Kita adalah SP 

untuk terus bekerja dengan penuh dedi-
kasi tinggi,” jelasnya. 

Pihaknya juga mengapresiasi tim 
perunding PTPN X dan Serikat Pekerja 
yang sudah berjalan dengan baik sehing ga 
PKB bisa disetujui dan ditandatangani. 
De ngan memilih jalan dialog dan komuni-
kasi maka akan ditemukan solusi-solusi di 
setiap permasalahan yang ada. “Ini adalah 
PKB yang ke-10 dengan menjunjung prin-
sip perundingan yaitu saling memahami. 
PTPN lain melihat PTPN X ini memiliki 
SDM yang unggul. Itu harus kita jaga dan 
terus ditingkatkan lagi,” ujarnya. 

Dwi menambahkan dalam PKB tahun 
2018-2019 ini telah disepakati adanya 
kenaikan gaji sebesar 8,71 persen untuk 
seluruh karyawan mulai grade 16 sampai 
grade satu. Diharapkan dengan adanya 
kenaikan gaji ini bisa meningkatkan se-
mangat setiap karyawan dan bisa menjadi 

pribadi yang unggul yang tercermin 
dari kinerja perusaha an. “Kami 

berharap bahwa sasar an 2018 bisa 
tercapai. Tahun ini, unit usaha 
gula harus untung, unit usaha 
tembakau harus untung, dan tar-

get laba perusahan harus tercapai,” 
tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Umum Serikat 
Pekerja PTPN X, M. Amir Hasanudin 
mengatakan PKB yg ke-10 berjalan 
dengan baik melalui musyawarah-
musyawarah yang telah dilakukan. Hal ini 
dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan 
antara hak dan kewajiban baik untuk 
karyawan maupun untuk perusahaan. 

“Kita adalah bagian dari perusahaan 
untuk bisa mencapai kesuksesan dan ke-
jayaan. Kita lebih bertanggung jawab da-
lam mendukung kesuksesan dan kejayaan 
perusahaan kita tercinta ini. Direksi bisa 
pensiun dalam masa kerja dua hingga 10 
tahun. Tapi kita akan pensiun saat usia 
kita 55 tahun,” paparnya. 

Untuk itu, sambung Amir, kesadaran 
bersama sangat dibutuhkan sebab ada 
beberapa faktor yang menyebabkan 
posisi perusahaan menjadi berat. Antara 
lain faktor kebijakan pemerintah serta 
faktor lingkungan. “Sekarang ini makin 
banyak alih fungsi lahan pertanian men-
jadi properti dan industri. Teman-teman 
harus  bisa bertransformasi dan berino-
vasi kalau tidak maka kita (industri gula) 
akan mati,” tegasnya. 

Dalam acara tersebut juga digelar 
sosialisasi PKB dimana dalam PKB Tahun 
2018-2019 ini total pasalnya ada 70 pasal 
dengan delapan lampiran dan ada 26 
pasal yang diubah.

setahun tetapi lima kali karena bonus itu 
dianggarkan. “Kalau mau bonus lima kali 
tentunya harus kerja keras, kerja cerdas, 
kerja tuntas, kerja ikhlas dan berkuali-
tas,” tegasnya. 

Untuk unit usaha Tembakau, Slamet 
berpesan untuk tidak ketergantungan 
dengan satu buyer karena dengan memi-
liki banyak pembeli PTPN X lebih enak. 
Baik unit usaha gula maupun unit usaha 
tembakau harus menyosialisasikan 
target-target yang akan diraih, jangan 
sampai ada satu orang karyawan pun 
yang tidak tahu target kita. 

Di tempat yang sama, Direktur Utama 
PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo meng-
ungkapkan momen ini sangat penting 
karena PKB merupakan cermin perwu-
judan hubungan yang harmonis antara 
perusahaan dengan karyawaanya.

“Selama ini Serikat Pekerja dan 
manajemen PTPN X bisa menjaga kondisi 
yg harmonis, kondusif, sportif sehingga 
tercipta lingkungan kerja yang nyaman 
dan mendukung seluruh karyawannya 

 slamet djumantoro 
diREKtUR KoMERSiL ptpn X
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MenjelanG musim giling dan 
tanam perdana tembakau Tahun 
2018, PT Perkebunan Nusantara X 
menggelar istighosah. Acara yang 
digelar di Hall Kantor Pusat ini 
dihadiri oleh seluruh karyawan dan 
perwakilan karyawan dari seluruh 
unit usaha gula dan tembakau serta 
perwakilan dari anak perusahaan. 

Direktur Komersil PTPN X, 
Slamet Djumantoro mengatakan 
bisnis perusahaan yang bergerak 
di  bidang perkebunan ini banyak 
dipenga ruhi oleh cuaca. Ada Badai El 
Nino dan El Nina membuat produk-
tivitas tebu menurun sehingga peru-
sahaan merugi. 

“Tahun 2014 kita rugi, tahun 2015 
kita untung, tahun 2016 kita rugi, ta-
hun 2017 kita untung, kalau dari pola 
itu di tahun ini, kita merugi. Namun, 
kita harus bekerja keras dan optimis 
untuk merubah pola tersebut dengan 
merubah rugi menjadi untung,” kata 
Slamet dalam sambutannya dalam 
acara Istighosah yang diselenggara-
kan 27 April 2018 lalu dengan tema 
‘Kita Satukan Doa dan Ikhtiar untuk 
Kejayaan dan Keberkahan Perusa-
haan’. 

Dalam kegiatan yang diikuti oleh 
ratusan karyawan ini juga meng-

Awali Musim Giling dengan Istighosah 

hadirkan KH. Abdurrahman Navis 
yang memberi tausiyah tentang kiat 
memperoleh kesuksesan. Pengasuh 
Pondok Pesantren Nurul Huda Sura-
baya ini menerangkan untuk meraih 
kesuksesan dibutuhkan kerja keras 
atau ikhtiar dan doa. 

KH Abdurahman Navis mengung-
kapkan, hanya dengan mengandalkan 
kekuatan fisik atau ikhtiar saja itu 
berarti sombong kepada Allah. Se-
baliknya jika berdoa saja tapi tidak 
usaha itu berarti sembrono kepada 
Allah.

“Kalau PTPN X ini mencocokkan 
antara ikhtiar dan doa. PTPN X ini 

berjuang dan bekerja keras sesuai 
dengan kemampuan yang ada sambil 
berdoa untuk mengharap ridho Allah 
agar kesuksesan bisa diraih,” jelasnya 
pria yang menjabat sebagai Wakil 
Ketua PWNU Jawa Timur ini. 

Sebelum mengakhiri tausiyahnya, 
KH Abdurrahman Navis menambah-
kan doa dan usaha harus dilakukan 
secara bersama-sama dengan kekuat-
an doa, hal yang tidak mustahil bisa 
menjadi mungkin. Dalam kesempat-
an ini, PTPN X juga memberikan 
bantuan untuk beberapa yayasan 
yatim piatu dari Surabaya, Sidoarjo 
dan Mojokerto.

 direksi ptpn X memberi santunan bersama yayasan yatim piatu.

 direktur Komersil ptpn X, Slamet djumantoro memberikan santunan kepada pengurus 
yayasan yatim piatu.

foto-foto: eko sUswantoro
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berbaGi kebahagiaan di bulan 
Ramadhan, PTPN X kembali mengge-
lar Safari Ramadhan bersama selu-
ruh karyawan dan juga anak yatim. 
Kegiatan buka puasa bersama yang 
diadakan di Kantor Pusat PTPN X 
pada Selasa, 5 Juni yang lalu tersebut 
terasa istimewa karena mengambil 
tema ‘Dengan Semangat Ramadhan 
Kita Tingkatkan Etos Kerja Menuju 
Kejayaan Perusahaan’. 

Hadir dalam acara tersebut 
Direktur Tanaman Semusim Hold
ing Perkebunan, Moch Cholidi be-
serta seluruh pejabat puncak PTPN 
X. Direktur Utama PTPN X , Dwi 
Satriyo Annurogo dalam sambutan-
nya menga takan bahwa acara kali ini 
memang sangat istimewa, selain ada 
di bulan yang istimewa yakni di bulan 
Ramadhan berbagai amalan yang 
diperbuat tentunya akan mendapat-
kan ganjaran pahala yang istimewa 
dari Allah SWT.

“Sudah menjadi tradisi setiap 

tahun kita menyelenggarakan acara 
Safari Ramadhan. Tentunya di bulan 
yang suci ini marilah kita bersama-
sama berlomba meningkatkan iman 
dan ketaqwaan kita kepada Allah 
SWT,” tuturnya. 

Bulan Ramadhan kali ini, lanjut 
Dwi juga menjadi hal yang istimewa 
bagi PTPN X, pasalnya beberapa pa-
brik gula di bawah naungan PTPN X 
sudah memasuki musim giling tahun 
2018. Berbagai persiapan baik on 
farm ataupun off farm telah dilaku-
kan. Tentunya, harapan besar me-
nanti untuk musim giling tahun ini.

“Ada lima pabrik gula kita yang 
telah melaksanakan giling. Dan telah 
memproduksi gula sebesar 26.808 
ton dengan rata-rata rendemen 7,9 
persen. Capaian rendemen ini sangat 
menggembirakan karena tahun lalu 
hanyalah 7,8 persen. Namun demiki-
an kita masih mempunyai PR karena 
target rendemen rata-rata kita adalah 
8 persen,” jelasnya.

Dwi pun menghimbau kepada 
semua pihak untuk dapat memberi-

saFarI raMadhan

Buka Puasa Bersama, PTPN X 
Berikan Santunan Anak Yatim

kan kinerja terbaiknya bagi perusa-
haan dan selalu optimis, sehingga 
musim giling tahun ini bisa lebih baik 
dibanding dengan tahun yang lalu. 
Hal yang sama juga diperuntukkan 
untuk semua unit usaha dan anak 
usaha PTPN X agar senantiasa dapat 
lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Hadir pula dalam kesempatan 
tersebut, Direktur Tanaman Semusim 
Holding Perkebunan, Moch Cholidi 
juga mengutarakan kebanggaan yang 
diraih oleh PTPN X. Meskipun tahun 
lalu, kinerja beberapa PT Perkebunan 
Nusantara terutama yang berbasis 
tebu jeblok, namun tetap saja PTPN 
X kembali menjadi leader.

“Sebagai orang yang pernah dibe-
sarkan oleh PTPN X tentu saya sangat 
bangga dengan hal ini. Dengan tekad 
yang begitu besar pula, tak ayal SDM 
yang ada disini pun menjadi sangat 
mumpuni di bidangnya,” tutur pria 
yang pernah menjabat sebagai Sekre-
taris Perusahaan PTPN X tersebut.

Cholidi juga berpesan bahwa pada 
musim giling tahun ini, prestasi se-
bagai leader harus kembali diperoleh 
PTPN X, tentunya hal ini bukan hal 
yang mudah butuh kinerja ekstra dari 
rekan-rekan semua. Terlebih terkait 
ketersedian bahan baku yang menjadi 
persoalan hingga saat ini. Namun, Ia 
tetap yakin bahwa hal tersebut dapat 
dilalui.

Dalam Safari Ramadhan kali 
ini, PTPN X juga akan memberikan 
Santunan Hari Tua (SHT)  kepada 
73 karyawan yang telah Purnatugas 
dan juga bantuan kepada para anak 
yatim piatu dari beberapa yayasan di 
wilayah Surabaya dan sekitarnya. Hal 
ini ditujukan sebagai implementasi 
kepedulian perusahaan terhadap 
lingkungan dan masyarakat sekitar 
sebagai wujud dari Corporate Social 
Responsibility (CSR) perusahaan.

 dirut ptpn X dwi Satriyo Annurogo dan direksi memberikan santunan kepada yayasan yatim piatu.
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tiGa anak usaha PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) Group di wilayah 
Jawa Timur, yaitu PTPN X bersama-
sama dengan PTPN XI dan PTPN XII 
menyelenggarakan Mudik Bareng 
PTPN Group. Acara Mudik Bareng yang 
kali pertama diadakan PTPN Group ini 
merupakan bagian dari Mudik Gratis 
Bareng BUMN 2018 yang dilaksanakan 
mulai tanggal 9-12 Juni 2018.

PTPN Group Jatim  menyediakan 
kurang lebih 1.600 kursi atau 40 Bus 
bagi para pemudik ke berbagai daerah 
dengan tujuan Banyuwangi, Yogya-
karta, Solo, Semarang, Magetan, Treng-
galek, Pacitan, Blitar dan Pulau Madura 
melalui jalur darat.

“Mudik Bareng ini bentuk nyata 
perwujudan BUMN Hadir Untuk Negeri 
serta bentuk pelayanan PTPN X ber-
sama PTPN XI dan PTPN XII kepada 
para stakeholder yang telah mendu-
kung kelangsungan perusahaan,” ujar 
Direktur Tanaman Semusim Holding 
Perkebunan, MochCholidi. Ia menam-
bahkan, Mudik Gratis ini bertujuan 

untuk mengalihkan pemudik yang biasa 
menggunakan sepeda motor ke moda 
transportasi yang lebih nyaman dan 
aman seperti dengan menggunakan Bus, 
Kereta Api atau Kapal Laut. Kegiatan 
ini juga menjadi upaya dalam menekan 
angka kecelakaan lalu lintas jalan.

Direktur Utama PTPN X Dwi Sa-
triyo Annurogo bersama-sama dengan 
Direktur Utama PTPN XI Gede Meivera 
Utama Adnjana Putra ikut melepas ke-
berangkatan peserta mudik. Sementara 
Direktur Utama PTPN XII Berlino Ma-
hendra Santosa melepas keberangkat an 
peserta mudik bareng di hariterakhir 
dengan tujuan Banyuwangi dan Madura.

Dwi Satriyo Annurogo menjelaskan 
bahwa untuk 200 pemudik pertama 
tujuan Yogyakarta dan Solo ini akan 
dilepas bersama dengan peserta Mudik 
Bareng BUMN lainnya di seluruh In-
donesia. “Sisanya akan diberangkatkan 
secara bertahap mulai dari tanggal 9-12 
Juni 2018,” tambah dia.

PTPN Group menyediakan 40 bus 
eksekutif dengan standar aman dan 
layak jalan. Bus-bus tersebut dileng-
kapi berbagai fasilitas, seperti AC, TV, 
musik dan toilet. Para pemudik juga 

akan diproteksi dengan asuransi jiwa 
untuk meningkatkan kenyamanan dan 
keamanan selama perjalanan sampai ke 
kampung halaman.

”Melalui kegiatan Mudik Bareng 
PTPN Group 2018 ini kami berharap 
dapat mendukung terciptanya lalu 
lintas yang aman, lancar serta kondusif 
hingga calon pemudik dapat berkumpul 
bersama keluarganya dengan selamat 
di kampung halaman untuk merayakan 
Idul Fitri 1439 H,” tutur Dwi.

Salah satu peserta mudik gratis, 
Sugiarto yang mudik ke Ungaran bersa-
ma istri, anak dan cucunya ini mengaku 
sangat bahagia bisa mengikuti acara 
mudik gratis ini. Meskipun rute yang 
tersedia hanya sampai ke Semarang, 
namun ia sudah sangat terbantu.

”Dari Semarang saya lanjut naik bis 
umum. Masih dua jam lagi,” ujarnya. 
Meskipun demikian, dirinya bersyukur 
PTPN Jatim bisa membantu keluarg-
anya untuk mudik dengan biaya yang 
lebih murah.

”Alhamdulillah bisa mudik gratis 
sehingga bisa mengurangi biaya mudik 
saya bersama keluarga,” kata warga 
Krembangan ini.

PTPN Group Gelar Mudik Bareng
foto-foto: eko sUswantoro

 direktur tanaman Semusin Holding ptpn, M cholidi bersama direksi ptpn X 
dan ptpn Xi berfoto bersama peserta Mudik Bareng
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KaMiS, (17/5) bertempat di Kantor 
Pusat PT Perkebunan Nusantara XIV, 
dilakukan penandatangan Perjanjian 
Pengakhiran Pengelolaan PG Bone, 
PG Camming dan PG Takalar (PG 
BCT) oleh Dwi Satriyo Annurogo, 
Direktur Utama PT Perkebunan Nu-
santara X dan Doni P. Gandamihardja, 
Direktur Utama PT Perkebunan Nu-
santara XIV. Turut hadir dalam acara 
tersebut Slamet Djumantoro, Direktur 
Komersil PTPN X dan H. Ambo Ala, 
Komisaris Utama PTPN XIV.

Dalam sambutannya Dwi Satriyo 
Direktur Utama PTPN X menyam-
paikan, “Pengakhiran pengelolaan 
ini adalah proses restrukturisasi agar 
PG Bone, Camming dan Takalar bisa 
berkembang ke arah yang lebih baik. 
Dengan berbagai kendala yang ada,  
alhamdulilah sudah ada peningkatan 
baik dari sisi on farm maupun off 
farm dibanding pada saat sebelum 
dikelola PTPN X, meski belum mak-
simal, diharapkan nantinya akan 
menjadi NewCo dimana untuk pen-
danaan investasi pabrik didapat dari 
investor.”

Di tempat yang sama, Doni P. 
Gandamihardja Direktur Utama 
PTPN XIV mengungkapkan, “Kita 
patut bersyukur dan berterima 
kasih kepada PTPN X karena telah 
membantu mengelola PG Bone, PG 
Camming dan PG Takalar sehingga 
sampai sekarang ini PG BCT masih 
beroperasi dengan lancar dan kita 
lebih fokus pada aneka tanaman.”

Dalam perjalanan pengelolaannya 
sejak menerima amanah dari Kemen-
terian BUMN pada 2009, tentu saja 
perjuangan PTPN X untuk mengelola 
PG BCT tak sepenuhnya mulus. Baik 
tantangan di sisi produksi, tenaga 
kerja, lingkungan maupun finansial. 
Mulai dari banyaknya lahan yang ter-
okupasi atau dikuasai oleh warga seki-
tar, operasional pabrik gula yang tidak 
lancar yang berdampak pada angka 
jam berhenti sangat tinggi, seman-
gat kerja SDM yang rendah karena 
pendapatan rendah, tidak lancar dan 
jenjang karir yang tidak jelas. Semua 
hal tersebut akhirnya berdampak pada 
produktivitas yang rendah.

Setelah sembilan tahun, kon-
disi PG BCT kini semakin membaik 
terutama dalam hal peningkatan 

luas lahan yang bisa ditanami tebu. 
Dari total luasan 22.000 Ha saat ini 
sekitar 15.000 Ha bisa ditanami tebu 
karena sudah tidak ada lagi lahan 
yang terokupasi atau dikuasai warga. 
Semangat kerja karyawan mening-
kat karena adanya peningkatan dan 
kelancaran pendapatan serta jenjang 
karier yang jelas.

Selain itu PTPN X telah melunasi 
kewajiban-kewajiban kepada pihak 
ketiga termasuk kewajiban kepada 
BRI serta melepaskan jaminan hak 
atas tanah sehingga saat ini PG BCT 
sudah tidak terbebani jaminan hak 
atas tanah. Dari sisi off farm, banyak 
peralatan-peralatan dari pabrik gula 
yang ada di Jawa dimanfaatkan oleh 
PG BCT sehingga dapat meningkat-
kan kelancaran giling pabrik gula dan 
mengurangi jam berhenti.

Saat ini ketika pengelolaan PG 
BCT dikembalikan kepada PTPN 
XIV, kondisi PG BCT sudah semakin 
baik terutama pada sisi on farm, luas 
lahan yang ditanami dan produktivi-
tas lahan meningkat. Adapun satu hal 
yang masih menjadi PR adalah pada 
sisi off farm yang masih membutuh-
kan investasi cukup besar di pabrik.

PerjanjIan Pengelolaan Pg BCt BerakhIr

Dwi Satriyo: Alhamdulillah Sudah 
Ada Peningkatan Produksi
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rabu (04/04), Holding Perkebunan 
melakukan kunjungan ke salah satu 
unit usaha PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X, yaitu Pabrik Gula (PG) 
Gempolkrep dan Puslit 
Gula Jengkol. Kunjungan 
tersebut bertujuan me-
lihat kesiapan PG Gem-
polkrep dalam mengha-
dapi musim giling tahun 
2018 kali ini.

Wakil Direktur Utama 
Holding Perkebun-
an, Dolly P. Pulungan 
didampingi Direktur 
Tanaman Semusim 
(Dirtansim) Holding 
Perkebunan, M. Cholidi 
meninjau secara langsung 
proses persiapan alat-alat 
pabrik. “PTPN X memiliki potensi 
untuk menjadi leader industri gula 
ditunjang dengan SDM yang berkuali-
tas,” ujar Pulungan dalam arahannya.

Tidak hanya membahas mengenai 
kesiapan pabrik, kunjungan kali ini 

juga membahas mengenai penggu-
naan dana PMN untuk peningkatan 
kapasitas PG Gempolkrep dan in-
vestasi di PT Energi Agro Nusantara 
(Enero). “Manfaatkan dana PMN 
seoptimal mungkin karena ini adalah 
tanggung jawab kita kepada negara,” 

tambah Pulungan.
Pembahasan tersebut juga mene-

kankan kepada tujuan utama adanya 
integrasi PG Gempolkrep dengan 
PT Enero yaitu untuk meningkatkan 
daya saing. “Tujuan integrasi ada-

holding Perkebunan 
Kunjungi PG Gempolkrep 
dan Puslit Gula Jengkol

lah untuk meningkatkan daya saing 
karena Harga Pokok Produksi (HPP) 
menjadi rendah,” terang Cholidi. 
Sehingga adanya integrasi antara 
PG Gempolkrep dan PT Enero terus 
ditingkatkan.

Kunjungan dilanjutkan ke Puslit 
Gula Jengkol, Kediri. Cholidi me-
nekankan pentingnya varietas bagi 
keberlangsungan industri gula. Oleh 
karena itu, diharapkan Puslit Gula 
PTPN menjadi pihak terdepan dalam 
hal pengembangan varietas-varietas 
baru. Cholidi juga mengajak tim Pus-
lit Gula Jengkol untuk segera merilis 
varietas-varietas unggulan baru. 
“Silakan dilakukan ranking varietas. 

Tiga hingga lima besar 
varietas terbaik segera 
dirilis,” tutur Cholidi.

Tak hanya itu, Cholidi 
juga menghimbau Pus-
lit Gula Jengkol untuk 
mengajak serta petani 
untuk mencari varietas 
dengan angka protas dan 
rendemen yang tinggi. 
Hasil temuan tersebut 
nantinya dapat saling 
diinformasikan kepada 
PTPN lainnya. Sinergi 
antara PTPN ini akan 
membawa kinerja Hold

ing Perkebunan menjadi lebih baik di 
tahun 2018. Pada kesempatan yang 
sama, Cholidi juga meninjau lang-
sung varietas introduksi dari Brazil 
yang ditanam di Kebun  Benih Puslit 
Gula Jengkol.
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hadirnya pusat penelitian tebu 
PTPN X yang berada di kawasan 
Jengkol, Kediri ternyata menjadi 
perhatian PTPN VII untuk melaku-
kan studi banding ke PTPN X pada 
Kamis, 3 Mei lalu. Dipimpin langsung 
oleh Direktur Operasional PTPN VII, 
Husairi, kunjungan selama dua hari 
tersebut bertujuan untuk mengetahui 
secara lebih dalam perbaikan on farm 

dan off farm di PTPN X sekaligus 
mempelajari Pusat Penelitian yang 
ada.

