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Misi
Sebagai perusahaan industri perkebunan terintegrasi yang 
berbasis tebu dan tembakau dalam memberikan nilai tambah (value 
creation) bagi segenap stakeholders dengan:

1.  Menghasilkan produk perkebunan yang bernilai tambah serta 
berorientasi kepada konsumen;

2.  Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul (operational 
excellence) melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan 
tatakelola perusahaan yang baik;

3.  Mengembangkan kapabilitas organisasi, teknologi informasi dan 
SDM yang prima;

4.  Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan 
imbal hasil terbaik bagi pemegang saham;

5.  Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa 
depan.

 
Visi
Menjadi perusahaan agribisnis Nasional berbasis tebu dan tembakau 
yang unggul dan berdaya saing di tingkat Regional

Filosofi 
Perusahaan
Menjalankan misi perusahaan memerlukan 

acuan yang berfungsi sebagai koridor 

dan batasan sebagai arahan untuk 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan 

dengan penuh integritas, peraturan 

atau petunjuk. Hal tersebut hendaknya 

dilaksanakan oleh semua tingkat 

karyawan, dengan mengikuti aturan yang 

ada akan memberikan pencapaian prestasi 

yang merupakan visi perusahaan.

Pokok arahan juga disebutkan dalam 

Company Business Philosophy meliputi: 

"Integritas, Profesionalisme, Visioner, 

dan Sinergi". Dalam produktifitas 

karyawan di tempat kerja harus tetap 

tinggi dan budaya kerja harus dipahami 

dan dilaksanakan, adalah: "Profesional, 

Produktif, dan Pembelajar".
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Sinergi BUMn
“sineRgi” berbeda pengertian dengan 
“merger” dan “akuisisi”. Ketiganya memang 
bagian dari strategi manajemen. tapi makna 
dan subtansinya sangat berbeda. Sinergi 
lebih kepada kepentingan bersama dua peru-
sahaan atau lebih untuk memastikan kerjasa-
ma produktif, serta kemitraan yang harmonis 
untuk menghasilkan karya yang bermanfaat 
dan berkualitas.

Sedangkan merger bermakna pengga-
bungan dua perusahaan menjadi satu, artinya 
eksistensi salah satu menjadi tiada, atau dua-
duanya mejadi tiada dengan membangun 
identitas baru. Sementara akuisisi lebih ke-
pada tindakan pengambil-alihan (take 
over) sebuah perusahaan dengan 
membeli sahamnya, artinya 
perusahaan yang di-take over 
tetap ada.

Maka itu kata “Sinergi” 
menjadi semacam “Energi” 
bagi perusahaan apapun 
yang mau melakukannya, 
tidak terkecuali perusahaan 
plat merah. Kerjasama sa-
ling menguatkan menjadi kata kunci dalam 
bersinergi. Maka wajar ketika Menteri Rini M. 
Soemarno mencanangkan program Sinergi 
BUMN, langsung disambut gegap-gempita 
oleh banyak BUMn di tingkat implementasi.

Baik sinergi pemasaran melalui kerjasama 
distribusi, promosi, hingga join space gu-
dang penyimpanan secara bersama-sama. 
Maupun sinergi operasional perusahaan yang 
me-mana ge pembagian overhead  cost pada 
fasiitas yang sama agar dicapai efisiensi.

Ada juga sinergi investasi seperti penggu-
naan fasilitas produksi dan pembelian bahan 
baku secara bersama,  serta sinergi manaje
men termasuk melalui pembentukan holding 
dan operasional lainnya. Sinergi di sini meru-
pakan strategi dalam mengembangkan bisnis 

secara bersama-sama.
dengan sinergi, kerja BUMn secara kese-

luruhan bisa lebih efektif, efisien dan tepat-
guna. tercipta kerjasama saling menguatkan 
yang harmonis untuk menghasilkan karya 
yang bermanfaat dan berkualitas. program 
sinergitas BUMn bisa berjalan secara efektif 
karena di-support penuh oleh Kementerian 
BUMn, sehingga tidak ada pernik keraguan.

implementasi Sinergi BUMn juga ada 
dalam bentuk financing strategy, pinjaman 
kemitraan melalui pKBL berbunga murah, 
atau financing programs lainnya antar BUMn 
yang menyediakan dan membutuhkan. pem-

biayaan silang kemitraan per-program 
bukan hanya menguntungkan 

pihak BUMn yang dibiayai, 
tapi juga untuk kepentingan 

pengembangan dana pKBL 
itu sendiri  -- dengan harap-
an bisa terus bergulir untuk 

kemandirian perekonomian 
nasional.

pt perkebunan nusantara 
X (ptpn X) merupakan salah satu 

bagian dari BUMn yang telah banyak merasa-
kan manfaat Sinergi BUMN, baik untuk kepen-
tingan korporasi maupun untuk mendorong 
kapasitas dan kinerja petani-mitra. Sebagai 
salah satu backbone industri gula nasional 
dengan aneka persoalannya, ptpn X sangat 
diuntungkan dengan adanya program Sinergi 
BUMn sebagai solusinya.

Sudah banyak BUMn yang dirangkul 
ptpn X dalam kerangka sinergitas, diantara-
nya Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank BTN, PT Bio 
Farma,  Jasa Raharja, PT Taspen, PT Pemba
ngunan Perumahan, PT Asuransi Jiwasraya, PT 
Jasa Marga, PT Pertamina, PT Petrokimia Gresik, 
Perum Bulog, Perum Perhutani, Sucofindo, dan 
sejumlah BUMn lainnya.

Redaksi
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e-Farming adalah aplikasi pendaf-
taran lahan dan monitoring kemajuan 
pekerjaan kebun melalui web dan mo-
bile application (android) yang didu-
kung dengan teknologi GIS dan satelit. 
Aplikasi ini telah diterapkan di PTPN X 
sejak tahun 2016 dan terus dikembang-
kan setiap tahunnya. 

Pada Jumat (31/8) lalu akhirnya 
telah resmi dilangsungkan seremoni-
al Go-Live yang dihadiri oleh Direktur 
Tanaman Semusim Holding Perkebun-
an M. Cholidi, Direktur Operasional 
PTPN IX, PTPN XI, PTPN XII, dan 
jajaran Direksi PTPN X. 

Direktur Operasional PTPN X, 
Mustaqim menuturkan, PTPN X te-
lah mengembangkan e-Farming sejak 
beberapa tahun terakhir. Ada beberapa 
alasan yang mendasari. Pertama  karena 
kecilnya HGU di PTPN X. ”95 persen ba-
han baku berasal dari tebu rakyat yang 
tidak bisa selalu dimonitor,” ujarnya. 

Kedua, karakteristik di wilayah 
PTPN X walaupun berada di satu kabu-
paten/kecamatan karakteristiknya atau 
tipologi lahannya bisa berbeda-beda. 
Kondisi pengairan maupun sumber 
airnya juga berbeda-beda. Selain itu, 
lahan tebu juga cukup menyebar se-
hingga agak sulit bagi petugas untuk 
melakukan monitoring secara rutin. 

Dengan penggunaan e-Farming  
ada beberapa keuntungan yang bisa 
didapatkan. Pertama, proses registrasi 
lebih clear karena menggunakan data 
Dispendukcapil dan cek posisi sesuai 
koordinat kebunnya sehingga dipasti-
kan tidak terjadi overlap. Kemudian 
adanya fasilitas near me yang bisa 
men- tracking posisi kebun terdekat. 
Selain itu, ketika berada di lokasi kebun 
terdaftar dan di sebelahnya ada kebun 
yang belum terdaftar, akan muncul 
sehingga bisa dilakukan pendekatan 
untuk mendaftar. 

Selain itu, bisa juga dilakukan 
konsultasi. Petugas lapangan tidak perlu 

Holding Perkebunan Nusantara mulai menerapkan 
e-Farming untuk seluruh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
gula. Dengan diimplementasikannya e-Farming di seluruh 
PTPN gula diharapkan akan dapat menunjang produktivitas 
di sisi on farm serta mudah memperoleh kepastian luas 
lahan tanaman tebu dan jumlah Bahan Baku Tebu (BBT).

Seluruh PTPN Gula 
Terapkan e-Farming

varieTas variasi kegiatan perUsahaan

khawatir mengalami kesulitan men-
jawab masalah yang dihadapi petani. 
”Petugas bisa memotret dulu kondisi 
tanamannya untuk kemudian dilapor-
kan dan dikomunikasikan dengan expert 
atau konsultan. Petani dengan petugas 
juga bisa terus berkomunikasi selama 24 
jam, 7 hari seminggu,” tuturnya. 

Data yang sudah dikumpulkan akan 
terintegrasi dalam makro data kapan 
tanam, varietas, luasan, kondisi kebun. 
”Data ini yang akan membantu kapan 
kebun tersebut harusnya ditebang pada 
masa puncak kemasakannya. Termasuk 
pemupukan,” ujar Mustaqim. 

e-Farming ini merupakan salah satu 
upaya PTPN X dalam mengolaborasikan 
penerapan teknologi informasi muta-
khir dengan pengelolaan on farm. “Kita 
tidak bisa memungkiri bahwa perkem-
bangan teknologi kian pesat. Saat ini 
sudah memasuki era industri 4.0. Kita 
harus bisa mengikuti perkembangan 
teknologi tersebut,” ungkap Dwi Satriyo 
Annurogo, Direktur Utama PTPN X. 

Pada kesempatan yang sama, 
Direktur Tanaman Semusim Holding 
Perkebunan M. Cholidi mengatakan 
keakuratan data dalam pengembang an 
lahan sangat penting. ”Precission farm-
ing ditandai dengan keakuratan data. 
Ketika data tidak akurat, keputusan-
nya juga tidak akan akurat. Karena itu 
penggunaan teknologi sangat penting 
dalam mencapai target yang kita ingin-
kan,” kata Cholidi saat Go-Live e-Farm-
ing di Kantor Pusat PTPN X akhir 
Agus tus lalu. 

Menurutnya, memasuki era industri 
4.0 penggunaan teknologi sudah men-
jadi keharusan. ”Bagaimana ketidak-
pastian produktivitas ini bisa kita 
selesaikan menggunakan sistem ber-
basis IT. e-Farming ini sesuai dengan 
keinginan holding juga,” ujar Cholidi. 
Penggunaan teknologi ini tidak hanya 
bermanfaat bagi PTPN tetapi juga akan 
membantu petani. 

Sebelumnya, PTPN X telah melaku-
kan sosialisasi dan pengenalan sistem 
e-Farming di PG Gempolkrep pada 
9 Juli 2018 yang lalu. Sosialisasi ini 
sendiri diikuti oleh perwakilan dari 
PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, 
PTPN XI dan PTPN XIV.

 Direktur Tanaman Semusim Holding Perkebunan Nusantara, M Cholidi dan Direktur Operasional 
PTPN II, VII, IX, X, XI, XII dan XIV saat deklarasi implementasi EFarming
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varieTas

laporan:   SAP JAyAnti

Dalam tugasnya, Madya juga akan 
dibantu oleh Tri Ari Sulistyawan se-
bagai komisaris. Keduanya menggan-
tikan Miftakhul Munir dan Hubertus 
Koesdarmawanto . 

Direktur Utama PTPN X 
Dwi Satriyo Annurogo me-
nyampaikan pangsa pasar 
untuk packaging sangat 
prospektif. ”Dengan adanya 
flexible packaging yang sudah 
mulai diproduksi, harapannya 
bisa terus meningkat po-
tensinya sehingga bisa memberikan 
revenue yang bagus untuk perusa-
haan,” tutur Dwi.

Bagi industri kemasan sep-
erti Dasaplast Nusantara, kenaikan 
kurs dollar yang terjadi akhir-akhir 
ini memiliki dua sisi, positif serta 

negatif. Bagi perusahaan yang bahan 
bakunya masih impor, kenaikan kurs 
tentu akan memberatkan perusa-
haan. Namun di sisi lain, Dasaplast 
Nusantara juga memiliki pasar di luar 
negeri sehingga ada peluang menda-
patkan revenue lebih di momen ini. 

”Saya harap komisaris yang baru dan 
direksi Dasaplast bisa melihatnya 
dari sisi positif,” ujar Dwi. 

Menurutnya, tugas lain bagi 
komisaris yang baru adalah men-
goptimalkan aset yang ada mengin-
gat pangsa pasar packaging sangat 

PT Dasaplast Nusantara memiliki dua komisaris baru. Pada 
akhir Juli lalu, Madya Budi Prastyawan, dilantik menjadi 
Komisaris Utama anak perusahaan PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X yang memproduksi kemasan. 

Pergantian Komisaris 
di Dasaplast Nusantara

prospektif. Kebutuhan nasional juga 
sangat tinggi. ”Saat ini sudah ada 
flexible packaging. Sekarang ba-
gaimana produk baru ini benar-benar 
bisa meningkat terus utilisasinya. 
Bagaimana Dasaplast Nusantara bisa 
meng-create market baru dan poten-
tial buyer yang baru sehingga kapasi-
tas produksinya bisa meningkat dan 
optimal, serta memberikan kontribusi 
revenue bagi perusahaan,” tuturnya. 

Tugas lain sesuai rencana strat-
egis perusahaan dan secara korporat 
PTPN X dan Holding Perkebunan, 
PT Dasaplast Nusantara akan di-
merger dengan Rosella milik PTPN 
XI. Ini adalah langkah strategis dan 
harus diseriusi sehingga bisa menjadi 
penguatan tidak hanya bagi Dasaplast 
Nusantara tetapi juga PTPN Group. 

”Untuk merger dengan Ro-
sella saya minta dilakukan 
secara cermat, seksama dan 
sehingga hasilnya bisa positif,” 
ujarnya. 

Pada kesempatan terakhir, 
Dwi mengucapkan selamat 
dan sukses kepada Dewan 

Komisaris yang baru dilantik dalam 
mengemban amanah. ”Dengan kom-
binasi dewan komisaris yang baru ini 
saya percaya pengawasan dan sinergi 
PT Dasaplast Nusantara akan terus 
berkembang dan lebih baik lagi,” kata 
Dwi optimistis.

 Komisaris baru PT Dasaplast Nusantara, Madya Budi Prastyawan  (dua dari kanan) dan Tri Ari Sulistyawan (tiga dari kiri).

pT DasaplasT nusanTara akan Di-merger Dengan 
rosella milik pTpn Xi. ini aDalah langkah 

sTraTegis Dan harus Diseriusi sehingga Bisa 
menJaDi penguaTan TiDak hanya Bagi DasaplasT 

nusanTara TeTapi Juga pTpn group
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laporan:   SiSkA PreStiwAti & 

SekAr Arum Cm

Jatmiko Krisna Santosa, Direktur 
Keuangan PTPN III dalam kesempatan 
tersebut mengatakan bahwa pelatihan 
ini sangat penting untuk dilakukan. 
Pasalnya peningkatan kapabilitas meru-
pakan upaya memperkuat, meningkat-
kan, mengembangkan kelembagaan, 
proses bisnis manajemen dan sumber 
daya manusia agar dapat melaksana-
kan peran dan fungsi Satuan Pengawas 
Intern yang efektif.

“Yang menggembirakan adalah 
pelatihan ini telah berbasis Internal Au-
dit Capability Model. Dimana model ini 
merupakan suatu kerangka kerja yang 
mengidentifikasi aspek-as-
pek fundamental yang dibu-
tuhkan oleh pengawasan 
intern yang efektif,” jelas 
pria berkacamata tersebut. 

Dimana, lanjutnya, 
pengawasan intern yang 
efektif tersebut adalah 
untuk memenuhi persyarat-
an tata kelola organisasi 
dan profesionalisme yang 
menunjukkan langkah-
langkah menuju kondisi 
tingkat kapabilitas penga-
wasan intern yang kuat dan 
efektif. 

“Untuk itu, kami mengadakan work-
shop yang diikuti oleh Kepala Divisi SPI 
dan satu staff SPI di semua anak peru-
sahaan selama tiga hari mulai tanggal 6 
hingga 8 September 2018,” katanya saat 
ditemui di sela-sela acara Workshop Self 
Assessment dan Peningkatan Kapabili-
tas Satuan Pengawasan Intern Berbasis 
Internal Audit Capability Model PTPN 
III (Persero) di Ruang Pandu Kantor 
Pusat PTPN X Jalan Jembatan Merah 
Surabaya (6/9).

Di tempat yang sama, Direktur 
Ko mer sil PTPN X, Slamet Djumantoro 
mengungkapkan rasa bersyukur dan 
se nang karena PTPN X terpilih untuk 
menjadi tempat diselenggarakannya 

workshop yang sangat penting bagi 
pening katan kemampuan personal SPI.

“BUMN memiliki tantangan yang 
luar biasa, kita dituntut untuk berperang 
dengan kaki yang terikat dengan berba-
gai peraturan dan undang-undang. Un-
tuk itu, BUMN harus memiliki karyawan 
dan personel yang handal dan cakap agar 
BUMN tetap bisa berkembang dan terus 
berkembang,” pungkasnya.

Bertindak sebagai pembicara, Afrizi 
Hadi, menjelaskan SPI adalah unit yang 
memberikan jasa penjaminan (assur-
ance) dan konsultasi (advice) yang 
independen dan objektif, yag dirancang 
untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan kegiatan operasi organi-
sasi. Aktivitas audit internal membantu 

organisasi mencapai tujuannya melalui 
pendekatan yang sistematis dan teratur 
dalam mengevaluasi dan meningkatkan 
efektivitas proses pengelolaan risiko, 
pengendalian dan tata kelola. 

Afrizi mengatakan Internal Audit 
Capability Model (IACM) adalah sebuah 
dokumen yang dihasilkan oleh IIARF 
dan bertujuan untuk memberikan gam-
baran tentang lima level pertumbuhan 
ka pabilitas sebuah organisasi internal 
audit dalam perusahaan.

“Tujuan IACM ada tiga yaitu menilai 
kapabilitas unit audit internal, menilai 
dan mengukur posisi (level) SPI saat ini 
dan merencanakan peningkatan ke level 
berikutnya. Sedang manfaat IACM dapat 
menilai tingkat kematangan aktivitas 

pengawasan internal yang dilaksanakan 
dan mengembangkan peta jalan (road 
map) pengembangan kapasitas (capa city 
building), perbaikan berkelanjutan (con-
tinous improvement), penjaminan mutu 
(quality assurance), dan peningkat an 
efektivitas dan nilai tambah,” papar pria 
yang sehari-hari menjabat sebagai Direk-
tur Pengawasan Badan Usaha Perkebun-
an, Jasa Konstruksi dan Perdagangan 
BPKP ini. 

Sementara itu hadir dalam kesem-
patan tersebut, Deputi Kepala BPKP 
Bidang Akuntan Negara, Bonny Anang 
Dwijanto mengatakan bahwa workshop 
ini bertujuan untuk memperoleh pe-
mahaman tentang institusionalisasi In-
ternal Audit Capability Model (IACM). 

Dimana IACM merupakan 
tools untuk menilai dan 
meningkatkan kapabilitas 
yang dilakukan secara 
mandiri.

Dimana Internal Audit 
Capability Model (IACM), 
yaitu suatu kerangka kerja 
yang mengindentifikasi 
aspek-aspek fundamental 
yang dibutuhkan untuk 
pengawasan intern yang 
efektif di sektor publik. Dan 
Key Process Area (KPA) 
merupakan bagian utama 

yang menentukan kapabilitas SPI yang 
mengidentifikasi apa yang seharusnya 
ada dan berkelanjutan pada tingkat 
kapabilitas tertentu.

“Workshop ini telah sesuai arahan 
Presiden RI yang telah menetapkan 
target capaian tingkat Nasional di tahun 
2019. Itu sebabnya penyelenggaraan 
workshop seperti ini sangat penting 
untuk dilaksanakan,” terangnya.

Dalam kegiatan workshop terse-
but pula para peserta saling berbagi 
pengalam an (sharing session) dalam 
kegiatan peningkatan kapabilitas di 
masing-masing perusahaannya. Untuk 
monitoring, diskusi dan konsultasi per-
masalahan-permasalahan yang ditemui 
di masing-masing perusahaan.

Holding Perkebunan Siap Cetak
Tenaga SPI Berstandar Internasional

varieTas

 Hadir juga dalam acara ini, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Bonny 
Anang Dwijanto (dua dari kanan)
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Holding Perkebunan Nusantara 
beserta PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X, XI dan XII memberang-
katkan 20 orang relawan untuk 
mem bantu korban gempa di sejumlah 
daerah di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. Tim relawan dari tiga BUMN 
Perkebunan yang ada di Jawa Timur 
ini akan bertugas di NTB selama 
sekitar 7 hari.

Sejumlah 20 orang tim relawan 
tersebut terdiri dari tiga dokter, enam 
perawat, satu asisten apoteker dan 10 
tenaga penunjang medis. ”Ini ada-
lah wujud dari BUMN Hadir untuk 
Negeri. Selain memberangkatkan tim 

relawan, kami juga memberi bantuan 
senilai total Rp 600 juta dari Hold-
ing Perkebunan Nusantara, PTPN 
X, XI, dan XII untuk bahan pangan, 
obat-obatan, terpal dan selimut,” kata 
Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo 
Annurogo saat memberangkatkan tim 
relawan.

Ia menambahkan, sebelumnya 
sudah dikirimkan tim perintis untuk 
mengetahui kondisi di lokasi ben-
cana. ”Tentunya kami juga sudah 
berkoordinasi dengan tim penanggu-
langan bencana setempat,” ujarnya.

Kepada relawan yang berang-
kat Dwi berpesan untuk menjaga 

 Berfoto bersama sebelum keberangkatan.

 Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo (kanana) melepas para relawan 
untuk korban gempa Lombok NTB

 Dirut PTPN X, bersama Dirut PTPN XI, dan PTPN XII bersamasama 
melepas keberangkatan relawan untuk korban gempa Lombok NTB.

PTPN X, PTN XI dan PTPN XII 
Berangkatkan Relawan ke NTB

kesehat an, stamina dan semangat 
selama di daerah bencana. ”Harap-
an saya, segala bantuan ini dapat 
tersalurkan dengan baik sehingga 
mampu mengurangi beban dari para 
korban. Semoga seluruh para relawan 
diberikan kesehatan dan keselamatan 
selama bertugas di sana,” ujar Dwi.

Tim relawan ini berasal dari tiga 
anak perusahaan PTPN X, PTPN XI 
dan PTPN XII yaitu PT Nusantara 
Medika Utama, PT Nusantara Sebelas 
Medika serta PT Rollas Nusantara 
Medika. Ditemui di lokasi yang sama, 
dr. Ary Sylviati, M.Kes, Direktur 
Utama PT Nusantara Medika Utama 
mengatakan tim relawan bertekad se-
maksimal mungkin untuk membantu 
para korban.