Disambut langsung oleh Direk-
tur Utama PTPN X, Dwi Satriyo 
Annurogo, rombongan langsung 
mendapatkan paparan terkait PTPN 
X. Mulai dari berbagai upaya untuk 
mempertahankan bahan baku tebu 
yang ada hingga berbagai upaya yang 
akan dilakukan untuk persiapan gi-
ling tahun 2018.

PTPN VII Benchmarking 
ke Puslit Gula Jengkol

“Kami merasa terhormat sekali 
atas kunjungan dari teman-teman 
sekalian. Sebagai anak usaha holding 
perkebunan, seluruh PTPN yang ada 
di Indonesia dituntut untuk bisa sa-
ling bersinergi satu sama lainnya. Se-
moga dengan upaya ini sinergi yang 
tercipta dapat memberikan manfaat 
bagi kedua belah pihak,” ujar Dwi 
saat menyambut para rombongan 
dari PTPN VII di Kantor Pusat PTPN 
X Surabaya.

Sementara itu, Direktur Opera-
sional PTPN VII, Husairi menjelas-
kan bahwa kunjungannya ke PTPN X 
tentu dengan berbagai faktor, yakni 
pihaknya ingin mempelajari lebih da-
lam mengenai pusat penelitian tebu 
yang ada di PTPN X dan peningkatan 
kapasitas yang akan dijalankan oleh 
PG Gempolkrep.

“Seperti diketahui bahwa PTPN 
X keunggulannya adalah pada pusat 
penelitian yang dimiliki. Sehingga pe-
nambahan varietas jauh lebih depan 
dari pada PTPN lainnya. Tujuan kami 
berkunjung ke PTPN X adalah untuk 
melihat varietas-varietas unggulan 
yang mungkin bisa dibawa ke Lam-
pung,“ pungkasnya.

Kunjungan ini dilakukan selama 
dua hari yang bertujuan ke dua lokasi 
yakni PG Gempolkrep, Mojokerto 
dan Pusat Penelitian Jengkol Kediri. 
Selain melihat langsung core sampler, 
rombongan juga dibawa ke dua kebun 
miliki PTPN X untuk melihat varietas 
unggulan yang ditanam di sana.

 tim benchmarking ptpn Vii melihat hasil rendemen tebu di 
wilayah Gempolkrep.

 Konsultan ptpn X,Eka Sunarya menjelaskan varietas tebu di wilayah 
Gempolkrep kepada tim benchmarking ptpn Vii.
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dalaM upaya menambah wawasan 
dan pengetahuan karyawannya, 28 
Maret 2018 lalu tim SDM dan Umum 
PTPN IX mengunjungi PTPN X untuk 
melakukan benchmarking. Kunjung-
an ini berfokus pada sistem remune-
rasi berdasarkan grading unit kerja 
yang telah diimplementasikan oleh 
PTPN X. Keberhasilan PTPN X dalam 
beberapa hal diantaranya penerapan 
grading unit kerja dan proses alih 
status karyawan rupanya menarik 
minat PTPN IX

Tim beranggotakan enam orang 
tersebut diterima di Ruang Kresna 
Kantor Pusat PTPN X oleh Kepala 
Divisi SDM beserta tim yang terdiri 
dari Kaur Pengembangan, Kaur Ad-
min Kepegawaian dan asisten urusan 
Pengembangan SDM untuk karir dan 
assessment.

Ka Sub Bag Pengembangan SDM 
PTPN IX Hilma Faza Ariyani saat 
pembukaan menyatakan, “Pada 
dasarnya kehadiran kami di sini ada-
lah untuk belajar terkait grading dan 

PTPN IX Pelajari
Grading Unit Kerja PTPN X

proses alihstatus karyawan utamanya 
di pabrik gula. Semoga nantinya bisa 
memperoleh best practice yang dapat 
diterapkan di PTPN IX.”

Dalam forum yang dipimpin oleh 
Kepala Divisi SDM PTPN X Herman 
tersebut dipaparkan profil gambaran 
umum perusahaan termasuk anak 
perusahaan dan produk hilir serta 
sekaligus profil SDM di PTPN X.

Penjelasan tentang penerapan 
remunerasi dengan sistem grading 
dan implementasinya di PTPN X ter-
masuk sukses story proses penerap-

annya, penjelasan tentang penangan-
an dan pengalihanan status karyawan 
kampanye menjadi karyawan PKWT 
di PTPN X dan masih banyak lagi 
sharing dan diskusi terkait dengan 
pengelolaan SDM di lingkungan binis 
perkebunan.

Menutup forum diskusi tersebut, 
Herman berujar, “Dengan semua 
pemaparan dari PTPN X diharapkan 
dapat menjadi inspirasi bagi penerap-
an best practice terkait grading unit 
kerja dan proses alihstatus karyawan 
nantinya di PTPN IX.” 
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awal Mei 2018, Komisi VI DPR 
RI melakukan kunjungan kerja ke 
Jawa Timur, salah satunya dengan 
anak usaha Holding Perkebunan yang 
bertempat di Jawa Timur, yaitu PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X-
XII. Kunjungan ini tak lain bertujuan 
untuk mengumpulkan data tentang 
kinerja dan perkembangan usaha se-
jumlah perusahaan milik negara yang 
ada di Jawa Timur, tidak terkecuali 
PT Perkebunan Nusantara. 

Rabu (2/5) tim Komisi VI DPR RI 
sebanyak sepuluh orang melakukan 
rapat terbatas dengan PTPN X, PTPN 
XI, dan PTPN XII bertempat di Hall 
Kantor Pusat PT Perkebunan Nusan-
tara (PTPN) X.

“Dalam pertemuan ini, turut hadir 
pula perwakilan dari Deputi Bidang 
Usaha Industri Agro dan Farmasi 
Kementerian BUMN agar mereka 
bisa langsung melaporkan hasil 
pertemuan ini kepada menterinya,” 
kata Azam Azman Natawijaya yang 
menjadi Ketua Tim Kunjungan Kerja 
Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa 
Timur di Hall Kantor Pusat PTPN X.

Azam menambahkan dalam kun-
jungan ini, Komisi VI DPR RI ingin 
mendapatkan dan mengumpulkan 

data dan informasi terkait kinerja 
dan kondisi keuangan PTPN di Jawa 
Timur agar DPR RI dapat merumus-
kan kebijakan ke depan.

“Kami membutuhkan data-data 
yang riil mengingat kebijakan pe-
merintah terkait rencana penutupan 
sejumlah pabrik gula di Jawa Timur. 
Kami berharap penutupan tersebut 
bisa dibatalkan,” ungkapnya. 

Pertemuan sore itu dimulai de-
ngan paparan-paparan dari masing-
masing Direksi PTPN terkait kinerja 
perusahaan, budidaya tanaman, 
pengembangan dana PMN, lahan 

Hak Guna Usaha (HGU), dan Pro-
gram Kemitraan dan Bina Lingkung-
an (PKBL). Kemudian, dilanjutkan 
diskusi dan tanya jawab langsung 
dengan anggota dewan yang ikut 
dalam kunjungan tersebut.

“Kami ingin mengetahui lebih 
dalam mengenai tebu ini karena 60 
persen lebih produksi gula disum-
bang oleh Jawa Timur, maka sangat 
disayangkan bila rencana penutupan 
sejumlah pabrik gula di Jawa Timur 
ini benar-benar terjadi,” jelas Azam 
dalam pertemuan yang berlangsung 
sekitar 2,5 jam tersebut.

Komisi VI DPR & Kementerian BUMN 
Bahas Industri Gula di Jawa Timur
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Laporan:   Sekar arum Cm

Menteri BUMN, Rini Soemarno 
mengunjungi Pabrik Gula (PG) Gem-
polkrep pada Senin (14/5) yang lalu. 
Dalam kunjungannya tersebut, Rini 
juga meresmikan buka giling PG 
Gempolkrep yang menandai dimulai-
nya musim giling tahun 2018.

Kunjungan ini diawali dengan 
peninjauan lahan mekanisasi tebang-
an dan normalisasi saluran di sekitar 
PG Gempolkrep. Rini pun tak lupa 
untuk menyapa warga 
masyarakat dan petani 
tebu yang ada disana. 
Setelah melihat lang-
sung lahan tebu dan 
mencoba alat meka-
nisasi yang diterapkan. Rombongan 
Menteri BUMN beralih ke PG Gem-
polkrep untuk membuka langsung 
musim giling tahun 2018.

Didampingi oleh Direktur Utama 
PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo, Dolly 

P Pulungan, Direktur Utama Hold
ing Perkebunan Nusantara, Ketua 
APTRI Jatim, Mubin, Ketua Aso-
siasi Petani Tebu Rakyat Indonesia 
(APTRI), Arum Sabil menekan 
sirine tanda dimulainya buka gi ling 
yang disaksikan  jajaran pejabat 
tinggi di lingkungan PTPN X dan 
BUMN di Jawa Timur, rekan media 
dan masih banyak yang lainnya.

Dalam lawatannya tersebut, Rini 
pun mengutarakan dukungannya ter-
hadap industri gula tanah air. Ia pun 

percaya bahwa musim giling tahun 
ini bisa jauh lebih baik dari musim 
giling tahun lalu karena cuaca yang 
jauh lebih baik lagi.

“Saya harap rendemen (PTPN 
X) bisa meningkat hingga 9 persen,” 

start gIlIng Pg geMPolkreP

Menteri BUMN: Saya harap 
Rendemen Meningkat

kata Rini sembari memberi  sema-
ngat kepada para pekerja Pabrik Gula 
Gempolkrep.

Sementara itu, Direktur Utama 
PTPN X Dwi Satriyo Annurogo men-
jelaskan bahwa ada dua mesin yang 
ditinjau langsung oleh Menteri BUMN 
Rini Soemarno pada hari ini, kedua 
mesin tersebut adalah mesin pene-
bang tebu (chopped harvester) berka-
pasitas 100 ton/hari dan mesin angkut 
tebu (grab loader) berkapasitas 80 
ton/hari. Kedua mesin yang diterap-
kan tersebut diharapkan membuat 
proses tebang, muat, dan angkut tebu 
menjadi lebih efektif dan efisien.

Tak hanya mekanisasi on farm, 
lanjut Dwi, tahun ini PG Gempolkrep 
menyiapkan dana sinergi BUMN 
sebesar Rp 179 miliar. Dana ini akan 
untuk bantuan kredit para petani 
tebu di wilayah PG Gempolkrep.

“PTPN X juga mem-
berikan bantuan pupuk, 
bibit, kawalan budidaya 
dan perbaikan saluran 
di seluruh petani pabrik 
gula kami,” terangnya.

Musim giling tahun ini, tambah 
Dwi, target produksi gula kristal 
putih di PG Gempolkrep dipatok 
87.503 ton. “Target tersebut naik 
sebesar 23 persen dibandingkan 
reali sasi 2017,” tandasnya.

Tak hanya mekanisasi on farm, lanjuT dwi, Tahun ini pg 
gempolkrep menyiapkan dana sinergi bumn sebesar rp 179 

miliar. dana ini akan unTuk banTuan krediT para peTani 
Tebu di wilayah pg gempolkrep

Menteri BUMN, Rini M 
Soemarno dan Dirut PTPN X, 
Dwi Satriyo Annurogo bersama 
karyawan PG Gempolkrep.
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Laporan:   Gina amalia  
Staf DiviSi Quality aSSurance

Guna meningkatkan kompetensi 
dan pemahaman ruang lingkup 
jamin an kualitas oleh para anggota 
QA, Divisi Quality Assurance (QA) 
PTPN X mengadakan In House Train
ing (IHT) IHT yang bertempat di PG 
Toelangan, 28 Maret 2018. Acara ini 
dihadiri Kepala Divisi QA, Manajer 
QA dan seluruh Asisten Manajer baik 
On Farm maupun Off Farm.

Kepala Divisi QA Haryo Gunawan 
Wibisono dalam sambutannya mene-
gaskan, “Seorang QA harus mampu 
memahamitugas dan tanggung-
jawabnya, agar saat mengha-
dapi masalah mampu memberi 
masukan yang konstruktif dan 
solutif. Seperti itulah QA yang 
diharapkan oleh divisi lain.” In 
House Training ini adalah salah 
satu cara PTPN X menjadikan 
Divisi QA memiliki kemampuan 
layaknya perusahaan costumer 
goods yang kompeten.

Hal tersebut diperlukan 
sejalan dengan tuntutan kon-
sumen yang semakin beragam, 
serta besarnya harapan peru-
sahaan agar QA dapat menja-
minkan kualitas guna terjaganya 
kepuasan pelanggan.

Dipandu oleh Yoke Novitasari, 
salah seorang Direksi di PT Tereos 
FKS Indonesia (perusahaan swasta 
yang bergerak dibidang Sugar Beet 
dan Sugar Cane Process, red.) 
materi disampaikan secara interaktif, 
diwarnai dengan diskusi dua arah 
yang bertahan sampai akhir acara. 
Keingintahuan peserta pelatihan 
tentang QA di perusahaan lain satu 
persatu dapat dijawab oleh pemateri 
dan beberapa pertanyaan peserta 
bersifat sangat teknis dengan jawab-
an yang praktis, sehingga memung-
kinkan untuk diterapkan di unit kerja 

masing-masing.
Hal pertama yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk dapat meningkat-
kan kompetensi QA serta kredibilitas 
produk PTPN X, disarankan agar 
melakukan bisnis dengan sistem B2B, 
langsung kepada industri misalnya 
produsen costumer goods seperti 
PT Unilever, PT Nestle dll. Industri 
dengan skala besar tentu memiliki 
standar tersendiri untuk produk yang 
digunakan. Hal tersebut tentunya 
akan berdampak pada meningkatnya 
intensitas audit kepada perusahaan 
oleh pelanggan.

“Sisi baiknya, perusahaan yang 

melakukan skema bisnis B2B, akan 
terus memperbaiki diri, berbenah 
di segala lini baik produksi maupun 
pelayanan dan interaksi dengan 
lingkungan, lambat laun perusaha-
an tersebut akan sehat baik secara 
produksi dan komersialnya”, ujar 
Yoke di salah satu sesinya.

Tak ayal, skema B2B inilah yang 
dilakukan Yoke di perusahaannya. 
Dalam menjaminkan kualitas terha-
dap pelanggan, PT Tereos FKS Indo-
nesia melakukannya bersama dengan 
QA. Lebih jauh lulusan Teknik Kimia 
ITB itu menerangkan, “Berdasarkan 
pengalaman kami, QA akan dapat 

menjalankan fungsinya untuk peru-
sahaan saat QA tidak hanya menjadi 
salah satu bagian secara struktur 
organisasi, tetapi juga ke arah QA 
adalah sistem.”

Salah satu hal mendasar agar QA 
dapat berjalan secara sistem ialah 
setiap personal di tiap bagian ber-
tanggungjawab atas apa yang dikerja-
kan dan karenanya juga harus dapat 
menjaminkan kualitas pekerjaan dan 
hasilnya. Di sinilah ungkapan every
body is QA layak diterapkan.

Adapun QA secara bagian bertu-
gas untuk merancang sistem kerja 
melalui petunjuk kerja baik instruksi 

kerja atau Standart Operasional 
Procedure (SOP), mengawal, 
mengawasi dan memastikan  
sistem tersebut selama produksi 
sampai dengan produk sampai 
ke konsumen berjalan dengan 
benar.

”Keterlibatan orang produk-
si dalam penjaminan ini sangat 
penting, mengingat orang yang 
paling tahu apa yang terjadi dan 
apa yang sebaiknya dilakukan 
untuk memperbaiki atau me-
ningkatkan performa produksi 
adalah bagian produksi itu 
sendiri.

Akan tetapi tidak berarti 
bagian QA tinggal diam, karena tetap 
diperlukan personal yang mampu 
mengkoordinasikan dan menjelaskan 
kepada konsumen dan stakeholder 
terkait tentang apa yang terjadi dipe-
rusahaan berkaitan dengan produk 
yang dipasarkan”, tambah Yoke lagi.

Selain itu, kinerja QA sangat di-
topang oleh komunikasi yang harmo-
nis dengan bagian pemasaran, karena 
kedua bagian inilah yang langsung 
bersinggungan langsung dengan kon-
sumen, tentu hal ini juga tidak dapat 
berjalan sendiri, komitmen menaje-
men menjadi hal paling mendasar 
penerapan QA di setiap bagian.

darI Iht dIvIsI Qa dI Pg toelangan

everybody is Quality Assurance
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Laporan:   ayu Firdayanti S.

SenantiaSa peduli akan kesehat-
an wanita, Ikatan Istri Keluarga 
Besar (IIKB) PT Perkebunan Nusan-
tara (PTPN) X menggelar seminar 
kese hatan pada pertemuan enam 
bulanannya, April lalu. Acara ber-
tema ‘Wanita Adalah Ujung Tombak 
Gerak an Masyarakat Indonesia Sehat’ 
itu mendatangkan dr. Dwirani Ros-
mala Pratiwi, Sp.B dari RS Onkologi 
yang menyampaikan seminar 
kesehat an berjudul ‘Bijak Hadapi 
Kanker pada Wanita.

Hadir di acara tersebut Direktur 
Utama PTPN X Dwi Satriyo Annuro-
go didampingi Direktur Komersil 
PTPN X Slamet Djumantoro. Dalam 
pembukaan Dwi menyampaikan, “Ta-
hun 2018 ini PTPN X berfokus pada 
efisiensi dan perbaikan kinerja peru-
sahaan, agar melampaui angka-angka 
yang telah ditargetkan bersama dan 
secara otomatis profit akan kita raih.”

Bagi jajaran Direksi, keberadaan 

Dukung Gerakan Indonesia Sehat, 
IIKB PTPN X Gelar Seminar

IIKB di PTPN X benar-benar menjadi 
support system yang dapat mem-
bantu, mendorong dan mendukung 
kinerja para karyawan. “Kami me-
nyadari ibu-ibu berperan sebagai 
penentu keberhasilan bapak-bapak. 

Semoga IIKB benar-benar menjadi 
wadah sharing untuk memberi sup
port signifikan kepada bapak-bapak 
karyawan PTPN X untuk memberi-
kan kinerja terbaiknya,” kata Dwi.

Turut hadir dalam acara tersebut 
Atik Widiati Annurogo, yang secara 
simbolis melepas beberapa istri kar-
yawan yang telah merampungkan 
tugasnya di PTPN X, baik karena 
purna atau mutasi ke instansi lain. 
Atik dalam sambutannya mengucap-
kan terima kasih atas kerjasama ibu-
ibu istri karyawan selama ini. “Untuk 
ibu-ibu yang pamit semoga makin 
sukses dan sehat, bisa beradaptasi 
dan berperan aktif di lingkungan 
baru,” ujarnya.

Selain seminar kesehatan tentang 
kanker pada wanita, pada acara IIKB 
kali ini juga ditampilkan berbagai 
kesenian yang dibawakan oleh karya-
wan-karyawati PT NMU. Mulai dari 
hand wash dance dari RS Jember 
Klinik, Paduan Suara dari RS HVA 
Toeloengredjo, dan lain-lain.

 direktur Utama ptpn X dwi Satriyo Annurogo 
membuka acara.

 Ketua iiKB ptpn X, Atik widiati Annurogo

 Hand wash dance dari RS Jember Klinik.

 paduan Suara dari RS HVA toeloengredjo.
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halal BIhalal PtPn X

Kebersamaan efektif 
Tingkatkan Kinerja Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menggelar Halal Bihalal 
dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1439 
Hijriah. Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PTPN 
X Dwi Satriyo Annurogo mengingatkan kembali kepada 
seluruh yang hadir untuk memperkuat kebersamaan. 

Laporan:   SaP Jayanti

diKataKan Dwi, solidaritas dan 
kebersamaan seharusnya mampu 
menjadi titik tolak positif terhadap 
hubungan kita sebagai pribadi de-

ngan seluruh relasi kerja di perusa-
haan yang kita banggakan ini. De-
ngan bergandeng tangan sebagai satu 
keluarga besar, niscaya akan mampu 
melewati banyak tantangan ke de-
pan dan meraih berbagai hal yang 

menggembirakan.
 ”Dengan bekerjasama, kita bisa 

bersama-sama mencapai harap-
an. Bahkan bukan tidak mungkin 
melampaui sasaran yang sebelumnya 
ditetapkan,” ujar Dwi dalam Halal 
Bihalal yang bertema ‘Dengan Sema-
ngat Kebersamaan Kita Tingkatkan 
Kinerja Perusahaan’. Halal Bihalal 
yang diselenggarakan di Hall Kantor 
Pusat tersebut dihadiri oleh Direksi, 
Dewan Komisaris, perwakilan karya-
wan serta direksi anak perusahaan. 

Dalam kesempatan tersebut Dwi 

 Saling bermaaf-maafan antar 
karyawan, direksi dan komisaris PTPN X.

 Pelepasan calon jemaah haji karyawan PTPN X 
oleh Direksi dan komisaris PTPN X.
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menyampaikan, secara umum giling 
2018 masih berjalan dengan baik. 
Lima Pabrik Gula (PG) yang sudah 
memulai giling sebelum Lebaran su-
dah mencatatkan rendemen rata-rata 
7,9 persen. ”Masih di bawah target 
yang kita tetapkan yaitu 8 persen. Di-
harapkan setelah Lebaran ini rende-
men bisa meningkat,” katanya. 

Ia juga menambahkan, ada be-
berapa catatan yang harus diperha-
tikan oleh para GM di sisa musim 
giling tahun ini. Di antaranya adalah 
peningkatan kinerja untuk mengerek 

rendemen dan produktivitas. Selain 
itu, rekan-rekan di lapangan harus 
bergerak cepat dalam memperkuat 
kemitraan dengan petani sebagai pe-
masok BBT dalam rangka peningkat-
an ketersediaan bahan baku secara 
jangka panjang. 

Untuk tembakau, diharapkan tidak 
kalah gesit dalam melakukan perbaik-
an-perbaikan. Diharapkan pemeli-
haraan dan proteksi tanaman serta per-
siapan panen benar-benar dilakukan 
secara maksimal sehingga menghasil-
kan tembakau berkualitas tinggi.

Disamping itu PTPN X juga 
mendapat kepercayaan dari pemerin-
tah berupa mandatory offtaker 
tembakau Paiton seluas 100 ha. 
Diharapkan tanggung jawab ini dita-
ngani dengan baik untuk membantu 
kesejahteraan petani tembakau.  

Berbarengan dengan momen 
Halal Bihalal ini, dilaksanakan pula 
pisah sambut anggota dewan komisa-
ris. Salah satu komisaris PTPN X YB 
Priyatmo telah berpindah tugas ke 
PT Wijaya Karya Beton digantikan 
oleh Tumik Kristianingsih. Kehadir-
an komisaris baru diharapkan bisa 
memberi semangat baru dalam 
perjalanan perusahaan menyongsong 
swasembada gula nasional.