“Seluruh relawan akan berada di 
Lombok selama tujuh hari dan dapat 
diperpanjang sesuai dengan kebu-
tuhan. Nantinya juga akan didirikan 
posko bantuan di daerah Tanjung, 
yang juga akan dilengkapi dengan 
dua buah ambulans,” tutur Ary.

Acara Pelepasan Tim Relawan ini 
dihadiri pula oleh Direktur Utama 
PTPN XII Berlino Mahendra San-
tosa dan Direktur Komersil PTPN XI 
Sucipto Prayitno, serta jajaran direksi 
anak usaha rumah sakit dari masing-
masing PTPN.

varieTas
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Bicara tentang swasembada gula, ten-
tu menjadi sebuah tantangan besar bagi 
industri gula di tanah air saat ini. Disam-
ping masalah administrasi birokrasi 
yang belum mendukung, masalah lain-
nya adalah kualitas bibit tebu unggul dan 
manajemen usaha tani tebu yang masih 
belum dapat dipenuhi oleh petani serta 
ketersediaan lahan yang makin lama 
makin sedikit. Hal ini tentu berkontri-
busi pada rendahnya produktivitas dan 
kualitas rendemen gula yang berdampak 
pada tingginya biaya produksi.

Untuk itu pada Jumat 29 Juni yang 
lalu, PTPN X menggelar Focus Group 
Discussion (FGD) bersama Dinas Perke-
bunan Jatim yang diikuti oleh para insan 
industri gula saat diantaranya yakni para 
petani dan perwakilan dari dinas perke-
bunan daerah seperti dari Karisedenan 
Dhono, Kediri, Nganjuk, Jombang, dan 
Blitar yang bertempat di Gedung Per-
temuan PG Ngadiredjo, Kediri.

Hadir dalam kesempatan tersebut 
Direktur Operasional, Mustaqim mengu-
tarakan bahwa saat ini industri tebu se-
dang dihadapkan dengan permasalahan 
yang krusial. Mulai dari pembudidayaan, 
tata niaga, hingga permasalahan lahan 
yang makin lama makin menyusut.

“Untuk itu adanya Focus Group Dis-

PTPN X Bangkitkan 
Lahan Tebu Historis

10 www.ptpn10.co.id

peningkatan produktivitas sendiri, 
PTPN X mempunyai program Kajian 
T-200, yaitu penerapan demoplot guna 
mencapai 200 Ton tebu/Ha. Dan un-
tuk ekstensifikasi lahan pihaknya telah 
bekerja sama dengan pihak eksternal 
yakni PT Perhutani yang saat ini baru 
mencapai 800 ha dari target 2100 ha 
di wilayah Jombang, Mojokerto, dan 
beberapa wilayah lainnya.

Seperti diketahui bersama bahwa 
lahan pertanian tebu setiap tahun terus 
menyusut. Bahkan, lima tahun  terakhir 
hampir sepertiga lahan pertanian tebu 
berubah fungsi menjadi lahan pertanian 
untuk komoditas lain. Untuk itu diper-
lukan upaya dari berbagai pihak agar 
produktivitas tebu dapat terus baik.

Hani Muhardiono, Kepala Bidang 
Tanaman Semusim Dinas Perkebun-
an Provinsi Jatim mengutarakan bahwa 
jika dilihat dari historis areal lahan tebu 
milik PTPN X banyak yang tergerus 
untuk perkembangan properti. Namun 
perlu diingat dengan lahan yang mulai 
menyusut akan menyebabkan animo 
petani untuk menanam tebu semakin 
berkurang. 

“Terbukti, luas lahan tebu terus 
menga lami penyusutan tiap tahun hingga 
ratusan hektar. Penyusutan itu disebab-
kan kurang prospektif bagi pe tani. Ini 
harus menjadi wacana dan PR kita ber-
sama untuk bagaimana mengembalikan 
lahan-lahan tebu historis  yang potensial 
agar nantinya mampu memberikan pro-
duktivitas yang maksimal,” ujarnya.

cussion (FGD) seperti ini sangat penting 
untuk diselenggarakan dan agar lebih 
sering diadakan. Pasalnya guna meme-
cahkan berbagai problematika yang 
terjadi pada industri gula dibutuhkan 
upaya dari semua pihak pelaku industri 
gula dan juga instansi-instansi terkait 
salah satunya dengan pertemuan seperti 
ini,” jelasnya.

Bicara soal lahan sendiri, lanjut 
Mus taqim, PTPN X telah melakukan 
be berapa program yang terkait intensi-
fikasi dan ekstensifikasi lahan. Untuk 

 Direktur Operasional, Mustaqim (dua dari kanan) menyorot krusialnya masalah penyusutan lahan

 Para peserta Focus Group Discussion (FGD) PTPN X bersama Dinas Perkebunan Jatim
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Kunjungan Kemenaker
Bahas Penerapan Skala Upah

laporan:   Ayu FirdAyAnti S

SelaSa (7/8) bertempat di 
Ruang Kresna Kantor Pusat PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X, 
tim SDM & HI menerima kunjun-
gan resmi tim Subdit Pengupahan 
Kementerian Ketenagakerjaan. 
Kunjungan tim beranggotakan 
lima orang tersebut terkait dengan 
pendataan perusahaan yang men-
erapkan struktur dan skala upah.

Sebagai tindak lanjut dari 
pengisian kuesioner dan diskusi 
yang telah dilakukan pada 2017 
lalu, kunjungan ini merupakan 
bagian dari keseluruh an rangkaian 
pendataan kepada peru sahaan yang 
telah menerapkan skala pengupahan.

Kasubdit Pengembangan Pengu-
pahan Direktorat Pengupahan Ke-
men terian Ketenagakerjaan Imelda 
Savitri mengatakan bahwa kunjungan 
ini adalah fase lanjutan dari fase-fase 
sebelumnya. “Kami membutuhkan 
pemaparan langsung bagaimana 
im plementasi skala pengupahan di 
masing-masing perusahaan. Goal-
nya nanti untuk di-input ke da-
tabase pengupahan Kementerian 
Ketenagaker jaan,” jelas dia.

Selain Imelda, turut hadir dalam 
kunjungan tersebut Kasie dan Staf 
Direktorat Pengupahan Kemente-
rian Ketenagakerjaan serta Media-
tor Hubungan Industrial dari Dinas 

Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu Kepala Divisi 

SDM & HI PTPN X Herman dalam 
sambutan nya menjelaskan profil 
perusahaan, demografi, kebijakan 
remunerasi & pelaksanaan struk-
tur skala upah di PTPN X. Saat ini 
PTPN X membawahkan kurang lebih 
20.000 orang karyawan yang terse-
bar di kantor pusat dan unit usaha.

“PTPN X telah melakukan peruba-
han penerapan upah berdasarkan 
grade sejak tahun 2016. Penerapan 
ini tentunya tak lepas dari proses 
sosialisasi yang berkelanjutan serta 
peran Serikat Pekerja yang senan-
tiasa mendukung manajemen dalam 
mening katkan kesejahteraan karya-
wan,” terang Herman.

Seperti diketahui mulai tahun lalu 
pemerintah mewajibkan penerapan 

struktur dan skala pengupahan 
pada semua perusahaan. Hal ini 
tertuang dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja (Permenaker) No. 1 
Tahun 2017 tentang Struktur dan 
Skala Upah, yang efektif berlaku 
sejak 21 Maret 2017. Permen ini 
menegaskan bahwa pengusaha 
wajib menyusun struktur dan skala 
upah dengan memerhatikan golon-
gan, jabatan, masa kerja, pendidi-
kan, dan kompetensi, yang ber-
tujuan untuk menerapkan sistem 
pengupahan yang berkeadilan.

Secara singkat, struktur dan 
skala upah adalah nominal upah 

dari yang terkecil sampai dengan 
terbesar untuk setiap golongan jaba-
tan. Pemerintah membuat peraturan 
tentang struktur dan skala upah terse-
but dengan tujuan agar dapat mencip-
takan upah yang berkeadilan. Dengan 
demikian, diharapkan kesenjangan 
antara upah terendah dan tertinggi da-
pat dikurangi, serta menjamin kepas-
tian upah yang didapatkan oleh setiap 
pekerja. Selain itu, peraturan ini juga 
bermanfaat dalam mendo rong produk-
tivitas pekerja karena adanya kepas-
tian kenaikan upah bagi pekerja yang 
telah bekerja lebih dari satu tahun.

Kemenakertrans RI mengapre-
siasi PTPN X yang  melakukan 
program2 penataan dan imple-
mentasi struktur dan skala upah di 
Perusahaan.
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PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X semakin memperluas 
jangkauan pemasarannya yaitu dengan merambah pangsa 
ritel di Indonesia. Langkah ini sekaligus memperkuat strategi 
perusahaan di bidang diversifikasi atau hilirisasi produk.

PaSar rItel

PTPN X Luncurkan
Dasa Manis

Bagaimana skemanya? Apakah sudah 
siap? Akan ada banyak rintangan yang 
ada di bayangan kita. Namun dengan 
usaha bersama akan ada upaya untuk 
terus melangkah dan tidak berhenti di 
tengah jalan,” tutur Dwi Satriyo An-
nurogo.

Langkah diversifikasi yang di-
jalankan PTPN X saat ini yaitu gula 
ritel dan produk kompos. Ia meminta 
pemasaran gula ritel digarap dengan 
serius dan bisa ditingkatkan kapasitas 
produksinya. ”Setelah Pesantren Baru, 
nantinya di Gempolkrep, Ngadiredjo 
juga akan ada,” ujarnya. Ia menegas-
kan di koperasi-koperasi pabrik gula 
sudah harus menjual produk Dasa 
Manis ini.

Sementara untuk produksi biokom-
pos, Dwi menuturkan kapasitasnya 
mencapai 5.000 ton per bulan. Jum-
lah tersebut sudah mampu menyerap 
seluruh blotong dan abu ketel dari PG 
Pesantren Baru.

Dengan adanya produksi bio 
kompos ini, ada tiga manfaat yang bisa 
didapatkan sekaligus. Pertama adalah 
mengubah limbah yang semula men-
jadi unit cost menjadi profit center 
karena produk ini mempunyai nilai 
jual. ”Sekali dayung dua pulau terlam-
paui. Saya ingin Dasa Bio Kompos ini 
dikembangkan ke seluruh PG sehingga 
biaya blotong menjadi nol semua. Ta-
hun ini Pesantren Baru, tahun depan 
Ngadiredjo,” ujarnya. Sementara yang 
ketiga adalah penggunaan bio kom-
pos mampu mengembalikan tingkat 
kesubur an tanah.

Yang terakhir terkait optimal-
isasi aset, saat ini PTPN X juga mulai 
menyewakan lima wisma yang dimi-
likinya untuk umum. Pemasarannya 
nantinya akan menggandeng aplikasi 
pemesanan hotel yang saat ini sudah 
banyak dijumpai. ”VILLA de’NUSA  
yang berada di Tretes dan Pacet ini jika 
disewakan bisa jadi profit. Kampoeng 
Tebu yang ada di Jengkol juga bisa 
dikembangkan, ditambah lagi variasi 
wahananya,” tutur Dwi.

Dengan langkah diversiffikasi 
dan optimalisasi yang dilakukan, ia 
berharap ada peningkatan daya saing 
perusahaan. Dengan demikian PTPN X 
akan terus eksis dan semakin maju.

laporan:   SAP JAyAnti

gula ritel dengan merk Dasa Manis 
ini diluncurkan dalam kemasan 1 Kg 
dan berikutnya juga akan tersedia 
dalam bentuk stick pack. Saat ini kapa-
sitas produksinya 15 ton per hari dan 
akan terus ditingkatkan.

Direktur Operasional PTPN X 
Mustaqim menuturkan, langkah 
PTPN X ini bertujuan untuk semakin 
mening katkan diversifikasi serta mem-
beri nilai tambah pada produk yang 

dimiliki sehingga tidak hanya bersan-
dar pada pola pemasaran yang lama. 
”Kalau sebelumnya kita jual secara 
bulky 50 Kg. Gula ritel ini  menyasar 
konsumen secara langsung. Tentunya 
kami akan menggandeng distributor,” 
ujarnya saat peluncuran gula ritel di 
PG Pesantren Baru.

Dikatakan Mustaqim, peluncuran 
gula ritel ini merupakan wujud dari 
segenap keluarga besar PTPN X untuk 
memulai satu langkah kecil. Dalam hal 
ini, konsistensi sangat dibutuhkan agar 

satu langkah kecil 
yang diambil 

bisa menuju 
ke arah yang 

lebih besar. 
”Saat ini PG 

Pesantren Baru 
sebagai awal. 

Semoga menular ke 
unit pabrik gula yang 

lain sehingga kapasitas 
produksinya bisa lebih 
meningkat lagi,” kata 
Mustaqim.

Direktur Utama 
PTPN X, Dwi Satriyo 
Annurogo menam-
bahkan, memulai satu 
langkah awal memang 
berat. ”Seperti saat 
ini, untuk diversi-
fikasi dan optimali-

sasi mungkin 
terasa berat. 
Bagaimana 
penjualannya? 

12 www.ptpn10.co.id
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Waktu sudah menunjukan pukul 
17.40 WIB, namun Banun Harpini 
dan Tumik Kristianingsih masih an-
tusias mendengarkan penjelasan dari 
General Manager PG Kremboong, 
Agus Minhandoko yang tengah men-
jelaskan tentang kondisi pabrik gula 
yang ada di Sidoarjo tersebut. 

Usai mendengarkan penjelasan 
dari GM dan beberapa manager di PG 
Kremboong, rombongan komisaris 
tersebut rehat sejenak untuk melaksa-
nakan sholat Maghrib berjamaah. Usai 
melaksanakan sholat, rombong an pun 
melanjutkan kunjungannya ke dalam 
pabrik dan melihat bagaimana proses 
produksi gula mulai dari awal hingga 
menjadi gula yang siap diedarkan.

Tidak hanya di PG Kremboong 
saja, antusiasme Banun Harpini dan 
Tumik Kristianingsih dalam menda-

patkan informasi tentang kondisi real 
PG Gempolkrep juga terlihat saat 
kunjungan ke pabrik gula yang ber-
lokasi di Mojokerto tersebut. 

“Kunjungan ini merupakan kun-
jung an kali pertama saya ke pabrik 
gula, kemarin saya mengunjungi PG 
Kremboong di Sidoarjo dan sekarang 
di PG Gempolkrep Mojokerto,” kata 
Banun usai melakukan kunjungan 
ke Pabrik Gula Gempolkrep, Rabu 
(29/08).

Perempuan yang juga menjabat 
sebagai Kepala Badan Karantina 
Pertanian Kementarian Pertanian ini 
menjelaskan tujuannya mengunjungi 
kedua pabrik gula ini tidak lain untuk 
mengumpulkan data-data dan infor-
masi perihal kondisi real dari PTPN 
X. Selain data bisa didapatkan dari 
laporan, dirinya ingin berinteraksi 
dengan seluruh karyawan PTPN X, 
salah satunya dengan melakukan 

Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, 
Banun Harpini dan Komisaris PTPN X, Tumik Kristianingsih 
langsung bergerak. Selain mengumpulkan informasi 
melalui rapat dengan jajaran direksi, dua perempuan 
berjilbab ini pun melihat dan menyapa karyawan dua 
pabrik gula yang ada di Sidoarjo dan Mojokerto.

Komisaris Baru Tinjau 
Kondisi Pabrik Gula

kunjungan dan melihat bagaimana 
kondisi di lapangan. 

“Core business kita adalah gula. 
Saat ini, industri gula di tanah air 
menga lami permasalahan yang tidak 
mudah,” kata Banun saat berdialog 
dengan para manager baik di PG Krem-
boong maupun di PG Gempolkrep.

Permasalahan yang terjadi di 
industri gula, sambung Banun, tidak 
hanya masalah tata niaga saja tetapi 
juga ada masalah di internal PTPN 
sendiri. Setiap masalah harus dise-
lesaikan namun yang paling awal 
dilakukan adalah menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang 
ada di dalam jangkauan.

“Langkah pertama yang harus kita 
lakukan adalah menyelesaikan per-
masalahan yang ada di dalam kendali 
kita,” ungkapnya.

Banun menyebutkan misalkan 
dengan meningkatkan efisiensi di 
segala bidang. Selama ini efisiensi 
memang sudah dilakukan dengan 
sangat baik tetapi hal itu masih bisa 
ditingkatkan lagi. 

Sedang untuk masalah tata niaga, 
Banun mengungkapkan hal itu berada 
di luar kendali kita tetapi sebagai 
pelaku di industri gula maka dirinya 
akan tetap melakukan edukasi terus 
menerus agar ada perubahan kebi-
jakan yang lebih baik bagi pertumbuh -
an dan perkembangan industri gula 
ta nah air. 

“Secara nasional, gula merupakan 
produk strategis yang terkait dengan 
ketahanan pangan karena gula masuk 
ke dalam sembilan bahan pokok dan 
di internasional gula merupakan 
spesifik produk,” ujarnya. 

Dengan mengantongi informasi 
dan melihat kondisi di lapangan, 
Ba nun mengungkapkan dewan komi-
saris memiliki tekatduntuk bersama-
sama melihat dan mencari jalan 
ke luar dari segala permasalahan yang 
sedang dihadapi khususnya perma-
salahan yang ada di dalam kendali 
untuk segera diselesaikan dengan 
cara yang terbaik untuk peningkatan 
kinerja perusahaan. 

“Kita harus bekerja cerdas un-
tuk mengoptimalkan profit berbasis 
kiner ja,” pungkasnya.

 Komisaris Utama PTPN X, Banun Harpini (tiga dari kiri) meninjau aktifitas giling di PG.Kremboong 
didampingi Direktur Operasional PTPN X, Mustaqim
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DihaDiri oleh segenap mantan pe-
jabat puncak dan anggota P3RI yang 
berasal dari seluruh unit PTPN X, 
acara tersebut makin terasa lengkap 
karena dihadiri oleh Direktur Komer-
sial PTPN X, Slamet Djumantoro.

Pada kesempatan itu, Jumairi, 
Ketua P3RI wilayah PTPN X dan selu-
ruh jajaran P3RI PTPN X mengucap-
kan mohon maaf lahir dan batin. Ia 
menambahkan bahwa rasa haru dan 
gembira menyelimutinya pada hari itu 
karena dapat bertemu dengan teman-
teman yang saat ini telah berusia 
senja, bahkan ada belasan tahun tidak 
pernah bertemu karena kondisi atau 
domisili yang berbeda.

“Alhamdullilah kita semua dapat 
berkumpul disini dengan sehat tanpa 

kurang suatu apa pun, terima kasih 
pula dengan hadirnya bapak Direktur 
Komersial PTPN X, Slamet Djuman-
toro di tengah kita semua. Dengan 
pertemuan ini pun kami merasa 
masih sangat dihargai, dicintai dan 
menjadi kebanggaan tersendiri,” 
ujarnya.

Gelaran halal bihalal tersebut juga 
merupakan agenda rutin tahunan 
yang selalu diselenggarakan oleh 
P3RI. Tidak hanya sebagai ajang temu 
kangen para pensiunan, momen ini 
juga menjadi ajang untuk meningkat-
kan kebersamaan antaranggota.

Sementara itu, hadir dalam 
kesem patan tersebut, Direktur Ko-
mersil PTPN X, Slamet Djumantoro 
dalam sambutannya mengucapkan 
rasa terima kasih yang mendalam 
kepada para purna karena telah 

Halal bihalal Idulfitri 1439 H anggota Persatuan Purnakaryawan 
Perkebunan Republik Indonesia (P3RI) PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X berlangsung penuh haru dan canda tawa 
di PG Gempolkrep, Mojokerto pada Kamis (12/7) lalu.

banyak berkontribusi terhadap PTPN 
X. Dengan loyalitas dan dedikasi yang 
tak ada hentinya PTPN X berhasil 
menjadi leader untuk industri gula 
tanah air.

“Terima kasih sedalam-dalamnya 
kepada ibu dan bapak yang hadir 
dalam kesempatan kali ini. Sesung-
guhnya Anda sekalianlah pahlawan-
pahlawan kami. Tanpa perjuangan 
dari Anda tidak mungkin PTPN X 
dapat seperti sekarang. Maka sebagai 
generasi muda kami berkewajiban 
untuk meneruskannya dengan sebaik-
baiknya agar PTPN X tetap menjadi 
yang terdepan di industri gula tanah 
air,” pungkasnya.

Ditambahkannya, bahwa PTPN X 
sangat terbuka dalam hal kerjasama, 
dengan P3RI, adapun saran, kritik 
ataupun koreksi bisa langsung disam-
paikan agar PTPN X dapat berbenah 
lebih baik lagi ke depan.

Slamet juga meminta doa dari 
semua pihak untuk kelancaran proses 
giling yang sedang berlangsung saat 
ini, agar hasil produksi yang diperoleh 
dapat sesuai target yang diinginkan 
atau bahkan melebihi.

Acara ini sendiri juga dimeriahkan 
dengan talkshow dan seminar tentang 
pentingnya menjaga persendian pada 
lansia, dilanjutkan dengan makan 
siang serta hiburan oleh para anggota 
P3RI PTPN X.

 Suasana halal bihalal P3RI
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heWan kurban yang terkumpul 
berasal dari perorangan maupun 
kolektif dari karyawan. Seekor sapi 
yang disalurkan berasal dari keluarga 
Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo 
Annurogo. Sedangkan satu ekor lain-
nya berasal dari Direktur Operasional 
Mustaqim bersama beberapa pejabat 

puncak.  
Hewan kurban dari keluarga 

Dirut PTPN X diserahkan kepada 
Pondok Pesantren H. Nur Muham-
mad Gresik. Sedangkan seekor lain-
nya disalurkan kepada Baitul Maal 
Hidayatulah. Untuk hewan kurban 
berupa kambing diserahkan kepada 
Masjid Al Hikmah, Cahaya Umat 
Madani, Polsek Bubutan, Wisma 

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menyalurkan hewan 
kurban untuk pihak-pihak yang berhak. Untuk tahun ini, 
direksi dan karyawan BUMN perkebunan yang berkantor di 
Surabaya ini menyerahkan dua ekor sapi dan delapan ekor 
kambing kepada lembaga yang membutuhkan.

Karyawan PTPN X Salurkan Hewan Kurban
Tretes, Yayasan Ponpes Darrul Rah-
man, Yayasan Mukasyafatul Qulub 
Kemayoran, Panti Asuhan Rodhiyatul 
Jannah serta warga di kawasan Tam-
bak Wedi. 