Direksi juga melepas 14 karyawan 
beserta keluarga yang akan menunai-
kan ibadah haji di tahun 1439 Hijriah 
ini. ”Kami ucapkan selamat jalan dan 
selamat beribadah. Semoga menjadi 
haji mabrur dan selamat hingga 
kembali pulang ke tanah air. Kami 
titipkan doa untuk PT Perkebun-
an Nusantara X semoga senantiasa 
mampu menyejahterakan petani dan 
karyawannya, serta mempertahankan 
gelar sebagai leader di industri gula 
Indonesia,” tutur Dwi.

Menjelang akhir acara, tampil sen-
iman ludruk legendaris dari Surabaya 
yaitu Kartolo CS. Dengan guyonannya 
yang khas Suroboyoan, kehadiran Cak 
Kartolo dan kawan-kawan mampu 
menyegarkan suasana. Halal Bihalal 
diakhiri dengan bersalam an-salaman 
dan saling memaafkan diantara se-
mua yang hadir.

Hiburan oleh seniman 
ludruk surabaya, Kartolo cs.

 Penampilan Al-Banjari PTPN X.

foto-foto: eko sUswantoro
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dari sisi marketing, buatlah apa yang bisa 
Anda jual, tapi jangan jual apa yang bisa 
Anda buat,” ujarnya.

Komisaris Utama PTPN X, Rudi 
Wibowo menambahkan pada CFP yang 
kedua kali ini lebih pada pendalaman 
untuk pengaplikasiannya. ”Dari sisi 
teknologi, bagaimana kreativitas yang 
dimiliki bisa terfasilitasi teknologinya. 
Kemudian bagaimana menerjemahkan 
dari sisi ekonominya apakah layak secraa 
ekonomi, sosial maupun kemasyaraka-
tan,” ujarnya.

Peneliti Utama Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian Pertanian, 
Subiyakto S mengatakan, tembakau 
merupakan tanaman yang kaya manfaat.  
”Perlu alternatif pemanfaatan tembakau 
selain untuk rokok. Perlu dipikirkan 
diversifikasinya karena manfaatnya sa-
ngat banyak. Sebagian kecil manfaatnya di 
antaranya adalah untuk kompos, biopes-
tisida, biooil, biochar, biogas dan biodie-
sel,” kata Subiyakto. 

Secara total, ada 150 karya yang 
masuk ke panitia. Dari total peserta terse-
but, enam di antaranya diberi kesempatan 
untuk memaparkan hasil penelitiannya di 
hadapan juri yang terdiri dari Guru Besar 
Ekonomi Pertanian sekaligus Direktur 
Pascasarjana Universitas Jember yang 
juga Komisaris Utama PTPN X Profesor 

Rudi Wibowo, Direktur Komersial PTPN 
X Slamet Djumatoro serta Wakhyu Pri-
yadi Siswosumarto. 

Dari hasil penilaian juri, didapatkan 
juara pertama CFP yaitu tim dari Univer-
sitas Jember yang beranggotakan Mu-
hammad Aly Firdaus, Meida Cahyaning 
Putri dan Umi Lutfiani Masyitah dengan 
judul ‘Analisis Kelayakan Usaha Produksi 
Asap Cair Organik dari Batang Tembakau 
sebagai Pengawet dan Biodisinfektan’. 
Mereka berhak mendapatkan hadiah uang 
tunai senilai Rp 20 juta. 

Sedangkan di posisi kedua diraih tim 
dari Universitas Gajah Mada dengan judul 
penelitian ‘Analisis Studi Kelayakan Usa-
ha Produksi Tobsan (Tobaccco handsani
tizer) di Jember, Jawa Timur’. Tim yang 
beranggotakan enam orang ini mendapat-
kan hadiah sebesar Rp 15 juta. Dan di 
posisi ketiga juga diperoleh oleh tim dari 
Universitas Jember yang mengangkat 
tema ‘Analisis Kelayakan Bisnis Tobaccos 
Perfume (Tobacccos Imperial, Tobaccos 
Noire dan Tobacco Scent) dengan Konsep 
Zero Waste Guna Meningkatkan Eksis-
tensi Jember Sebagai Kota Tembakau’. 

Pada kesempatan kali ini juga dilun-
curkan buku Call For Papers 2017 serta 
seminar nasional Studi Kelayakan produk 
Berbasis Limbah Tembakau dan eskpose 
Penelitian Tembakau.

PTPN X Selenggarakan 
CALL foR PAPeRS 2018

Laporan:   SaP Jayanti

untuK kedua kalinya, PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X mengadakan Call 
for Papers (CFP) dan Seminar Nasional 
yang tahun ini mengangkat tema ‘Studi 
Kelayak an Produk Berbasis Limbah 
Tembakau’. CFP tahun 2018 ini diikuti 
150 peserta dari Aceh hingga Maluku yang 
terdiri dari mahasiswa, dosen maupun 
umum. 

Tembakau selama ini hanya dikenal 
sebagai bahan baku untuk rokok dan ce-
rutu. Padahal selain daunnya, bagian lain 
tanam an ini seperti biji, tulang daun, tang-
kai hingga batangnya bisa dipergunakan 
untuk berbagai hal. Bahkan, limbahnya 
pun bisa diolah lagi dan dimanfaatkan. 

Data di lapangan menunjukkan, total 
limbah dari kegiatan budidaya tembakau 
di tiga kebun tembakau PTPN X pada 
tahun 2017 mencapai 45.557 ton yang 
terdiri dari daun pucuk, biji, akar dan 
batang. Dari seluruh limbah, baru sekitar 
1 persen atau 455 ton yang dipergunakan 
untuk uji coba minyak atsiri dan briket 
tembakau. Artinya, masih ada banyak 
potensi dari limbah tembakau yang belum 
termanfaatkan. 

Ketua Panitia CFP, Wakhyu Priyadi 
Siswosumarto mengatakan, penyeleng-
garaan CFP ini diharapkan mampu 
meningkatkan budaya menulis ilmiah di 
masyarakat. ”Sekaligus juga untuk me-
nampung ide konstruktif yang berguna 
untuk pengembangan tembakau,” ujarnya 
pada pembukaan CFP dan seminar na-
sional di Hall Kantor Pusat PTPN X, akhir 
April lalu. 

Direktur Komersial PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X Slamet Djumantoro 
mengatakan, tembakau tidak bisa hanya 
digunakan untuk rokok yang regulasinya 
semakin ketat. ”Harus dipikirkan produk 
hilir yang bisa memiliki nilai tambah bagi 
tanaman tembakau,” kata Slamet. Selama 
ini hilirisasi produk tembakau masih 
belum berkembang. Padahal Indonesia, 
termasuk PTPN X memiliki potensi yang 
sangat besar. 

Slamet mengatakan, dari karya ilmiah 
yang masuk dalam CFP kali ini diharapkan 
bisa untuk kemudian diaplikasikan. ”Kalau 

varieTas

 para juara call For paper 2018 berfoto bersama dewan juri.
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Berbagai inovasi terus dikeluarkan oleh Pusat Penelitian 
Tembakau Jember untuk pengembangan komoditas 
tembakau yang jauh lebih baik ke depan. Tak hanya dari 
produk turunannya saja, tapi berbagai perangkat yang berbasis 
teknologi tercanggih juga terus dikaji agar nantinya bisa 
membantu dalam proses budidaya tanaman tembakau.

Penelitian Tembakau PTPN X 
Luncurkan Thermohygrometer
 BIsa dIPantau jarak jauh dengan sMartPhone

Laporan:   Sekar arum Cm

SePerti inovasi terbaru yang diperke-
nalkan oleh Pusat Penelitian Tembakau 
Jember yaitu Thermohygrometer. 
Kepala Pusat Penelitian Tembakau Jem-
ber, Erna Anastasia DEI mengu-
tarakan bahwa Thermohygrome
ter Digital ini diciptakan khusus 
untuk digunakan dalam proses 
budidaya tembakau. Yang me-
narik pada alat ini, pihaknya telah 
menggunakan teknologi terbaru 
yaitu melengkapi alat tersebut 
dengan berbasis bluetooth. Alat 
ini nantinya digunakan sebagai 
alat pengukuran suhu dan kelem-
baban di gudang pengering (los).

“Alat ini digunakan un-
tuk memantau suhu meng-
gunakan smartphone dengan 
aplikasi Bluecore Tech. Aplika-
si Bluecore Tech sendiri da-
pat di-install melalui playstore. 
Kelebih an dari alat ini adalah 
jangkauan sinyalnya mampu 
mencapai radius 13 meter baik 
vertikal maupun horizontal,” jelas Erna.

Tambah Erna, tak hanya berbasis 
blue tooth, Thermohygrometer juga 
diciptakan dengan fungsi dan manfaat 
lainnya seperti Thermohygrometer 
Serial Monitor LCD 4 x 20, yang diguna-
kan sebagai alat pengukuran suhu dan 
kelembaban pada proses fermentasi daun 
tembakau di gudang pengolah. Peman-
tauan suhu dapat ditunjukkan pada layar 
LCD 4 x 20. Alat ini bisa dikembangkan 
menggunakan module GSM SIM800L 
menjadi alat monitoring jarak jauh. 
Prinsip kerjanya apabila suhu melampaui 
batas maksimal yang telah di tenkukan 

maka alat akan mengirim SMS pada 
nomor handphone yang telah ditetapkan 
pada coding (program).

Ada juga Thermohygrometer untuk 
penyiraman air atas, alat ini bisa digu-
nakan untuk menyalakan alat sprayer, 
pengkabutan dan sebagainya berdasar-

kan suhu dan kelembaban lingkungan. 
Prinsip kerjanya adalah sensor akan 
membaca suhu dan kelembaban ling-
kungan, apabila suhu dan kelembaban 
melampaui batas yang telah ditentukan 
maka relay akan menyalakan sprayer 
dan akan melakukan penyiraman lewat 
atas secara otomatis. Bila kondisi suhu 
dan kelembaban lingkungan sudah nor-
mal kembali maka relay akan mematikan 
alat sprayer secara otomatis.

“Alat ini dapat digunakan untuk 
pengembangan teknik budidaya tem-
bakau di dalam green house, peng-
kondisian suhu kelembaban di gudang 

pengering dan pengembangan budidaya 
jamur tiram kuning di gudang pengering 
selama gudang tidak digunakan curing 
tembakau,” ujar Erna kembali.

Selain itu, Soil Moisture Watering 
Plant (SMWP) juga menjadi inovasi 
selanjutnya dari Pusat Penelitian Tem-
bakau Jember, alat SMWP ini diguna-
kan untuk menyalakan pompa air alat 
penyiraman tanaman secara otomatis 
berdasarkan kadar air media tanam.

Prinsip kerjanya adalah sensor akan 
membaca kadar air media tanam, bila 
kadar air media berada di luar batas 
(range) kapasitas lapang maka relay 
akan menyalakan pompa air dan akan 
melakukan penyiraman. Bila kadar air 
pada media tanam sudah cukup (dalam 
kapasitas lapang) relay akan mema-

tikan pompa dan penyiraman 
berhenti secara aotomatis. Alat 
SMWP dapat digunakan untuk 
pengembang an teknik budidaya 
Tembakau di dalam green house.

Tak hanya itu saja, kini 
pihaknya juga tengah melakukan 
percobaan pembibitan sistem 
semifloat, tujuan pembibitan 
ini adalah untuk mendapatkan 
sistem pembibitan yang efisien. 
Medianya berupa bahan organik 
dari tumbuhan lumut Sphagnum 
moss yang tidak memerlukan 
proses sterilisasi.

Wadah pembibitannya berupa 
tray dengan jumlah 162 lubang 
dan volume per lubang 28 cc 
dengan pola penyiraman meng-
gunakan sistem rendaman tray 

dalam bak seperti kolam dengan keting-
gian air sekitar 1 cm. Keuntungan media 
semifloat juga untuk mengurangi seran-
gan semut pada saat benih akan berke-
cambah serta dapat meningkatkan daya 
tumbuh kecambah.

“Dengan upaya yang dilakukan 
tersebut diharapkan bisa menekan loss
es dan produktivitas dapat tercapai. 
Disamping itu juga dapat membuka 
potensi yang dimiliki sekaligus mengem-
bangkan produk turunan dari tem-
bakau. Direncanakan alat ini akan mulai 
diujicobakan pada musim tanam tahun 
2018 ini,” pungkas Erna.
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Beri Nilai Tambah dari 
Limbah Tembakau

Sebagai perusahaan yang mengembangkan budidaya tembakau, 
tiga kebun tembakau milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X 
menghasilkan limbah yang melimpah. Namun sayangnya hingga 
saat ini baru sedikit sekali yang termanfaatkan.
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Laporan:   SaP Jayanti

berdaSarKan data di lapangan, 
diketahui total limbah dari kegiatan 
budidaya tembakau di tiga kebun 
PTPN X pada 2017 mencapai 45.557 
ton yang terdiri dari daun pucuk, biji, 
akar dan batang. Jumlah tersebut 
belum termasuk limbah dari analisis 
saring rompos serta limbah di gu-
dang pengolahan (non produk). Dari 
seluruh limbah tersebut, tidak sampai 
1 persen yang dipergunakan untuk uji 
coba minyak atsiri dan briket tem-
bakau.

Pada Call For Papers 2018 yang 
mengambil tema ‘Studi kelayakan 
Produk Berbasis Limbah Tembakau 
di Indonesia’ didapati ada banyak 
pemanfaatan limbah tembakau 
yang bisa dijajaki. Dengan 
demikian akan bisa didapat-
kan peningkatan nilai tambah 
dari limbah tembakau, penye-
rapan tenaga kerja, mem-
pererat hubungan PTPN X 
dengan stakeholder eksternal 
serta pada akhirnya menam-
bah profit PTPN X dari produk 
tembakau non cerutu.

Dari 150 naskah peserta 
CFP terpilih tiga pemenang 
yang karya ilmiahnya dianggap 
juri dapat diaplikasikan baik 
secara teknologi maupun dari 
sisi kelayakan ekonomi, sosial 
dan kemasyarakatan.

Oleh pemenang pertama 
yaitu kelompok yang beranggo-
takan Muhammad Aly Firdaus, Meida 
Cahyaning Putri serta Umi Lutfiani 
Masyitah, limbah tembakau diman-
faatkan menjadi asap cair. Dalam 
paper-nya yang berjudul ‘Analisis 
Kelayakan Usaha Produksi Asap Cair 
Organik Dari Batang Tembakau Seba-
gai Pengawet dan Disinfektan’ ketiga 
mahasiswa dari Fakultas Teknologi 
Pertanian Universitas Jember ini 
mendapati bahwa melalui proses 
pirolisis, limbah tembakau dapat 
diolah menjadi asap cair untuk bahan 
pengawet dan penghilang bau.

”Kami memilih judul ini karena 
teknologinya simpel tapi aplikatif 

dan bisa diimplementasikan di 
masyarakat,” ujar Meida. Bagi dunia 
industri, asap cair ini bisa diguna-
kan untuk industri buah-buahan, 
perikan an hingga lateks.

Bagi industri buah-buahan, misal-
nya di produksi buah pepaya, asap 
cair bisa digunakan sebagai lapisan 
lilin supaya buah lebih awet. Kemu-
dian industri lateks, penggumpal 
yang menggunakan asap cair lebih 
ramah lingkungan dibandingkan 
bahan sebelumnya yang mengguna-
kan asam.

Umi menambahkan, di Jember 
ada banyak sekali pedagang ikan 
yang menggunakan formalin sebagai 
pengawet padahal formalin merupa-
kan produk pengawet yang dilarang. 

Ia mengakui, bahwa pengawetan 
menggunakan formalin memang 
lebih lama. Ikan bisa awet hingga 
berminggu-minggu, sedangkan asap 
cair hanya seminggu.

Namun asap cair memiliki lebih 
banyak keunggulan. Selain lebih 
aman untuk dikonsumsi karena 
berasal dari bahan organik, harga 
asap cair juga lebih murah. Jika 1 liter 
formalin Rp 20.000, untuk asap cair 
hanya Rp 8.200 per liter. ”Sedang-
kan asap cair, selain lebih aman juga 
mampu memberikan aroma asap 
pada ikan,” ujarnya.

Kegunaan lain dari limbah tem-

bakau adalah untuk hand sanitizer. 
Penelitian ini dilakukan oleh Muham-
mad Ali Shodiqi, Muhammad Ulil 
Absor, Muhammad Sandi Dwiyanto, 
Maharani Rizzki Larasati dan Tau-
fiqur Rohman dari Universitas Gajah 
Mada.

Produk diversifikasi tembakau 
yang potensial untuk dikembangkan 
adalah hand sanitizer atau pembersih 
tangan. ”Tembakau memiliki 3.000 
senyawa aktif antibakteri yang sayang 
jika tidak dimanfaatkan. Selain itu 
kami juga ingin mengubah pola pikir 
masyarakat yang selama ini meman-
dang negatif pada tembakau karena 
dianggap hanya bisa digunakan untuk 
bahan baku rokok yang berbahaya 
bagi kesehatan,” ujar Ali.

Dalam paper yang dibuat, 
mahasiswa lintas disiplin ilmu 
tersebut sudah memperhitung-
kan berbagai aspek. Mulai dari 
aspek sosial, ekonomi, produksi 
dan finansial.

Sementara pemenang ketiga 
meneliti pemanfaatan limbah 
tembakau menjadi parfum. 
”Kami ingin agar Kota Jember 
sebagai kota tembakau memi-
liki oleh-oleh khas yang ada 
kandungan tembakaunya,” kata 
Julita Hasanah dari Univer-
sitas Jember. Kelompok yang 
beranggotakan Julita Hasanah, 
Dian Puspasari Ina Ayati dan 
Dimas Brilian Syaban Pratama 
tersebut memandang, limbah 
yang masih belum dimanfaat-

kan dengan baik yaitu kuncup basah 
yang mencapai 2.522 ton per tahun 
dan daun kuncup basah yang menca-
pai 77.297 ton per tahun.

”Untuk mengolah tembakau men-
jadi parfum, ada tiga proses utama 
yang dilalui. Pertama destilasi, yaitu 
mengolah limbah tadi menjadi mi-
nyak atsiri. Kemudian minyak atsiri 
tadi kita lakukan peracikan dengan 
penambahan bahan carier dan aroma 
seperti lavender, jasmine dan seba-
gainya sehingga bisa menghasilkan 
output berupa parfum. Sedangkan 
limbah hasil destilasinya kami olah 
jadi briket,” tutur Julita.

Beri Nilai Tambah dari 
Limbah Tembakau
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”Tembakau memiliki 3.000 senyawa akTif 
anTibakTeri yang sayang jika Tidak 

dimanfaaTkan. selain iTu kami juga ingin 
mengubah pola pikir masyarakaT yang selama 
ini memandang negaTif pada Tembakau karena 
dianggap hanya bisa digunakan unTuk bahan 
baku rokok yang berbahaya bagi kesehaTan,”
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Bingkai PTPN-X
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Selamatan Giling
PabRik gula di lingkungan PtPn X
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suasana selamatan buka giling di Pabrik gula lingkungan PTPN X
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SiSteM perdagangan be-
bas internasional terbukti 
telah banyak mempenga-
ruhi nasib komoditas 
agro-industri dalam 

negeri, dan industri gula paling sering 
dihadapkan pada persoalan murahnya 
harga gula di pasaran – sebagai imbas 

rendahnya harga gula di pasar interna-
sional.

Sehingga posisi pemerintah menja-
di sulit dalam menentukan harga pem-
beliannya (HPP) karena kebijakan yang 
harus diambil juga tidak boleh terlalu 
jauh dari realitas yang sedang terjadi 
di pasar gula internasional. Maka itu 

proposal kenaikan HPP ditolak oleh 
pemerintah dan tidak ada perubahan 
di 2018.

Padahal musim giling 2018, ham-
pir semua industri gula milik negara 
sedang berada pada tren kenaikan 
produksi, baik kuantitas maupun kuali-
tas. Begitu juga yang terjadi pada PT 

KUALITAS VS hARGA
Industri gula nasional sering dihadapkan pada satu kondisi sulit berkaitan dengan 

bebasnya sistem perdagangan internasional. Kerja keras yang dilakukan untuk 
meningkatkan produksi – baik kuantitas maupun kualitas, ternyata tidak berjalan 

linear dengan hasil yang diperoleh akibat rendahnya harga gula di pasaran.

MusIM gIlIng 2018
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2018 anjlok lagi ke US$ 321,5 per ton. 
Akibatnya, pemerintah tidak memiliki 
cukup alasan untuk menaikkan harga 
pembeliannya (HPP)  maupun menaik-
kan Harga Eeceran Tertinggi (HET). 

Padahal kalangan industri dan 
petani tebu mengklaim bahwa Biaya 
Pokok Produksi (BPP) gula sudah 
sangat tinggi – bahkan lebih tinggi dari 
HPP akibat mahalnya biaya penggarap-
an dan produksi. Kondisi muram ini 
diperburuk lagi oleh kebijakan mudah-
nya pembukaan kran impor di tengah 
menumpuknya stok gula hasil musim 
giling tahun lalu (2017) di gudang-gu-
dang milik Bulog. Sementara ketentuan 
pemerintah masih mempercayakan 
kepada Bulog sebagai satu-satunya 
pembeli gula nasional di tingkat tangan 
pertama.

Menurut Data Bulog, kini stok gula 
di gudang-gudang miliknya masih 
tercatat 178.000 ton. Sekitar 30.000 
ton diantaranya dinyatakan teronggok 
karena mencair akibat terlalu lama 
disimpan, dan sama sekali tidak laku 
dijual. Ironisnya, di tengah menum-
puknya stok gula ini, pemerintah justru 
membuka impor sebanyak 1,1 juta ton 
Gula Mentah (GM) untuk dijadikan 
Gula Kristal Putih (GKP). 

Padahal sisa stok gula hasil 2017 
ditambah hasil musim giling 2018 
sangat mencukupi untuk konsumsi 
GKP nasional tahun ini yang menca-
pai 2,9 juta ton. Jika impor gula terus 
dibuka, sangat mungkin seluruh tata 
niaga gula menjadi terganggu. Akibat 
buruk yang akan terjadi mudah dite-
bak, yakni bakal terjadi rembesan Gula 
Kristal Rafinasi (GKR) yang seharusnya 
untuk keperluan industri – tapi masuk 
ke pasar konsumsi. Kondisi ini kian 
menekan nasib GKP lokal dan itu sama 
dengan memperlemah posisi petani 
dan industri gula.

Direktur Utama (Perum) Bulog 
Budi Waseso juga sempat menyampai-
kan kekhawatiran semacam itu bebera-
pa waktu lalu di Jakarta. Derasnya arus 
impor gula di tengah menumpuknya 
stok gula nasional sangat mungkin 
menjadikan tata-niaga komoditas itu 
stagnan dan distortif.  “Jika impor gula 
terus dibuka, khawatir seluruh tata 

niaga gula akan megalami distorsi,” 
katanya.

Sejumlah data resmi menyebutkan, 
rembesan GKR ke pasar GKP mencapai 
ratusan ribu ton dengan harga jual di 
pasaran hanya Rp 9.000/kg – bahkan 
ada yang Rp 8.500/kg. Dalam kondisi 
demikian sangat mungkin Bulog akan 
kesulitan melepas gulanya, kare na HPP 
GKP yang ditetapkan sudah mencapai 
Rp 9.700. Sehingga usulan kenaikan 
HPP oleh petani (yang didukung Ke-
menterian Pertanian)  menjadi Rp 
10.500/kg ditolak oleh pemerintah, 
karena alasan harga gula sedang turun.

Kondisi ambiguitas ini kian nampak 
jelas seolah kerja keras yang dilakukan 
oleh industri gula (BUMN)  bersama 
petani menjadi mubazir – jika tidak 
ingin dikatakan sia-sia. Semoga kondisi 
ini tidak berlangsung lama, sehingga 
masih bisa berharap kepada petani 
untuk tetap stay dan bersabar di sektor 
perkebunan tebu.

ambiValensi 
Melihat kondisi yang sedang ter-

jadi pada pergulaan nasional dengan 
derasnya gula impor dan rendahnya 
harga gula internasional sebagai varia-
bel pengaruhnya, seolah kian jauh api 
dari panggang untuk mencapai titik 
ideal stabilitas usaha industri gula 
dalam negeri. Kian jauh dari apa yang 
diupayakan oleh industri maupun 
petani dibandingkan kondisi pasar yang 
sedang terjadi. 

Sementara posisi pemerintah 
sebagai penentu harga (HPP) nampak 
kesulitan di tengah over suplai dan 
rendahnya harga gula dunia – sebagai 
konsekuensi keterikatan Indonesia 
dengan perjanjian perdagangan bebas 
dunia. Selain itu juga ada tanggung-
jawab pemerintah untuk memfasilitasi 
rakyatnya atas ketersediaan bahan 
pangan murah. Ketika harga gula dunia 
murah – tidak mungkin harga gula 
dalam negeri menjadi mahal.

Ibarat bumi dan langit, sangat sulit 
bagi pelaku industri gula dalam negeri 
untuk menemukan titik keseimbangan 
secara proporsional sebagai sebuah 
entitas bisnis. Di satu sisi kalangan 
industri—termasuk PTPN X sudah ber-

Perkebunan Nusantara (PTPN) X, salah 
satu pemasok gula nasional.  

Upaya kerja keras yang telah di-
lakukan seluruh komponen di ling-
kungan PTPN X pada 2018 – baik on 
farm maupun off farm, kemungkinan 
besar akan menghasilkan produksi gula 
lebih optimal – baik kuantitas maupun 
kualtas. Namun “prestasi” ini nampak-
nya belum akan linear dengan harapan 
hasil, karena kebijakan makro yang 
bertumpu pada rendahnya harga gula 
di pasar dunia masih akan menyelimuti 
sepanjang 2018.

Beberapa negara penghasil be-
sar gula dikabarkan mengalami over 
produksi – termasuk Thailand, se-
hingga kondisi itu telah menekan 
harga gula di pasar internasional. 
Data International Sugar Organization 
(ISO) menunjukan pada awal Januari 
2018 harga gula dunia sudah di angka 
US$397,4 per ton. Namun pada  Mei 
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susah-payah dengan kerja ekstra keras 
menaikkan hasil produksi baik kuan-
titas maupun kualitasnya, tapi di sisi 
lain belum menemukan cahaya cerah di 
depan sana yang memungkinkan harga 
gula ke depan mencapai titik ideal. 

Meski target-target produksi sesuai 
RKAP telah dikejar dan tercapai, tapi 
angin segar napaknya belum berpihak 
untuk berhembus, sepanjang HPP 
belum ada prubahan dan importasi 
gula rafinasi (GKR) masih menelusup 
masuk ke ruang-ruang pasar tradi-
sional. 

Pertahanan terakhir yang harusnya 
dilakukan pemerintah adaah menjaga 
kemungkinan infiltrasi barang impor 
GKR ke pasar GKP. Terkait hal ini 
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga 
sudah mengingatkan Kementerian 
Perdagangan untuk melakukan penga-
wasan ekstra ketat atas realisasi impor 
gula mentah terkait pemenuh an stok 
hingga Mei 2019.

Bambang meminta agar pembu-
kaan keran impor gula jangan sampai 
membuat petani tebu makin terpuruk. 
“Sebab kita memiliki regulasi yakni 
Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan No.643 TH 2002 tentang 
Tata Niaga Impor Gula yang mengatur 
kesesuaian jalannya barang impor. 
Impor gula mentah agar berjalan sesuai 
peraturan yang berlaku,” kata Bambang 
di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ketua DPR RI itu juga mengingat-
kan agar Kementerian Perdagangan 
melakukan kalkulasi secara cermat 
tentang besaran jumlah impor gula 
yang dilakukan, termasuk disarankan 
berkordinasi dengan BPS tentang data 
riil kebutuhan gula nasional, agar 
diperoleh angka yang pasti. 

“Pemerintah harus memperhati-
kan sisa stok gula tahun lalu dan hasil 
musim giling 2018, sebelum memasti-
kan besaran jumlah impor gula metah. 
Libatkan juga kalangan petani, sehing-
ga jumlah dan watunya tepat.”

Di sisi lain, Ketua DPR RI juga 
meminta pemerintah melalui Kemen-
terian Pertanian (Kementan) untuk 
mencari solusi persoalan terbatasnya 
lahan tanam untuk perkebunan dan 
perkembangan yang tergolong lambat 

di bidang on farm, terutama terkait 
dengan varietas dan peningkatan bobot 
tebu per hektar lahan.

Fokus PRoduksi
Sementara itu, kalangan industri 

gula biasanya menjadikan musim gi-
ling sebagai momentum penting untuk 
konsolidasi kerja dan kinerja, terutama 
peningkatan performa mesin pabrik, 
produktivitas terkait rendemen dan 
kualitas gula, hingga pemenuhan keun-
tungan. Banyak hal baru disiapkan oleh 
masing-masing pabrik (PG) dengan 
bercermin pada musim giling tahun 
sebelumnya. 

Begitu juga yang dilakukan PTPN 
X di musim giling 2018.  Meski iklim 
makro bissnis gula belum nampak 
cerah, namun semua lini di perusahaan 
ini justru fokus ke produksi, baik prio-
ritas peningkatan kuantitas maupun 
kualitas. 

Banyak hal baru dilakukan PG 
dilingkungan PTPN X terkait kegiatan 
on farm untuk optimalisasi produksi. 
Namun evaluasi atas raihan bahan 
baku tebu (BBT) tetap menjadi agenda 
terpenting. Sebab sesiap apapun peker-
jaan di tingkat off farm tidak akan 
membawa hasil baik jika produk on 
farm tidak maksimal. Jaminan pasok-
an BBT keniscayaan setiap memasuki 
musim giling agar target produksi 
tercapai. Juga perbaikan kualitas tebu 

guna meraih rendemen tinggi.
Kerja berat yang dilakukan PTPN 

X adalah mengkonsolidasi sebagian 
besar lahan petani, karena sedikitnya 
ketersediaan lahan dalam penguasaan. 
Harus diakui, di sinilah bagian tertsulit 
bagi perusahaan/industri gula (BUMN) 
setiap menjelang musim giling, karena 
sebagian besar BBT masih bergantung 
dari hasil kerjasama dengan petani. 
Semua upaya terbaik dilakukan untuk 
menjaga loyalitas petani, termasuk 
menekan tingginya kecenderungan 
prilaku mengubah peruntukan lahan ke 
tanaman lain.

PTPN X mengawali giling 2018 
hanya menggunakan empat (4) pabrik 
gula yakni PG Gempolkrep, PG Ngadi-
redjo, PG Pesantren Baru dan PG 
Kremboong, pada musim giling tahun 
ini mengawali giling di lima (5) PG, 
yakni PG Gempolkrep, PG Ngadiredjo, 
PG Pesantren Baru, PG Kremboong dan 
PG Modjopanggoong.

“Selain karena kesiapan BBT di 
lima PG, kondisi iklim juga baik. Proses 
budidaya hingga bahan baku masuk ke 
dalam pabrik benar-benar dalam moni-
tor dan diawasi,” kata Direktur Opera-
sional PTPN X, Mustaqim, mengatakan 
jika di tahun sebelumnya PTPN X 
berhasil menaikkan jumlah areal lahan 
di 2018 dengan produksi BBT yang 
bertambah, sehingga kapasitas PG pun 
dilakukan peningkatan – terutama di 
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PG Gempolkrep, Mojokerto.  Perluasan 
lahan menjadi 64.000 ha – termasuk 
di dalamnya seluas 800 ha merupakan 
hasil kerjasama dengan PT Perhutani 
yang nantinya jadi 2.100 ha.

Pada musim giling 2018 ini,  PTPN 
X bukan hanya mengejar kuantitas 
tapi juga kualitas. Karena hanya de-
ngan BBT berkualitas – rendemen bisa 
diperoleh secara ideal di atas 8 persen. 
Selain juga dilakukan pengawasan 
ketat atas kualitas yang diperlukan. 
“Hanya tebu dengan kualitas sesuai 
standar yang diterima di PG. Terlebih 
adanya penerapan core sampler yang  
bisa membantu mengetahui seberapa 
besar rendemen yang terkandung,” kata 
Mustaqim.

PTPN X menargetkan produksi 
gula milik sendiri di 2018 sebanyak 
140.000 ton dengan target rendemen 
8,2 persen. Sedangkan terget total 
produksi sesuai RKAP sebesar 397.341 
ton.  Salah satu andalannya adalah PG 
Gempolkrep, Mojokerto. Dan sebagian 
besar lahan tebu adalah hasil kerjasama 
dengan petani.

Terkait dengan itu Divisi Budidaya 
PTPN X, terus meningkatkan kinerja 
petugas lapangan agar intens berkomu-
nikasi dengan pemilik lahan (petani). 
“Kalau ngomong strategi giling hampir 
sama dengan tahun lalu. Namun, untuk 
tahun ini kami lebih intens dengan 
petani sebagai mitra kita untuk bersa-

ma-sama dapat sukses di musim giling 
2018,“ kata Kepala Divisi Budidaya 
Tebu PTPN X, Miftahul Munir.

Pada kontek pekerjaan off farm, 
PTPN X membentuk tim NX Services 
guna mengoptimalkan potensi dan 
dalam rangka efisiensi perusahaan. Tim 
NX Services ini merupakan kumpulan 
karyawan pilihan dengan skill tinggi 
di bidang tertentu, termasuk bidang 
maintenance untuk persiapan giling.

Kerja keras PTPN X bukan hanya 
pada soal budidaya dan fabrikasi saja, 
tapi persoalan pengembagan SDM dan 
corporate culture untuk mendukukng 
suksesnya perusahaan juga dilakukan. 
Nilai-nilai Jujur, Tulus, Ikhlas (JTI) 
terus didengungkan dan diharapkan 
terjadi transformasi budaya kerja yang 
mengarah pada peningkatan kinerja 
perusahaan. 

JTI sebenarnya program hold
ing yang mulai disosialisasikan sejak 
Februari 2018.  ”JTI adalah penegasan 
terhadap nilai-nilai yang dianut peru-
sahaan. Tapi tagline itu menjadi tepat 
ketika kita akan melakukan transfor-
masi,” kata Kepala Divisi Sumber Daya 
Manusia dan Hubungan Industrial, 
Herman. 

Herman menuturkan pengertian 
dari masing-masing nilai. “Jujur arti-
nya ada kesamaan antara yang disam-
paikan dengan yang dilakukan. Tulus 
memiliki makna kesungguhan dalam 
melakukan usaha-usaha terbaik bagi 
perusahaan. Sedangkan ikhlas berarti 
menerima apa pun strategi atau kepu-
tusan perusahaan.”

Di bagian lain, PTPN X juga atif 
memperkuat Direktorat Keuangan 
untuk memperbaiki struktur dan ne-
raca keuangan perusahaan melalui tiga 
program utamanya di musim giling 
tahun 2018.

Direktur Komersil PTPN X, Slamet 
Djumantoro mengungkapkan sebenar-
nya direktorat keuangan itu adalah re
sult karena semuanya sangat tergantung 
dari hasil kerja bagian produksi dan 
yang paling penting adalah produksi. 

“Tetapi bagian keuangan juga punya 
peranan bagaimana keuangan ini bisa 
memenuhi modal kerja baik itu untuk 
unit usaha gula maupun unit usaha 

tembakau yang tepat sasaran, dengan 
biaya serendah mungkin dan jadwal 
yang pas dan tepat,” papar Slamet.

Di tahun 2018 ini, kaanya,  ada tiga 
sasaran program direktorat keuangan 
yaitu finansial restrukturisasi, standa-
risasi cost production dan penurunan 
hutang. Sasaran yang pertama adalah 
finansial restrukturisasi dilakukan 
kare na selama ini pembelanjaan yang 
ada dinilai kurang tepat. Dimana, ada 
biaya investasi jangka panjang yang 
menggunakan modal jangka pendek. 
Dimana, modal jangka pendek ini sum-
bernya dari utang perbankan. 

“Akhinya beban bunga kita itu 
tinggi karena tidak pernah diangsur. 
Beban bunga untuk induk saja sebesar 
Rp 125 milliar/tahunnya. Maka dari itu, 
akan kita restrukturisasi finansialnya, 
kalau dulu untuk beli boiler untuk beli 
core sampler akan kita ringkas jadi satu 
biar jadi penurunan hutang,” paparnya. 

Sasaran yang kedua, standarisasi 
cost production. Selama ini, struk-
tur biaya antar pabrik gula itu tidak 
standar dan ada jarak yang cukup 
lebar. Misalkan PG 'A' menghabiskan 
biaya sebesar 30 persen untuk tenaga 
kerja, sedangkan PG 'B' bisa sampai 40 
persen bahkan PG 'C' bisa mencapai 60 
persen.

“Ada bias, itu modal kerja mesti-
nya ada variable cost seperti variabel 
tenaga kerja, variabel energi, variabel 
tebang angkut yang ada standarisasi-
nya,” tegasnya. 

Sasaran yang ketiga adalah penu-
runan hutang.  Untuk sasaran ini 
Slamet menegaskan,” Kita tidak akan 
hutang kalau kita tidak dalam kondisi 
yang benar-benar mengancam kesela-
matan perusahaan,” tambahnya.

Dari paparan di atas nampak jelas 
bahwa upaya-upaya yang telah di-
lakukan oleh industri gula nasional, 
seperti dilakukan PTPN X untuk terus 
berbenah membesarkan usaha dengan 
sasaran peningkatan produksi dari dua 
sisi, kuantitas dan kualitas, namun di 
sisi lain harga yang diperoleh tidak 
mencerminkan hasil kerja yang telah 
dilakukan dengan susah-payah, tapi 
lebih ditentukan oleh kondisi makro 
pasar internasional.tiM

Direksi PTPN X di acara 
panen perdana kebun tebu 

rakyat desa Mojosarirejo
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oLeh:   Sekar arum, SiSka 
PreStiwati, SaP Jayanti

MenGacu pada strategi giling yang 
digunakan pada tahun 2017 lalu, tim 
manajemen PTPN X terus melakukan 
penyempurnaan strategi giling yang 
akan direalisasikan di tahun 2018 ini. 
Bahan baku tebu dan peningkatan 
kapasitas pabrik menjadi poin pen-
ting yang menjadi perhatian pihak 
manajemen ke depan.

Hal inilah yang disampaikan 
oleh Direktur Operasional PTPN X, 
Mustaqim beberapa waktu yang lalu. 
Menurutnya pihaknya terus berupaya 
untuk menyempurnakan stategi giling 
yang akan diterapkan pada musim 
giling tahun 2018. Jika di tahun 
sebelumnya PTPN X hanya mengawali 
giling dengan menggunakan 4 pabrik 
gula saja yakni PG Gempolkrep, PG 
Ngadiredjo, PG Pesantren Baru dan 
PG Kremboong, namun di tahun ini 
perusahaan pelat merah tersebut 
mengu bah strategi yang ada dengan 
mengawali giling di 5 pabrik gula di 
bawah naungannya yakni PG Gem-
polkrep, PG Ngadiredjo, PG Pesantren 
Baru, PG Kremboong dan yang tera-
khir adalah PG Modjopanggoong.

“Kebijakan ini kami lakukan kare-
na melihat kesiapan bahan baku yang 
ada di lapangan, selain itu dengan 
melihat kondisi cuaca di bulan April 
hingga Mei, dimana musim kemarau 
telihat tegas dengan curah panas yang 
tinggi, maka akan lebih menguntung-
kan dalam hal pemasakan. Tapi yang 
menjadi kekhawatiran adalah masa 
vegetatif tanaman tebu ini telah usai 
sehingga banyak dari tanaman tebu 
ini yang sudah berbunga,” jelasnya. 

Dengan munculnya bunga, berat 

Memasuki musim giling tahun 2018, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X berlomba mempersiapkan kinerja terbaiknya. Berbagai persiapan 
pun terus dilakukan baik di bidang on farm ataupun off farm

Ubah Strategi, PTPN X Siap 
hadapi Musim Giling 2018

tebu sendiri berisiko untuk susut atau 
hilang. Beberapa ruas akan terlihat 
kosong, hal ini dipengaruhi oleh 
konsentrasi fotosintesis diarahkan 
untuk mengeluarkan bunga. Kendati 
demikian berbagai strategi di bidang 
on farm terus dilakukan sehingga 
saat proses budidaya hingga bahan 
baku masuk ke dalam pabrik benar-
benar disiapkan dipilih, dimonitor 
dan diawasi. 

Sementara itu, tantangan untuk 
2018 sendiri lanjut Mustaqim ada-
lah pada jumlah areal lahan yang 
semakin meningkat dibanding 2017. 
Dengan pasok bahan baku tebu yang 
bertambah, kapasitas pabrik pun juga 

harus mengikuti. Saat ini yang men-
jadi fokus untuk peningkatan kapasi-
tas pabrik adalah di PG Gempolkrep, 
Mojokerto.

Ditambahkannya kembali bahwa 
jika tahun lalu areal lahan produksi 
hanya mencapai 56.000 Ha, pada 
tahun ini pihaknya memproyeksikan 
jumlah areal lahan meningkat menca-
pai luasan 64.000 Ha. Angka tersebut 
juga termasuk penambahan areal 
luasan tebu di lahan pihak eksternal 
yakni PT Perhutani yang saat ini baru 
mencapai 800 Ha dari target 2.100 
Ha di wilayah Jombang dan Mojok-
erto.” Kami yakin target tersebut bisa 
diraih mengingat berbagai upaya 

sukrosa

Menteri BUMN, Rini M Soemarno, Dirut dan 
direksi PTPN X memasukkan tebu ke gilingan 
sebagai tanda dimulainya Buka Giling.
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pendekatan terus dilakukan hingga 
saat ini,” ujarnya kembali.

Kendati demikian, pada musim 
giling tahun 2018 ini tak hanya 
kuantitas tapi kualitas juga menjadi 
fokus utama yang sangat diperhati-
kan. Kualitas sangat diperlukan disini 
karena dengan bahan baku tebu 
yang sesuai standar maka produksi 
dan rendemen pun juga akan ikut 
naik. PTPN X sendiri juga sangat 
memperketat pemilahan dan kualitas 
tebu yang akan digiling. Hanya tebu 
dengan kualitas sesuai standar yang 
diterima pabrik gula.

“Untuk kualitas sudah kami perte-
gas kebijakannya dan inipun sudah 
disosialisasikan kepada para petani 
bahwa PTPN X hanya menerima 
bahan baku tebu yang berkualitas. 
Terlebih dengan adanya core sam
pler yang sudah dioperasikan. Core 
sampler ini sangat membantu untuk 
mengetahui seberapa besar kualitas 
atau rendemen yang tergabung di 
dalamnya,” jabarnya.

Dengan mengetahui rendemen 
masing-masing petani, PG bisa 
mengetahui kualitas pasokan yang 

dikirimkan masing-masing petani. 
Sementara untuk petani sendiri akan 
bisa mengetahui kualitas tanamannya. 
Sejauh ini, petani sangat menyambut 
baik dan mengapresiasi adanya core 
sampler tersebut. Merekapun akan 
terus berupaya untuk memenuhi per-
mintaan dari Pabrik Gula.

PTPN X sendiri menargetkan 
produksi gula milik PTPN X  di tahun 
2018 yakni 140.000 ton dengan 
target rendemen sebesar 8,2 persen. 
Dengan target produksi sesuai RKAP 
397.341 ton.

Petugas tanaman Fokus 
kawal bbt 

Untuk menjaga kualitas pasok 
bahan baku tebu Divisi Budidaya PT 
Perkebunan Nusantara X menggerak-
an seluruh petugas tanaman untuk 
benar-benar mengawal BBT dan lebih 
intens dengan petani.

Memasuki musim giling tahun 
2018, Divisi Budidaya PTPN X 
terus meningkatkan kinerja petugas 
lapang an untuk lebih intens berko-
munikasi dengan pemilik lahan 
atau tebu rakyat. Pasalnya, di awal-
awal masa giling ini yang berdekatan 
dengan Hari Raya Idul Fitri banyak 
petani yang ingin menebang dan 
menjual tebu miliknya padahal tebu 
tersebut belum matang sempurna se-
hingga sangat berpengaruh terhadap 
nilai rendemennya. 

Kepala Divisi Budidaya Tebu 
PTPN X, Miftahul Munir mengung-
kapkan selain memenuhi kebutuhan 
kapasitas giling yang sangat erat 
hubungannya dengan kuantitas tebu, 
teman-teman di bagian tanaman juga 
mempersiapkan agar tebu gilingnya 
juga berkualitas diantara lain tebu 
harus minimal berusia 12 bulan de-
ngan brix minimal 18% dan varietas 
masak awal. 

“Biasanya menjelang hari Raya 
Idul Fitri banyak petani yang ingin 
segera menjual tebu mereka walau-
pun tebunya belum cukup umur. 
Untuk mengantisipasi hal tersebut, 
petugas lapangan sudah melakukan 
pendekatan,” ungkap Munir.

Di PTPN X, sambung Munir telah 
ada kredit untuk petani tebu, agar 

bahan baku tebu aman dan petani-
petani yang sudah melakukan kontrak 
de ngan PTPN X bisa mendapatkan 
kredit. Dimana pencairan kredit 
untuk operasional yang bisa dilakukan 
pada Mei 2018, sehingga petani bisa 
mendapatkan uang dan tebu tetap 
akan ditebang sesuai dengan umur 
dan kemasakan tebu dan dikirim ke 
pabrik gula yang sudah disepakati. 

Pendekatan petugas lapangan 
dengan petani ini lebih ditingkatkan 
lagi, Munir menjelaskan untuk itu, 
petugas lapangan berkewajiban untuk 
melaporkan kegiatan tinjau lapang-
an dan temu petani secara tertulis 
dilengkapi dengan foto yang dikirim 
melalui smartphone mulai dari 
manager tanaman hingga ke bagian 
Budidaya Tebu di kantor pusat. 
“Laporan ini setiap hari update dan 
bisa dipantau dimanapun dan kapan-
pun,” jelasnya.

Munir menjelaskan dengan aktif-
nya petugas lapangan berkunjung 
ke kebun dan berkordinasi dengan 
petani maka setiap permasalahan 
yang timbuh atau bahkan akan tim-
bul bisa segera terdeteksi dan segera 
dicarikan solusinya. Hal ini tidak lain 
agar produktivitas kebun tetap dapat 
dijaga baik dari sisi kuantitas mau-
pun kualitasnya.