Direktur Utama PTPN X dalam 
sambutannya  mengingatkan semua 
yang hadir di lapangan parkir PTPN 
X akhir Agustus lalu bahwa dalam 
berkurban tidak perlu melihat nilai 
atau wujudnya.”Berkurban, hakikat-
nya adalah persembahan antara 
manusia dengan penciptanya. Hewan 
kurban ini hanya simbol,” ujar Dwi. 

Hewan yang dikurbankan tidak 
akan sia-sia. Hal ini karena bisa 
mem berikan manfaat bagi para 
pene rimanya serta bagi seorang yang 
melakukan kurban itu sendiri. Ia 
menambahkan, berkurban juga su-
dah mencakup jujur, tulus dan ikhlas 
yang menjadi sikap mental PTPN 
grup.

Kepada para penerima, ia ber-
harap hewan kurban ini diterima 
dengan sebaik-baiknya. ”Mohon di-
terima apa yang sudah kami berikan 
dan dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya,” pungkas Dwi. 

Dalam kesempatan tersebut Dwi 
juga menyampaikan bahwa hingga 
tanggal 17 Agustus, rendemen rata-
rata PTPN grup sudah menembus 
8 persen. Artinya sudah berhasil 
melampaui pencapaian tahun lalu 
yaitu 7,9 persen. Diharapkan capaian 
ini akan terus meningkat.

 Direktur Operasional PTPN X, Mustaqim menyerahkan hewan kurban

 Hewan kurban dari keluarga Dirut PTPN X diserahkan kepada Pondok Pesantren H. Nur Muhammad Gresik. 
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melihat potensi tanaman tebu 
yang luar biasa di provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB) dan Nusa 
Tenggara Timur (NTT) membuat LPP 
(Lembaga Pendidikan Perkebunan) 
Yogyakarta mengadakan pelatihan 
kepada para petani dan petugas 
teknis pengelolaan tebu dari Dinas 
Perkebunan NTB dan NTT.

Untuk itu pada Rabu (29/8) yang 
lalu, LPP bersama para petani dan 
petugas teknis pengelolaan tebu dari 
Dinas Perkebunan NTB dan NTT 
melakukan kunjungan ke PG Gem-
polkrep, Mojokerto guna mempelajari 
lebih dalam terkait budidaya tebu 
baik on farm atau off farm.

Oni Apriyanto selaku Pimpinan 
Pelatihan mengutarakan bahwa 
tujuan dari kunjungan kali ini ada-
lah untuk praktek lapang budidaya 
tanaman tebu sekaligus pelatihan 
peningkatan kapabilitas para petani 
dan petugas teknis tebu, yang beker-
jasama dengan Dirjen Perkebunan 
dan Dinas Perkebunan NTB dan NTT.

“Indonesia adalah negara yang 

mempunyai areal perkebunan yang 
sangat luas. Termasuk yang terdapat 
di Nusa Tenggara baik di Nusa Teng-
gara Timur ataupun Barat. Potensi 
tanaman tebu yang ada cukup men-
janjikan hal ini terbukti dari berdi-
rinya beberapa pabrik gula yang ada di 
sana,” terangnya.

Untuk itu diharapkan dengan 
kegiat an ini akan mampu mengarah-
kan arah perkembangan tebu di NTB 
dan NTT ke depan. Pelatihan ini 
sen diri berlangsung selama tiga hari 
dan diikuti oleh 60 orang peserta 
yang berasal baik dari Nusa Tenggara 
Barat atupun Timur.

Praktek lapang ini dibekali berba-
gai materi seperti  bagaimana cara 
bu didaya yang benar mulai dari pem-
bibitan, penanaman, pengolahan la-
han, penebangan, pengelolaan stake 
holder serta mengenalkan berbagai 
alat mekanisasi yang ada saat ini. 
Hingga inovasi ataupun teknologi apa 
saja yang berkembang pada industri 
gula saat ini,” jelasnya kembali.

Sementara itu salah seorang 
petani Roh’ Bai yang mengikuti jalan-
nya kunjungan tersebut menerang-

kan bahwa pelatihan dan kunjungan 
yang diadakan ini sangat baik sekali 
pasalnya LPP mampu membekali 
para peserta terkait budidaya tebu 
baik dari sisi on farm dan off farm.

“Dari Senin kami mulai pelajaran 
secara teori terlebih dahulu seperti 
bagaimana budidaya tebu, analisa 
usaha tebu, pengenalan varietas dan 
lain sebagainya. Dan dilanjutkan pada 
hari ini yakni dengan mengunjungi PG 
Gempolkrep. Banyak ilmu yang kami 
dapat disini dan insyaAllah akan juga 
kami segera sebarkan pada teman-
teman petani tebu di sana,” terangnya.

Untuk wilayah Nusa Tenggara 
baik Barat atau Timur, lanjutnya, 
kendala terbesar dalam pembudi-
dayaan tanaman tebu adalah pada 
jenis lahan yang  kering dimana air 
menjadi permasalahan utama yang 
selama ini menjadi momok.

“Dalam kunjungan kali ini kami 
juga ingin mempelajari lebih dalam 
terkait hal tersebut yakni bagaimana 
cara budidaya tebu di lahan yang ke-
ring dan drainase yang kurang namun 
tetap mempunyai produktivitas dan 
rendemen yang tinggi,” pungkasnya.

Bersama LPP, Petani Tebu dari NTB 
dan NTT Berkunjung ke PG Gempolkrep
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maSih dalam suasana idul Fitri, IIKB 
PTPN X menggelar acara halal biha-
lal. Acara yang dihadiri oleh seluruh 
anggota IIKB PTPN X tersebut tidak 
hanya acara silaturahim dan tausiyah, 
IIKB PTPN X pun berbagi kasih den-
gan memberikan beasiswa kepada 33 
siswa siswi berprestasi yang merupa-
kan putra-putri karya wan dan 
karyawati perusahaan perke-
bunan tersebut. 

Ketua IIKB PTPN X, Atik 
Widiati mengungkapkan rasa 
bahagianya bisa berkumpul 
dan berbagi dengan putra-
putri berprestasi dari keluarga 
besar PTPN X. Diharapkan 
bantuan yang tidak seberapa 
ini bisa bermanfaat untuk menambah 
semangat belajar dan terus belajar 
untuk mencapai yang terbaik dalam 
mewujudkan cita-cita dan impian dari 
anak-anak penerus bangsa ini.

“Penerima beasiswa program 
Gerakan Orang Tua Asuh ini adalah 

anak-anak yang ber-
prestasi mulai dari 

tingkat sekolah 
dasar hingga 

maha-

siswa,” kata Atik ditemui usai acara 
Halal Bihalal 1 Syawal 1439 H Keluarga 
Besar IIKB PTPN X dan Penyerahan 
Bantuan Gerakan Orang Tua Asuh 
(GOTA) di  Hall Kantor Pusat PTPN X 
Jl. Jembatan Merah Surabaya, Rabu 
(11/7).

Atik menyebutkan ada 12 siswa 
siswi SD yang menerima beasiswa 
GOTA sebesar Rp 900.000/anak 

ditambah dengan bingkisan, sedang 
untuk siswa siswa SMP ada 10 orang 
anak dengan besaran beasiswa sebe-
sar Rp 1.000.000/anak plus dengan 
bingkisan. 

Untuk siswa siswi SMA besaran 
beasiswa lebih banyak bila dibanding-
kan dengan SD dan SMP, yaitu sebesar 
Rp 1.250.000/anak plus bingkisan dan 
diberikan kepada 10 pelajar SMA se-
dang 

Ikatan Istri Keluarga Besar (IIKB) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X sangat mendukung putra-putri karyawannya yang berprestasi 
dengan memberikan beasiswa kepada 33 siswa siswi berpestasi. 

IIKB PTPN X Beri 
Beasiswa Prestasi

untuk beasiswa untuk mahasiswa 
hanya diberikan kepada satu orang 
mahasiswa saja dengan besaran bea-
siswanya adalah Rp 1.500.000 plus 
bingkisan. 

“Penerima beasiswa adalah anak 
dari karyawan PTPN X yang nilainya 
lebih dari 8,” ungkapnya. 

Dalam sambutannya Direktur 
Komersil PTPN X, Slamet Djumantoro 
mengungkapkan pada tahun 2016 si-
lam, PTPN X mengalami kerugian dan 
di tahun 2017 lalu, PTPN X berhasil 
membukukan laba. 

“Ini bukan karena kehebatan indi-
vidu tetapi karena kehebatan ibu-ibu. 
Sebab, di balik pria sukses ada dua 
orang wanita yang selalu mendukung. 
Siapa mereka, Umar Bin Khattab 
menyebutkan yang pertama adalah 
ibu dan yang kedua adalah istri,” kata 
Slamet. 

Tantangan di tahun 2018 ini, sam-
bung Slamet, semakin berat 
karena target laba tahun 
ini naik dua kali lipat dari 
tahun 2017 lalu. Semen-
tara kondisi pasar gula baik 
di dalam maupun di luar 
negari kurang menggembi-
rakan. Meskipun kualitas 
gula sudah sangat bagus 
namun harga gula dipasaran 

masih belum membaik. 
“Untuk itu, dalam kesempatan yang 

baik ini, kami mohon kepada para ibu-
ibu, para istri dan anak-anakku ter-
cinta untuk mendoakan agar PTPN X 
tahun ini bisa merealiasasikan semua 
target-target yang telah ditentukan,” 
ucap Slamet sebelum men-
gakhiri sambutannya.

17www.ptpn10.co.id

“ini Bukan karena keheBaTan inDiviDu TeTapi karena 
keheBaTan iBu-iBu. seBaB, Di Balik pria sukses aDa 
Dua orang WaniTa yang selalu menDukung. siapa 

mereka, umar Bin khaTTaB menyeBuTkan yang 
perTama aDalah iBu Dan yang keDua aDalah isTri,”

 slamet djumantoro 
direktUr komersil ptpn X
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Ditambahkannya, untuk pameran 
ini ada dua mitra binaan yang ikut 
serta yakni Batik tulis  Mojokerto 
dan Kaligrafi Surabaya serta dua 
anak perusahaan yakni PT Mitratani 
Dua Tujuh Jember dengan produksi 
Edamame dan Okra dan PT Dasaplast 
Nusantara dengan produksi dengan 
bermacam-macam packaging plastik, 
serta tak lupa Koperasi Kartanegara 
dengan produksi cerutu.

“Kami berharap dengan keikut-
sertaan PTPN X dalam pameran ini, 
produk-produk anak perusahaan dan 
mitra binaan dapat lebih dikenal oleh 
masyarakat Indonesia pada umum-
nya karena peserta maupun pengun-
jung yang datang bukan hanya dari 
Surabaya saja, sehingga dapat mem-
bantu pemasaran produk itu sendiri,” 
lanjutnya.

Wali Kota Surabaya, Tri Risma-
harini yang hadir dalam kesempa-
tan tersebut mengutarakan bahwa 
Surabaya Great Expo 2018 ke-9 ini 
merupakan ajang pameran, promosi, 
hiburan, belanja dan rekreasi kelu-
arga bagi semua kalangan masyarakat 
yang menjadi rangkaian kegiatan 
acara Hari Jadi Kota Surabaya yang 
ke -725 dan HUT RI ke 73, sekaligus 
bertepatan dengan pelaksanaan keg-
iatan Surabaya Marathon 2018.

Untuk lebih memperkenalkan berbagai produk yang dimiliki, 
PTPN X mengikuti pameran Surabaya Great Expo 2018. 

PTPN X Turut Ramaikan
Surabaya Great Expo 2018

laporan:   SekAr Arum Cm

acara yang digelar di Atrium Mall 
Grand City pada Selasa (14/8) yang 
lalu ini menjadi rangkaian kegiatan 
Hari Jadi Kota Surabaya yang ke -725 
dan HUT RI ke 73, sekaligus berte-
patan dengan pelaksanaan kegiatan 
Surabaya Marathon 2018. Pameran 
ini menawarkan berbagai potensi, ki-
nerja, prestasi yang telah diraih oleh 
kalangan usaha, pemerintahan dan 
masyarakat Kota Surabaya khususnya 
dan Indonesia pada umumnya.

Kepala Urusan Administrasi 
dan Keuangan Divisi PKBL PTPN 
X, Akhmad Harijadi mengatakan 
keikutsertaan pihaknya dalam event 
nasional tersebut bertujuan untuk 
mempromosikan, mengenalkan 
produk-produk yang dihasilkan 
anak perusahaan dan produk ung-
gulan mitra binaan agar lebih dikenal 
masyarakat luas umumnya Jawa 
Timur dan Surabaya khususnya 

dimana produk nasional tidak kalah 
dengan produk luar negeri.

“Ini merupakan pertama kali 
PTPN X mengikuti pameran Sura-
baya Great Expo 2018. Kendati 
demikian untuk pameran-pameran 
serupa sudah berulangkali kita ikuti, 
baik di Surabaya, Jakarta, Bandung, 
Bali bahkan sampai di Malaysia,” 
terangnya.
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SeBuah video berisi foto-foto 
berbagai kegiatan yang telah dilaku-
kan oleh Rudi selama sepuluh tahun 
terakhir disaksikan oleh seluruh un-
dangan yang menghadiri acara pisah 
sambut Komisaris Utama PTPN X 
di Ruang Pandu Kantor Pusat PTPN 
X, Rabu (29/8). Dalam sambutan-
nya Rudi Wibowo mengakui dirinya 
telah menjadi Komisaris di PTPN X 

yang terlama yaitu hampir sepuluh 
tahun. Selama sepuluh tahun, dirinya 
melihat dan merasakan lika-liku 
perjuangan seluruh karyawan untuk 
bisa membangun perusahaan telah 
diikutinya hingga detik ini. 

“PTPN X ini sudah mengalami 
berbagai tantangan dan perubahan 
yang sangat besar,” kata Rudi.

Pria yang juga menjabat sebagai 
Ketua Program Pascasarjana Uni-
versitas Jember ini menambahkan se-

Rudi Wibowo: PTPN X 
Harus Berprestasi 
Memasuki musim giing tahun 2018, PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X memiliki Komisaris Utama baru yaitu Banun 
Harpini menggantikan Rudi Wibowo yang hampir 10 tahun 
mendampingi PTPN X. Diharapkan dengan adanya pergantian 
Komisaris Utama ini bisa mendukung dan mempercepat 
upaya manajemen untuk meraih kembali kejayaan.

PISah-SaMbut koMISarIS
lama sepuluh tahun terakhir, dirinya 
melihat bagaimana seluruh karyawan 
PPTN X ini dalam menghadapi dan 
menyambut berbagai tantangan dan 
hambatan yang ada. 

“Saya sangat bangga dengan 
seluruh karyawan yang menjadikan 
tantangan dan hambatan yang ada 
dijadikan semangat baru seluruh 
karyawan untuk tetap berkarya,” 
imbuhnya.

PTPN X, sambung Rudi Wibowo 
banyak mengeluarkan terobosan dan 
inovasi yang akhirnya diadopsi oleh 
PTPN lain. Bahkan untuk laporan, 
PTPN X juga sangat detil didukung 
dengan data-data yang juga sangat 
detil. Hal ini pun menuai pujian dari 
lingkungan akademisi. 

“PTPN X mendapatkan Komisaris 
Utama baru yang sangat tepat. Saya 
mengenal Bu Banun sudah lama dan 
beliau memang pribadi yang berkua-
litas dan handal,” paparnya.

Sebelum mengakhiri sambutan-
nya, Rudi Wibowo menyampaikan 
permohonan maaf atas segala kekhi-
lafan baik yang disengaja ataupun 
tidak. Di tempat yang sama, Banun 
Harpini membuka sambutan per-
dananya di depan ratusan karyawan 
PTPN X dengan mengungkapkan 
bahwa dirinya telah melakukan 
kunjungan ke PG Kremboong dan PG 
Gempolkrep. 

“Di tengah sulitnya permasalahan 
di industri gula tanah air, kita harus 
bisa menyelesaikan permasalahan 
yang ada di dalam kendali kita dulu,” 
katanya.

Banun juga menjelaskan selama 
ini, PTPN X memang sudah melaku-
kan efisiensi dan terus melakukan 
perbaikan di segala bidang. Namun 
di tengah ketatnya persaingan maka 
seluruh karyawan harus terus men-
cari celah dimana kegiatan efisiensi 
bisa ditingkatkan lagi. 

Banun juga menambahkan diri-
nya sangat bangga, di tengah deras nya 
gelombang permasalahan di in dustri 
gula, PTPN X tetap menjadi leader 
PTPN gula di seluruh Indonesia.

 Rudi Wibowo diantara para komisaris baru PTPN X
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memaSuki awal Juli 2018, Kebun 
Tembakau Ajong Gayasan milik PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X 
melakukan panen perdana tembakau 
bawah naungan (TBN) di kebun 
Penataran VIII Curah Kates A Dusun 

Dawuhan Macan Desa Ajung Keca-
matan Ajung Kabupaten Jember.

Kegiatan memetik daun tembakau 
untuk kali pertama itu dihadiri oleh 
Komisaris Utama PTPN X,  Prof. Ir. 
H. Rudi Wibowo. Tidak hanya me-
lihat, Rudi juga mengawali kegiatan 
memetik daun tembakau tersebut. 

Musim sepanjang 2018 yang sangat mendukung 
tanaman Tembakau diharapkan bisa memberi dampak 
terbaik bagi kualitas tanaman yang kaya cita rasa 
tersebut. Memasuki masa panen, perusahaan optimis 
unit usaha tembakau bisa membukukan laba di tahun ini.

Cuaca Mendukung, 
Kualitas Tembakau 
Diharapkan Lebih Baik
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Rudi mengungkapkan di tahun 
2018 ini, cuaca tahun ini diprediksi 
sangat mendukung untuk tanaman 
tembakau. Selain cuaca, Kebun Ajong 
Gayasan juga telah berhasil untuk 
melakukan efisiensi untuk pembia-
yaan di bidang on farm. 

“Kami sangat bangga karena ke-
berhasilan melakukan efisiensi, dulu 
1 hektar membutuhkan biaya sebesar 
Rp 420 juta, sekarang hanya menjadi 
Rp 380 juta/hektarnya,” kata Prof. 
Rudi dalam sambutannya dalam aca-
ra Panen Perdana Tembakau Kebon 
Ajong Gayasan di Gudang Pengolah-
an Ajong Jember, Senin (2/7). 

Pria kelahiran Kebumen ini 
menjelaskan untuk tahun ini, me-
mang terjadi penurunan luasan areal 
tanam an Tembakau bila dibanding-
kan dengan tahun lalu. Namun, 
dengan dukungan cuaca yang sangat 
bagus untuk tembakau di tahun ini 
maka diharapkan hasil yang terbaik.

“Saya optimis hasil panen musim 
tanam tahun ini kualitasnya lebih 
meningkat dibanding tahun kemarin, 
karena cuaca yang sangat mendu-
kung dan bisa membukukan laba,” 
terangnya.

Di tempat yang sama, General 
Manager Kebun Ajong Gayasan, 
Untung Moeljono menjelaskan target 
produksi musim tanam tahun ini 
per hektarnya seri A 53% seri B 47% 
kering 2.100 kg/hektar dan 21.000 
kg/hektar daun hijau dengan luasan 
areal TBN lll 350,25 hektar.

“Selain efisiensi, kami juga terus 
melakukan inovasi,” ungkapnya.

Untung menambahkan salah satu 
inovasi juga sebagai tindak lanjut dari 
ekspose tambakau yaitu penyempur-
naan di keranjang dan plastik dalam 
proses pemetikan daun tembakau saat 
panen tidak lain untuk menjaga keu-
tuhan daun agar tidak mudah sobek 
atau patah saat proses pengangkutan 
dari kebun ke gudang produksi.

Usai panen perdana, acara dilan-
jutkan dengan tasyakuran di Gudang 
Pengolah Kebun Ajong ditandai 
dengan pemotongan tumpeng 
yang diberikan kepada Manager 
Tanaman.

varieTas
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Petani Muda Harapan 
Industri Gula Mendatang

Dalam upayanya mengembangkan potensi para 
petani muda atau yang sering disebut dengan sebutan 
petani milenial, PTPN X kembali menggelar pelatihan 
kepada mereka. Jilid kedua dilaksanakan dengan 
menggandeng PT Jasa Raharja (2/7) dan jilid ketiga 
PTPN X menggandeng PT Taspen (Persero) (31/7).

laporan:   SekAr Arum Cm & SAP JAyAnti

Pelatihan yang berpusat di Hotel 
Grand Surya, Kediri tersebut diikuti oleh 
total 90 orang petani, dengan rincian 40 
petani di pelatihan kedua dan 50 orang 
di pelatihan ketiga. Seluruh petani muda 
tersebut adalah  petani tebu dari seluruh 
unit usaha PTPN X yang tersebar mulai 
Sidoarjo, Jombang, Nganjuk, Kediri dan 
Tulungagung. Mereka  semua mengi-
kuti materi yang disampaikan oleh para 
narasumber yang ada baik dari PTPN X 
ataupun eksternal selama dua hari.

Direktur Komersil PTPN X, Sla met 
Djumantoro, yang hadir dalam ke-
sem  pat an tersebut mengatakan bahwa 
tujuan terselenggaranya pelatihan ini 
adalah untuk memotivasi dan melakukan 
transfer knowledge kepada para petani 
generasi muda untuk lebih giat dalam 
berbudidaya tebu. Selain itu menurut 
Slamet, pelatihan ini juga untuk mening-

katkan kompetensi para petani tebu, 
terlebih para petani tebu muda dimana 
keberadaannya saat ini cukup langka.

“Pelatihan ini merupakan salah satu 
upaya meningkatkan kualitas pengelola-
an on farm di lingkungan PTPN X, ter-
masuk secara aktif membina para petani 
di masing-masing wilayah pabrik gula 
yang generasinya banyak bergeser dari 
orang tua ke anaknya. 

Bekal ilmu dari orang tua ke anak be-
lum tentu tertransfer seluruhnya. Indus-
tri gula juga banyak mengalami dinamika 
dan budidaya tebu juga terus berkem-
bang. Ini yang perlu dijembatani sehing-
ga kami menyelenggarakan pening katan 
kompetensi untuk petani-petani muda 
atau kami menyebutnya petani milenial,” 
ujarnya.

Slamet pun berharap agar materi 
pelatihan dapat diserap secara maksimal 
oleh para petani tebu dengan maksimal 
sehingga output yang dihasilkan bisa 

berpengaruh terhadap budidaya tebu 
yang dikelola.