Semua ini merupakan upaya dan 
kerja keras bagian tanaman untuk 
bisa memenuhi target yang telah di-
tentukan yaitu dalam hal jumlah tebu 
yang digiling dan rendemen yang 
i ngin diraih di semua pabrik gula 
agar target besar yaitu laba perusa-
haan pun bisa teralisasi dengan baik. 

Selain untuk merealisasi target 
perusahaan, ungkap Munir yang 
tidak kalah penting adalah kese-
jahteraan petani. Sebab, lebih dari 
95 persen pasok bahan baku tebu di 
PTPN X ini merupakan tebu rakyat. 
Diharapkan dengan terjalinnya 
hubungan yang baik antara pihak 
petani dengan perusahaan melalui 
petugas lapangan ini, semua perma-
salahan di petani bisa dicarikan 
so lusi terbaik agar produktivitas 
kebunnya bisa semakin meningkat 
dari tahun ke tahun. 

“Kalau ngomong strategi giling, 

sukrosa
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hampir sama dengan tahun lalu. Na-
mun untuk tahun ini kami lebih in-
tens dengan petani sebagai mitra kita 
untuk bersama-sama dapat sukses di 
musim giling tahun ini,“ tandasnya.

Pabrik mengupayakan siap opera-
sional yang baik dengan jam yang 
panjang sehingga meminimalisir jam 
berhenti target jam berhenti 2 persen 
dari yang biasanya 5 persen sehingga 
bisa menghemat biaya operasional.

Pg gemPolkReP tingkatkan 
kaPasitas giling di bulan 
agustus

Untuk meningkatkan keandal-
an giling pada tahun ini, salah satu 
Pabrik Gula (PG) PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X yaitu PG Gem-
polkrep akan segera meningkatkan 
kapasitas gilingnya dari 6.500 ton 
cane per day (tcd) menjadi 7.200 tcd. 
Peningkatan kapasitas giling ini uta-
manya untuk menampung pasokan 

bahan baku yang berlebih. 
”Pemasangan alat dilakukan 

mulai April dan dijadwalkan selesai 
Agustus mendatang,” ujar General 
Manager PG Gempolkrep, Heru 
Sinarjanto. Untuk penambahan 
kapasitas giling ini investasi yang 

ditanamkan kurang lebih Rp 65 
miliar yang bersumber dari 

internal perusahaan. 
Ia mengakui progres 

pemasangan alat memang 
berjalan lebih lambat dari 

rencana semula karena 
ada beberapa peralat-

an yang harus dida-
tangkan dari luar 

negeri. Belum 
lagi adanya 
libur Lebaran 
di pertengah-
an Juni. 

Semen-
tara itu untuk 

kesiapan Sumber 
Daya Manusia (SDM) dikatakan Heru 
tidak ada masalah. ”Secara opera-
sional, untuk SDM tidak ada masalah. 
Tidak perlu adaptasi secara khusus,” 
ujarnya. 

Heru menuturkan, dari kapasitas 
terpasang 6.500 tcd baru terealisasi 
6.292 TCD karena kapasitas di stasi-
un pemurnian lebih kecil dibanding-
kan gilingan yang sudah 6.500-7.000 
TCD. Karena itu peralatan baru 
uta manya dipasang di stasiun pemur-
nian, puteran, dan masakan. 

Penambahan kapasitas giling ini 
dikatakan Heru bertujuan untuk me-
nyesuaikan dengan kapasitas tebang. 
Selama ini pasokan bahan baku yang 
masuk ke PG Gempolkrep masih ber-
lebih. Apalagi jika nantinya agrofores-
tri seluas 1.500 Hektare (Ha) yang 
dikembangkan dengan Perhutani 
sudah berjalan, maka sudah tentu 
pasokan bahan baku akan kembali 
bertambah. ”Kami juga ketam bahan 
bahan baku dari Mojoker to, Jombang, 
Lamongan, Gresik yang selama ini 
menjadi wilayah kerja PG Watoetoe-
lis,” jelas Heru. 

Karena besarnya pasokan, pening-
katan kapasitas giling akan kembali 

dilakukan pada tahun 2019. Dari 
7.200 menjadi 8.000 TCD yang pen-
danaannya berasal dari dana PMN 
(Penanaman Modal Negara).

Sementara itu, untuk musim 
giling tahun ini PG Gempolkrep 
akan menggiling 1.086.000 ton tebu 
selama 159 hari giling. Ditargetkan 
pada tahun ini mampu memproduksi 
80.000 ton gula. 

Ditambahkan oleh Mustaqim, 
Direktur Operasional PTPN X bah-
wa untuk kenaikan kapasitas ini 
pihaknya telah mempersiapkan ang-
garan sebesar Rp 61 miliar dan hing-
ga saat ini realisasi di lapangan masih 
Rp 57 miliar, ”Nilai ini kemungkinan 
bisa ikut naik mengingat perbaikan 
terus kita lakukan,” ujar Mustaqim.

bentuk n-X seRVices
Guna mengoptimalkan potensi 

dan dalam rangka efisiensi perusa-
haan, PTPN X juga membentuk N- X 
Services. N- X Services sendiri meru-
pakan kumpulan karyawan-karyawan 
pilihan yang mempunyai skill atau 
keahlian di bidang tertentu satu di 
antaranya adalah di bidang mainte
nance.

“Hal ini kami lakukan karena 
melihat potensi yang luar biasa dari 
teman-teman di lapangan , dan 
ternyata benar pada steam test awal 
giling pabrik gula kemarin kami 
sangat terbantu untuk mempercepat 
persiapan giling,” jelas Mustaqim.

Sejauh ini terdapat dua tim yang 
fokus dalam bidang maintenance. 
Sebagian memang diambil dari unit 
usaha tapi juga ada juga beberapa 
karyawan dari PG Watoetoelis yang 
saat ini tidak beroperasi. Ke depan 
tidak hanya maintenance tapi juga 
bidang lain seperti konstruksi juga 
akan dibentuk.

“Ke depan PG Watoetoelis akan 
dibuat seperti bengkel dimana di 
sana lah nanti tempat berbagai per-
baikan sparepart atau ornamen 
Pabrik Gula akan dibenahi, sejauh 
ini kami sudah bekerja sama de-
ngan Barata Indonesia dan kami 
akan concern akan hal tersebut,” 
pungkasnya.
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Laporan:   SaP Jayanti

Saat ini, slogan Jujur, Tulus, Ikhlas 
sering terdengar dalam berbagai kesem-
patan. Pada acara-acara formal peru-
sahaan, ketiganya sering kali disebut. 
JTI sebenarnya adalah program holding 
perkebunan yang merupakan perilaku 
inti dari budaya integritas dan sebagai 
sikap mental utama bagi segenap insan 
PTPN group. 

JTI mulai disosialisasikan oleh hold
ing perkebunan sejak Februari 2018. 
”JTI sebenarnya penegasan terhadap 
nilai-nilai yang dianut perusahaan. Tapi 
tagline tersebut menjadi tepat ketika kita 
akan melakukan transformasi. Sejak itu, 
sosialisasi gencar dilakukan. Bahkan di 
kantor pusat maupun di unit usaha di-
tunjuk agent of change JTI untuk memu-
dahkan sosialisasi mengenai JTI ini,” kata 
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan 
Hubungan Industrial PTPN X, Herman. 

Agent of Change terdiri dari kepala 
urusan di kantor pusat serta manajer 
SDM di unit yang seluruhnya berjumlah 
35 orang. Mereka mempunyai tugas un-
tuk melakukan sosialisasi ke orang-orang 
yang ada di sekitarnya. Dari kegiat an 
yang sudah dilakukan, mereka wajib 
membuat laporan dalam bentuk tertulis 
dan video tentang sosialisasi yang sudah 
dilakukan. ”Sosialisasinya dalam forum 
apa, audiensnya siapa saja, itu semua 
dilaporkan. Sebagai media sosialisasi, 

Nilai-nilai Jujur, Tulus, Ikhlas (JTI) terus didengungkan di seluruh 
PT Perkebunan Nusantara. Dengan internalisasi JTI ke semua 
insan karyawan PTPN, diharapkan terjadi transformasi budaya 
kerja yang mengarah pada peningkatan kinerja perusahaan. 

JTI, Sikap Mental Dukung 
Sukses Perusahaan

memahami makna tulus. 
”Sementara ikhlas kita yakin dan per-

caya pimpinan saat memutuskan sesuatu 
itu terbaik bagi perusahaan. Bisa jadi 
keputusan itu tidak menyenangkan, tapi 
kita percaya mungkin di situ ada strategi 
perusahaan. Misalnya ada karyawan dari 
PG (Pabrik Gula) besar yang dipindah-
kan ke PG kecil, mungkin karyawan itu 
akan nggrundel (mengeluh). Padahal 
tujuannya adalah untuk membantu PG 
kecil tersebut agar bisa berubah dan ikut 
menjadi lebih baik,” jelasnya.

Dikatakan Herman, Direksi PTPN X 
memiliki komitmen yang tinggi dalam 
mendukung program ini. Pada ulang 
tahun perusahaan maupun saat rapat 
koordinasi senantiasa diberikan waktu 
untuk disampaikan kembali mengenai 
filosofi JTI ini. 

Ia menyadari, internalisasi JTI ini 
tidak bisa selesai dalam jangka waktu 
singkat. ”Agar JTI ini bisa melekat dan 
budaya kerja serta tidak sekedar menjadi 
slogan memang tidak bisa selesai dalam 
jangka pendek. Untuk internalisasi, 
sekarang ini masih melalui event. Na-
mun kami kami percaya kalau ini terus 
direpetisi, akan masuk,” kata Herman. 
Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan 
pula ketentuan dan sanksi jika karyawan 
PTPN dalam tindakannya tidak sesuai 
dengan JTI akan mendapatkan sanksi. 

 Penerapan budaya kerja ini tentu-
nya diharapkan bisa memberikan imbas 
positif terhadap kinerja perusahaan. 
”Ketika orang bekerja memiliki integri-
tas, kejujuran, maka efisiensi jauh lebih 
tinggi. Goal-nya dengan begitu, biaya 
bisa lebih proporsional, mereduksi 
losses, revenue perusahaan juga akan 
lebih baik. Tapi ini memang ini PR yang 
berkelanjutan,” pungkasnya.

kami sudah membagikan buku pedoman 
JTI serta siap mencetak banner,” ujar 
Herman. 

Secara ringkas Herman menuturkan 
pengertian dari masing-masing nilai 
tersebut. Jujur artinya ada kesamaan 
antara yang disampaikan dengan yang 
dilakukan. Tulus memiliki makna 
kesung guhan dalam melakukan usaha-
usaha terbaik bagi perusahaan. Sedang-
kan Ikhlas berarti menerima apapun 
strategi atau keputusan perusahaan. 

Ia mencontohkan, karyawan yang 
jujur akan menjadi lebih bersih dalam 
pengelolaan hubungan dengan pihak 
ketiga serta menjaga diri dari hal-hal 
yang tidak patut berdasar aturan. Kemu-
dian, seorang karyawan dalam bekerja 
akan berusaha lebih dari standar ketika 
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Laporan:   SiSka PreStiwati 

KondiSi perusahaan yang naik 
turun tentunya memberi dampak 
pada neraca perusahaan. Untuk itu, 
Direktorat Keuangan berupaya untuk 
memperbaiki necara tersebut dengan 
membuat program-program yang 
harus dilaksanakan semua lini agar 
dapat merealisasi perbaikan yang 
diharapkan.

Direktur Komersil PTPN X, 
Slamet Djumantoro mengungkapkan 
sebenarnya direktorat keuangan itu 
adalah result karena semuanya sangat 
tergantung dari hasil kerja bagian 
produksi dan yang paling penting 
adalah produksi. 

“Tetapi bagian keuangan juga pu-
nya peranan bagaimana keuangan ini 
bisa memenuhi modal kerja baik itu 
untuk unit usaha gula maupun unit 
usaha tembakau yang tepat sasaran, 
dengan biaya serendah mungkin dan 
jadwal yang pas dan tepat,” papar 
Slamet ditemui di ruang kerjanya di 
Kantor Pusat PTPN X Jalan Jembatan 
Merah, Surabaya. 

Untuk itu, sambung Slamet, 
di tahun 2018 ini ada tiga sasaran 
program direktorat keuangan yaitu 
restrukturisasi finansial, standari-
sasi cost production dan penurunan 
hutang. Sasaran yang pertama adalah 
finansial restrukturisasi dilakukan 
karena selama ini pembelanjaan yang 
ada dinilai kurang tepat. Dimana, ada 
biaya investasi jangka panjang yang 
menggunakan modal jangka pendek. 
Dimana, modal jangka pendek ini 
sumbernya dari utang perbankan. 

“Akhinya beban bunga kita itu 

tinggi karena tidak pernah diangsur. 
Beban bunga untuk induk saja sebesar 
Rp 125 milliar/tahunnya. Maka dari 
itu, akan kita restrukturisasi finan-
sialnya, kalau dulu untuk beli boiler 
dan core sampler akan kita ringkas 
jadi satu biar jadi penurunan hutang,” 
paparnya. 

Sasaran yang kedua, ungkap 
Slamet adalah standarisasi cost pro
duction. Selama ini, struktur biaya 
antar pabrik gula itu tidak standar 
dan ada jarak yang cukup lebar. 
Misalkan PG A menghabiskan biaya 
sebesar 30% untuk tenaga kerja, 
sedangkan PG B bisa sampai 40 % 
bahkan PG C bisa mencapai 60%. 

“Ada bias, itu modal kerja mesti-
nya ada variable cost seperti variabel 
tenaga kerja, variabel energi, variabel 
tebang angkut yang ada standarisasi-
nya,” tegasnya. 

Misalkan, Slamet memberikan 
contoh, untuk biaya tebang angkut 
tidak boleh lebih dari 5% dari total 
tebu yang digiling, contoh lain, biaya 
tenaga kerja tidak boleh lebih dari 
sekian persen dari biaya total produk-
si. Sehingga nantinya bisa dihitung 
berapa rata-rata produktivitas per 
karyawan. Misalkan satu PG memiliki 
500 orang karyawan dan hasil gula 
PG tersebut adalah 1.000 kg maka itu 
artinya satu orang karyawan meng-
hasilkan 2 kg gula. 

“Saat ini yang saya lihat tidak stan-
dar, ada yang rata-rata produktivi-
tasnya 2, ada yang 5 bahkan ada yang 
10. Ini tidak fair dong. Kalau perlu 
pemberian bonusnya berdasarkan 
produktivitasnya, yang tidak produktif 
tidak perlu dikasih bonus,” ujarnya. 

Untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan, 
direktorat keuangan PT Perkebunan Nusantara X membuat 
tiga program (strategi) besar yang diterapkan pada musim 
giling tahun 2018. Tiga program terbaru ini diharapkan akan 
mampu membawa kembali PTPN X ke masa keemasan. 

Tiga Strategi Perkuat 
Struktur Keuangan

Ada juga teori tentang cost income 
rasio, Slamet menjelaskan kita boleh 
saja mengeluarkan berapa pun biaya 
asal hasilnya harus bisa terpenuhi tar-
getnya. Sebab, prinsip ekonomi tidak 
akan bisa mendapatkan keuntungan 
tanpa modal. “Ibarat kita man-
cing, kalau mau dapat ikan besar ya 
umpan nya harus besar,” imbuhnya. 

Dengan sasaran standarisasi cost 
production ini, jelas Slamet juga akan 
bisa didapatkan berapa jumlah karya-
wan yang ideal untuk masing-masing 
pabrik gula lengkap dengan berapa 
besaran gaji yang pas dan tepat antar 
pabrik gula. Buat apa punya SDM 
banyak tetapi tidak bisa menambah 
produktivitas. 

Dengan teori earning per em
ployee, yaitu laba perusahaan diba-
gi jumlah karyawan sama dengan 
produktivitas karyawan. Misal earn
ing per employee 10 juta artinya satu 
orang karyawan menyumbang laba ke 
perusahan sebesar 10 juta dan grafik 
ini harus naik setiap tahunnya. 

Sasaran yang ketiga adalah penu-
runan hutang.  Untuk sasaran ini 
Slamet menegaskan, ”Kita tidak akan 
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hutang kalau kita tidak dalam kondisi 
yang benar-benar mengancam kesela-
matan perusahaan.”

Segala macam hutang, ungkap 
Slamet termasuk hutang kepada 
vendor, hutang kepada pensiunan 
dan hutang kepada karyawan. Untuk 
tahun 2018 ini, PTPN X sudah mem-
bayar hutang kepada pensiunan sebe-
sar Rp 16 miliar dan sudah dilakukan 
pembayaran hutang kepada vendor. 

Slamet menjelaskankan untuk 
sasaran penurunan hutang dilakukan 
dengan memindah hutang jangka 
pendek yang semula berada aktiva 
lancar berpindah ke hutang jangka 
panjang yang akan turun ke aktiva 
jangka panjang. 

“Sebab kalau hutang jangka 
pendek itu di aktiva lancar akan 
mengganggu rasio keuangan kita. Di 
aktiva lancar neracanya harus bal
ance. Di aktiva lancar varibelnya 
hanya ada tiga yaitu kas, investasi 
dan stok. Dengan digantinya hutang 
jangka pendek menjadi hutang jangka 
panjang maka terjadi keseimbangan 
di aktiva lancar kita,” jelasnya. 

Di sisi sumber daya manusia 

(SDM), pihaknya terus berupaya un-
tuk meningkatkan kompetensi SDM 
melalui pelatihan-pelatihan yang 
sesuai dengan bidang masing-masing. 
Minimal setiap SDM yang ada terser-
tifikasi bidang keahliannya.

“Agent of change JTI sudah jalan 
karena ada role model-nya. JTI itu 
harus dari atas, kalau atas tidak 
mau melaksanakan otomatis yang 
di bawah juga akan enggan melak-
sanakannya. Saya sangat bangga 
punya Dirut yang lurus, karena lebih 
mempermudah pelaksanaan JTI itu. 
Sekarang sudah tidak ada lagi yang 
“main-main”, sudah tidak ada lagi 
vendorvendor titipan, kalau vendor 
salah ya di blacklist dan kita harus 
tegas,” urainya. 

Untuk unit tembakau, permasa-
lah an utamanya hanya di pemasaran, 
karena sebagus apapun produknya 
kalau sales-nya tergantung ke satu 
buyer kecil itu sangat berbahaya. 
Untuk itu, market tembakau harus 
diperluas agar tembakau PTPN X 
ini lebih punya daya jual. “Inilah 
penyebab utama kinerja unit usaha 
tembakau kurang bagus,” ungkapnya. 

Agar terjadi perubahan di unit 
usaha tembakau, Slamet mengung-
kapkan mulai tahun 2018 ini, unit 
usaha tembakau diberi tugas untuk 
mandiri mengatur keuangannya 
dengan dibuatkan rekening khusus 
tembakau. “Kalau uang dari hasil pen-
jualan ya dimasukan kesana, untuk 
biaya-biaya juga diambil di rekening 
saja. Agar mereka bisa melihat ba-
gaimana kondisi keuangan mereka. 
Kalau bagus ya silahkan go, kalau 
jelek stop,” tegasnya.  

Slamet menegaskan hal ini di-
lakukan agar tidak ada lagi unit usaha 
yang menggangu dan bergantung ke 
unit usaha lainnya. Dirinya juga akan 
memberikan reward berupa bonus 
hanya kepada mereka yang produktif 
dan berprestasi. 

“Harapan saya di tahun 2018 ini 
tidak ada satu pabrik gula pun yang 
tidak membukukan laba supaya 
keuangan kita bagus begitu pula 
de ngan Unit Usaha Tembakau yang 
harus bisa membukukan laba Rp 1 
miliar dan kita bisa merealisasi tar-
get laba perusahaan sebesar Rp 104 
miliar,” tandasnya.
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Ketua DPD APTRI Jatim, H Mubin, 
mengutarakan bahwa untuk musim 
giling tahun ini , pihaknya telah meng-
koordinir para petani tebu lainnya di 
bawah naungan PTPN X untuk hanya 
mengirimkan BBT yang berkualitas, 
pasalnya saat ini beberapa Pabrik Gula 

(PG) yang dimiliki oleh PTPN X telah 
mengoperasionalkan core sampler 
sebagai salah satu alat untuk menge-
tahui seberapa besar kualitas atau ren-
demen yang tergabung di dalamnya.

“Core sampler ini bisa menjadi 
solusi tentang masalah rendemen. 
Dengan core sampler ini pula rende-
men individu masing-masing petani 

pemilihan bahan baku berkualitas menjadi hal mutlak 
yang harus dipersiapkan saat memasuki musim giling 
tahun 2018. Hal ini pulalah yang menjadi komitmen kuat 
para petani tebu dalam menyongsong musim giling.

Petani Siap Pasok BBT Berkualitas
bisa tampak sehingga bisa dilihat 
satu persatu, tidak lagi rendemen PG 
secara keseluruhan,” jabarnya.

Dengan mengetahui rende-
men masing-masing petani, PG bisa 
mengetahui kualitas pasokan yang 
dikirimkan masing-masing petani. 
Sementara untuk petani sendiri akan 
bisa mengetahui kualitas tanaman-
nya dan tidak lagi merasa diakali atau 
dihilangkan rendemennya oleh PG. 

“Dengan teknologi core sampler ini 
diharapkan bisa meningkatkan keper-
cayaan petani karena lebih transparan 
dan petani bisa mengetahui kualitas tebu-
nya dengan cepat,” tambahnya kembali
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Tentunya, tahun ini, lanjut Mubin, 
bahan baku tebu dari petani bisa dika-
takan jauh lebih baik dan siap dikirim 
ke PG dengan standar kualitas yang 
diharapkan. Hal ini lantaran kondisi 
cuaca yang juga mendukung. Seperti 
diketahui, makin tinggi rendemen 
atau kadar gula dalam batang tebu 
maka jumlah gula yang dihasilkan 
akan semakin banyak. Dari evaluasi 
tahun sebelumnya, memang banyak 
dari petani yang memanen tebunya 
lebih awal karena kondisi cuaca. Itu 
sebabnya hasil yang diperoleh tidak 
sesuai yang ditargetkan.

Ada beberapa persoalan serius 
yang saat ini dihadapi petani tebu, 
diantaranya kualitas bibit yang tidak 
memadai, kemudian sarana produksi 
pertanian yang sering terlambat, lalu 

irigasi yang tidak baik. Belum lagi 
persoalan pupuk yang juga menjadi 
kendala.

Selain itu keputusan penetapan 
harga gula petani sebesar Rp 9.700 
per kilogram sangat tidak pro kepada 
petani, sebab antara harga pembelian 
yang ditetapkan pemerintah de ngan 
biaya produksi nyaris seimbang, bah-
kan di bawah biaya produksi yang 
dikeluarkan petani. “Biaya produksi 
yang dikeluarkan petani tebu per 
kilogramnya mencapai Rp 9.500, bah-
kan yang ekstrim ada yang mencapai 
Rp 12.000 per kg, bisa dibayangkan 
seper ti apa kondisi petani,” keluhnya.