Sedangkan saat ditemui pada pelatih-
an milenial kedua, Direktur Operasional 
PTPN X, Mustaqim juga menyampaikan 
inovasi dalam budidaya tebu kepada 
peserta pelatihan. Dengan teknologi yang 
tepat, varietas unggul serta mengenal ha-
ma dan penyakit maka hasil yang diper-
oleh akan lebih baik lagi. ”PTPN X akan 
mendukung sarana prasarananya. Puslit 
Jengkol saat ini sedang mengembangkan 
varietas dengan rendemen di atas 10. 
Kami juga akan memperlihatkan aplikasi 
modern serta peralatan mekanisasi untuk 
budidaya tebu,” tuturnya.

Lebih lanjut Mustaqim menuturkan, 
dari total 9000 petani PTPN X, 2000 di-
antaranya adalah petani muda. ”Harapan-
nya melalui pelatihan yang diberikan 
diharapkan mereka bisa benar-benar 
memahami budidaya tebu yang baik, 
tidak sekedar ikut-ikutan menanam.”

Sementara itu, Kepala Unit PKBL 
PT Taspen (Persero), Didik Murdayanto 
mengaku senang karena dapat beker-
jasama dengan PTPN X. Pasalnya selama 
ini kerjasama yang dibina dengan PTPN 
X selalu mendapatkan feedback yang 
baik, termasuk dengan pelatihan yang 
digelar saat ini.

“Kami sangat bangga dan senang 
karena dapat  bekerja sama dengan 
PTPN X selama kurun 5 tahun terakhir. 
Ini merupakan salah satu sinergitas 
BUMN yang baik. Semoga ke depan ker-
jasama antar BUMN ini dapat terlaksana 
dengan baik dan makin banyak nominal 
yang digelontorkan PT Taspen ke de-
pan,” pungkasnya.

Senada dengan PT Taspen, PT Jasa 
Raharja pun mengutarakan bahwa pe-
latihan ini akan memberikan dampak 
positif bagi kedua perusahaan. ”Kita kan 
ada sinergi BUMN di mana kegiatan CSR 
dari BUMN yang bisa diarahkan untuk 
peningkatan kompetensi. Kalau dari 
sesama BUMN sudah bisa saling sup-
port kan tidak perlu menggandeng pihak 
lain,” kata Kepala Cabang Jasa Raharja 
Jawa Timur, Suhadi.

Dalam kesempatan tersebut dihadir-
kan pula petani yang sudah berhasil 
dalam berbudidaya tebu sehingga bisa 
memotivasi para petani muda bahwa 
bertanam tebu masih bisa memberikan 
kesejahteraan.

varieTas

 Direktur Operasional PTPN X, Mustaqim (tengah) menyampaikan perihal inovasi dalam budidaya 
tebu kepada peserta pelatihan.
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HuT ke-73 rePublik iNdoNesia

Pt perkebunan nusantara (ptpn) X merayakan HUt Ri 
ke 73 tahun dengan berbagai kegiatan yang sederhana 
namun meriah, mulai dari upacara bendera, jalan sehat 
hingga lomba-lomba Agustusan mulai dari olah raga 
hingga lomba-lomba spontanitas untuk meningkatkan 
kerjasama tim. 

Acara yang digelar di Kantor pusat ptpn X ini diikuti 
semua karyawan dan perwakilan anak perusahaan yaitu pt 
Mitratani dua tujuh, pt Enero, pt nusantara Medika Utama 

dan pt dasaplast nusantara. Selain lomba makan keru-
puk dan lomba masukkan paku dalam botol, juga digelar 
lomba meniup bola diatas air. Yang juga tidak kalah seru 
adalah lomba menyanyi, lomba yel-yel, dan lomba joget.

gelaran lomba perayaan HUt Ri iiKB ptpn X Kantor 
pusat pun tak kalah serunya. ibu-ibu anggota iiKB Kantor 
pusat dengan semangat mengikuti berbagai lomba seperti 
mewiru jarit, memindahkan kacang, dan menjahit sambil 
berjalan. 

Kesederhanaan untuk 
Tingkatkan Kerjasama
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PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X bersama PT Petrokimia Gresik (PG) merealisasikan 
penyaluran pupuk non-subsidi sebesar 278 ton senilai Rp 1,2 Miliar. Penyaluran 
pupuk ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan on farm. 

PTPN X Gandeng Petrokimia Gresik 
Salurkan Pupuk Non-Subsidi

laporan:   SAP JAyAnti

PuPuk bagi tanaman tidak ubahnya 
seperti makanan bagi manusia. Jika 
kebutuhan akan pupuk tidak dipenuhi 
maka bisa dipastikan pertumbuhan 
tanaman akan tidak maksimal. 

Untuk memenuhi kebutuhan terse-
but, dua BUMN yaitu PTPN X dan PG 
bersinergi menyalurkan 278 ton pupuk 
yang terdiri dari 163 ton pupuk ZA dan 
115 ton pupuk NPK Kebomas 15-15-15.  
Sejumlah 20 ton pupuk non-subsidi 
yang terdiri dari 10 ton pupuk NPK 
dan 10 ton pupuk ZA disalurkan secara 
lang sung oleh Direktur Pemasaran PT 
Petrokimia Gresik Meinu Sadariyo, dan 
Direktur Operasional PTPN X Mus-
ta qim kepada Ketua APTRI H. Mubin 
yang mewakili para petani bina an PTPN 
X di Pabrik Gula (PG) Gem polkrep, 
Mojokerto, pertengahan Juli lalu. 

Sebelumnya sudah dilakukan 
penan datanganan Perjanjian Kerja-
sama oleh Direktur Utama PT Petro-

kimia Gresik Nugroho Christijanto dan 
Direktur Utama PTPN X Dwi Satriyo 
Annurogo. Kerjasama penyaluran 
pupuk non-subsidi ini merupakan 
wujud Sinergi BUMN antara Holding 
Perkebunan Nusantara yang dalam 
hal ini diwakili PTPN X dengan Pupuk 
Indonesia Holding Company yang 
diwakili PT Petrokimia Gresik. Tak 
ketinggalan, Himbara (Himpunan 
Bank Milik Negara) dan Bank Jatim 
pun turut andil dalam kelancaran pe-
nyediaan pupuk non-subsidi ini.

Mustaqim menuturkan, petani ada-
lah mitra kerja PTPN X. Sehingga kebu-
tuhan petani seperti pupuk akan kami 
upayakan dapat terpenuhi secara mak-
simal, baik jumlah maupun ketepat-
an waktu. Adanya penyaluran pupuk 
non-subsidi ini diharapkan mampu 
membantu petani dalam pengelolaan 
on farm. ”Kalau hanya mengandalkan 
pupuk subsidi saja, tidak mencukupi. 
Ibaratnya makanan, baru 4 sehat saja. 
Belum 5 sempurna. Kalau pupuk tidak 

varieTas

tercukupi sepenuhnya maka road map 
swasembada gula hanya akan jadi wa-
cana,” kata Mustaqim. 

Ketersediaan pupuk menurutnya 
sudah lama menjadi Pekerjaan Ru-
mah (PR) yang tidak kunjung terse-
lesaikan. Padahal, agar tanaman bisa 
berkembang dengan optimal pembe-
rian pupuk harus memenuhi standar 
baik dalam ketepatan waktu, dosis 
maupun jenisnya. Penyaluran pupuk 
ini dianggap tepat karena para petani 
tebu rakyat sedang memasuki Musim 
Tanam Tahun 2018/2019.

Penyaluran pupuk non-subsidi ini 
akan dilakukan secara bertahap kepa-
da petani tebu binaan PTPN X. Peng-
gunaan pupuk yang tepat nanti nya 
akan meningkatkan kualitas penge-
lolaan on farm, yang berujung pada 
pasok Bahan Baku Tebu (BBT) yang 
Manis, Bersih, dan Segar (MBS).

Meinu Sadariyo menambahkan, 
bahwa pupuk non-subsidi ZA dan NPK 
Kebomas akan dimanfaatkan oleh 
petani tebu di bawah naungan sejum-
lah PG milik PTPN X. ”Bagi Petro-
kimia Gresik ini merupakan peluang 
untuk memperluas dan memperkuat 
produk non-subsidi di pasar domes-
tik. Sedangkan bagi PTPN X tentunya 
akan mendapatkan pupuk berkualitas, 
kontinuitas pasokan dan tentunya 
harga yang kompetitif dari Petrokimia 
Gresik,” tutur Meinu.

Ia menambahkan, selama ini 
pengadaan pupuk untuk tebu memang 
penuh perjuangan. ”Semoga tidak ada 
lagi kelangkaan pupuk untuk petani 
tebu. Dengan dimulainya penyaluran 
pupuk non-subsidi diharapkan bisa 
menjadi kunci pemecahan pengadaan 
pupuk untuk petani tebu dan bisa 
membantu suksesnya swasembada 
gula,” pungkasnya.

 Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik Meinu Sadariyo (baju putih), dan Direktur Operasional PTPN 
X Mus ta qim (kanan) dan Ketua APTRI H. Mubin (kiri) yang mewakili para petani bina an PTPN X
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keButuhan akan bahan baku tebu 
akan terus meningkat seiring dengan 
peningkatan kapasitas giling di pabrik 
gula milik PTPN X. Untuk itu, perusa-
haan pelat merah tersebut melakukan 
kerjasama Agroforestri dengan Pe-
rum Perhutani Jawa Timur. PTPN X 
mendapatkan tambahan lahan seluas 
644,4 hektar untuk wilayah PG Lestari.

Wakil Kepala Divisi Regional 
Perum Perhutani Jawa Timur, Karu-
niawan mengungkapkan kerjasama 
yang terjalin antara PTPN X dengan 
Perum Perhutani tidak lain adalah 
wujud sinergi BUMN.

“Untuk mendukung swasembada 
gula nasional, Perhutani bisa menyedi-
akan lahan,” kata pria yang akrab disa-
pa Iwan tersebut usai acara Penanda-
tanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) 
Agroforestri Tebu di Ruang Sonokeling 

Kantor Divisi Regional Perhutani Divre 
Jawa Timur, Jumat (22/6).

Iwan menambahkan, Perum Per-
hutani berharap untuk bisa menda-
patkan transfer ilmu dan bisa menjadi 
mitra yang profesional bagi PTPN 
X sehingga hasil yang akan dicapai 
sesuai dengan tujuan mulia sinergi 
BUMN ini.

Di tempat yang sama, Kepala Divisi 
Perencanaan & Pengembangan PTPN 
X, Edy Purnomo yang menggantikan 
Pjs. General Manager Pabrik Gula Les-
tari, Iskandar, mengungkapkan PTPN 
X sangat senang dengan kerjasama ini 
dan akan bekerja dengan maksimal 
agar produktivitas lahan bisa maksi-
mal. 

“Kerjasama Agroforestri ini menca-
kup empat pabrik gula (PG) dan empat 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),” 
sebut Edy.

Edy menyebutkan keempat kerja-

PTPN X dan Perhutani Perluas 
Kerjasama Agroforestri

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X terus melakukan 
terobosan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tebu, 
salah satunya adalah dengan perluasan lahan tebu. Dengan 
menggandeng Perhutani, PTPN X melakukan kerjasama 
agroforestri di musim tanam 2018/2019.

sama tersebut adalah PG Djombang 
Baru dengan KPH Bojonegoro seluas 
748 hektar, PG Gempolkrep dengan 
KPH Mojokerto seluas 1.553,6 hektar, 
PG Lestari dengan KPH Jombang 
seluas 644,4 hektar dan PG Modjo-
panggoong dengan KPH Blitar seluas 
2.695,5 hektar.

“Total persetujuan Menteri Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan seluas 
5.661,5 hektar,” tambah Edy.

Masih menurut Edy, rencana 
tindaklanjut PKS ini adalah dengan 
melakukan koordinasi dengan pihak 
Perhutani yaitu Bagian Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (BKPH) dan Re-
sort Polisi Hutan (RPH) untuk pen-
jadwalan sosialisasi dan penentuan 
lokasi atau titik sosialisasi. Selanjutnya 
juga akan dilakukan sosialisasi kepada 
petani penggarap yang meliputi pe-
sanggem atau Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan dengan melibatkan mus-
pika dan perangkat desa setempat. 

Edy menambahkan juga segera 
dilakukan kerjasama dengan petani 
penggarap atau pesanggem atau 
LMDH di dalam budidaya tebu sebagai 
tenaga kerja dan persiapan di lahan 
perhutani. 

“Banyak manfaat dari kerjasama 
ini baik bagi PTPN X, Perhutani, dan 
petani penggarap,” ungkapnya.

Manfaat bagi PTPN X, jelas Edy, 
tersedianya areal untuk penana-
man tebu, adanya kepastian bahan 
baku untuk mencukupi kapasitas 
giling pabrik gula, dan mewujudkan 
swasembada gula. Manfaat bagi Pe-
rum Perhutani adalah pengoptimalan 
pemanfaatan lahan perhutani melalui 
penanaman campuran tanaman hutan 
dan tebu, serta meningkatkan produk-
tivitas lahan melalui siklus unsur hara 
dan perlindungan tanah. 

Sedang bagi petani penggarap, 
ungkap Edi adalah terbukanya lapang-
an pekerjaan di dekat domisili dan 
sumber pendapatan dari tanaman tebu 
sebagai pekerja.
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 Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan PTPN X, Edy Purnomo (tengah) melakukan kerjasama 
Agroforestri dengan Perum Perhutani Jawa Timur
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Pt Nusantara Medika Utama (NMU), 
anak perusahaan PT Perkebunan 
Nusantara X menambah satu lagi klinik 
pratama di Jember. Berlokasi Kecama-
tan Ajung, PT NMU mendirikan Klinik 
Pratama Nusa Medika Ajung yang juga 
dilengkapi dengan layanan rawat inap, 
mulai dari rawat inap kelas 3 hingga 
rawat inap kelas VIP.

Direktur Utama PTPN X, 
Dwi Satriyo Annurogo me-
nyampaikan PT NMU dan 
PTPN X ini adalah keluarga 
besar BUMN. Maka sudah 
menjadi kewajiban seluruh 
perusahaan BUMN yang 
ada di tanah air untuk bisa 
memberikan arti dan kehad-
irannya harus bisa dirasaka 
oleh masyarakat.

“Adanya klinik Pratama 
Nusa Medika Ajung ini ada-
lah salah satu bentuk nyata 
BUMN hadir untuk negeri,” 
kata Dwi dalam sambu-
tannya pada acara Peresmian Klinik 
Pratama Nusa Medika Ajung, Jumat 
(20/07).

Alumnus ITS Surabaya ini meng-
harapkan kehadiran klinik baru di 
daerah Ajung ini bisa memenuhi 
kebutuhan akan layanan kesehatan 
yang prima dan berkualitas. Untuk itu, 

seluruh karyawan PT NMU khusus-
nya karyawan Klinik Pratama Nusa 
Medika Ajong untuk terus memberikan 
pelayanan terbaik sekaligus meningkat-
kan nilai perusahaan.

“Nilai perusahaan itu bukan dibuat 
oleh manajemen tetapi dinilai oleh 
masyarakat,”  tegasnya.

Dwi menambahkan ada tiga hal 
yang harus dilakukan agar nilai perusa-

haan itu bagus yang pertama kerama-
han setiap karyawan dan tenaga medis, 
yang kedua adalah pelayanan yang 
berkualitas dan yang terakhir adalah 
pelayanan yang tidak memberatkan 
masyarakat dalam artian bisa terjang-
kau sehingga semua lapisan masyarakat 
menikmati layanan kesehatan yang 

berkualitas. 
Ditempat yang sama, Direktur 

Utama PT NMU, dr Ary Sylviaty 
M.Kes mengatakan klinik Pratama 
Nusa Medika Ajong ini sudah berope-
rasi sejak lama, namun saat itu ha-
nya melayani karyawan, keluarga 
karyawan,pensiunan dan keluarga pen-
siunan Kebun Ajung Gayasan. Tetapi 
seiring dengan tingginya kebutuhan 

masyarakat akan layanan 
kesehatan maka manajemen 
PT NMU mengembangkan 
layanan dengan melengkapi 
layanan yang ada dengan 
layanan rawat inap.

“Awal tahun 2018, 
klinik ini sudah melayani 
masyarakat baik peserta 
BPJS maupun peserta non-
BPJS,” kata perempuan 
berhijab ini. 

Mantan Kepala RS Ga-
toel ini menjelaskan selain 
ada poli umum dan poli gigi, 
klinik yang berada di Jl. MH 
Thamrin no. 39 Ajung Jem-

ber juga dilengkapi dengan unit gawat 
darurat, laboratorium dan rawat inap 
sebanyak 15 tempat tidur.

“Tiga tempat tidur untuk kelas VIP 
dan 12 tempat tidur kelas 1 sampai 
kelas 3,” pungkas perempuan yang 
pernah memimpin RS HVA Toeloen-
gredjo ini.

Perluas Layanan, 
PT NMU Resmikan 
Klinik Baru di Jember
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Kebutuhan akan layanan kesehatan berkualitas 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya 
masyarakat Jember di Kecamatan Ajong. Melihat 
peluang tersebut, PT Nusantara Medika Utama 
membuka dan meresmikan Klinik Pratama Nusa 
Medika Ajung yang dilengkapi dengan rawat inap. 

 Direktur Utama PT NMU, dr Ary Sylviaty M.Kes menerima potongan 
tumpeng dari Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo.
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terkait penugasan pembelian ko-
moditas Perum BULOG, saat ini sudah 
mulai diberlakukan sistem  satu arah 
lewat Kementerian BUMN. Langkah itu 
untuk menghindari tumpang tindih tugas 
pokok dan fungsi BULOG.

Dalam sambutannya pada acara Pem-
belian Gula Petani oleh Perum BULOG 
di Gedung Pertemuan PG Gempolkrep, 
Rabu (25/07), Dwi menyampaikan rasa 
terima kasihnya kepada semua pihak 
yang terkait sehingga gula 
petani akhirnya dapat ter-
fasilitasi dengan baik dan 
optimal.

“Kami selaku produsen 
akan terus berkomitmen 
meningkatkan dan menjaga 
kualitas gula agar Perum BU-
LOG tidak kesulitan menjual 
gula, apalagi mulai hari ini, 
Perum BULOG akan menjual 
gula milik petani,” kata Dwi.

Dwi menambahkan pa-
sok bahan baku tebu di PTPN 
X ini, 95 persen berasal 
dari tebu rakyat. Kebijakan 
pembelian gula milik petani oleh Perum 
BULOG ini memberikan kepastian bagi 
petani tebu dalam penjualan gula se-
hingga petani tebu bisa lebih fokus dalam 
peningkatan produktivitas kebunnya.

Di tempat yang sama, Direktur Penga-
daan Perum BULOG Bachtiar Utomo 
mengatakan penjualan tersebut adalah 
rangka mengamankan harga gula lokal 
di tingkat petani dan harga di tingkat 
konsumen, serta penguatan stok gula 
nasional. “Perum BULOG telah menerima 
penugasan Pemerintah untuk menyerap 
gula dari tebu rakyat yang digiling di PG 

BUMN, yang sesuai standar kualitas SNI 
dengan harga Rp9.700,” terang Bachtiar.

Menurut Bachtiar, penugasan ini 
diputuskan dalam Rapat Koordinasi Ter-
batas Tingkat Menteri Bidang Perekono-
mian tanggal 17 Juli 2018 dengan agenda 
Pembahasan Kebijakan Gula dan Beras. 
Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi 
terbatas tersebut, Kementerian BUMN 
memerintahkan kepada Perum BULOG 
untuk segera melaksanakan penugasan 
pemerintah untuk melakukan pembelian 
gula petani dengan harga netto sebesar 

Rp9.700 per kg sampai dengan bulan 
April 2019.

“Kami berharap bahwa urusan pa-
ngan, khususnya sembilan pangan pokok 
dapat dikendalikan oleh Pemerintah 
melalui Perum BULOG. Hal ini sejalan 
dengan harapan Presiden RI agar keta-
hanan dan kedaulatan pangan Indonesia 
terjamin,” paparnya. Dia menambah-
kan, dengan dibelinya gula milik para 
petani ini, nantinya bisa memberikan 
kesejahteraan terhadap para petani tebu. 
Diharapkan para petani tebu tetap terus 
menanam tebu.

PTPN X Gandeng Perum BULOG
Untuk kali pertama, pemerintah menjamin pembelian gula 
milik petani. Perum BULOG menyerap 20 ribu ton gula milik 
petani pada musim giling 2018. Penyerapan perdana gula 
petani kali ini terdiri dari gula petani hasil pengolahan PTPN X 
5.000 ton, PTPN XI 5.000 ton dan RNI 10.000 ton dengan harga 
Rp9.700 per kilogram (kg). Diharapkan upaya tersebut dapat 
menjaga harga di tingkat petani maupun konsumen.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan 
penyerahan sertifikat SNI untuk produk 
gula kristal putih PTPN X dari PT Suco-
findo yang kemudian di serahkan ke 
Pe rum BULOG. Penyerapan gula perdana 
sendiri ditandai dengan pemberangkatan 
secara simbolis truk-truk pengangkut 
gula oleh Direktur Pengadaan Perum BU-
LOG Bachtiar Utomo di PG Gempol krep 
Mojokerto. Perum BULOG siap menyerap 
gula petani sampai 600 ribu ton hingga 
April 2019 mendatang. Ada pun untuk 
jumlah total anggaran yang siapkan 
berkisar Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun.

Sesuai dengan kebijakan yang di-
tentukan pemerintah, BULOG Divre 
Jatim melakukan pembayaran perdana 
gula milik petani tebu di lingkungan PT 
Perkebunan Nusantara X. Pada tahap 
pertama BULOG melakukan pembayaran 
senilai Rp 101,6 Miliar untuk 10.477 ton 
gula pada Senin (30/07). Dengan pem-
bayaran tersebut diharapkan petani tebu 

bisa kembali bersemangat. 
”Pembayaran ini membuat 
petani bersemangat lagi, tidak 
perlu resah lagi,” kata Direk-
tur Komersil PTPN X, Slamet 
Djumantoro.

Ia juga menyampaikan 
terima kasih kepada Perum 
BULOG atas sikap responsif-
nya dalam pembayaran gula 
petani. Ini merupakan bentuk 
komitmen sinergi BUMN 
antara Holding Perkebunan 
Nusantara, PTPN X, dan Pe-
rum BULOG dalam mengem-
ban amanah dari Kementerian 
BUMN untuk penyerapan 

gula petani.
Selain itu, PTPN X juga menggandeng 

tim survey independen, PT Sucofindo, 
untuk menganalisa kualitas gula produk-
sinya. Berdasarkan hasil survey tersebut, 
gula produksi PTPN X dinyatakan me-
menuhi SNI sehingga layak dikonsumsi 
oleh masyarakat. Sebelumnya, hasil survei 
dari PT Sucofindo telah diserahkan secara 
simbolis kepada Perum BULOG Divre 
Jatim dengan begitu, Perum BULOG 
tidak akan mengalami kesulitan dalam hal 
penjualan gula ke pasar.