Jika semua permasalahan tersebut 
dapat diakomodir dan diselesaikan 
dengan baik dan kebijakan pemerin-
tah bisa jauh lebih memihak para 

petani, maka berapapun kebutuhan 
pabrik gula dengan standar kualitas 
yang seperti apa yang diinginkan, 
dan rendemen berapapun pasti akan 
dapat terealisasi.

Itulah sebabnya, beberapa waktu 
lalu ia dan rekannya yang lain mem-
buat nota kesepahaman dengan pihak 
PG Gempolkrep. Nota kesepahaman 
ini merupakan bukti konkrit dukungan 
atau kesiapan petani dalam musim 
giling tahun 2018 ini.

“Ada beberapa poin yang ten-
tunya kita sepakati bersama antara 
lain kebutuhan bahan baku yang 
akan dikirim ke PG Gempolkrep. Hasil 
produksi akan dilelang secara ber-
sama, dan mutu harus sesuai standa-
risasi yang telah ditetapkan oleh PG,” 
pungkasnya.
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Baik Menjadi orang Penting, Tapi 
Lebih Penting Menjadi orang Baik 

PurNoMo aji - Kepala pusat penelitian Gula jenGKol ptpn X

Laporan: sekar arum Cm 

K onSiSten dalam integritas. Inilah 
kunci yang membawa  seorang Pur-
no mo Aji hingga mencapai posisi nya 
seperti saat ini  sebagai Kepala Pusat 
Penelitian Gula Jengkol PTPN X.  

Baginya bekerja di bidang pertanian atau perkebunan 
telah menjadi impiannya sejak duduk di bangku kuliah. 

Bagi alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
ini, industri perkebunan adalah industri yang sangat 
penting. Pasalnya perkebunan atau pertanian merupa-
kan industri penghasil bahan pangan. Sebuah negara 
dikatakan kuat dan mandiri jika industri pangannya, 
(perkebunan khususnya) juga kuat. Namun sayang, 
ternyata pertanian umumnya dan perkebunan khusus-
nya masih dipandang sebelah mata dan dianggap 
kurang prestige, terutama untuk generasi muda.

“Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya, 
sebagai seseorang dengan latar belakang pendidikan 
pertanian tentu saja bekerja di industri perkebunan 
merupakan sebuah cita-cita. Kebetulan saya adalah 
satu-satunya dari satu angkatan kuliah, yang bekerja di 
sektor perkebunan. Teman-teman saya lebih memilih 
bekerja di sektor lain seperti perbankan, ASN/PNS, 
dosen dan lainnya,“ terang pria kelahiran Surakarta ini.

Namun setelah bekerja dan mendalami lebih lan-
jut, industri perkebunan rupanya tidak semudah yang 
dibayangkan. Banyak perspektif berbeda yang ia dapat-
kan pasca ia tergabung dengan PTPN X di tahun 2006 
silam, terlebih terkait pabrik gula. Tak bisa dipungkiri 
konotasi pemikiran terkait pabrik gula adalah sebuah 
industri warisan dari Belanda, yang tentunya sudah 
termakan usia.

Namun sebagai BUMN, PTPN X yang merupakan 
industri berbasis tebu saat ini sudah banyak mengalami 
perkembangan. Berbagai inovasi terus dikeluarkan 
terutama pada produk akhir yang dihasilkan, dimana 
dulu hanya menghasilkan gula sebagai produk utama-
nya namun sekarang sudah mampu menghasilkan 
listrik dan ethanol, juga produk turunan lainnya. 

Kendati demikian, tantangan yang ada semakin 

berat dan kompetitif, terlebih terkait ketergantungan 
pasokan tebu oleh petani  yang  jumlahnya kurang lebih 
95 persen dari kebutuhan PTPN X. Tentu saja hal ini 
menjadi sangat beresiko untuk PTPN X karena tidak  
ada jaminan kepastian pasok bahan baku tebu, untuk 
mengatasi hal tersebut perlu diperkuat hubungan kemi-
traan dengan petani dengan meningkatkan rasa saling 
percaya  dan saling menguntungkan. Untuk itu PTPN X 
diharapkan terus meningkatkan transparansi dan terus 
meningkatkan inovasi agar petani mendapatkan penda-
patan yang layak sehingga lebih bersemangat untuk 
menanam tebu.

sudah menJadi Passion
Setelah bertugas sebagai Kepala Pusat Penelitian 

Gula Jengkol PTPN X, Purnomo punya harapan besar 
ke depan dengan tugas barunya tersebut. Iapun menu-
turkan bahwa sebuah pusat penelitian bisa maju kalau 
diberi ruang untuk berekspresi sesuai dengan data dan 
setiap hasil penelitian dimanfaatkan atau mendapatkan 
respon oleh divisi atau bagian yang lain, sehingga bisa 
merangsang semangat teman - teman peneliti untuk 
menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

”Bekerja di Puslit Jengkol adalah passion saya, 
dan semua yang terkait penelitian adalah menarik 
dan menye nangkan, terlebih ketika  bisa menemukan 
sesua tu yang menjadi solusi dan alternatif per-
masalahan yang dihadapi perusahaan,” tutur pria 
yang hobi membaca ini.

Sejauh ini sudah banyak inovasi yang telah 
dilakukan oleh teman-teman peneliti di Puslit 
Jengkol, mulai dari perakitan varietas, rekayasa  
teknolasintan, pengembangan agen hayati dan 
lain-lain, namun yang paling menonjol adalah 
keberhasilan dalam menghasilkan varietas unggul 
harapan hasil persilangan sendiri dengan kode seri 
JSR 12 dan JSR 13 yang saat ini sudah masuk tahap uji 
multilokasi dan diharapkan dua tahun lagi bisa diusul-
kan untuk menjadi varietas bina dan menjadi alternatif  
pengganti varietas yang sudah lama beredar.

Lantas apa yang menjadi prinsip hidup baginya 
dalam berkarir, Pur menjelaskan bahwa hidup ada-
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lah tentang 
bagaimana kita 
melayani orang lain. “Baik 
menjadi orang penting tetapi lebih penting menjadi 
orang baik“, tuturnya.

“Kesuksesan bagi saya adalah kemampuan saya 
untuk mencapai apa yang saya inginkan, sukses  bagi 
saya belum tentu sukses bagi orang lain begitu seba-
liknya, sukses menurut saya adalah memiliki keluarga 
yang bahagia, anak-anak yang berbakti pada orang tua, 

mampu mewujudkan keinginan orang tua 
dan tentu saja secara spiritual di akhir nanti 

bisa meninggal dalam keadaaan khusnul khotimah. 
Dan untuk dibilang sukses tidak perlu menjadi orang 
lain, tidak perlu membuat orang lain puas dan tentu 
saja tidak perlu harus selalu mendapat sanjungan atau 
pujian dari orang lain, sekali lagi kesuksesan itu diukur 
dari kepuasan diri sendiri bukan orang lain yang ter-
penting bagaimana kita setiap hari bisa lebih baik dan 
bisa bermanfaat bagi orang lain,” pungkasnya.

Karir  

2 0 0 7

pG Tjoekir menjabat sebagai sinder 
kebun Wilayah (asisten manager)

2 0 1 1 
pG Lestari 

2 0 1 2 - 2 0 1 3

pG ngadiredjo 

2 0 1 4

pG pesantren baru 

2 0 1 5

divisi areal & budidaya 

2 0 1 6

kepala urusan divisi sarpram

2 0 1 7

kepala puslit Gula djengkol
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Saat ini bisnis pergulaan Indonesia dihadapkan pada kondisi permasalahan yang cukup sulit 
baik dari sisi on farm maupun off farm. Data menunjukkan bahwa angka pertumbuhan lahan 
panen tebu di Indonesia cenderung menurun dari tahun 2013 (477.123 ha) ke 2016 (472.693 

Ha) dengan kontribusi terbesar dari perkebunan tebu rakyat sebesar 59,66% (Kementan, 
2016). Penurunan ini merupakan tantangan besar bagi PTPN X dengan sumber bahan baku 

terbesar dari Tebu Rakyat sebesar 95%, sehingga ketergantungan terhadap petani kian tinggi.

PTPN X Siap
Menghadapi Tantangan
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Sulitnya ekstensifikasi lahan 
yang disebabkan antara lain oleh 
kelayakan bisnis, faktor sosial & 
lingkungan, terdapat alih komoditas, 
alih fungsi lahan untuk perumahan, 
bangunan dan jalan tol. Di satu 
sisi kondisi ini kian berat dengan 
hadirnya pabrik gula baru sebagai 
kompetitor, sehingga perebutan areal 
lahan tebu tidak terelakkan lagi.

Tantangan dari sisi regulasi 
diantaranya yaitu penetapan bebas 
PPN & penetapan harga beli gula 
petani oleh Perum Bulog seharga Rp 
9.700 per kg (Surat Menteri Koordi-
nasi Perekonomian nomor S202/M.
EKON/08/2017), Penjualan Gula 
dengan Bulog (Surat Dirjen PDN No: 
465/PDN/SD/8/2017) serta diber-
lakukannya SNI gula sejak 2015 pada 
produk gula kristal putih.

Sementara itu dari sisi off farm, 
tingkat efisiensi pabrik gula menjadi 
modal utama dalam menurunkan 
kehilangan gula selama dalam proses 
produksi. Perbaikan off farm de-
ngan melakukan revitalisasi pabrik 
gula, diantaranya: pen-
ingkatan kapasitas PG 
Kremboong, pening-
katan kapasitas dan 
modernisasi peralatan 
di PG Djombang Baru 
& PG Tjoekir, Defekasi 
Remelt Phospatasi (DRP) 
di PG Pesantren Baru, 
Otomatisasi Pan Masak 
di PG Ngadiredjo, serta 
penjualan listrik dengan 
skema excess power.

Untuk menghadapi 
tantangan ke depan yang 
kian kompleks, PTPN X dengan gigih 
melakukan berbagai upaya penye-
lamatan core bisnis tebunya. Divisi 
Renbang PTPN X telah mengawal 
beberapa proses yang diantaranya 
adalah dengan penyusun an Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 
tahun 2018-2022 berdasarkan Bal
anced Score Card (BSC) sehingga 
didapatkan arah strategis perusahaan 
yang tajam, holistik dan implemen-
tatif.

Pada on farm, intensifikasi lahan 

oleh: edy Purnomo
kepala divisi perencanaan & pengembangan

menjadi kunci guna mengoptimalkan 
potensi produktifitas lahan dengan 
melakukan Demoplot produktifitas 
sebesar 200 Ton tebu /Ha (T-200) 
dan Demplot Produktifitas Hablur 
/ Gula 10 Ton /Ha (P-10H). Selain 
itu juga dilakukan ekstensifikasi  
lahan dengan cara penanaman tebu 
kerjasama dengan Perum Perhutani 
(Agroforestri Tebu), serta melakukan 
pencarian lahan perkebunan lain 
yang cocok ditanami tebu (Pengem-
bangan Lahan).

Peran Pusat Penelitian dalam hal 
ini juga ditingkatkan dalam men-
dukung core bisnis tebu, antara lain 
dengan riset, pengembangan varietas, 
pelayanan analisa, kultur jaringan, 
penyediaan data dan kajian ilmiah. 
Bahkan beberapa waktu lalu diadakan 
rating varietas tebu sebagai usaha pe-
layanan kepada stake holder khusus-
nya petani tebu untuk menata varietas 
tanaman tebu yang nantinya dapat 
meningkatkan pendapatan petani.

Sebagai upaya meningkatkan 

pendapatan di luar core bisnis-nya, 
PTPN X melakukan optimalisasi pada 
aset tanah dan bangunan. Di antara-
nya yaitu pembangunan workshop 
peralatan pabrik di PG Watoetoelis, 
persewaaan gedung pertemuan di 
PG Toelangan, pemanfaatan aset 
lahan idle untuk penanaman kedelai 
edamame, kayu sengon, jahe dan 
sereh wangi.

Tak hanya itu, PTPN X juga 
menge lola Wahana Edukasi Kampung 
Tebu di Penataran, Djengkol. Kam-
pung Tebu ini menjadi jujugan baru 
wisata edukasi di Kediri dengan me-
nawarkan berbagai permainan mulai 
dari Flying Fox hingga trail dengan 
harga tiket yang cukup terjangkau.

Industri berbasis tebu tidak hanya 
menghasilkan gula semata, tetapi le-
bih pada diversifikasi di sisi hilir nya. 
Manajemen PTPN X meyakini hiliri-
sasi industri berbasis tebu mampu 
menciptakan kedaulatan pangan 
sekaligus sebagai sektor andalan 
nasional dengan mengolah produk 
turunan tebu berupa bagasse men-

jadi co-generator dan 
molasses menjadi bio-
ethanol, biogas dan re
covery CO2.

Program hilirisasi 
yang akan dijalankan 
antara lain: Unit 
Produksi Gula Retail 
kemasan retail di PG 
Pesantren Baru, Pem-
bangunan Bagasse Pellet 
Plant kapasitas di PG 
Gempolkrep dan Pabrik 
Pupuk Biokompos kapa-
sitas 20.000 Ton/Tahun 

di HGU Jengkol-Kediri.
Setiap elemen dalam fungsi or-

ganisasi PTPN X memiliki kontri-
busi yang saling berkaitan dan akan 
memberikan hasil yang maksimal 
bila ada sinergi positif untuk saling 
melengkapi. Kontribusi dan sinergi 
tersebut tentu saja ditunjang dengan 
sikap mental Jujur, Tulus, dan Ikhlas, 
sehingga target-target yang dicanang-
kan pasti tercapai.

Sukses PTPN X. Sukses Industri 
Gula. 

unTuk menghadapi TanTangan ke depan yang kian 
kompleks, pTpn X dengan gigih melakukan berbagai 

upaya penyelamaTan core bisnis Tebunya. divisi 
renbang pTpn X Telah mengawal beberapa proses 

yang dianTaranya adalah dengan penyusun an 
rencana jangka panjang perusahaan (rjpp) Tahun 
2018-2022 berdasarkan balanced score card (bsc) 
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Laporan:   SiSka PreStiwati 

Saat ini gadget seakan 
menjadi bagian pen-
ting bahkan menjadi 
kebutuhan pokok bagi 
kehidupan masyarakat 

modern. Pesatnya perkembangan 
teknologi dengan berbagai fitur me-
narik membuat ponsel diminati tidak 
hanya oleh orang-orang dewasa saja 
tetapi juga anak-anak bahkan batita 
(bawah tiga tahun). 

Pada dasarnya, mata anak-anak 
masih tergolong sensitif terutama 
pada cahaya dan akan masih terus 
berkembang hingga ia mencapai usia 
dewasa. Anak-anak usia 3-7 tahun 

tentu senang bermain gadget dalam 
waktu lama, karena selain penasa-
ran, ada banyak hal menarik mereka 
secara visual. Jika sejak dini anak-
anak telah ‘dibiasakan’ menatap sinar 
atau cahaya secara berlebihan, maka 
ada kemungkinan daya penglihatan 
mereka jadi lebih cepat rusak dan 
terganggu secara permanen jika tidak 
ditangani segera. 

Dokter Spesialis Mata Klinik 
Modern Dasa Medika PT Nusantara 
Medika Utama, dr. Rita Tjandra, 
Sp.M menjelaskan gadget sering kali 
digunakan untuk bermain games, 
membaca email, chatting dan nonton 
video. Membiarkan mata berinteraksi 
dengan gadget terlalu lama dalam 

jangka panjang mata apalagi dalam 
ruangan gelap, dimana mata dipaksa 
untuk bekerja lebih keras, maka 
kesehat an mata akan terganggu. 

“Bila mata terlalu lama terpapar 
sinar radiasi ponsel akan menyebab-
kan mata lelah atau astenopia, mata 
kering, mata juling atau strabismus, 
rabun jauh atau myopia,” sebut dr. 
Rita. 

Alumnus Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga ini menjelas-
kan astenopia atau mata lelah adalah 
otot-otot mata menjadi cepat lelah 
dan membuat penglihatan menjadi 
buram, pandangan kabur hingga 
sakit kepala. 

Penggunaan gadget terlalu lama 

bahaya radiasi PoNsel TerhadaP kesehaTaN MaTa 

Mulai Mata Lelah hingga 
Mata Juling

Sering melihat orang yang asyik dengan ponsel atau bahkan pernah melihat 
anak kecil yang seakan memiliki dunianya sendiri ketika sedang memegang 

ponsel? Dibalik keseruan bermain ponsel terjadi ada bahaya yang mengancam 
bagi kesehatan mata kita, mulai dari mata lelah hingga mata juling.
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juga menyebabkan mata ke ring 
dimana frekuensi berkedip akan 
berkurang, sehingga mereka akan 
sering mengeluh matanya perih atau 
nyeri, mengalami mata kering. Selain 
itu mata juga akan jarang berke-
dip, hal inilah yang menyebabkan 
masalah mata kering. Untuk memini-
malkan atau bahkan menghindarkan 
dampak negatif dari gadget terhadap 
kesehatan mata, terapkan eye exer
cise, 20/20 artinya luangkan waktu 
20 detik untuk melihat benda jauh 
sejauh 20 meter setiap 20 menit.

 “Untuk strabismus atau mata ju-
ling itu disebabkan karena ada faktor 
pendukung yaitu faktor genetik dan 
adanya jarak minus antara mata yang 
satu dengan mata yang lain sangat 
tinggi atau di atas 3 diopri,” jelas 
dokter yang juga menjabat sebagai 
Kepala Penunjang Medis RS Mata 
Undaan, Surabaya ini,

Rita menjelaskan Strabismus ada-
lah salah satu masalah penglihatan 
dimana kedua bola mata tidak dapat 
melihat pada satu titik yang sama 
dengan fokus yang tepat. Sebanyak 
7% dari anak-anak usia 6 hingga 
17 tahun memiliki masalah dimana 
penyimpangan mata ini dibagi men-
jadi 4 macam yaitu: esotropia (mata 
menyimpang ke dalam), exotropia 
(mata menyimpang ke luar), hyper
ropia (mata menyimpang ke atas) 
dan hypotropia (mata menyimpang 
ke bawah).

“Bila seseorang sudah memiliki 
faktor pendukung terjadinya stra
bismus ditambah dengan gaya hidup 
tidak sehat dalam menggunakan pon-
sel maka proses terjadinya strabis
mus akan lebih cepat,’ ungkap dokter 
yang telah menyelesaikan pendidikan 
dokter spesialis mata di Universitas 
Airlangga pada Tahun 2005 silam. 

dr. Rita menambahkan kasus 
yang paling banyak terjadi adalah 
myopia atau rabun jauh adalah kon-
disi mata yang menyebabkan objek 
yang letaknya dekat terlihat jelas, 
sementara objek yang letaknya jauh 
terlihat kabur. Myopia sendiri adalah 
yang bersifat progresif dan ada yang 
tidak progresif, bila bersifat progresif 

maka penambahan minusnya relatif 
cepat bahkan dalam satu tahun bisa 
bertambah 0,5 atau 1 dioptri. Sedang 
untuk yang sifatnya tidak progresif 
maka terjadinya penambahan minus 
relatif lama.

“Untuk myopia ada myopia con
trol yaitu membiarkan mata releks 
dengan melepas kaca mata dan mem-
biarkan mata melihat jauh seakan 
menerawang jauh atau orang jawa 
dikenal dengan istilah ngelamun,” 
terang ibu dari tiga orang putri ini. 

dr. Rita juga menyarakan bagi 
penderita myopia untuk melepas 
kacamata bila di rumah dan sese
ring mungkin melakukan myopia 
control dan mengonsumsi vitamin A. 
Konsumsi vitamin A tujuannya un-
tuk memperkuat otot-otot mata dan 
ditambah dengan melakukan myo
pia control maka bisa menjaga agar 
minus mata tidak bertambah.

dr. Rita juga memberikan tips un-
tuk mengantisipasi masalah mata saat 
bermain gadget. Yang pertama adalah 
menjaga jarak antara mata dengan 
layar. Atur jarak gadget 30-40 cm 
dari pandangan mata. Perhatikan juga 
letaknya, sebaiknya agak lebih ren-
dah dari ketinggian mata, setidaknya 
bagian tengah layar gadget antara 
10-23 cm di bawah posisi mata.

Yang kedua, sesuaikan peng-
aturan cahaya layar dengan penca-
hayaan ruangan, jangan sampai 
terlalu terang maupun terlalu redup 
atau gelap. Atur level pencahayaan 
layar seminimal mungkin agar tidak 
terjadi kontraksi berlebihan pada 
mata.

Yang ketiga, batasi waktu peng-
gunaan gadget pada anak maksimal 
satu jam per hari. Usahakan beri jeda 
setiap 20-30 menit untuk anak ber-
istirahat selama setidaknya 5 menit. 
Ingatkan anak untuk berkedip untuk 
membasahi matanya, agar matanya 
tidak kering.

Yang paling penting adalah hen-
tikan segera penggunaan gadget jika 
anak mengalami gejala gangguan 
penglihatan. Konsultasikan ke dokter 
spesialis mata untuk mendapatkan 
penanganan medis yang tepat.

“unTuk strabismus 
aTau maTa juling iTu 

disebabkankarena 
ada fakTor pendukung 

yaiTu fakTor geneTik 
dan adanya jarak 

minus anTara maTa 
yang saTu dengan 

maTa yang lain sangaT 
Tinggi aTau diaTas 

Tiga diopri,”

 dr. Rita Tjandra, Sp.M
spesialis maTa klinik modern

dasa medika pT nusanTara medika 
uTama
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Laporan:   Okta Prima indah Sari

histoRi
Menurut para geolog, danau Toba 

terbentuk dari Super vulkano Toba 
atau disebut dengan Gunung Toba 
Purba. Gunung ini diperkirakan telah 
menggalami tiga kali eksplosi, yakni 
pada 700.000, 300.000, dan 74.000 
tahun yang lalu. Letusan yang terbe-
sar adalah letusan terakhir yaitu pada 
74.000 tahun yang lalu.

Sekitar 2.000 kilometer kubik 
magma keluar dari perut bumi de-
ngan tinggi awan debu melampaui 50 
kilometer. Dahsyatnya eksplosi terse-
but menyebabkan Afrika dan daratan 
Cina serta Eropa terpapar debu Toba. 
Kejadian ini mengakibatkan tingkat 
mortalitas yang sangat tinggi di Asia 
Tenggara.

Dari eksplosi terakhir tersebut 
terbentuklah kaldera raksasa. 
Secara perlahan, kal-

dera ini terisi air hingga membentuk 
danau yang sangat elok, Danau Toba.

Danau Toba terletak di pusat 
puncak topografi dengan panjang 
300 km, dengan beda tinggi berkisar 
antara 100-1.000 m di dalam peta 
topografi Sumatra Utara. Badan air 
Danau Toba dengan luas 1.103 km2. 
Di dalam danau terdapatPulau Sa-
mosir yang memiliki luas 647 km2 

dan suatu Pulau Pardapur yang lebih 
kecil dengan luas 7 km2. Panjang 
danau adalah 87 km, dengan ukur-
an panjang keliling danau 294 km. 
Area cekungan danau dikelilingi oleh 
batuan vulkanik, dengan tinggian 
yang berkisar antara 400 hingga 1200 
m di atas muka air danau.

Danau ini terletak pada garis 
lintang dan garis bujur antara 98030′ 
BT; 3005′ LS dan 99020 BT’; 2040′ 
LS. Danau Toba terbentang hingga 

ke dalam lima kabupaten, 

yakni Kabupaten Simalungun, Dairi, 
Karo, Tapanuli Utara, dan Toba 
Samosir.

mitos
Banyak sekali danau yang menye-

ramkan dan beraroma mistis di du-
nia, seperti Danau Kematian di Italia, 
Danau Roopkund di India, Danau 
Kivu di Afrika Tengah, Danau Came-
ron di Kanada, Danau Karachay di 
Rusia, Danau Gardner di Connecticut, 
Danau Nyos di Afrika Barat, Danau 
Yellowstone di AS, dan Danau Loch 
Ness di Skotlandia. Berbeda dengan 
kesembilan danau tersebut, mitos-
mitos yang hingga saat ini masih 
dipercaya penduduk setempat, justru 
menambah kepopuler an Danau Toba 
dan memantik rasa penasaran (curi
ousity) dari para pengunjung.

Mitos-mitos di danau hasil volca-
no-tektonik 

Danau Toba menyuguhkan lebih dari yang kami bayangkan. Tak hanya keindahan 
alamnya yang amat memesona, namun beragam kearifan lokalnya pun turut 
menambah positioning dan kemashuran Danau Toba sebagai calon UNESCO 

Global Geopark (UGG). Penasaran? Yuk ikuti petualangan kami di Tanah Tapanuli.

RONA-RONA DANAU TOBA
selaksa CerIta darI Bakal unesCo gloBal geoPark
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terbesar di bumi tersebut adalah per-
tama, dilarang berbuat tidak sopan 
dan asusila di Danau Toba serta area 
sekitar Danau Toba.

Pernah ada penumpang yang 
membuang sampah di Danau Toba. 
Setelah itu Kapal Fery yang mereka 
tumpangi langsung mogok. Setelah 
sampah berhasil dipungut, Kapal Fery 
kembali dapat dioperasikan. Kecuali 
itu, di sepanjang perjalanan menuju 
Danau Toba, terdapat ratusan monyet 
yang berkeliaran di jalanan, namun tak 
ada satu pun yang  berani mengganggu 
monyet-monyet yang tinggal di ka-
wasan hutan lindung sekitar 
Danau Toba.

Kedua, mitos ikan mas raksasa 
dan naga. Kebudayaan Batak (Bo-
nang Manalu) identik dengan tiga 
warna, yaitu merah, hitam, dan putih. 
Konon penunggu Danau Toba adalah 
tiga ikan mas raksasa dengan ketiga 
warna tersebut.

Ilustrasinya ikan itu mewakili 
ayah (Toba), ibu (penjelmaan dari 
ikan), dan anak (Samosir) seperti 
yang tertuang dalam legenda Danau 
Toba. Ikan terbesar disinyalir beru-
kuran hingga 10 meter. Berdasarkan 
informasi dari guide kami, dua bu-

lan sebelum kunjungan kami, pada 
Februari 2018, adai kan mas raksasa 
yang muncul di Danau Toba. Selain 
ikan mas raksasa, sesekali penduduk 
sekitar juga dikejutkan oleh penam-
pakan naga yang juga ditengarai 
menjadi penunggu Danau Toba.

Ketiga, mitos Batu Gantung. Da-
hulu, ada seorang gadis yang menolak 
dijodohkan oleh orang tuanya dan 
hendak mengakhiri hidupnya de-
ngan terjun ke Danau Toba. Saat sang 
gadis hendak melompat, tak 
disangkanya 
sebelah 
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kakinya terpeleset di atas batu tebing 
membuat tubuhnya meluncur di atas 
bebatuan tebing dekat Danau Toba, ia 
terjatuh dan tersangkut di atas batu 
yang menganga seperti mulut raksasa 
dekat tebing di Danau Toba.

Dalam keputusasaannya, ia ber-
teriak "Parapat... Parapat batu!" 
Tujuannya agar batu yang menganga 
tersebut merapat. Tiba-tiba mun-
cul gempa. Permintaanya terkabul. 
Dinding-dinding batu tersebut mulai 
merapat, menghimpit tubuhnya dan 
ia tak terselamatkan.

Pasca gempa, di atas lubang yang 
telah tertutup itu muncullah sebuah 
batu besar yang menyerupai tubuh 
seorang gadis yang seolah-olah meng-
gantung pada dinding tebing di tepi 
Danau Toba. Dan Prapat kini menjadi 
sebutan untuk lokasi Danau Toba.

kulineR khas
Jika sedang bertandang ke Da-

nau Toba, Anda akan melihat ber-
bagai macam oleh-oleh khas Danau 
Toba, diantaranya mangga, salak, 
dan kacang garing Sihobuk. Jangan 
bayangkan mangga dan salak yang 
anda temui berukuran seperti buah 
pada umumnya. Di sini, mangga dan 
salaknya berukuran mini. Untuk 
mangga sekitar seperlima ukur-
an Mangga Manalagi, sedangkan 
salaknya juga berukuran lebih kecil 
dibandingkan salak di Pulau Jawa.

Kontras dengan ukurannya, harga 
buah di sini relatif mahal, dimana 
satu kilogram mangga dibanderol 
Rp 20 hingga Rp 25 ribu dan salak 
mulai Rp 10 hingga Rp 20 ribu per 
kilogramnya tergantung kualitas 
buah. Keduanya umumnya dipasok 
dari Kabupaten Padang sidempuan, 
Tapanuli Selatan.

Buah tangan berikutnya adalah 
Kacang Sihobuk. Pelabelan nama 
Sihobuk merujuk pada nama Desa 
Sihobuk di Tarutung Tapanuli Utara 
yang menjadi sentra kacang ga ring 
asal Batak. Proses pembuatannya 
masih sangat tradisional, yakni 

disangrai menggunakan pasir dalam 
belanga di atas kayu bakar, sehingga 
kacang garing yang dihasilkan rasa-
nya gurih, teksturnya empuk, dan 
aromanya khas. Pantas saja jika 
Kacang Sihobuk ini sudah tersohor 
hingga ke manca negara.

eksotisme tomok, tuk 
tuk, dan PaRbaba

Tidaklah cukup menikmati kein-
dahan Danau Toba hanya dari Pra-
pat saja. Anda perlu menyeberang 
ke Tomok, salah satu desa kecil di 
pesisir timur Pulau Samosir untuk 
melengkapi katalog keindahan Da-

dekblad
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nau Toba dalam memori Anda. Saat 
menyeberang menggunakan Kapal 
Fery, suasana seketika menjadi 
‘batak banget’ karena Anda langsung 
disuguhi oleh alunan alat 
musik Gondang dan lagu 
daerah setempat yang 
sangat merdu didengar.

Ada tiga ikon yang 
wajib dikunjungi jika 
Anda sudah melangkah-
kan kaki ke Tomok. 
O bjek tersebut adalah Museum 
Batak, Makam Raja Sidabutar, dan 
Rumah Adat Batak (Rumah Bolon 
atau Rumah Gorga) berikut dengan 

Patung Sigale-Gale. 
Tak hanya Tomok yang menjadi 

destinasi idaman di Samosir. Bagi 
wisatawan, Tuk Tuk juga merupakan 

desa primadona yang wajib dikun-
jungi. Jika ingin menyaksikan atraksi 
menarik dan ikonik seperti kompetisi 
perahu naga dan fashion show, da-

juni 2018, danau Toba akan dikunjungi oleh Tim asesor 
dari unesco sebagai calon ugg dengan nama geopark 

kaldera Toba (gkT). semoga gkT akan segera TerdafTar 
dalam desTinasi geopark dunia.

tanglah ke Festival Danau Toba yang 
umumnya berlangsung mulai Sep-
tember hingga November setiap ta-
hunnya. Kalau ingin melihat nuansa 

modern, bertandanglah 
ke Tuk Tuk malam hari. 
Didukung oleh hotel, 
vila, dan penginapan di 
pinggir danau ditambah 
coffee shop dan minibar 
benar-benar menambah 
semarak malam di Da-

nau Toba.
Kerlap-kerlip lampu di sana 

laksana gemintang yang terserak di 
hamparan beludru hitam. Usai me-
nikmati malam yang syahdu, pagi 
harinya Anda dapat menikmati pasir 
putih yang indah di Pantai Parbaba 
sembari bermandikan hangatnya 
sinar mentari. 

Ukuran Danau Toba lebih dari 
dua kali ukuran negara singapura. 
Luar biasa luas, kan? Sehingga apa-
bila Anda ingin menyusuri setiap 
jengkal dari eksotisme Danau Toba, 
maka dibutuhkan waktu sekitar tujuh 
hari untuk menjelajahinya. Juni 
2018, Danau Toba akan dikunjungi 
oleh Tim Asesor dari UNESCO seba-
gai calon UGG dengan nama Geopark 
Kaldera Toba (GKT). Semoga GKT 
akan segera terdaftar dalam destinasi 
geopark dunia. Horas!!!

diolah dari berbagai sumber

dekblad
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N i r a

Mungkin uceng tak sepopuler 
belut, wader atau lele. Tapi uceng 
khas Blitar ini yang mengubah imej 
ikan kali menjadi kudapan bergizi. 
Apalagi uceng yang dikenal 
renyah dan gurih ini sangat nikmat 
disantap walau hanya dengan nasi 
hangat dan sambal saja.

Uceng
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Nira

Laporan:   SiSka PreStiwati 

bentuKnya yang kecil ternyata bisa memberikan 
sensasi rasa yang khas. Diolah dalam bentuk makanan 
apapun, ikan uceng menjadi santapan yang sangat nikmat. 
Uceng, ikan kecil ini dipanen dari kali Lekso yang airnya 
masih jernih dan mengalir deras dari gunung Kelud. 
Karena uceng hanya bisa hidup di air bening tanpa kon-
taminasi limbah, maka menyantap uceng 
adalah sebuah nilai plus, mengingat saat 
ini minim sekali kudapan yang masih 
mengandalkan sumber daya alam 
yang sehat.

“Uceng ini adalah ikan kali 
yang hidup di air jernih,” kata 
Heni Handayani, pemilik De-
pot Anda, Garum Blitar. 

Heni menjelaskan mung-
kin sebagian besar orang be-
lum terlalu mengenal uceng, 
karena tidak semua sungai 
yang ada di daerah menjadi 
habitat uceng. Karena hidup di 
air yang jenih dengan arus yang 
deras, maka uceng tidak setiap hari 
ada. Bahkan bila musim hujan dengan 
intensitas deras dan sering maka uceng 
pun menjadi langka. 

“Uceng bisa diolah apa saja,” ungkap pemilik wa-
rung yang sudah berdiri sejak tahun 2006 ini.

Perempuan berjilbab ini menyebutkan selain di goreng 
garing, uceng juga biasa disajikan dalam olahan uceng 
masak kuah santan. Dagingnya memang cukup sedikit, 
tapi keset dan gurih. Bumbu tradisional yang kaya akan 
rempah-rempah yang sedikit pedas meresap ke dalam 

dagingnya. Sedangkan untuk olahan bothok, uceng yang 
digunakan berukuran jauh lebih kecil. Sensasi rasa uceng 
berpadu mantap dengan rasa pedas dalam gurihnya parut-
an kelapa muda halus.

“Dalam sehari kami bisa menggolah 100 kg lebih ikan 
uceng atau lebih tergantung uceng yang kami dapat,” 
tutur istri dari Harmanu yang pertama kali mengolah ikan 
uceng menjadi beberapa kudapan nikmat ini. 

Selain dijual di depot yang terletak di Jalan 
Raya Bence-Garum ini, ungkap Heni, 

dirinya juga sering mengirim uceng 
krispi yang sudah dikemas ke be-

berapa daerah, seperti Surabaya, 
Malang, Serpong dan Jakarta. 

“Per kemasan kami ban-
drol seharga Rp 10.000 dan 
krispinya bisa bertahan 
hingga satu minggu bila 
cara menyim pannya benar,” 
ujarnya. 

Heni menambahkan 
uceng krispi yang dikirimnya 

ke empat kota tersebut dikirim 
kosong an tanpa merek, pasalnya 

para pembeli akan memberi lebel 
sendiri untuk kembali dijual di kota 

mereka masing-masing. Selain aneka 
olahan uceng, Depot Anda juga terkenal de-

ngan olahan ikan kuthuk atau ikan gabus, yang diolah 
dengan santan dengan rasa gurih dan pedas. 

Warung yang memiliki 20 orang karyawan ini menye-
diakan aneka makanan rumahan selain olahan uceng dan 
ikan kuthuk. Berbagai lauknya disajikan secara prasman-
an dimana pembeli bisa memilih sendiri aneka lauk pauk 
dan sayur serta sambalnya.
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Memperoleh modal untuk sebuah usaha yang baru dirintis 
atau yang sudah berjalan, banyak caranya. Salah satunya 

melalui sistem crowdfunding. Apa itu crowdfunding?

Crowdfunding
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oLeh:   andika Vernanda 
kepaLa urusan teknoLogi informasi 

c rowdfunding adalah 
penggunaan sejumlah 
kecil modal dari sejum
lah besar individu un

tuk membiayai usaha bisnis baru. 
Crowdfunding memanfaatkan 

aksesibilitas mudah dari jaringan 
orang yang luas melalui media sosial 
dan website crowdfunding untuk 
melibatkan investor dan pengusaha.

Sistem ini berpotensi mening
katkan kewiraswastaan   dengan 
memperluas investor untuk mem
peroleh peningkatan modal dana. 
investor tersebut di luar lingkaran 

bisnis yang biasa yaitu pemilik, 
partner dan pemodal ventura.

Setiap negara memiliki aturan 
tentang crowdfunding ini. Seperti di 
amerika Serikat, crowdfunding di
batasi oleh peraturan tentang siapa 
yang diizinkan untuk mendanai bis
nis baru dan seberapa besar mereka 
diizinkan untuk berkontribusi.

Prof-iT
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Serupa dengan pembatasan 
investasi hedge fund, peraturan ini 
seharusnya melindungi investor non-
profesional atau pemula agar tidak 
menginvestasikan terlalu banyak 
tabungan mereka pada risiko. Kare-
na begitu banyak bisnis baru gagal, 
investor mereka menghadapi risiko 
tinggi kehilangan modal investasi 
mereka.

bagaimana sistem 
Crowdfunding beRoPeRasi?

Crowdfunding telah menciptakan 
kesempatan bagi pengusaha untuk 
mengumpulkan modal usaha dari 
siapa pun yang memiliki uang untuk 
diinvestasikan. Crowdfunding me-
nyediakan forum bagi siapa saja yang 
memiliki ide untuk mengajukannya 
di depan investor yang 
menunggu bisnis potensial.

Salah satu contoh 
proyek yang didukung 
sistem crowdfunding 
adalah menerima modal 
yang berasal dari individu 
untuk membuat resep salad kentang 
baru. Tujuan penggalangan dana 
adalah $10, tetapi dia mengumpul-
kan lebih $55.000 dari 6.911 backers 
(pendukung). Investor dapat memilih 
dari ratusan proyek dan berinvestasi 
dengan minimal investasi yang 
telah ditetapkan. Situs crowdfund
ing menghasilkan pendapatan dari 
persentase dana yang terkumpul.

situs cRowdFunding PoPuleR
Situs crowdfunding seperti Kick-

starter dan Indiegogo menarik ratus-
an ribu orang dengan harapan bisa 
berinvestasi dalam hal besar berikut-
nya. Pada tahun 2018, crowdfunding 
sebagian besar identik dengan Kick-
starter karena merupakan platform 
crowdfunding terbesar yang ada.

Kickstarter didirikan pada tahun 
2009, lebih dari 130.000 proyek 
telah berhasil didanai di situs crowd
funding, dengan lebih dari $ 3,5 
miliar dolar yang dijanjikan di semua 
proyek Kickstarter.

Indiegogo memulai sebagai situs 

crowdfunding yang pada awalnya 
berfokus secara eksklusif untuk 
mengumpulkan uang untuk film in-
dependen. Namun, mulai menerima 
proyek dari berbagai kategori setahun 
setelah diluncurkan pada tahun 2007.

Indiegogo dipandang sebagai 
platform yang kurang ketat dan lebih 
fleksibel daripada Kickstarter karena 
memberi kontrol kepada pendukung 
apakah menginginkan model tetap 
atau fleksibel. Hal ini mungkin ada-
lah perbedaan terbesar antara kedua 
platform crowdfunding tersebut.

Kickstarter hanya mengeluarkan 
dana setelah kampanye mencapai 
tujuan pendanaannya. Sementara itu, 
Indiegogo memberi kesempatan ke-
pada juru kampanye untuk menerima 
dana saat dana mulai terkumpul atau 

memilih untuk menunggu sampai 
proyek tersebut mencapai targetnya.

Sebagai seorang juru kampanye, 
mungkin lebih mudah dan kurang 
berisiko untuk menggunakan pilihan 
dana fleksibel (yaitu, menerima dana 
saat sudah datang). Namun, terlepas 
dari berapa banyak uang yang terkum-
pul, juru kampanye harus tetap mem-
berikan janji apa pun yang dibuat. 
Sebagai pendukung, pendanaan tetap 
lebih menarik karena dikaitkan de-
ngan risiko yang jauh lebih rendah.

Di Indonesia sendiri, platform 
crowdfunding sudah mulai bermun-
culan sejak beberapa tahun yang lalu. 
Sebagai contoh, website KitaBisa.
com yang memfokuskan pada crowd
funding untuk pendanaan sosial. 
Website lainnya adalah akseleran.
com portal crowdfunding terintegrasi 
Indonesia yang saat ini resmi terdaf-
tar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK).

Untuk yang belum diawasi oleh 
OJK terdapat banyak sekali platform 
crowdfunding antara lain ternakne

sia.com yang menghubungkan peter-
nak dengan investor, serta tanijoy.
com platform investasi pertanian 
yang memberikan laporan secara 
berkala kepada investor dan memiliki 
banyak sekali petani berpengalaman 
didalamnya. Nantinya investor akan 
disuguhkan berbagai macam pilih-
an investasi dengan proposal yang 
berisi profil pengalaman orang yang 
menjalankan proyek tersebut, meka-
nisme, portofolio, perhitungan keun-
tungan dan lain sebagainya.

Dengan berbagai proposal proyek 
perhitungan keuntungan yang 
berkisar rata-rata 3% - 17%, bah-
kan salah satu proyek ternak udang 
mencapai angka keuntungan berkisar 
24%-63% dalam periode 1 tahun 
membuat platform ini menjadi tum-

buh sangat subur. Trans-
parasi resiko gagal bisnis 
maupun force majeure 
yang sekiranya berpeluang 
akan terjadi telah disam-
paikan di awal pembagian 
risiko sudah tergambarkan 

dengan baik.
Dalam mengumpulkan modal 

dengan metode crowdfunding 
tersebut diperlukan portofolio yang 
jelas, terencana dan berpengalaman 
sehingga dapat menarik minat dari 
investor, hal itu sebenarnya dimiliki 
oleh PTPN X sendiri.

Memanfaatkan crowdfunding se-
bagai salah satu metode proses bisnis 
baru bukan menjadi hal yang tidak 
mungkin kare na semua aspek dalam 
bisnis perkebun an dapat disentuh 
metode ini (ex.tanijoy.com, tanihub.
com, ternaknesia.com dan lain-lain). 
Mulai dari proses gula untuk on farm 
yang dimana biaya persiapan lahan 
sampai dengan siap tebang, proses 
off farm mulai dari proses tebang 
angkut sampai dengan proses giling, 
pada proses on farm tembakau kese-
mua proses tersebut dapat dilakukan 
secara crowdfunding. Namun untuk 
menjalankan hal tersebut perlunya 
regulasi dan aturan khususnya pada 
PTPN X.

Sumber: https://www.portalinvestasi.com
/apa-itu-crowdfunding/

Crowdfunding

dalam mengumpulkan modal dengan meTode 
crowdfunding TersebuT diperlukan porTofolio yang 
jelas, Terencana dan berpengalaman sehingga dapaT 

menarik minaT dari invesTor, hal iTu sebenarnya 
dimiliki oleh pTpn X sendiri.

Prof-iT
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krisTalisasi

pEnJara buaT
WarTaWaN
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krisTalisasi

Sabtu malam (9 Juni 2018) telpon 
Arvaidah berdering. Suaminya, M. 
Yusuf (42) menelpon dari sebuah 
penjara di Kotabaru, Kalsel. Hampir 
dua jam suami-istri itu berceng-

kerama, sebelum akhirnya sambungan telp 
terputus. Tapi Yusuf kembali kontak 
melalui SMS. Isinya, meminta istrinya 
membawakan baju buat lebaran. 
Arvaidah pun membalas SMS, tapi 

tak kunjung dibalas. 
Tidak lama berselang, 

telepon milik Arvaidah kem-
bali berdering. Kali ini bukan 

suaminya yang menelpon, 
tapi seorang petugas lapas 
mengabarkan bahwa 
Yusuf “kritis” dibawa ke 
UGD RSUD setempat. 
Arvaidah pun berbegas 
menyusul. Setiba di 

rumah sakit, ternyata 
suaminya sudah meninggal. Innalillahi

wainnaliahirojiun. Arvaidah shock. 
Karena baru saja masih bercengkerama 

dengan suami tercintanya itu via telepon.
Sontak, kematian M. Yusuf yang war-

tawan media online kemajuanrakyat.co.id  
itu secepat kilat tersebar ke se-antero nusan-

tara. Berita di media online pun bermunculan. 
Ada yang menulis, "Wartawan Meninggal di 
Penjara". Spekulasi pun datang dari berbagai 
arah. Latar belakang pihak pelapor yang 
'membawa' Yusuf ke penjara pun menjadi 
tema utama, yakni seorang pengusaha 
yang dikenal sebagai 'orang kuat' di 
Kalsel.

Kepolisian pun sibuk menjelaskan, 
bahwa kematian jurnalis yang dike-
nal punya nyali itu bukan di dalam 
penjara, tapi di UGD RSUD. Riwayat 
penyakit yang pernah diderita M. 
Yusuf pun disampaikan polisi ke-
pada pers. Pada bagian ini (hingga 
artikel ini dibuat) kontroversi 
masih terus berkembang. Tokoh 
nasional sekelas Yusril Ihza Ma-
hendra pun ikut berkomentar. 
Yusril (YIM) mengusulkan diben-
tuknya Tim Pencari Fakta (TPF) 
untuk mengakhiri spekulasi  yang 
berkembang.

Status M. Yusuf adalah tahanan titipan sejak 
Kamis (5 April 2018) setelah dirinya ditetapkan 
sebagai tersangka atas laporan (delik pers) 'bos' 

PT Multi Sarana Agro Mandiri. Berita-berita di 
kemajuanrakyat.co.id yang ditulis oleh M. Yusuf  
dinilai banyak menyudutkan poisisi PT MSAM 
-yang sedang bersengketa lahan (sawit) dengan 
rakyat.

Tulisan ini tidak hendak menyentuh kasus 
“Kematian Seorang Wartawan di Penjara”, 

karena PWI Pusat sudah membentuk TPF, 
dan hingga artikel ini ditulis, TPF 
dari Jakarta itu belum selesai tugas-
nya.