 Dengan bersinergi maka penguatan stok gula nasional segera terwujud
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Dalam proyek tersebut, kapasitas 
giling PG Gempolkrep akan mening-
kat dari 6.500 TCD (ton cane per 
day) menjadi 8.000 TCD. Dengan 
demikian kapasitas giling PTPN X 
juga akan bertambah dari yang sebe-
lumnya 38.500 TCD menjadi 40.000 
TCD. Sementara untuk pabrik bio-
etanol nantinya tidak hanya mem-
produksi fuel grade etanol saja tetapi 
juga Extra Natural Alcohol (ENA) 
grade etanol.

”Kedua proyek yang didanai PMN 
ini sudah lama dinanti-nantikan. 
Setelah melalui tender, pemenang 
kontraktor Engineering Procurement 
Construsction Commisioning (EPCC) 
adalah PT Barata Indonesia,” jelas 
Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo 
Annurogo. Total dana PMN yang 
diperoleh PTPN X adalah sebesar Rp 
975 Miliar, Rp 875 Miliar digunakan 
untuk dua proyek tersebut sedang-
kan sisanya akan digunakan untuk 
pengembangan lahan.

Untuk proyek peningkatan kapa-
sitas PG Gempolkrep akan menyerap 
dana sekitar Rp 743 Miliar dan ditar-
getkan selesai pada 2019. Pekerjaan 

ini melingkupi penggantian peralat-
an proses produksi, pembangunan 
sistem pengolahan gula dengan 
skema defekasi remelt karbonatasi, 
pembangunan boiler, turbin gene-
rator baru, dan penerapan sistem 
automasi.

Peningkatan kapasitas PG Gem-
polkrep menjadi 8.000 TCD secara 
teknis akan mewujudkan pengopera-
sian pabrik secara otomatis, sehingga 
proses giling dapat dikondisikan 
steady state. Selain itu, sistem defeka-
si remelt karbonatasi akan mening-
katkan kualitas produksi gula dengan 
ICUMSA < 100 IU. Dengan adanya 
pengembangan integrated sugar cane 
based industry, PTPN X mempunyai 
potensi peningkatan pendapatan sebe-
sar Rp 150 Miliar/tahun.

Sedangkan untuk pekerjaan EPCC 
di pabrik bioetanol, dana kurang 
le bih Rp 123 Miliar akan digunakan 
untuk membangun fasilitas bisnis 
hilir diantaranya Food Grade CO2 
Recovery Plant, fasilitas redistilasi 
Fuel Grade Ethanol (FGE) menjadi 
Extra Neutral Alcohol (ENA) kapa-
sitas 100 KLPD (Kilo Liter per Day) 
dan modernisasi teknologi proses 
untuk meningkatkan efisiensi peng-

PTPN X Realisasikan Dua Proyek PMN
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X akan segera merealisasikan 
dua proyek off farm senilai Rp 875 Miliar yang berasal dari 
dana PMN (Penyertaan Modal Negara). Dana tersebut 
akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas giling PG 
Gempolkrep dan pengembangan produk pabrik bioetanol.

gunaan bahan baku tetes.
”Mengapa produksi bioetanol PTPN 

X mengarah ke ENA grade? Karena 
harga fuel grade sangat terpengaruh 
harga minyak bumi. Saat harga minyak 
bumi turun, harga fuel grade etanol 
juga akan turun. Untuk mendapatkan 
nilai tambah, maka kami memproduksi 
ENA grade bioetanol yang bisa masuk 
ke industri,” kata Dwi.

Direktur Utama PT Barata In-
donesia, Silmy Karim mengatakan, 
kesempatan ini sekaligus juga untuk 
mengembalikan kejayaan PT Barata 
Indonesia di masa lalu. ”Dulunya di 
zaman Belanda, PT Barata Indone-
sia ini memang dikhususkan untuk 
pabrik gula dan manajemen air,” 
ujarnya.

Dengan terlibat di proyek pem-
bangunan pabrik gula PTPN X, ia 
berharap PT Barata Indonesia bisa 
ikut berperan dalam mendorong 
produksi gula di Indonesia. Begitu 
juga dengan pengembangan pabrik 
bioetanol yang sejalan dengan tren 
renewable energy saat ini.

DIkatakan Silmy, persiapan 
pengerjaan proyek ini sudah dilaku-
kan selama lebih dari enam bulan. Ia 
optimistis tim PT Barata Indonesia 
bisa mengerjakan kedua proyek terse-
but dengan baik. ”Kami punya tech-
nology partner yang juga merupakan 
persyaratan tender itu sendiri. Kita 
sudah berkomunikasi dengan baik 
sehingga harapannya tidak hanya on 
time tetapi juga a head schedule,” 
kata Silmy.

varieTas

 Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo (dua dari kiri) 
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Pt Mitratani Dua Tujuh memasuki usia ke-23 tahun pada 
Sabtu (7/7) yang lalu. Dalam puncak acaranya, berbagai 
kegiatan dilaksanakan antara lain jalan santai yang kemu-
dian ditutup dengan istighosah bersama warga kota Jem-
ber di area pelataran kantor PT Mitratani Dua Tujuh. Usia 
23 tahun tentu bukan usia yang lagi muda bagi sebuah 
perusahaan, berbagai tantangan telah banyak di hadapi 
oleh perusahaan yang bermarkas di Mangli, Jember ini. 

Direktur Utama Mitratani Dua Tujuh, Guntaryo Tri 
Indarto menjelaskan bahwa untuk perayaan HUT ke-23 
tahun kali ini pihaknya tidak mengadakan acara yang 
berlebih. Ia justru memilih acara yang sederhana namun 
khidmat dan tentunya dapat dinikmati oleh semua elemen 
masyarakat terutama di Kota Jember.

“Perayaan kali ini kami dedikasikan kepada warga 
kota Jember dan sekitarnya, karena sejauh ini Mitratani 
Dua Tujuh tidak pernah kesulitan untuk mendapatkan 
dukungan dalam menjalankan operasional perusahaan. 
Khususnya terkait transportasi, tenaga kerja, dan perusa-
haan pendukung, atau lainnya. Mitratani Dua Tujuh pun 
menjadi salah satu penggerak perekonomian yang ada di 
Kota Jember,” jelasnya.

Dalam pergantian umur yang baru inipun, Mitra-
tani Dua Tujuh juga menyadari betapa pentingnya sup-
port dari seluruh mitra bisnis atau stakeholder. Itu sebab-

nya mereka ingin tumbuh dan berkembang bersama.
“Sebuah perusahaan yang semakin lama semakin besar 

maka peranan dari pada sinergi satu dengan yang lain 
me ru pakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu di 
mo men ulang tahun Mitratani ke-23 ini, mari kita lebih 
me ningkatkan koordinasi dan membangun SDM untuk 
menyongsong kesuksesan bersama,” ujarnya.

Guntaryo berharap ke depan Mitratani ini  semakin lama 
semakin besar. Oleh karena itu peranan dari semua pihak, 
baik itu dari Pemerintah Daerah kemudian masyarakat, 
ling kungan dan karyawan ini dapat bersatu padu untuk lebih 
memperkuat usaha yang ada Mitratani Dua Tujuh.

Peningkatan PenJualan
Sejalan dengan peningkatan permintaan dan perkem-

bangan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, di 
tahun 2018 ini PT Mitratani Dua Tujuh akan membuat 
pabrik baru berkapasitas 10 ribu ton, sehingga totalnya 
menjadi 20.500 ton. Dijelaskan oleh Guntaryo, upaya 
pening katan ini juga dilakukan mengingat permintaan 
pasar yang semakin bertambah.

“Kami sudah merencanakan pembuatan pabrik baru 
berkapasitas 10 ribu ton yang akan dioperasikan akhir 
2019, menyusul meningkatnya permintaan. Mohon doa-
nya agar dalam pembangunan tidak ada halangan sehing-
ga operasionalisasi pabrik baru sesuai dengan jadwal yang 
telah ditetapkan,” jelasnya kembali.

MItratanI Dua tujuh 

Masuki Usia 23 Tahun, Bangun Pabrik 
Baru Berkapasitas 10 Ribu Ton

 Direktur Utama Mitratani Dua Tujuh, Guntaryo Tri Indarto memberikan sambutannya
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SuDah dua kali musim giling, sebagian 
petani tebu binaan Pabrik Gula (PG) Gem-
polkrep menggilingkan tebu varietas baru 
yaitu Varietas Uthong ke PG yang terletak di 
kabupetan Mojokerto tersebut. Tebu varie-
tas Uthong ini berkembang di petani-petani 
wilayah Mojokerto dan tidak diketahui asal-
usulnya, namun karena memiliki sifat-sifat 
yang mirip dengan tebu dari Thailand, maka 
petani-petani menyebut varietas Uthong. 
Varietas tersebut memiliki banyak keung-
gulan bila dibandingkan dengan beberapa 
varietas yang lazim ditanam oleh petani 
tebu di Indonesia. 

Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo 
Annurogo mengungkapkan PTPN X berha-
sil mengembangkan dan membudidayakan 
lima varietas baru yang memiliki keunggu-
lan di bandingkan dengan beberapa va-
rietas tebu yang sudah ada. Kelima varietas 
tersebut adalah Varietas Uthong, Varietas 
JR 02, Varietas JR 03, Varietas ROC 6219 
dan ROC 6243.

“Untuk meningkatkan kualitas dan 
produktivitas kebun tidak ada jalan lain ke-
cuali back to basic yaitu kembali ke kebun,” 
kata Dwi dalam sambutannya pada acara 
Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ber-
sama petani tebu di Kebun Varietas Unggul 
Harapan di Dusun Tambang, Desa Karang 
Jeruk, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, 
Selasa (11/9).

Dwi menambahkan saat ini varietas 
tebu yang ada merupakan varietas yang 
usianya sudah puluhan tahun dengan 
produktivitas dan kualitasnya pun terus 
menurun. Untuk itu, PTPN X terus men-
coba untuk membudidayakan beberapa 
varietas tebu sejak tahun 2012 untuk bisa 
menjadi varietas unggulan.

Di musim giling tahun 2018,  PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X 
sudah mulai menggiling tebu varietas unggul. Tidak hanya memiliki 
rendemen tinggi, tebu varietas unggul yang berhasil ditanam oleh 
petani tebu binaan PTPN X ini memiliki bobot tebu yang berat dan 
mudah ditanam. Tak ayal, kabar tentang varietas unggul ini pun 
menarik DPR RI khususnya Komisi VI untuk mengajak petani tebu 
dari Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso untuk mempelajarinya. 

DPR RI Ajak Petani Tebu Belajar 
Varietas Unggul di PTPN X

“Alhamdulillah, salah satu dari bebera-
pa varietas tersebut adalah Varietas Uthong 
yang sudah kami giling sejak musim giling 
tahun 2017. Tahun lalu, rendemen Varietas 
Uthong ini mencapai 10,35 persen dan 
produksinya 1.553/ hektar,” sebut Heru. 

Varietas Uthong, jelas Heru, memang 
memiliki banyak keunggulan. Antara lain 
rendemennya mencapai 10 persen, dengan 
batang tebu bisa mencapai tinggi 5 meter, 
batangnya masif atau padat, dan jumlah 
ruas bisa mencapai 40 ruas, pohonnya tidak 
mudah roboh, batangnya tidak berbunga, 
dan proses budidaya tidak ribet dan bisa 
ditanam ke semua jenis lahan. 

Ditemui di lokasi yang sama, Wakil 
Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Asman 
Natawijaya mengatakan kabar perihal ke-
berhasilan PTPN X dalam mengembangkan 
varietas unggul sudah menyebar ke seluruh 
nusantara. Untuk itu, dirinya mengajak 
petani tebu dari Banyuwangi, Situbondo 
dan Bondowoso untuk melihat dan belajar 
bagaimana cara budidaya tebu varietas 
unggul baru yang berhasil dikembangkan di 
PTPN X.

“Orang Indonesia itu kalau hanya 
diberitahu saja kurang afdol. Makanya saya 
ajak petani tebu dari Banyuwangi, Bando-
woso dan Situbondo ini untuk melihat dan 
mendengar sendiri testimoni dari petani 
di Mojokerto binaan PG Gempolkrep yang 
sudah berhasil. Kepada Pak Dwi, Pak 
Mustaqim dan Pak Heru, saya minta petani-
petani ini diajari sampai pintar, ya,” kata 
Azam dalam sambutannya. 

Azam juga meminta kepada PG 
Gempolkrep dan petani tebu binaan PG 
Gempolkrep untuk bersedia ber bagai ilmu 
bagaimana cara budidaya tebu varietas ung-
gul yang sudah berhasil dikembangkan di 
lingkungan Mojokerto ini kepada perwaki-
lan petani tebu yang diajaknya berkunjung 
ke Kebun Varietas Unggul Harapan ini. 

Pertemuan yang berlangsung kurang 
lebih selama 1,5 jam ini diakhiri dengan 
kunjungan kebun, dimana rombongan dari 
petani tebu asal Banyuwangi, Situdondo 
dan Bondowoso ini melihat tebu Varie-
tas Uthong di lahan kebun milik Sugeng 
yang sudah tahun kedua menanam tebu 
tersebut.

Dwi juga mengatakan pihaknya sangat 
senang dengan kehadiran dan keinginan 
petani tebu asal Banyuwangi, Bondowoso 
dan Situbondo yang ingin belajar tentang 
varietas tebu unggulan yang berhasil 
dikembangkan oleh petani tebu binaan PG 
Gempolkrep. 

“Kami juga sudah menyiapkan contoh 
bibit yang bisa dibawa pulang dan bapak-
bapak petani bisa melihat tebu varietas ung-
gul yang siap ditebang dalam  waktu dekat,” 
ungkap Dwi. 

General Manager PG Gempolkrep, Heru 
Sinarjanto menerangkan perlu keberanian 
untuk mengaplikasikan varietas baru. 
Pi hak nya sangat bersyukur karena petani 
te bu binaan PG Gempolkrep cukup terbuka 
untuk bersedia menyediakan sebagian dari 
la hannya untuk uji coba beberapa varietas 
yang tengah dikembangkan. 
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Saat ini PTPN X menjalankan 
program T-200 pada 20 tempat di 
10 areal wilayah binaan dengan total 
area 209 hektare. Untuk mencapai 
target tersebut, PTPN X melakukan 
pengawalan terhadap tanaman, bu-
didaya selama pemeliharaan hingga 
mendapatkan produktivitas yang 
diharapkan. 

”Di saat awal mencanangkan pro-
gram ini, banyak yang meragukan. 
Tapi kita melihat sendiri, dari taksasi 
yang ada sudah mencapai 180 ton 
per Ha, brix 15 persen dan rendemen 
8,5-9 persen,” kata Direktur Utama 
PTPN X Dwi Satriyo Annurogo saat 
panen perdana di Kebun Kendal, 
Wilayah Pabrik Gula Watoetoelis. 
Program T-200 sangat penting 
karena kondisi keterbatasan lahan 
khususnya di Jawa, terlebih lagi di 
PTPN X. 

Hingga 2017, total lahan PTPN X 
ada 57 ribu Ha dan 2018 diharapkan 
meningkat menjadi 60 ribu Ha. Dari 

lahan tersebut produktivitasnya men-
capai 77,7 ton per Ha dengan rende-
men rata-rata 7,8 persen sehingga 
di 2017 dihasilkan produksi gula 
sebanyak 343.747 ton. Seandainya 
progam ini dijalankan di semua lahan 
binaan PTPN X, dengan produktivitas 
di angka konservatif 100 ton per Ha 
dan rendemen 8 persen, maka sudah 
didapatkan produksi gula 456.000 
ton. Artinya ada peningkatan produk-
si gula hingga 13 persen. 

”Program ini diharapkan bisa 
menggairahkan petani. Dengan 
produktivitas 180 ton dan rendemen 
8,5 tentunya sangat menguntungkan 
bagi petani. Di sisi off farm kami 
akan siapkan pabrik kami sebaik-
baik nya. Kami ingin membuka wa-
wasan bahwa dengan budidaya yang 
baik, tebu ini bidang usaha yang 
prospektif,” tuturnya. Diharapkan 
program ini bisa menjadi gerakan 
sehingga bisa lebih menyeluruh. 

Direktur Tanaman Semusim 
Holding Perkebunan, M. Cholidi 
menambahkan dengan peningkatan 

Panen Perdana 
T-200 Berhasil 
Jawab Keraguan

Dengan semakin berkurangnya lahan, peningkatan 
produktivitas menjadi mutlak. Saat ini PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X tengah mengembangkan program 
T-200 untuk menjawab permasalahan tersebut.

produktivitas saat ini, industri gula 
sebenarnya tidak perlu terlalu risau 
dengan kebijakan stabilisasi harga 
oleh pemerintah. ”Kenapa? Karena 
kepentingan untuk menetapkan 
harga gula begitu rumit. Dari sisi 
produksi, modal utama kita adalah 
HPP (Harga Pokok Produksi). HPP 
kita terlalu mepet ke atas, terlalu 
sempit range-nya dengan harga jual. 
Dari mana kita buat lebar? Ya harga 
pokok di kebun ada dua hal. Pertama 
biayanya jangan terlalu tinggi, kedua 
produksinya yang harus di-geber,” 
tuturnya. Menurutnya, program 
produktivitas ini adalah upaya untuk 
meng-geber produksi agar harga 
pokok bisa ditekan. 

Menurut perhitungannya, jika per 
Ha mengeluarkan biaya Rp 40 ribu 
dengan hasil 10 ribu Kuintal, berarti 
harga pokok petani Rp 40 ribu per 
kuintal. Namun jika produksi bisa 
ditingkatkan hingga 15 ribu kuintal, 
maka harga pokok produksi per kuin-
talnya hanya Rp 26 ribu. Semakin 
tinggi produksinya, akan semakin 
rendah biayanya. 

”Saya sangat mengapresiasi PTPN 
X yang mengutamakan riset. Petani 
sudah tidak perlu khawatir tentang 
pabrik karena sudah ada core sam-
pler,” ujarnya.
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Tebang Perdana Kebun T-200 
Susuhbango Wujudkan Hasil Optimal

32 www.ptpn10.co.id

varieTas

laporan : Sekar arum  

SeBagai upaya meningkatkan 
kinerja, PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X terus mengembangkan 
inovasinya baik di sisi on farm mau-
pun off farm. Salah satu upaya di 
sisi on farm yakni peningkatan 
produktivitas melalui program T-200. 

T-200 sendiri adalah program 
penerapan demoplot guna mencapai 
produksi tebu 200 ton per hektare 
(ha). Pada Masa Tanam 2017/2018 
program T-200 telah diterapkan di 24 
kebun yang tersebar di 10 pabrik gula 
PTPN X, dengan total luasan 209,675 
ha. Program T-200 ini dilatarbela-
kangi adanya keterbatasan lahan 
pengembangan sehingga intensifikasi 
budidaya tebu mutlak dilakukan. 

Tercatat, dari hasil tebang per-
dana kebun demoplot  T-200 di Desa 
Susuhbango, Kecamatan Ringinrejo, 
Kabupaten Kediri pada Sabtu, 30 Juni 
yang lalu mampu menghasilkan hab-
lur lebih dari 16 ton per hektar (ha).

Menurut Direktur Operasional 
PTPN X, Mustaqim adanya program 
T-200 bukan persoalan yang sulit 

ataupun mustahil pasalnya hal ini su-
dah terbukti dan tercapai. Jika seka-
rang rata-rata produktivitas tebu di 
lahan petani PTPN X masih sekitar 70 
ton per hektar, maka panen di lahan 
percontohan ini sudah menunjukkan 
adanya peningkatan tiga kali lipat.

“Saat akan mencanangkan pro-
gram T-200 ini berbagai pertanyaan 
bermunculan apakah kita mampu 
atau tidak. Namun dengan niat yang 
kuat, target produksi tebu 200 ton 
per hektar dapat terlaksana dan hasil 
yang diperoleh optimal,” terangnya.

Mustaqim pun juga sangat men-
gapresiasi kinerja dari para petani 
karena dengan berbagai usahanya 
mulai dari pemupukan yang tepat, 
pengairan yang dicukupi, pemeli-
haraan yang tepat akhirnya membuat 
target produksi tebu 200 ton/ha 
dapat dicapai.

Sementara itu, hadir dalam kes-
empatan tersebut, Tim Pendamping 
Program T-200 dari Balai Penelitian 
Tanaman Pemanis dan Serat, Prof 
Subiyakto Sudarmo. Menurut pria 
berkacamata tersebut pihaknya sangat 
mengapresiasi program T-200 dan 

T-150 yang dilaksanakan di 24 kebun 
di wilayah 10 pabrik gula (PG) dengan 
totol luas sekitar 200-an Ha. Program 
ini dilaksanakan di lahan historis tebu, 
mulai dari daerah delta Sidoarjo, Jom-
bang sampai Dhoho Kediri.

“Tebang perdana di Kediri ini 
dengan produktivitas hablur yang 
dapat mencapai 16 ton/ha, mengin-
gatkan saya pada sejarah emas pabrik 
gula Zaman Belanda tahun 1930. 
Waktu itu dengan luas tebu 200 ribu 
hektar bisa dihasilkan 3 juta ton gula, 
bahkan sebagai negara ekspotir gula 
terbesar setelah Kuba,” ungkap Subi-
yakto.

Ditambahkannya bahwa, dari 
Program T - 200 ini dapat dibuktikan 
bahwa produktivitas hablur 16 ton 
ternyata bisa dicapai, tanpa harus 
menunggu dijajah Belanda lagi.  “Saya 
termasuk orang yang mendukung 
program PTPN X ini, tentunya Insya 
Allah akan membawa perubahan 
pertebuan di Indonesia. Ini tergolong 
langkah yang berani, walau bisa dibil-
ang program nekad tapi penuh keyak-
inan bahwa produktivitas hablur lebih 
10 ton bisa dicapai,” ujarnya.
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 PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X memulai program P10H untuk meningkatkan kualitas bahan baku tebu. Melalui program ini diharapkan bisa 
menghasilkan tebu dengan hablur 10 ton per ha

laporan:   SAP JAyAnti 

PemBenahan di sisi on farm 
tidak hanya dilakukan dengan 
mengejar produktivitas tebu. Namun 
sekarang PTPN X juga telah memulai 
program yang tujannya mendapatkan 
hablur 10 ton per hektare (Ha). 