Tulisan ini haya concern mem-
bahas banyaknya pertanyaan yang 
muncul, yakni “kenapa wartawan 
M. Yusuf sampai dipenjara?“. Bu-
kankah sudah ada UU No. 40 TH 
1999 Tentang Pers yang melind-
ungi kerja jurnalistik. Bukankah 
kalau terjadi sengketa berita bisa 
ditempuh jalur mediasi dengan cara 
memuat sanggahannya.

Pengadilan PeRs
Selama ini Indonesia tidak pernah masuk 

dalam daftar negara yang suka memenjarakan 
wartawan. Ini bukti betapa pasal-pasal di UU Pers 
(UU No. 40 TH 1999) memiliki imunitas yang 
tinggi terhadap kerja jurnalistik. Selain UU Pers 
itu sendiri juga mengatur tentang prinsip-prinsip 
dan azas kerja jurnalistrik yang profesional, inde-
penden, coverbothside, jujur dan mengedepan-
kan hati nurani.

Committee to Protect Journalists atau dising-
kat CPJ, sebuah lembaga nirlaba yang dibentuk 
di New York pada 1981 - khusus untuk perlin-
dungan wartawan se-dunia, secara periodik meng-
umumkan temuannya tentang negara-negara 
yang dinilai tidak demokratis dan tidak acceptble 
terhadap kehidupan pers. Negara-negara seperti 
China, Mesir, Turki, Iran, Myanmar, Uzbekistan, 
Vietnam, Ethiopia, Kuba dan Sudan paling sering 
disebut pada daftar CPJ.

Indonesia nyaris tidak pernah masuk daf-
tar negara yang disebut oleh CPJ. Meski zaman 
pemerintahan Orde Baru dinilai otoriter, tapi 
lebih memilih mem-breidel surat kabar ketimbang 
memenjarakan wartawannya. Pemerintahan pasca 
reformasi telah bertekad menjadikan kehidupan 
pes yang bebas dan bertanggungjawab sebagai 
bagian dari demokrasi yang telah diperjuangkan 
bersama. 

Namun pada perkembangannya, kebebasan 
pers yang telah disepakati bersama itu se-
ring tampil “kebablasan” dan cenderung tidak 
bertanggung-jawab. Tidak semua, memang. Tapi 
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krisTalisasi

riuh-rendah kritikan terhadap “pers yang keblalasan dalam 
menterjemahkan kebebasan” ini kian sering terdengar. Ter-
lebih ketika saluran pers terkonvergensi melalui beberapa 
media, diantaranya media online, radio news, dan televisi. 
Bukan hanya media cetak.

Dari sinilah muncul kesadaran perlunya “kontrol” 
terhadap kehidupan pers yang mulai kebablasan dan sering 
melahirkan sengketa berita. Dewan Pers lantas disepakati 
untuk dikuatkan sebagai lembaga independen pengawal UU 
Pers, dengan tugas utama (wewenang) pembinaan terha-
dap pers dan menyelesaikan sengketa jurnalistik. Tetapi 
Dewan Pers tetap menjamin jalannya kehidupan pers bebas 
– bertanggungjawab, karena kemerdekaan pers merupakan 
bagian penting dari HAM. 

Celakanya, pers bebas yang mulai menyegarkan 
kehidup an demokrasi di Indonesia ini berkembang bersa-
maan dengan lahirnya saluran media sosial. Perkembangan 
medsos yang pesat ini pun akhirnya banyak dikeluhkan 
karena tidak adanya lembaga 
kontrol. Sehingga lahirlah UU 
No. 11 TH 2008 tentang Infor-
masi dan Transaksi Elektronik 
(ITE)  yang kemudian direvisi 
menjadi UU No.19 TH 2016.

Media online bisa masuk 
cover UU ITE jika beritanya 
dinilai bukan sebagai produk 
jurnalistik dan bisa dijerat pasal-pasal UU ITE yang  ancam-
an hukumannya “ngeri”. Tapi kalau beritanya memenuhi 
unsur dan prinsip-prinsip jurnalistik akan dilindungi oleh 
UU Pers yang memiliki imunitas tinggi. 

Lantas, siapa pihak yang paling berhak menentukan 
status berita itu produk jurnalistik atau bukan? Jawabannya 
adalah Dewan Pers,  yang diberi wewenang untuk mem-
berikan penilaian, menafsirkan, beropini dan menentukan 
apakah berita itu karya jurnalistik atau bukan. Artinya, 
seorang wartawan akan diadili apakah menggunakan UU 
Pers atau UU ITE atau KUHP – akan  sangat tergantung  
judgement dari Dewan Pers.

 Maka itu Dewan Pers terus melakukan pembinaan agar 
pers makin profesional dan sengketa berita bisa diminimal-
kan. Kewajiban sertifikasi terhadap jurnalis adalah bagian 
dari pembinaan oleh Dewan Pers melalui Uji Kompetensi 
Wartawan (UKW). Bukan hanya itu, kini perusahaan pers 
wajib  tercatat dan diakui oleh Dewan Pers melalui mekanis-
me verifikasi dengan aneka persyaratan. 

Pada bagian verifikasi perusahaan pers  oleh Dewan Pers 
ini, sering menjadi kontroversi dan dinilai kebablasan me-
lebihi wewenangnya. Ironisnya lagi, Dewan Pers kabarnya 
akan menyatakan semua produk berita bukanlah karya  
jurnalistik – manakala perusahaan pers-nya belum verified 
oleh Dewan Pers.  

Seolah tidak nyambung, memang. Tapi itulah fakta. 
Persyaratan verifikasi perusahaan pers sangat normatif 
-- diantaranya terkait dengan soal standar upah pekerja, 

berbadan hukum, dan struktur susunan redaksi harus lulus 
UKW. Kini terdapat ribuan media massa di Indonesia, dan 
terbanyak adalah media online. Tapi sejauh ini perusahaan 
pers yang sudah diverifikasi kurang dari 100 perusahaan.

Nah, kasus yang menimpa M. Yusuf dijerat oleh UU ITE. 
Padahal medianya adalah pers, bukan medsos. M. Yusuf  
dilaporkan oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri sebagai tin-
dak pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui 
website, sehingga polisi menjeratnya dengan UU ITE pasal 
45 dengan ancamanan pidana penjara paling lama enam (6) 
tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. 

Penyidik Kepolisian mengaku, sebelum menetapkan M. 
Yusuf sebagai tersangka dan menangkapnya, sudah berkon-
sultasi dengan Dewan Pers di Jakarta sebanyak dua kali. 
Artinya opini Dewan Pers yang dijadikan rujukan. Artinya 
Dewan Pers mengatakan bahwa berita-berita yang ditulis M. 
Yusuf bukanlah karya jurnalistik.

Harusnya, opini yang diberikan oleh Dewan Pers kepada 
polisi (sebagai pembuat BAP) 
hanya untuk dipergunakan oleh 
jaksa diprersidangan. Bukan 
dipergunakan polisi untuk 
menangkap M. Yusuf. Karena 
kasus ini hanyalah sengketa 
berita, bukan kasus korupsi 
yang memungkinkan tersangka 
bisa menghilangkan barang 

bukti. Seharusnya M. Yusuf tidak ditahan sebelum ada pu-
tusan tetap dari persidangan. Semakin naif ketika M. Yusuf 
meninggal saat menjalani tahanan sementara tersebut.

Opini Dewan Pers secara hukum statusnya hanya se-
bagai saksi ahli. Keterangannya tidak mutlak mengikat. 
Tergantung penafsiran Hakim dalam memutuskan. Tentu 
dengan mendengarkan argumen pembelaan dari pengacara 
M. Yusuf mengenai posisi pemberitannya.  Sebab rujukan 
tertinggi tentang Pers di Indonesia adalah UU No. 40 TH 
1999 tentang Pers. Bukan opini Dewan Pers.

ancaman PenJaRa
Dewan Pers mensyaratkan perusahaan pers harus ber-

badan hukum, bisa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau 
Yayasan.  Artinya, saat perusahaan pers terdaftar sebagai 
badan hukum di Kementerian Hukum dan Ham, dan ter-
catat sebagai perusahaan bidang pers, maka secara hukum 
sejak itu perusahaan tersebut adalah perusahaan pers dan 
produk-produknya adalah produk pers (jurnalistik).

Menjadi aneh ketika seluruh perusahaan pers diwajib-
kan listing di Dewan Pers untuk diverifikasi apakah layak 
disebut perusahaan pers. Jika dianggap tidak layak, maka 
produk-produk beritanya dinilai bukan sebagai karya jur-
nalistik. Padahal di Kementerian KumHam sudah jelas 
bahwa perusahaan yang mendaftar itu adalah perusahaan 
bidang pers. Lebih tinggi mana penetapan status dari Ke-
menterian KumHam dibanding opini Dewan Pers?

Masalahnya kemudian, aparat penegak hukum justru 

Opini Dewan Pers secara hukum 
statusnya hanya sebagai saksi 

ahli. Keterangannya tidak mutlak 
mengikat. Tergantung penafsiran 

Hakim dalam memutuskan. 
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krisTalisasi

lebih melihat opini Dewan Pers jika terjadi sengketa berita 
atau delik aduan pers. Dewan Pers akan dengan mudah 
mengatakan bahwa berita tersebut bukan karya jurnalistik, 
ketika diketahui bahwa perusahaan penerbitnya belum 
terverifikasi di Dewan Pers. 

Padahal konsekwensi hukum dan ancaman hukumannya 
berbeda jauh. Jika sengketa berita itu didekati dengan UU 
Pers, maka sangat mungkin pihak pers terhindar dari jerat 
hukum lebih jauh. Karena ada skema mudah untuk meng-
gugurkan kasusnya. Tapi jika sengketa berita itu  didekati 
dengan UU ITE (kalau medianya online) dan KUHP, maka 
ancaman hukumannya jauh lebih berat. 

UU Pers memiliki imunitas tinggi sehingga memung-
kinkan wartawan terhindar dari jerat hukum yang lebih 
dalam. Ketika pihak yang merasa dirugikan diberi hak 
jawab sama untuk dimuat sanggahannya, maka gugurlah 
kasus hukum atau gugatannya. Soal fasilitas hak jawab tidak 
diambil oleh pihak yang menggugat, maka kasusnya tetap 
gugur.

Ketika Dewan Pers mengatakan bahwa berita itu bukan 
produk jurnalistik, maka pengadilan sengketa berita akan 
menggunakan UU ITE (jika medianya online) atau KUHP 
yang revisinya akan disahkan Agustus 2018. Atau bisa 
dijerat UU dua-duanya, sehingga ancaman hukumannya 
maupun dendanya akan sangat berat. Dan semua keputusan 
ini sangat tergantung dari opini Dewan Pers, meski UU Pers 
sebenarnya tidak memberi kewenangan sejauh itu.

Meski UU ITE sudah dilakukan revisi, namun secara 
umum ancamannya masih tergolong berat – jika yang dijerat 
adalah pekerja jurnalistik. Misalnya  Pasal 27 ayat (3)   
ancam an pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama 
baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari 
paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 
juta.

Pekerja jurnalistik atau wartawan sangat rawan dengan 
ancaman pasal – pasal di UU ITE (khusus media online) ke-
tika Dewan Pers beropini bahwa berita yang disengketakan 
bukan produk jurnalistik. Wartawan kemajuanrakyat.co.id 
, M. Yusuf  adalah contoh kongkrit  tentang fakta rancunya 
kehidupan pers Indonesia saat ini.

Ancaman lain bagi kehidupan pers adalah Revisi Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah 
dibahas dan rencananya akan disahkan sebagai KUHP 
di DPR RI pada Agustus 2018.  Sejumlah pasal dalam 
RKUHP dinilai bisa mengancam kebebasan pers, termasuk 
diantaranya  adalah pasal 309.

 Pasal 309 ayat (1) dalam draf RKUHP berbunyi: Setiap 
orang yang menyebarkan berita bohong yang mengaki
batkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipi
dana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal tersebut bisa dikategorikan pasal karet, karena 
bisa memberi ruang yang luas kepada penyidik untuk 
menafsirkan sesuka-hatinya apakah berita itu bohong atau 

tidak. Misal, ketika nara sumber pertama membantah 
statement-nya karena dikomplain atau didugat pihak ketiga, 
maka  sangat jelas beritanya akan dikategorikan bohong dan 
wartawannya bisa diancam Pasal 309 KUHP. 

Kemudian pada frasa “mengakibatkan keonaran dan 
kerusuhan”, sangat sulit memastikan apakah yang terjadi 
(kerusuhan/keonaran) benar-benar disebabkan karena 
berita, atau memang sudah ada potensi tinggi di masyarakat 
untuk konflik dan rusuh. Jurnalis akan dengan mudah di-
jerat pasal-pasal tersebut manakala judgement dari Dewan 
Pers mengatakan bahwa berita tersebut bukanlah produk 
jurnalistik.

Ironis, memang. Setelah 20 tahun era reformasi ber-
jalan, pilihan-pilihan kebebasan berekspresi dalam bing-
kai demokrasi  - yang sejatinya dijamin UUD 1945, justru 
mulai diotak-atik dan dipreteli sendiri. KUHP yang sudah 
berumur puluhan tahun dan buatan Belanda, kini revisinya 
justru menampakkan sifat represif. Artinya tidak berpihak 
kepada kehidupan demokrasi moderen, tapi justru lebih 
represif dari jaman kolonial.

Pada RKUHP, misalnya,  terdapat tindak pidana terha-
dap Proses Peradilan atau contempt of court sebagaimana 
diatur Pasal 328 dan 329. Jurnalis akan dengan mudah di-
jerat pasal ini mana kala ada berita yang mengkritisi jalan-
nya persidangan dan putusan pengadilan. Pasal ini berpo-
tensi mengancam kebebasan yang sudah dijamin konstitusi.

Pemerintah mengklaim, Pasal 328 RUU KUHP itu 
diadopsi dari Pasal 217 KUHP. Tapi jangkauannya berbeda 
jauh. Ancaman Pasal 328 tidak hanya ditujukan untuk 
kondisi di dalam sidang sebagaimana diatur Pasal 217, me-
lainkan juga berlaku pada seluruh proses peradilan, mulai 
dari penyidikan sampai pengadilan. Artinya wartawan harus 
hati-hati menulis tentang kejanggalan-kejanggalan terkait 
penyidikan, persidangan hingga putusan, sebab setiap saat 
bisa dengan mudah ditersangkakan dengan tuduhan con
tempt of court.

Ancaman hukumannya pun berbeda sangat jauh. Jika 
pelanggar Pasal 217 di KUHP hanya diancam tiga minggu, 
namun di RKUHP menjadi 5 tahun – sebagaimana dijelas-
kan Pasal 329. Ditegaskan,  bagi setiap orang yang secara 
sengaja melawan hukum, menghina hakim atau menyerang 
integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang 
pengadilan atau mempublikasikan atau membolehkan 
untuk dipublikasikan, segala sesuatu yang menimbulkan 
akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak 
hakim dalam sidang pengadilan, dapat dipidana penjara 
paling lama 5 tahun. 

Banyak pasal lainnya di RKUHP dan UU ITE yang bisa 
mengancam kehidupan pers dan bisa memenjarakan war-
tawan setiap saat. Maka itu para jurnalis harus lebih hati-
hati menulis dan melaporkan liputannya. Prinsip-prinsip 
seperti crosscheck, verifikasi, coverbothside adalah tindak-
an secure , sebelum kemudian meluncurkan beritanya ke 
publik. Jangan ada lagi kasus seperti yang menimpat M. 
Yusuf. Agar Indonesia tetap bersih di papan Committee to 
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Redaksi ptpn X-mag menerima opini serta saran dan kritik membangun dari seluruh karyawan. tulis opini Anda pada kertas A4 
spasi 1,5 maksimal 6 halaman dan sertakan pas foto. Kirim melalui email ke oktaprima2010@gmail.com dan suraidafirda@gmail.com.

oPini yang dimuat akan 
mendaPatkan aPResiasi

lori lorong inspirasi

 fredi jona sembiring
Bagian keUangan pg pesantren BarU

Bisa Meraih Kembali 
Masa Kejayaan

PeRsiaPan pG pesan-
tren Baru untuk giling 
tahun 2018 ini cukup 
baik. terlihat dari pasok 
Bahan Baku tebu (BBt) 
yang ajeg dengan mutu 
yang baik. Bahkan dalam 
beberapa hari tebu yang 
masuk memiliki rende-
men 11 persen.

di bagian pabrik 
walau sempat  terkenda-

la dengan perbaikan yang belum 100 persen namun bisa 
diikuti secara baik dan bisa berjalan dengan lancar.

Sedang untuk di bagian keuangan terkhusus bagian 
administrasi hasil juga bisa memberikan kontribusi 
terbaiknya dimana dalam hal cetak bagi hasil efektif bisa 
dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.

Harapan saya  di musim giling tahun 2018, ptpn X 
bisa meraih kembali masa kejayaannya. dengan berba-
gai strategi yang sudah diterapkan. Saya sangat optimis 
ptpn X bisa kembali bangkit meraih kesuksesan.

 imam khanafi
Bagian instalasi pg gempolkrep

Harus Lebih Kreatif 
dan Inovatif

di tengah kondisi pe-
rusahaan yang sedang 
menggalakkan efisiensi 
di semua lini, kita tak 
bisa hanya bekerja 
seperti biasa. tetapi 
harus lebih kreatif dan 
inovatif agar bisa terus 
berbenah. tantangan-
tantangan yang ada 
baik dari internal mau-
pun eksternal harus 

bisa menjadi penyemangat ptpn X untuk meraih sukses.
Harapan saya, dengan aset SdM yang solid dan 

mumpuni, pada giling tahun ini ptpn X dapat kembali 
menggapai sukses dan tetap menjadi jawara di industri 
gula indonesia. 

 rizky rumaizar
divisi BUdidaya kantor pUsat ptpn X

Hasil Produksinya 
Maksimal dan Efisien

haRaPan saya di musim 
giling tahun 2018 ini, dengan 
penataan start giling pabrik 
gula oleh Kantor pusat yang 
mengacu pada hasil mapping 
ketersediaan BBt tahun 2018, 
diharapkan pabrik gula dapat 
menggiling tebu pada puncak 
kemasakan sehingga hasil 
produksinya maksimal dan 
efisien.

Selain itu, cuaca yang 
diprediksi oleh BMKG untuk 
musim giling tahun ini cend-
erung kemarau normal dapat 

mendukung kemasakan tebu dan kelancaran opera-
sional tebang tahun ini. 
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kantoR Pusat:
Jl Jembatan Merah no 3-11, Surabaya 60175 Jawa timur
telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167
http://www.ptpn10.com | email: contact@ptpn10.com

kantoR PeRwakilan:
perumahan taman Gandaria Valley
Jl taman Gandaria Blok F/12A, telepon/Fax: 021-7396565
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan

Unit GULA
pG watoetoelis
ds. temu, Kec. prambon, Sidoarjo 61262
telepon: 031-8971007, 8972383 | Fax: 031-8970079
email: pg.watoetoelis@ptpn10.co.id

pG toelangan
ds. tulangan, Kec. tulangan, Sidoarjo 61273
telepon: 031-8851002 | Fax: 031-8851001
email: pg.toelangan@ptpn10.co.id

pG Kremboong
ds. Krembung, Kec. Krembung, Sidoarjo 61275
telepon: 031-8851609, 8851315 | Fax: 031-8151661
email: pg.kremboong@ptpn10.co.id

pG Gempolkrep
ds. Gempolkerep, Kec. Gedeg, Mojokerto 61302
telepon: 0321-362111, 362114 | Fax: 0321-362414
email: pg.gempolkrep@ptpn10.co.id

pG djombang Baru
Jl. panglima Sudirman no.1 Jombang 61417
telepon: 0321-861311 | Fax: 0321-866373
email: pg.djombangbaru@ptpn10.co.id

pG tjoekir
ds. cukir, Kec. diwek, Jombang 61471
telepon: 0321-861441 | Fax: 0321-868600
email: pg.tjoekir@ptpn10.co.id

pG Lestari
ds. ngrombot, Kec. patianrowo, nganjuk 64391
telepon: 0358-552468, 551439 | Fax: 0358-552468
email: pg.lestari@ptpn10.co.id

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

pG pesantren Baru
Jl. Mauni no. 334, Kec. pesantren, Kediri 64131
Kotak pos 6 | telepon: 0354-684610 | Fax: 0354-686538
website: http://www.pesantrenbaru.co.cc
email: pg.pesantrenbaru@ptpn10.co.id

pG ngadiredjo
ds. Jambean, Kec. Kras, Kediri 64102. tromolpos 5
telepon: 0354-479700 | Fax: 0354-477178
email: pg.ngadiredjo@ptpn10.co.id

pG Modjopanggoong
ds. Sidorejo, Kec. Kauman, tulungagung  66261
telepon: 0355-321633, 324638 | Fax: 0355-327126
email: pg.modjopangong@ptpn10.co.id

   Unit tEMBAKAU

Kebun Kertosari
Jl. A Yani no. 688 pakusari, Jember  68181
telepon: 0331-334177 | Fax: 0331-332854
email: kt.kertosari@ptpn10.co.id

Kebun Ajong Gayasan
Jl. MH thamrin no.143 Ajung, Jember 68175
telepon: 0331-321501, 331058 | Fax: 0331-335145
email: kt.ajong@ptpn10.co.id

Kebun Kebonarum / Gayamprit / wedhibirit
Jl. pemuda Selatan no. 225,  Klaten 57411
telepon: 0272-321806, 320583, 321252 | Fax: 0272-322203
email: kt.klaten@ptpn10.co.id

unit usaha Lain:

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

 AnAK pERUSAHAAn

pt dasaplast nusantara
Jl Raya pecangaan no 03 Jepara | Jawa tengah
telepon: 0291-755210 | Fax: 0291-755205

pt nusantara Medika Utama
Kantor direksi
Jl. Hayam wuruk no. 88, Mojokerto 61321
telepon: 0321-328557, 390988 | Fax: 0321-395117 

Rumah Sakit Gatoel
Jl. Raden wijaya no. 56, Mojokerto 61321
telepon: 0321-321681, 322329 | Fax: 0321-321684

Rumah Sakit toeloengredjo
Jl. A Yani no.25 pare - Kediri 64212
telepon: 0354-391047, 391145 | Fax: 0354-3392883

Rumah Sakit perkebunan (RSp)
Jl. Bedadung no.2 - Jember 68118
telepon: 0331-487104, 487226 | Fax: 0331-485912

pt Energi Agro nusantara
desa Gempolkerep, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
telepon: 0321-360360 | Fax: 0321-363363

pt Mitratani dua tujuh
Jl Brawijaya 83 Mangli, Jember 68136
telepon: 0331-422222, 488881 | Fax: 0331-489456, 489457
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holding
PeRkebunan nusantaRa
pt pERKEBUnAn nUSAntARA iii (pERSERo)

1439 H

Selamat Hari Raya

IdulFitri

PT Perkebunan nusanTara X

http://www.ptpn10.co.id

Mohon Maaf Lahir & Batin

mengucapkan

Jl Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia
Telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167 | email: contact@ptpn10.co.id