”Program sebelumnya seperti 
T-200 mengacu pada produktivitas 
tebu, yang penting tebunya banyak. 
Tapi kalau P10H ini dua-duanya, 
produktivitasnya tinggi dan ketika 
ditebang rendemennya juga tinggi. 
Hablur merupakan gabungan dari 
produktivitas tebu kali rendemen. 
Jadi selain bicara kemasakan, kita 
juga bicara kualitas,” tutur Kepala 
Urusan Penelitian dan Pengem-
bangan, Divisi Perencanaan dan 
Pengembangan PTPN X, Wayan Mei 
Purnomo.

Dalam program ini, sasaran yang 
dituju adalah dalam setiap hektare 
lahan bisa diperoleh hablur 10 ton. 
Sedangkan kondisi di lahan-lahan 
PTPN X saat ini rata-rata masih men-

capai 6-8 ton per hektare. 
Untuk mencapai hablur 10, dika-

takan Wayan ada beberapa langkah 
yang ditempuh. Pertama adalah 
pemilihan lahan. Tebu memiliki sifat 
yaitu tanaman yang membutuhkan 
air tetapi tidak sampai tergenang. 
Karena itu lahan yang dulunya 
pengairannya kurang, dilakukukan 
pengeboran atau pencarian sumber 
air. Selain itu, lahan yang ketika hu-
jan pengairannya tidak lancar dibuat-
kan drainase atau pendalaman got. 

Kedua adalah pemilihan bulan 
tanam. Untuk mendapatkan hasil 
yang memuaskan, idealnya tebu 
ditanam di bulan 5-7 atau Mei hingga 
Juli karena pada bulan-bulan terse-
but air masih tersedia dan drainase 
juga lancar sehingga bibit tidak teren-
dam air. Selain itu, suhu tanah juga 
masih di angka 31 derajat yang bagus 
untuk tanaman. Sedangkan setelah 
Bulan Agustus, suhu tanah sudah 
mencapai 35 derajat. 

Yang ketiga adalah pemilihan va-
rietas. ”Ini harus disesuaikan dengan 

PrograM P10h

Upaya Peroleh Tebu Berkualitas
Upaya revitalisasi di bidang on farm terus dilakukan PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X. Untuk memenuhi Bahan Baku 
Tebu (BBT) yang berkualitas, program P10H mulai dijalankan.

ekolokasi. Ada yang tanahnya berat, 
ringan, berpasir atau liat. Kondisi ta-
nah yang berbeda varietas yang digu-
nakan juga akan berbeda,” jelasnya. 

Kelima adalah pemupukan yang 
harus sesuai 5T atau 5 tepat yaitu 
tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis, 
tepat jenis dan tepat cara. Selain itu 
manajemen tebang angkut juga akan 
ditingkatkan sehingga mampu meme-
nuhi standar MBS (Manis, Bersih dan 
Segar). 

Program P10H saat ini telah 
dilakukan di lahan seluas kurang lebih 
716 Ha yang terdiri dari 492 Ha lahan 
TS dan 224 Ha lahan Tebu Rakyat 
(TR). Sebelumnya pada Juni lalu telah 
dilakukan tanam perdana di Kebun 
TR Kalimati, PG Kremboong, Sidoar-
jo. Di lahan tersebut yang ditanam 
adalah varietas tebu PS 862 sejumlah 
4 Ha dan PS 881 seluas 4,6 Ha. 

Selain PTPN X, holding BUMN 
perkebunan juga meminta PTPN 
– PTPN gula lainnya menjalankan 
program serupa. ”PTPN X sudah 
mempelopori program P10H ini dan 
sekarang sudah menjadi program 
Holding. Artinya seluruh PTPN gula 
harus memulai program ini sesuai 
dengan SOP (Standard Operational 
Procedure),” ujar Wayan.

reNdeMeNrencana & ide manajemen
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oleh:   iSti wAhyuti

Selain menghasilkan bibit yang 
berkualitas, proses pembibitan 
tembakau juga harus mempertim-
bangkan efisiensi biaya, waktu dan 
kemudahan dalam pelaksanaan. 
Pembibitan tembakau sistem konven-
sional umumnya berupa bedengan 
dengan sistem bibit cabutan. Model 
pembibitan yang menggunakan benih 
sebar yang ditaburkan diatas beden-
gan ini memiliki beberapa kelema-
han. Antara lain perakaran mudah 
putus, potensi serangan penyakit 
rebah semai tinggi dan batang bibit 
kurang kuat.

Penelitian Tembakau bersama 
dengan Unit Kebun mengembangkan 
pembibitan model polybag dengan 
menggunakan benih yang sudah di-
coating (benih pillen). Pembibitan 
model polybag dianggap mampu 
menjawab kelemahan yang dihadapi 
pada pembibitan model cabutan. 
Namun demikian, mata karya dalam 
proses pembibitan ini sangat banyak 
sehingga memerlukan biaya, waktu 
dan tenaga yang cukup tinggi. Selain 
memerlukan proses sterilisasi, lim-
bah polybag menjadi isu tersendiri.

Menyikapi permasalahan di 
atas, Penelitian Tembakau Jember 
mengembangkan pembibitan tem-
bakau sistem semifloat (SFB) dengan 
prinsip dasar perendaman media 
pembibitan dalam kolam bedengan 
sehingga perakaran dapat berkem-

bang maksimal dalam tray. Dalam 
hal ini dibutuhkan Greenhouse 
sederhana dengan cagak bambu atau 
kayu dan atap plastik putih berfungsi 
sebagai penaung kolam bedengan. 
Kolam bedengan dibuat berjejer 
dengan permukaan dasar kolam rata 
dan tidak bocor, sedangkan ukuran 
bedengan menyesuaikan kebutuhan 
bibit. Untuk mengendalikan jamur 
atau patogen lain terbawa dalam 
air, maka dalam kolam bedengan 
diaplikasi desinfektan. Penggantian 
air dalam kolam bedengan setiap 5 
hari sekali dapat dilakukan oleh 1 – 2 
orang tenaga kerja.

Media pembibitan TS-2 berbahan 
dasar Sphagnum peat moss meru-
pakan bahan organik yang mampu 
menjaga kelembaban dalam media 
sehingga pertumbuhan bibit dan 
perakaran bisa optimal dan seragam. 
Media ini sudah diperkaya dengan 
pupuk yang mengandung hara N, P 
dan K sehingga tidak perlu dilakukan 
aplikasi pupuk awal. Media pem-
bibitan dimasukkan ke dalam tray 
dengan volume 28 cc tanpa melalui 
proses sterilisasi media untuk se-
lanjutnya dimasukkan dalam kolam 
bedengan yang telah diisi air.

Setelah media menyerap air dan 
mulai mengembang, maka benih 
pillen tembakau langsung diletakkan 
diatas media. Pemeliharaan sampai 
bibit siap pindah tanam cukup di-
lakukan oleh 2 orang tenaga kerja. 
Proses seleksi keragaman bibit di-

Pemilihan bibit tembakau yang berkualitas 
merupakan modal awal dalam budidaya tanaman 
tembakau. Bibit yang sehat, seragam, berbatang kuat, 
memiliki perakaran yang banyak dan tinggi batang 
cukup menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Tingkatkan Performa 
Bibit, Kembangkan 
Pembibitan Semifloat

lakukan dengan memilih bibit dengan 
ukuran seragam dan dimasukkan 
dalam boks plastik untuk selanjutnya 
dikirim ke lokasi pertanaman.

ResPon PositiF
Percobaan dilakukan secara berta-

hap mulai skala 3 bedeng hingga 40 
bedeng setara untuk 10 Ha tanaman 
TBN. Bibit tembakau yang dihasilkan 
dari bedengan semifloat telah ditan-
am di lahan pemantapan teknis petu-

Tebu potensi Badan Usaha
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Mashuji, Asisten Manajer Tanaman 
TBN dan NO.

Menurut Agil, bibit hasil beden-
gan semifloat lebih seragam, batang 
kuat dan tidak ada perakaran yang 
putus. “Yang sangat kami sukai, pera-
karan baru selalu muncul meski bibit 
tidak segera ditanam. Terlebih tidak 
ada fase stagnasi 
bibit setelah pindah 
tanam. Performa 
tanaman di lapang 
juga lebih baik” 
tambahnya.

Menurut Dwi 
Aprilia Sandi, Man-
ager Tanaman TBN 
dan NO Kebun 
Ajong Gayasan, 
pembibitan model 
semifloat san-
gat bagus untuk 
dikembangkan. 
Karena selain bibit 
yang dihasilkan 
lebih berkualitas, 
banyak sekali fase 
pekerjaan yang 
dikurangi. “Kita 
bisa memangkas 
penggunaan tenaga 
kerja, biaya dan 
waktu. Dengan 
lifetime tray lebih 
dari 3 tahun, biaya 
pembibitan dapat 
lebih efisien,” lan-
jutnya.

Respon positif 
juga disampaikan 
oleh Erna Anas-
tasia, Pjs General Manager Kebun 
Klaten. Sebagai mantan Kepala Pene-
litian Tembakau Jember dan Klaten 
yang mengikuti proses sejak awal, 
dirinya sangat yakin inovasi ini akan 
diterima praktisi secara luas.

“Kami sudah uji coba di Kebun 
Klaten, dan hasilnya bagus”. Masih 
menurut Erna, sistem pembibitan ini 
lebih sederhana, namun tetap terukur 
dan multifungsi. Greenhouse dapat 
dimanfaatkan sepanjang tahun seba-
gai rumah pembibitan maupun pe-
nanaman tembakau dalam polybag. 
Terlebih jika kolam bedengan dibuat 

permanen, maka biaya pembuatan 
bedengan bisa ditekan seminimal 
mungkin. “Kita bisa memanfaatkan 
tanah-tanah RVO eks gudang penger-
ing yang jumlahnya cukup banyak,’’ 
tambah dia.

“Keuntungan pembibitan sistem 
semifloat ini cukup banyak,” ujar 

Erna lagi. Per-
tama, efisien waktu 
dan biaya karena 
media tanpa ster-
ilisasi dan lang-
sung dimasukkan 
dalam tray. Kita 
bisa memotong 6 
mata karya sejak 
persiapan media 
sampai tata sosis 
di bedengan kon-
vensional. Kedua, 
kebutuhan tenaga 
kerja lebih sedikit. 
Selain pekerjaan 
memasukkan 
media dan sebar 
benih pillen, aktivi-
tas lainnya cukup 
dilakukan oleh 
2 orang tenaga. 
Ketiga, mengurangi 
penggunaan pes-
tisida dan pupuk. 
Aplikasi racun 
semut tidak lagi 
diperlukan. De-
mikian juga dengan 
pupuk awal karena 
media sudah men-
gandung pupuk 
NPK. Keempat, 

mengurangi kegagalan berkecambah 
karena serangan semut dan kesalah-
an penyiraman pada titik kritis perke-
cambahan. Kelima, bibit lebih sehat, 
batang kuat dan seragam. Akar bibit 
tidak putus pada saat pindah tanam 
sehingga mampu menekan potensi 
layu pada fase awal pertumbuhan 
tanaman.

Dengan berbagai kemudahan 
dalam proses pembibitan serta per-
forma bibit dan tanaman yang lebih 
baik, diharapkan dapat meningkat-
kan efisiensi biaya pembibitan dan 
dapat diaplikasikan pada skala luas.

gas lapang Kebun Ajong Gayasan. Uji 
coba skala besar dilakukan pada areal 
tanaman TBN sebanyak 2 penataran 
seluas ± 9 Ha dan lahan tanaman Na 
Oogst Kebun Ajong Gayasan  seluas ± 
2 Ha. Keraguan petugas kebun ter-
hadap keberhasilan inovasi ini sirna 
setelah melihat bibit yang dihasilkan 
lebih seragam, perakaran banyak, 
batang lebih kokoh dan sehat.

“Simpel dan mudah diaplikasikan. 
Bibitnya lebih bagus” menurut Agil 

keuNTuNgaN
PeMbibiTaN sisTeM seMifloaT

PerTaMa
Efisien waktu dan biaya karena 

media tanpa sterilisasi dan 
langsung dimasukkan dalam tray. 
Kita bisa memotong 6 mata karya 

sejak persiapan media sampai tata 
sosis di bedengan konvensional.

kedua
Kebutuhan tenaga kerja lebih 

sedikit. selain pekerjaan 
memasukkan media dan sebar 

benih pillen, aktivitas lainnya cukup 
dilakukan oleh dua orang tenaga.

keTiga
mengurangi penggunaan pestisida 
dan pupuk. aplikasi racun semut 

tidak lagi diperlukan. demikian juga 
dengan pupuk awal karena media 
sudah mengandung pupuk npK.

keeMPaT
mengurangi kegagalan 

berkecambah karena serangan 
semut dan kesalahan penyiraman 
pada titik kritis perkecambahan.

keliMa
bibit lebih sehat, batang kuat dan 
seragam. akar bibit tidak putus 

pada saat pindah tanam sehingga 
mampu menekan potensi layu pada 
fase awal pertumbuhan tanaman.

Tebu
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Memetik Hasil 
di Lingkaran 
Sinergi BUMN
Kenapa perkembangan bisnis berbasis 
digital di era disruption s/d abundance era  
-- bisa tumbuh secara eksponensial ? Kunci 
utamanya adalah sinergi. Alibaba dan 
Amazon, misalnya, bisa tumbuh menjadi 
raksasa marketplace  karena ditunjang 
sinergi bisnis yang luas.  Baik sinergi 
dalam rangka investasi jejaring bisnisnya  
maupun sinergi alam mengakumulasi 
vendor aneka barang yang diawarkan.

aliBaBa bahkan tidak 
hanya menawarkan ba-
rang  melalui online shop-
ping, tapi sudah meluas ke 

banyak cabang jasa, termasuk  sektor 
kesehatan melalui Alibaba Health 
yang bersinergi dengan Merck. Juga 
ada jasa online auction hosting,  on-
line money transfers,  mobile com-
merce dan jasa lainnya yang bersinergi 
dengan banyak pihak. Dengan sinergi 
Alibaba berhasil mencatat net income 
US$9.791 miliar pada  2018 dengan 
total aset US$114.326  miliar.

Maka itu wajar ketika Menteri 
BUMN Rini M. Soemarno mengarah-
kan  seluruh kekuatan badan  usaha 
milik negara untuk bersinergi dalam 
memperkuat dan memperbesar bisnis-
nya. Bahkan konsep yang dibungkus 
dengan thema Sinergi BUMN itu juga 
ditujukan untuk pengabdian BUMN 

kepada bangsa dan negara – termasuk 
kepeduliannya terhadap recovery 
wilayah korban bencana.

Dalam banyak implementasi, 
Sinergi BUMN sudah diterapkan oleh 
sejumlah perusahaan plat merah, baik 
sinergi pemasaran melalui kerjasama 
distribusi, promosi, hingga join gudang 
penyimpanan. Juga sinergi operasion-
al sehingga ada pembagian overhead  
cost secara bersama. Termasuk sinergi 
investasi seperti penggunaan fasilitas 
produksi dan  pembelian bahan baku 
secara bersama,  serta sinergi manaje-
men termasuk melalui pembentukan 
holding dan operasional lainnya.

Sinergi di sini merupakan strategi 
dalam mengembangkan bisnis secara 
bersama-sama. Dengan  sinergi, kerja 
BUMN secara keseluruhan bisa lebih 
efektif, efisien dan tepat-guna. Pro-
gram sinergitas BUMN paling menge-

sankan adalah support pembiayaan 
antar BUMN, baik melalui kredit  
berbunga murah, atau melalui dana 
PKBL. Pembiayaan silang per-program 
antar BUMN ini bukan hanya mengun-
tungkan pihak yang dibiayai, tapi juga 
untuk kepentingan pengembangan 
dana PKBL itu sendiri  -- yang dihara-
pan bisa terus bergulir.

“Sinergi itu bagaimana secara 
bersama-sama bisa meningkatkan nilai 
lebih pada perusahaan (BUMN) dan 
termasuk untuk kepentingan (pengab-
dian kepada) negara dan masyarakat,” 
kata Menteri BUMN Rini M. Soemarno 
dalam satu kesepatan.  “Saya berharap 
agar seluruh BUMN mengetahui dan 
merasakan betapa besar manfaat dari 
pola sinergi,” tambahnya.

Peluang Besar
PT Perkebunan Nusantara X 

sukrosa sajian Utama
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(PTPN X) merupakan salah satu 
bagian dari BUMN yang banyak mera-
sakan manfaat dari implementasi 
Sinergi BUMN.  Bahkan menempat-
kannya sebagai peluang besar. Bukan 
hanya sektor off farm (produksi dan 
pemasaran) yang berpotensi disiergi-
kan, tapi juga peluang bagi 

BUMN lain untuk bersinergi dalam 
mendukung usaha petani mitra di sek-
tor budidaya tebu ( on farm).

Secara keseluruhan PTPN X sudah 
existing bersinergi dengan banyak 
BUMN, diantaranya dengan bank plat 
merah yakni Bank Mandiri, Bank BNI, 
Bank BRI dan Bank BTN pada aspek 
pendanaan usaha petani melalui skema 
PKBL,  KUR dan KKPA. Sementara 
dengan BUMN non-bank lebih banyak 
berupa pinjaman dana PKBL,  dian-
taranya hasil sinergi dengan PT Bio 
Farma, PTJasa Raharja, PT Taspen, PT 

Pembangunan Perumahan (PP),  PT 
Asuransi Jiwasraya,  PT Jasa Marga, 
dan PT Pertamina. Total support pen-
danaan dari sinergi BUMN di atas seki-
tar Rp420 miliar pada TA 2017/2018.

Direktur Utama PTPN X, Dwi Sa-
triyo Annurogo tergolong aktif dalam 
membangun sinergi dengan banyak 
BUMN. Khususnya untuk peguatan 
usaha petani mitra, maupun untuk ke-
seluruhan kepentingan pengembangan 
usaha PTPN X.  “Sinergi adalah kenis-
cayaan untuk menciptakan kekuatan 
dan kedaulatan bersama – dalam 
mendongkrak perekonomian nasional,  
serta pemerataan kesejahteraan,” kata 
Dwi Satriyo kepada  Magz X.

Dwi Satriyo mengakui adanya ban-
yak faktor yag harus diperhatikan oleh 
PTPN X – yang membutuhkan banyak 
support dari kalangan BUMN mela-
lui pola sinergi. Terutama dukungan 

kepada petani mitra, karena mayoritas 
pasokan bahan baku tebu (BBT) ke 
PG milik PTPN X berasal dari petani. 
Sehingga produksi tebu bisa terus 
meningkat dan produksi gula juga ikut 
meningkat, dalam kerangkan kepent-
ingan pangan dan industri nasional.

“Petani mitra harus didukung 
penuh, terutama tiga hal penting 
yang menjadi beban utamanya,  yakni 
solusi pendanaan, sarana pertanian 
dan pupuk, serta solusi penjualan 
produk. Pada tiga aspek itu petani bisa 
menemukan solusinya melaui Sinergi 
BUMN,” kata Dwi Satriyo.

Pada konteks sarana pertanian dan 
pupuk, PTPN X pun bersinergi den-
gan perusahaan sejenis di lingkungan 
BUMN seperti dengan PTPN VII dan 
PTPN XII serta dengan PT RPN (Riset 
Perkebunan Nusantara)  yang mem-
bawai P3GI.  Juga dengan PT Barata 
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Indonesia, PT Petrosida Gresik dan 
PT Gresik Cipta Sejahtera.  Sedangkan 
untuk memenuhi kebutuhan pupuk 
petani, PTPN X bersinergi dengan PT 
Petrokimia Gresik. Dan untuk solusi 
penjualan produk telah dirajut sinergi 
dengan Perum Bulog.

Bukan hanya itu, PTPN X yang 
nota-bene selalu berkomitmen men-
jaga kualitas produk gula kristal putih, 
juga bersinergi dengan PT Sucofindo, 
sehingga produk gula yang direko-
mendasikan untuk dibeli Perum Bulog 
sudah memenuhi standar SNI.  Baik 
gula porsi petani, maupun gula porsi 
PTPN X sendiri.

Dengan Perhutani, PTPN X juga 
bersinergi dalam rangka perluasan la-
han tanaman tebu non-petani melalui 
program agro-forestri . Dalam sinergi 
dengan Perhutani ini,  PTPN X sudah 
mendapatkan tambahan lahan seluas 
664.40 hektar.

Selain itu, PTPN X juga bersinergi 
degan PT Telkom Indonesia untuk 
kepentingan pengembangan infor-
masi teknogi (IT) dan platform digital. 
Masih banyak sederet sinergitas dengan 
BUMN lainnya, baik untuk kepentingan 
PTPX saat ini maupun nanti.

MeMetik Hasil
Sudah banyak manfaat yang dira-

sakan oleh PTPN X dari Sinergitas 
Antar BUMN.  Ibarat kata, sudah 
banyak memetik hasilnya. Baik un-
tuk kepentingan pergulaan nasional, 
maupun untuk kelangsungan usaha 
budidaya tanaman tebu. Bukan hanya 
PTPN X yang bisa memetik hasilnya, 
tapi BUMN mitra sinergi juga memetik 
hasilnya.

CEO Bank BNI Wilayah Surabaya, 
M. Jufri, menyatakan sinergi dengan 
PTPN X bukan hanya wujud nyata 
dalam memperkuat perekonomian 
nasional,  tapi secara langsung justru 
memperkuat portfolio bisnis kedua 
belah pihak. “Kami concern  dengna 
Sinergi BUMN, karena melalui pola ini 
diperoleh manfaat besar yaitu efisiensi 
dan nilai tambah bagi masing-masing 
BUMN,” katanya.

Maka itu, kata Jufri, PT Bank BNI– 
sebagaimana bank plat merah lainnya, 
berkesiapan penuh untuk terus bersin-

ergi dengan BUMN, termasuk dengan 
PTPN X. “Ini juga bagian dari komitmen 
dalam mewujudkan gerakan BUMN 
Hadir untuk Negeri,” tambahnya.

Sejauh ini Bank BNI telah banyak 
bekerja-sama dengan BUMN, ter-
masuk BUMN di lingkungan Holding 
PTPN. Bukan hanya dalam bentuk 
penyediaan faslitas pendanaan modal 
kerja berbunga murah, tapi juga ada 
fasilitas phisik berupa peralatan per-
tanian dari program CSR seperti hand 
tractor, mesin pemotong rumput dan 
cash for work untuk perbaikan saluran 
irigasi.

Bagi Bank BNI, penyaluran kredit 
kepada petani tebu di lingkungan 
PTPN X dinilai sangat aman meski 
tidak mensyaratkan jaminan. Karena 
PTPN X sendiri selain bertindak se-
bagai avalis, juga betindak sebagai off 
taker atas semua produksi gula petani. 
“Maka itu Bank BNI siap untuk terus 
bersinergi melalui layanan dan fasilitas 
transaksi keuangan lainnya.”

Mitra  sinergi PTPN X  lain yang 
juga antusiasme tinggi terhadap 
konsep sinergi adalah PT Taspen 

(Persero). BUMN ini bukan hanya 
memberikan pinjaman kemitraan 
berbunga rendah, tapi juga bersedia 
untuk memberikan pelatihan bagi pen-
ingkatan pengetahuan, keterampilan 
dan profesionalisme para petani tebu, 
khususnya generasi muda petani untuk 
kelangsungan pergulaan nasional.

“Dengan melakukan sinergitas 
diharapkan masing-masing pihak 
(BUMN) bisa bertumbuh lebih cepat,  
karena jalinan bisnis pola sinergi ini 
didukung penuh oleh Kementerian 
BUMN,” kata Kepala Unit PKBL PT 
Taspen, Didik Murdayanto kepada 
Magz X.

Menurut dia, tanpa dorongan Ke-
menterian BUMN, maka perusahaan 
BUMN di level menengah sulit untuk 
berkembang, dan terbukti sejak adan-
ya program sinergi – arah pertumbu-
han bisnis BUMN semakin membaik.  
“Kami senang bersinergi dengan 
PTPN X selama lima tahun terakhir. 
Bagi kami PTPN X adalah avalis yang 
hebat. Semoga kedepan makin banyak 
nominal yang digelontorkan dar PT 
Taspen,” kata Didik.
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Tapi yang terpenting dalah transfer 
knowledge. Karena pelatihan ini ber-
basis teknologi moderen.

“Kami melibatkan tiga divisi dalam 
pelatihan, yakni divisi Quality Assur-
ance, Budidaya,  dan Renbang,” kata 
kata Kepala Urusan Litbang , Divisi 
Renbang PTPN X, Wayan Mei Purn-
omo. “Setelah tiga kali pelatihan yang 
melibatkan sekitar 150 Petani Millenial, 
sudah mulai nampak loyalitas petani 
muda terhadap PTPN X, ” kata Wayan.

Setiap selesai pelatihan, kata 
Wayan, para petani muda biasanya 
membuat grup WA, saling bertukar 
informasi –sehingga timbul keterika-
tan antar petani dengan PG. “Sekarang 
sudah ada komunitas Petani Millenial 
PTPN X dan setiap ada program baru, 
mereka langsung respon,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya pelati-
han ini diharapkan regenerasi dan 
revitalisasi on farm bisa terus berjalan. 
“Karena bagaimana pun bagusnya 
pabrik gula, tapi kalau tidak diikuti 
ketersiadaan BBT,  maka semua akan 
sia-sia,” kata Wayan.

Sementara itu, Kepala Divisi Budi-
daya PTPN X Syahrial Koto,  mengata-
kan  budidaya tebu membutuhkan ker-
jasama dari berbagai pihak agar dapat 
berjalan dengan baik dan menghasilkan 
produk yang berkualitas. Sinergitas 
antar BUMN sudah sangat sesuai 
dengan kebutuhan petani, yakni pembi-
ayaan – terutama UMTT dan peningka-
tan ketrampilan melalui pelatihan.

“Penyaluran kemitraan untuk 
biaya garap dari sinergi BUMN melalui 
PKBL sangat membantu petani, kar-
ena biaya jasanya hanya 3 persen per 
tahun. Angka ini terpaut jauh diband-
ingkan bunga bank yang mencapai 12 
persen,” kata Syahrial.

Selain biaya garap, katanya, ada 
pula dana untuk membantu pembibi-
tan, sehingga sangat membantu petani. 
Selain juga ada beberapa pengerjaan 
fisik, misalnya bantuan normalisasi 
patusan. “Ini penting agar tidak terjadi 
kelebihan air dalam kebun. Tahun ini 
pengerjaan patusan akan dilakukan 
di lingkungan lahan tebu wilayah 
PG Djombang Baru sepanjang 1.500 
meter. Tahun lalu di wilayah PG Gem-
polkrep dan PG Merican.”

PT Jasa Raharja (Persero) juga 
mitra PTPN X yang berperan sama 
seperti PT Taspen, yakni memberikan 
pinjaman kemitraan berbunga ren-
dah, serta berpatisipasi dalam mem-
berikan pelatihan bagi kalangan muda 
petani tebu. BUMN bidang asuransi 
sosial itu seolah “bertugas khusus” 
untuk memberikan dukungan penuh 
bagi produktivitas dan kelangsungan 
pergulaan nasional, khususnya sentra-
sentra pabrik gula yang berada di Jawa 
Timur, including PG yang berada di 
bawah koordinasi PPN X.

”Sinergi kami dengan PTPN X su-
dah berlangsung sekitar delapan tahun 
dengan akumulas kredit kemitraan 
yang disalurkan kepada petani tebu su-
dah sekitar Rp70-an miliar lebih,” kata 
kata Kadiv Keuangan PT Jasa Raharja, 
Triyugara kepada Magz X.

Jasa Raharja juga turut dalam 
peningkatan kapasitas petani muda. 
Pelatihan ini dinilai penting untuk 
kelangsungan produktivitas pergulaan 
nasional.  PT Jasa Raharja juga mem-
fasilitasi petani muda untuk melaku-
kan studi banding ke sentra-sentra 

pergulaan di daerah lain luar Jawa.
“Apa yang dilakukan PT Jasa Ra-

harja ini sesuai dengan tujuan Sinergi 
BUMN untuk Indonesia Lebih Maju.  
Kami berharap sinergi ini bisa terus 
berjalan baik. Dengan penyaluran pin-
jaman kemitraan secara terus menerus 
akan memperteguh vitalitas pergulaan 
nasional,” katanya.

Menjaga kelangsungan
Menjaga kelangsungan budidaya 

tebu dan industri gula adalah kenis-
cayaan bagi PTPN X. Maka itu mem-
persiapkan dan mematangkan kemam-
puan generasi muda petani tebu (di 
bawah usia 40 tahun/Petani Millenial) 
merupakan bagian terpenting. Dukun-
gan sejumlah BUMN untuk pelatihan 
petani muda merupakan sinergi yang 
strategis.

Pelatihan bagi “Petani Tebu Mil-
lenial”  ini sudah tiga kali diseleng-
garakan oleh PTPN X berkat sinergi 
BUMN.  Tujuan pelatihan semata 
untuk regenerasi pergulaan nasional.  
Juga motivasi dalam mebumbuhkan 
karakter petani tebu dalam berbisnis.  

sukrosa



40

PTPN X Magz | voluMe: 029 | EdIsI LIpuTan: JuLI - sEpTEmbEr 2018

www.ptpn10.co.id

Terkait dengan program patusan, 
PTPN X sendiri juga berkontribusi be-
sar terhadap beberapa proyek patusan 
di sejumlah lahan petani di lingkungan 
PG milik PTPN X. “CSR kami banyak 
disalurkan untuk pembangunan patu-
san dan perbaikan sistem irigrasi on 
farm di kebun – kebun milik petani 
binaan. Sedangkan untuk program 
kredit bagi petani, kami sudah beker-
jasama dengan banyak BUMN,” kata 
Sekper & Kadiv PKBL PTPN X, Soeka-
mto Partowijoyo.

Sejau ini, kata Soekamto,  Sinergi 
BUMN dalam bentuk pinjaman PKBL 
untuk biaya garap petani tebu sudah 
disalurkan ke 2500 orang petani. 
Dibandingkan dengan kredit untuk 
petani, kredit PKBL ini banyak memili-
ki keunggulan. Selain itu proses admis-
trasinya juga simpel,  dan suku bun-
ganya rendah.   “Ada beberapa jenis 
pinjaman untuk petani yaitu KKPE, 
KUR dan PKBL,” kata Soekamto.

kePastian Bisnis
Masih banyak hal lain yang diu-

payakan oleh PTPN X untuk kepas-
tian bisnis petani – khususnya untuk 
kelancaran proses produksi (budi-
daya) tebu melalui sinergi dengan 
BUMN lain. Misalnya sinergi dengan 
PT Petrokimia Gresik guna menja-
min kepastian pasokan pupuk. Sebab 
pemupukan tepat waktu adalah syarat 
utama tanaman tebu bisa tumbuh 
dengan baik.

”Petani tebu ini kan berkait dengan 
jaminan ketersediaan gula nasional. 
Tentu akan kami support pasokan 
pupuknya supaya produksi gula na-
sional terjamin. Ini juga bagian pent-
ing dari sinergi BUMN,” kata Manajer 
Penjualan PT Petrokimia Gresik Trudo 
Hangoluan Dugo keada Magz X.

Menurut dia, sebagian Koperasi 
Petani Tebu Rakyat (KPTR) memang 
sudah terakomodir dalam RDKK PT 
Petro Kimia, sehingga bisa mendap-
atkan alokasi pupuk subsidi. Namun 
sebagian lainnya belum mendapat-
kan karena terbatasnya kemampuan 
subsidi dari APBN. Sehingga sebagian 
besar merupakan pupuk non-subsidi.

Kerjasama penyaluran pupuk 
non-subsidi dengan PTPN X merupa-

kan yang pertama kalinya dilakukan 
oleh PT Petrokimi Gresik. ”PTPN X 
menginisiasi terlebih dulu sinergi ini 
dan PTPN X  adala pilot project untuk 
PTPN lainnya,” kata Trudo. ”Kami 
menjalankan Perintah Menteri BUMN 
bahwa sudah tidak boleh ada lagi 
pupuk langka.  Jika ada suatu daerah 
yang mengalami kesulitan pupuk non-
subsidi bisa langsung menghubungi 
kami,” tambahnya.

Sedangkan Direktur Pemasaran PT 
Petrokimia Gresik, Meinu Sadariyo, 
menyatakan sinergi yang dilakukan 
dengan PTPN X adalah untuk saling 
memperkuat bisnisnya. ”Bagi kami, 
sinergi ini peluang untuk memperkuat 
produk non-subsidi di pasar domestik. 
Sedangkan bagi PTPN X tentunya akan 
mendapat pupuk berkualitas, konti-
nuitas pasokan, dan tentunya harga 
yang kompetitif,” kata Meinu kepada 
Magz X.

Sementara itu, untuk jaminan 
(kepastian) pasar gula milik petani, 
PTPN X sudah menjalin sinergi den-
gan Perum Buog. Sinergi ini lebih 
merupakan Kebijakan Pemerintah 
Pusat guna menjaga stabilitas harga 
gula di tingkat petani atau pun di ting-
kat konsumen. 

Kepala Bagian Pengadaan  Perum 
Bulog Divre Jatim, Antok Hariyanto, 
mengatakan kebijakan sinergi den-
gan cara membeli gula petani sudah 
sejalan dengan peran Bulog dalam 
menjaga stabilitas harga komoditas 
pangan.

Perum Bulog mendapat penugasan 
dari Pemerintah untuk melakukan 
pembelian gula petani dengan harga 
netto Rp 9.700/kg sampai dengan bu-
lan April 2019 - berstandar SNI.  “Se-
bagai sahabat petani tebu lokal, kami 
siap membeli gula petani dengan harga 
Rp 9.700 per Kg dengan standar mutu 
SNI,” tegas Antok.

Melalui sinergi ini,  lanjut Antok , 
diharapkan petani tidak bingung lagi 
soal penjualan gulanya,  sehingga bisa 
lebih fokus dalam pengelolaan lahan 
dan budidaya. Harapannya angka 
rendemen dan produktivitas gula 
dapat meningkat setiap periode tanam. 
Meski demikian Antok mengakui 
bahwa pihak Bulog terkendala ter-

batasnya kapasitas gudang, sehingga 
riskan  terjadnya kerusakan gula di 
gudang – gudang penyimpanan yang 
sejatinya untuk gudang beras.

jeMPut Bola
Lantas bagaimana dengan pen-

jualan gula milik PTPN X sendiri. 
Tentu tidak lagi mengandalkan Perum 
Bulog,  karena beban Perum Bulog 
sudah berat dengan membeli seluruh 
gula petani, terlebih kapasitas gudang 
Bulog sangat terbatas. Sementara 
pasar gula sedang tidak kondusif 
karena banjirnya produk gula impor,  
sehingga stok di gudang Bulog terus 
menumpuk.

Terkait hal itu, PTN X melakukan 
srategi pemasaran jemput bola agar 
gula bisa tetap terserap oleh pasar. 
Terlebih di Musim Giling 2018 ada 
ketentuan pemerintah agar gula milik 
(porsi) BUMN dijual secara mandiri 
tanpa melalui Perum Bulog.

Kepala Divisi Pemasaran PTPN X, 
Hera Hertantina,  mengungkapkan 
untuk produksi tahun ini, PTPN X ber-
hasil menjual gula walaupun memang 
jumlahnya belum banyak – karena 
memang harga di pasaran jauh lebih 
rendah dari harga minimal yang telah 
ditetapkan oleh Holding Perkebunan.

“Holding sudah menetapkan harga 
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minimal penjualan gula sebesar Rp 
9.700/kg. Namun kami kesulitan 
menjual meskipun beberapa kali lelang 
digelar,  karena harga di pasaran lebih 
rendah. Sehingga lukuiditas kami 
terganggu. Bahkan para vendor rela 
dibayar dengan cara mereka membeli 
gula kami,” kata Hera.

Selain itu, katanya, terobsan lain 
terus dilakukan dengan dibuatnya ske-
ma harga jual yang progresif mengim-
bangi harga yang terjadi di pasaran.  
Msalnya pembelian gula di atas 5.000 
ton hanya dikenakan harga Rp9.250/
kg. Kemudian pembelian 4.000 ton - 
4.999 ton dikenakan harga Rp 9.400/
kg, pembelian 2.000 ton - 3.999 ton di 
harga 9.500/kg, pembelian 1.000 ton 
- 1.999 ton di harga 9.600/ kg,  dan 
pembelian gula kurang dari 1.000 ton 
dikenakan harga Rp 9.700/kg.

Dengan harga baru tersebut, 
ungkap Hera, seluruh staff di Divisi 
Pemasaran kembali semangat untuk 
menawarkan produk GKP ini ke pem-
beli rekanan PTPN X,  dan mencoba 
untuk menjaring pembeli baru. “Kami 
pun aktif jemput bola, namun harga 
gula di pasar terus menurun dari harga 
Rp 9.100/kg hingga menyentuh harga 
Rp 8.900/kg,” tambahnya.

Selain melakukan berbagai upaya 
agar gula bisa terjual, ungkap Hera, 

upaya lain adalah dilakukannya pen-
jualan gula secara retail kemasan 
dengan merek Gula Dasa Manis. 
Diharapkan gula produksi PTPN X 
musim giling 2018 bisa menjual gula 
riel kemasan bermerek tersebut – den-
gan mengutamakan pola sales online. 
Juga diupayakan sinergi BUMN untuk 
kelancaran penjualannya.

Kembali pada peran penting siner-
gi BUMN, khususnya dalam hal pen-
danaan,  sangat dirasakan manfaatnya 
oleh PTPN X.  Terlebih pembiayaan 
untuk bantuan modal operasional dan 
investasi.

Kepala Divisi Keuangan, 
Moh. Afif Fauzi,  mengatakan sebagai 
perusahaan agro-industri, apalagi 
untuk tanaman semusim seperti tebu,  
maka pabrik gula melakukan proses 
giling tebu hanya selama 5 – 6 bulan 
selama setahun.

“Jadi hasil giling selama 5 – 6 
bulan untuk mencover operasional 
perusahaan selama satu tahun. Cukup 
baik memang. Namun perlu diingat, 
produksi gula sangat tergantung dari 
kualitas bahan baku  dan cuaca. Jika 
kedua hal dapat mendukung baik,  
maka produksi akan ikut naik. Namun 
jika sebaliknya produksipun akan ikut 
terhambat, sehingga cash flow peru-
sahaan terganggu. Hal ini membuat 

perusahaan harus mempersiapkan 
dana cadangan untuk operasional 
perusahaan,” kata Afif.

Dana cadangan tersebut, lanjut 
Afif, bisa diperoleh dari sinergi BUMN 
baik bank maupun non-bank. Di sini-
lah pentingnya sinergi BUMN. “Pro-
gram sinergi BUMN membawa angin 
segar bagi PTPN X, terlebih masalah 
permodalan.”

Seperti beberapa waktu lalu, kata 
Afif,   PTPN X harus melunasi obligasi 
sebesar Rp 700 Miliar.  Melalui sinergi 
BUMN ini akhirnya PTPN X mendap-
atkan pinjaman Medium Term Notes 
(MTN) dari investor,  yakni PT Taspen 
dan Dapenbun sebesar Rp 500 miliar. 
Sisanya yang Rp200 miliar diambil 
dari dana internal perusahaan hasil 
penjualan gula dan tembakau. PTPN X 
juga baru mendapatkan suntikan dana 
untuk modal Rp300 miliar dari BNI 
Syariah.

Pendek kata,  Sinergi BUMN ban-
yak membantu kelancaran operasional 
BUMN secara umum, termasuk yang 
dirasakan PTPN X. Kebijakan yang 
dicanangkan oleh Kementerian BUMN 
di bawah kepemimpinan Rini M Soe-
marno itu menjadi semacam semangat 
baru (ghirah) bagi BUMN untuk terus 
berkembang di tengah ketatnya per-
saingan pasar.
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Direktur Utama PTPN X, Dwi 
Satriyo Annurogo menjelaskan bahwa 
sinergi yang tercipta di lingkungan 
BUMN menjadi hal wajib untuk men-
ciptakan kekuatan dan kedaulatan 
bersama dalam mendongkrak pereko-
nomian nasional serta memperbaiki 
ketimpangan serta memeratakan 
kesejahteraan ekonomi di seluruh 
rakyat di Indonesia.

“Tujuan sinergi BUMN ini 
setidaknya ada dua. Pertama, agar 
setiap BUMN memiliki pemikiran 
yang sejalan terkait visi dan misi 
serta akar dari perusahaan tersebut. 
Dan yang kedua adalah meningkat-
kan manajemen setiap perusahaan 
untuk mendukung perekonomian dan 
kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Dan untuk PTPN X sendiri, sin-
ergi BUMN ini punya peran yang 
sangat penting. Pasalnya sebagai 
perusahaan penyedia jasa pengola-
han tebu menjadi gula banyak faktor 
yang harus diperhatikan. Terlebih 
bagi para mitra dari PTPN X yakni 
para petani tebu. Dimana 95 persen 
pasokan bahan tebu berasal dari 
mereka. Karena itu PTPN X perlu me-
menuhi kebutuhan petani sehingga 
mereka tetap mau menanam tebu dan 
produksi gula dapat meningkat.

Bicara tentang petani tebu send-
iri, ada tiga hal penting yang perlu 
mendapatkan perhatian dan harus 
diberikan solusi penyelesaian antara 
lain terkait pendanaan, sarana perta-

nian dan pupuk, serta kesulitan 
dalam penjualan produk.

Untuk pendanaan bagi 
para petani, PTPN X telah 
bekerja sama dengan Himbara 
(Himpunan Bank Milik Negara) 
yakni Mandiri, BNI, BRI dan 
BTN untuk bantuan pendan-
aan. Dan PTPN X sendiri 
menjadi avalis dari 
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Pentingnya sinergi antar sesama perusahaan BUMN 
(Badan Usaha Milik Negara) menjadi satu hal yang tak 
dapat dipisahkan dalam memajukan perekonomian 
Indonesia. Hal ini pulalah yang melatarbelakangi 
PTPN X untuk bersinergi dengan BUMN lainnya.

Sinergi BUMN Tingkatkan 
Performa PTPN X
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skema pinjaman itu. Adapun skema 
penyaluran dana tersebut adalah 
melalui PKBL, KUR (Kredit Usaha 
Rakyat) dan KKPA (Kredit Kepada 
Koperasi Primer untuk Anggota).

“Sinergi BUMN melalui program 
Kemitraan PKBL telah kami salurkan 
kepada para petani binaan sebesar Rp 
200 milyar untuk tahun 2017/2018. 
Adapun BUMN yang telah beker-
jasama dengan PTPN X yakni PT Bio 
Farma, PT Jasa Raharja, PT Taspen, 
PT Pembangunan Perumahan (PP), 
Asuransi Jiwasraya,PT Jasa Marga, 
PT Pertamina. Dan untuk KUR dan 
KKPA telah disalurkan dari Bank 
Mandiri, BNI, dan BRI sebesar  Rp 
220 Milyar di tahun 2017/2018,” 
jelasnya. 

PTPN X pun juga rajin mengada-
kan pelatihan kepada para petani 
tebu melalui kegiatan PKBL. Hal ini 
guna memotivasi dan transfer knowl-
edge kepada para petani untuk giat 
berbudidaya tebu. PTPN X sendiri 
memiliki jumlah petani tebu seban-
yak 9.000 kelompok tani. Ini meru-
pakan potensi unggul untuk terus 
meningkatkan jumlah areal tanam 
tebu di wilayah PTPN X. Pelatihan 

tersebut merupakan strategi untuk 
memotivasi petani untuk terus 

menanam tebu.
Kedua, hal yang sangat 

dibutuhkan oleh 
petani ada-

lah sarana 
pertanian 
yakni 
bibit dan 
pupuk, 
sejauh ini 

PTPN X 
telah bekerja 

sama dengan 
BUMN lainnya. 

Dwi menerangkan bahwa untuk bibit 
pihaknya telah bekerjasama dengan 
PTPN lainnya seperti PTPN VII dan 
PTPN XII serta dengan PT RPN 
(Riset Perkebunan Nusantara)  yang 
membawai P3GI (Pusat Penelitian 
Perkebunan Gula Indonesia).

Terkait untuk pemenuhan pu-
puk, PTPN X juga telah menggaet PT 

Petrokimia Gresik (PG), anak usaha 
PT Pupuk Indonesia untuk menjalin 
kerja sama. Dan beberapa waktu 
yang lalu telah disalurkan pupuk non 
subsidi sebanyak 278 ton kepada 
para petani tebu yang  tergabung 
dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat 
Indonesia (APTRI) di lingkungan 
PTPN X dan kerja sama tersebut juga 
didukung oleh Himbara (Himpunan 
Bank Milik Negara) dan Bank Jatim, 
“Ini merupakan sinergi untuk saling 
mendukung dan memperkuat bisnis 
di antara perusahaan BUMN,” tan-
dasnya kembali.

Kendala yang dialami oleh para 
petani yang ketiga adalah tentang 
penjualan produk. Menurut Dwi , 
untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut pihaknya telah bekerjasama 
dengan Perum BULOG, hal ini sesuai 
dengan yang diamanatkan Kemente-
rian BUMN dimana Perum BULOG 
diwajibkan untuk membeli gula milik 
petani dengan harga netto sebesar 
Rp 9.700/kg sampai dengan bulan 
April 2019. Dan beberapa waktu yang 
lalu Perum BULOG telah melakukan 
pembayaran senilai Rp 101,6 Milyar 
atas pembelian gula petani sebesar 
10.477 ton.

Kerjasama di Berbagai Lini Usaha
Tak hanya untuk menjawab ke-

butuhan para petani, sinergi BUMN 
juga mencakup berbagai lini usaha 
yang dimiliki oleh PTPN X antara lain 
kewajiban PTPN X untuk menjaga 
kualitas dari gula kristal putih yang 
dihasilkan. Hal tersebut terbukti 
dari angka-angka produksi yang kian 
meningkat di musim giling 2018 ini.

Dengan hal tersebut, PTPN X 
akhirnya menggandeng tim survey in-
dependen yakni PT Sucofindo untuk 
menganalisa kualitas gula produksin-
ya. Berdasarkan hasil survey tersebut, 
gula produksi PTPN X dinyatakan 
memenuhi SNI sehingga layak dikon-
sumsi oleh masyarakat. Hasil survey 
dari PT Sucofindo telah diserahkan 
secara simbolis kepada Perum BU-
LOG Divre Jatim pada acara Pembe-
lian yang lalu. Dengan begitu, Perum 
BULOG tidak akan mengalami ke-
sulitan dalam hal penjualan gula ke 

pasar.
Untuk peningkatan produktivitas 

dan memenuhi kebutuhan bahan 
baku tebu di musim giling, PTPN X 
berusaha keras untuk meningkatkan 
produktivitas kebun yang. Salah sa-
tunya dengan melakukan kerjasama 
agroforestri dengan Perum Perhutani 
Jawa Timur. Dengan adanya ker-
jasama agroforestri dengan Perum 
Perhutani Jawa Timur, PTPN X 
mendapatkan tambahan lahan seluas 
664,40 hektar di kawasan Jombang, 
Mojokerto, Bojonegoro dan Blitar.

Di bidang off farm atau kinerja 
pabrik, PTPN X juga telah melaku-
kan sinergi dengan BUMN lain yang 
memang profesional di bidangnya 
antara lain PT Barata Indonesia, PT 
Riset Perkebunan Nusantara (RPN), 
PT Gresik Cipta Sejahtera (GCS), PT 
Petrosida Gresik untuk pemenuhan 
peralatan pabrik dan jasa konstruksi. 
Untuk informasi teknogi (IT) yang 
juga menjadi faktor terpenting dalam 
keberlangsungan perusahaan PTPN X 
menggandeng PT Telkom Indonesia 
untuk bersinergi.

Ke depan, jelas Dwi kembali 
bahwa saat ini pihaknya telah men-
jajaki kerjasama dengan BUMN 
lainnya seperti melaksanakan tender 
proyek PMN, dimana sebagian besar 
peserta tender adalah BUMN. Selain 
itu PTPN X juga menjalin kerjasama 
dengan PT SIER untu mengembang-
kan aset yang tidak produktif, serta 
melakukan penjajakan dengan Hotel 
Indonesia Group untuk lebih mem-
perkenalkan berbagai produk yang 
dimiliki PTPN X.

“Dengan berbagai kerjasama yang 
telah terjalin ataupun akan terjalin 
membuktikan bahwa dengan adanya 
sinergi tersebut semakin memperteg-
uh kinerja BUMN yang sudah ada 
dalam melaksanakan pekerjaan nyata 
sebagai agen ekonomi pembangunan. 
Ini yang saya apresiasi, terima kasih 
banyak atas semua bantuan dan ker-
jasama yang telah dilakukan dengan 
PTPN X. Semoga dengan adanya 
sinergi BUMN akan mampu mening-
katkan performa PTPN X ke depan,” 
pungkasnya.

sukrosa
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laporan:   SiSkA PreStiwAti 

SeBagai salah satu bagian BUMN, 
PT Perkebunan Nusanatara (PTPN)  
X menjalin kerjasama dengan 
BUMN lainnya. Manfaat yang sinergi 
BUMN ini tak hanya untuk lembaga 
yang bekerjasama tetapi juga untuk 
masyarakat luas, khususnya petani 
tebu binaan PTPN X.

Sekretaris Perusahaan dan PKBL 
PTPN X, Soekamto Partowijoyo men-
gatakan dana Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) dari PTPN X lebih 
banyak disalurkan untuk pemban-
gunan patusan dan perbaikan sistem 
irigrasi on farm di kebun petani tebu 
binaan. Untuk besaran anggarannya, 
pada tahun 2017 sebesar Rp 300 juta 
dan untuk tahun 2018 sebesar Rp 
500 juta. 

“Sedang untuk program kredit 
untuk pembiayaan biaya garap bagi 
petani, kami bekerjasama dengan 
BUMN lainnya,” kata Soekamto 
ditemui di ruang kerjanya di Kantor 
Pusat PTPN di Jalan Jembatan Mer-
ah, Surabaya beberapa waktu lalu.

Mantan General Manager PG 

Lestari ini menambahkan untuk masa 
tanam (MT) 2017-2018, sedikitnya 
PTPN X bersinergi dengan delapan 
BUMN, yaitu PT Bio Farma (Persero) 
sebesar Rp 7 miliar, PT Jasa Raha-
rja sebesar Rp 30 miliar, PT Taspen 
(Persero) sebesar Rp 45 miliar, PT 
Pembangunan Perumahan (PT PP)  
(Persero) sebesar Rp 34,5 miliar, PT 
Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 10 
miliar, PT Jasa Marga sebesar Rp 
25 miliar, PT Pertamina sebesar 50 
miliar dan PT BNI sebesar Rp 200 
miliar. 

“Untuk tujuh BUMN, PTPN X 
sebagai executor artinya dana terse-
but diserahkan ke PTPN X dan kami 
yang menyalurkan ke petani, sedang 
untuk PT BNI kerjasama ini menggu-
nakan sistem chanelling artinya BNI 
yang langsung memberikan pinjaman 
ke petani, sedangkan PTPN X hanya 
sebagai sumber data,” terang dia. 

Soekamto menambahkan pro-
gram sinergi BUMN yang dikucurkan 
dalam bentuk pinjaman PKBL untuk 
biaya garap petani tebu ini sudah 
disalurkan ke lebih dari 2.500 orang 
petani. Dibandingkan dengan kredit 

sukrosa

Sebagai perusahaan milik negara, BUMN tidak hanya mengejar 
laba semata, namun juga dituntut untuk bisa memberikan 
sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan 
menambah pendapatan bagi negara, serta harus bermanfaat 
bagi masyarakat. Sinergi antar lembaga BUMN diharapkan 
mampu menghadirkan BUMN secara nyata untuk masyarakat.

Wujud Hadirnya BUMN untuk Petani
untuk petani, kredit PKBL ini banyak 
memiliki keunggulan. Selain proses 
admistrasinya yang simpel juga suku 
bunga yang sangat rendah sehingga 
bisa membebani petani. “Ada bebera-
pa jenis pinjaman untuk petani yaitu 
KKPE, KUR dan PKBL,” sebutnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan untuk 
KKPE pada tahun 2015, suku bun-
ganya sebesar 9 persen, untuk KUR 
pada tahun 2016 suku bunganya 7 
persen sedang untuk PKBL pada 
musim tanam 2017-2018 suku bunga 
hanya 6 persen dan untuk MT 2018-
2019 suku bunga hanya 3 persen. Di 
sisi administrasi, untuk KUR , ada 
beberapa persyaratan yang harus 
dipenuhi mulai dari petani harus 
memiliki NPWP, harus bebas dari 
BI Checking dan beberapa persyara-
tan lainnya yang sulit dipenuhi oleh 
petani. Sedang untuk kredit PKBL, 
syaratnya sangat mudah antara lain 
lahan ada di wilayah kerja PTPN X, 
fotokopi KTP dan KK, serta adanya 
jaminan untuk mengirim tebu ke PG.

“Untuk besaran kredit sebesar 
Rp 25 juta/hektar dan setiap tahun 
petani bisa mengajukan kredit. Se-
dang untuk KUR, pinjaman mulai 
dari Rp 25juta hingga Rp 500 juta 
tapi hanya bisa diajukan sekali seu-
mur hidup,” paparnya.

PTPN X bekerjasama dengan 
Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Ja-
tim untuk mempermudah memberi-
kan kredit kepada petani tebu. Soeka-
mto juga menambahkan kredit untuk 
biaya garap bagi petani sangatlah 
penting karena selama ini petani tebu 
tidak mendapatkan subsidi pupuk 
seperti halnya petani padi, jagung 
dan kedelai. Selain itu, setiap tahun 
ada kenaikan tenaga kerja di kebun 
dan tata niaga pergulaan nasional 
juga dinilai belum bisa mendukung 
petani tebu. 

Selain disalurkan dalam bentuk 
kredit, sambung Soekamto, dana dari 
sinergi BUMN juga disalurkan dalam 
bentuk pelatihan untuk meningkat-
kan pengetahuan dan keterampilan 
petani dalam budidaya tebu.

 soekamto Partowijoyo
SEKREtARiS pERUSAHAAn dAn pKBL ptpn X
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PTPN X Perkuat Pembiayaan 
melalui Mitra Strategis

sukrosa

Budidaya tebu membutuhkan kerjasama dari 
berbagai pihak agar dapat berjalan dengan baik dan 
menghasilkan produk yang berkualitas. Melalui sinergi 
BUMN yang dijalankan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X dengan beberapa pihak, petani bisa mendapatkan 
kemudahan dalam menjalankan usaha taninya.

laporan:   SAP JAyAnti

Dari sisi budidaya ada beberapa 
program kemitraan yang dijalankan. 
Salah satunya adalah kemudahan da-
lam hal pembiayaan. Baik itu untuk 
kredit penggarapan lahan atau biaya 
garap maupun UMTT (Uang Muka 
Tebu Terrtimbang) pada awal musim 
giling. 

”Bantuan ini sangat sesuai dengan 
kebutuhan petani,” ujar Kepala Divisi 
Budidaya, Syahrial Koto. Untuk biaya 
garap, rata-rata dana yang disalur-
kan setiap tahunnya mencapai Rp 
120 Milyar. Jika tahun lalu realisasi 
penyaluran dana PKBL untuk biaya 
garap mencapai Rp 124 milyar, tahun 
ini direncanakan akan cair sekitar Rp 
121 milyar. 

Dikatakan Syahrial nilai tersebut 
sekitar 5 persen dari total kebutuhan 
kredit PTPN X yang luas lahannya 
mencapai 65 ribu Ha. Dana yang 
disalurkan tersebut setidaknya bisa 
dimanfaatkan untuk sekitar 8.000 
Ha lahan PTPN X. Sementara sisanya 
dipenuhi dari dana KUR (Kredit 
Usaha Rakyat) yang disalurkan oleh 
perbankan. 

Adanya penyaluran dana biaya 

garap dari BUMN lain melalui PKBL 
ini sangat membantu petani karena 
biaya jasanya hanya 3 persen per 
tahun. Angka tersebut tentu terpaut 
jauh jika dibandingkan dengan bunga 
bank yang bisa mencapai 12 persen 
per tahun. 

Selain untuk biaya garap, ada pula 
dana untuk membantu pembibitan. 
”Dana ini digunakan untuk membeli 
bibit dan penggarapan hingga mulai 
tanam. Jika untuk biaya garap wak-
tunya satu tahun, untuk pembibitan 
ini hanya membutuhkan waktu 6-7 
bulan dan anggarannya pun tak 
terlalu besar. Hanya sekitar Rp 700 
juta,” jelasnya. 

Bantuan lain yang disalurkan 
berkat adanya kerjasama dengan pe-
rusahaan pemerintah lainnya adalah 
beberapa pengerjaan fisik. Misalnya 
saja bantuan normalisasi patu-
san. Hal ini penting untuk 
melancarkan air sehingga 
tidak terjadi kelebihan air 
dalam kebun. 

Tahun ini penger-
jaan direncanakan akan 
dilakukan di Pabrik Gula 
Djombang Baru dengan 
panjang dengan panjang 

patusan 1.500 M dengan biaya sekitar 
Rp 40-50 juta. Tahun lalu pekerjaan 
serupa dijalankan pula di G Gem-
polkrep dan PG Merican. 

Syahrial mengatakan, sejauh 
ini dampak penyaluran PKBL yang 
difasilitasi oleh Divisi Budidaya 
membawa pengaruh positif bagi 
petani. Misalnya saja dengan adanya 
bantuan biaya garap. Dengan biaya 
bunga lebih rendah maka HPP akan 
bisa ditekan sehingga budidaya akan 
lebih efisien. 

”Di bank ketepatan waktu pem-
bayaran dan persyaratannya lebih 
ketat. Sedangkan jika melalui PKBL 
akan lebih mudah karena ada PTPN 
X sebagai avalis,” ujarnya. 

Dengan adanya bantuan per-
modalan, diharapkan masa tanam 
bisa tepat, pemberian pupuk juga bisa 
diberikan sesuai kebutuhan tanaman 
dan pengeluaran petani bisa dilaku-
kan secara bertahap sesuai dengan 
kemajuan pengerjaan. 

Jika saat ini dana PKBL yang 
disalurkan melalui Divisi Budidaya 
masih berkisar untuk biaya garap dan 
pembangunan fisik, tidak menutup 

kemungkinan nantinya 
akan ada kerjasama 

untuk pengadaan 
implemen.

45www.ptpn10.co.id

seJauh ini Dampak penyaluran pkBl yang DifasiliTasi 
oleh Divisi BuDiDaya memBaWa pengaruh posiTif Bagi 
peTani. misalnya saJa Dengan aDanya BanTuan Biaya 
garap. Dengan Biaya Bunga leBih renDah maka hpp akan 
Bisa DiTekan sehingga BuDiDaya akan leBih efisien. 

 syahrial koto
KEpALA diviSi BUdidAYA
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Peran penting sinergi BUMN juga dirasakan oleh PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X terlebih untuk bantuan 
modal operasional dan investasi. Dengan menggandeng 
Himbara (Himpunan Bank Negara) yakni Mandiri, BRI dan 
BNI , PTPN X dapat melakukan kegiatan bisnisnya.

oleh: Sekar arum C.m 

kePala Divisi Keuangan, 
Moh. Afif Fauzi mengutarakan bahwa 
sebagai perusahaan agro industri ter-
lebih untuk tanaman semusim yakni 
tebu, pabrik gula melakukan proses 
giling tebu hanya selama 5 -6 bulan 
saja selama setahun, dikarenakan 
tanaman tebu yang menjadi bahan 
baku utama dalam proses produksi 
ini hanya bisa dipanen setahun sekali. 
Sehingga pendapatan hanya diper-
oleh pada proses giling tersebut.

“Jadi bisa dibilang hasil giling 
selama 5 – 6 bulan tersebut untuk 
menutup operasional perusahaan 
selama satu tahun. Cukup baik 
memang, namun perlu diingat jika 
produksi tebu sangat tergantung den-
gan kualitas bahan baku dan cuaca. 
Jika kedua hal tersebut dapat men-
dukung dengan baik maka produksi 
akan ikut naik, namun jika sebaliknya 
produksi pun akan ikut terhambat, 
sehingga cash flow perusahaan 

menjadi terganggu hal ini membuat 
perusahaan harus mempersiapkan 
dana cadangan untuk operasional 
perusahaan ,” terangnya.

Dana cadangan tersebut, lanjut 
Afif, merupakan dari dana kredit 
yang diberikan oleh Himbara dalam 
hal ini Mandiri, BNI,  BUMN lainnya 
serta investor lainnya dengan syarat 
dan ketentuan yang telah disepakati 
sebelumnya. 

“Sinergi BUMN ini tentunya 
membawa angin segar bagi PTPN X, 
terlebih masalah permodalan. Mela-
lui sinergi BUMN ini akhirnya PTPN 
X mendapatkan pinjaman Medium 
Term Notes (MTN) dari investor 
yakni PT Taspen dan Dapenbun sebe-
sar Rp 500 Miliar. Dan sisanya sebe-
sar Rp 200 Miliar diambil dari dana 
internal perusahaan hasil penjualan 
gula dan tembakau. PTPN X juga 
baru mendapatkan suntikan dana 
untuk modal sebesar Rp 300 Miliar 
dari BNI Syariah,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, sinergi BUMN 

PTPN X Susun 
Restrukturisasi 

Finansial 

sukrosa

yang ada saat ini juga sangat mem-
bantu dalam kredit investasi  jangka 
panjang yang diberikan oleh Bank 
Mandiri sebesar Rp 950 Miliar dan 
Rp 50 Miliar dari Bank BRI.

Saat ini PTPN X berperan sebagai 
avalis untuk kredit yang diberikan 
Himbara kepada para petani sebagai 
modal kerja penanaman budidaya. 
Terkait skema penyaluran dana 
tersebut adalah melalui KUR (Kredit 
Usaha Rakyat) dan KKPA (Kredit 
Kepada Koperasi Primer untuk Ang-
gota) sebesar Rp 400 Miliar untuk 
tahun 2016 -2021. Dan juga bantuan 
dari Bank Jatim sebesar Rp 175 
miliar.

Saat ini, PTPN X juga tengah 
menyusun RKAP untuk tahun 2019. 
Susunan restrukturisasi finansial  
menjadi hal utama yang menjadi 
perhatian semua jajaran di PTPN X 
saat ini. Yang pasti peningkatan laba 
menjadi fokus PTPN X ke depan. 
Selain itu, yang menjadi prioritas 
adalah upaya memilah dan me-
review pengajuan pengadaan barang 
dari unit.

“ Jangan sampai pembelian terse-
but tidak bisa dimanfaatkan dengan 
baik, sehingga perusahaan dapat 
mengelola cash flow dengan baik,” 
ungkap Afif.
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laporan:   SiSkA PreStiwAti 

BerBeDa dengan tahun lalu, 
pemerintah membuat kebijakan baru 
untuk tata niaga gula kristal putih 
pada musim  giling tahun 2018 ini. 
Semua BUMN Gula harus menjual 
gula produksi mereka secara mandiri. 
Sementara Perum Bulog memiliki 
kewajiban untuk membeli semua gula 
milik petani.

Kepala Divisi Pemasaran PTPN X, 
Hera Hertantina mengungkapkan un-
tuk produksi tahun ini, PTPN X ber-
hasil menjual gula walaupun memang 
jumlahnya belum banyak karena me-
mang harga di pasaran jauh di bawah 
harga minimal yang telah ditetapkan 
oleh Holding Perkebunan.

“Holding sudah menetapkan 
harga minimal penjualan gula sebesar 
Rp 9.700/kg, beberapa kali diadakan 
lelang namun gagal karena harga 
di pasaran lebih rendah,” kata Hera 
ditemui di ruang kerjanya di Kantor 

Pusat PTPN X Jl. Jembatan Merah, 
Surabaya.

Hera menceritakan di awal musim 
giling, tepatnya Bulan Mei, PTPN X 
berhasil melakukan penjualan gula 
terbatas sebanyak 2.000 ton gula 
dengan harga Rp 9.725/kg. Di Bulan 
Juni, PTPN X pun berhasil menjual 
gula sebanyak 3.000 ton gula dengan 
harga yang sama yaitu Rp 9.725/kg.

“Pasca Hari Raya Idul Fitri harga 
gula mulai turun dan terus menu-
run,” ungkap Hera.

Hera menambahkan di Bulan 
Agustus, harga gula terus menurun 
bahkan mencapai ke harga Rp 9.250/
kg. Untuk itu, seluruh PTPN milik 
BUMN melakukan kordinasi dengan 
Holding Perkebunan terkait harga 
gula yang terus merosot. 

“Pada tanggal 14 Agustus 2018, 
Holding Perkebunan mengeluarkan 
kebijakan terkait revisi harga jual 
gula dari harga Rp 9.700/kg menjadi 
Rp 9.250/kg untuk pembelian gula 

Tahun ini, tata niaga gula kristal putih di pasaran menghadapi 
beberapa tantangan. Untuk itu, Divisi Pemasaran PTPN X 
melakukan berbagai upaya jemput bola agar gula bisa terjual.

Berharap Strategi Kemitraan Pasar
dengan kuantum minimal 5.000 ton,” 
ujarnya.

Hera menjelaskan kebijakan 
tersebut juga menjelaskan bahwa 
pembelian gula sebanyak 4.000 ton 
hingga 4.999 ton dikenakan harga Rp 
9.400/kg, sedang untuk pembelian 
sebanyak 2.000 ton hingga 3.999 ton 
seharga 9.500/kg, untuk pembelian 
gula sebanyak 1.000 ton hingga 1.999 
ton seharga 9.600/ kg dan pembelian 
gula kurang dari 1.000 ton dengan 
harga Rp 9.700/kg.

“Kami pun aktif jemput bola, mu-
lai dari menghubungi para rekanan 
pembeli gula baik by phone maupun 
pertemuan intens dan menghubungi 
koperasi karyawan di setiap unit 
usaha. Tiap hari kami menghubungi 
para pembeli namun harga gula terus 
menurun dari harga Rp 9.100/kg 
hingga menyentuh harga Rp 8.900/
kg,” imbuhnya.

Selain melakukan berbagai upaya 
agar gula bisa terjual, ungkap Hera, 
upaya yang lain adalah penjualan 
gula secara retail dengan merek Gula 
Dasa Manis, diharapkan gula produk-
si PTPN X di musim giling 2018 bisa 
terjual di tahun ini.

sukrosa

 Proses pengemasan gula Dasamanis
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Anak muda menjadi harapan bagi kelangsungan budidaya 
tebu. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X bersama 
sejumlah instansi menggelar pelatihan agar semakin 
banyak petani muda yang tertarik menanam tebu.

laporan:   SAP JAyAnti

regeneraSi di bidang pertanian 
sudah menjadi kebutuhan. Kehadiran 
petani-petani muda diharapkan menjadi 
jaminan akan keberlangsungan budidaya 
tebu di masa yang akan datang. 

Petani milenial, itu adalah sebutan 
yang disematkan PTPN X kepada petani-
petani dengan usia di bawah 40 tahun. 
Saat ini, perusahaan perkebunan yang 
memiliki core business di produksi gula 
ini tengah fokus untuk menggarap petani 
muda agar tetap setia menanam tebu. 
Salah satunya melalui program pelatihan 
yang sudah diselenggarakan beberapa 
kali. 

”Pelatihan Petani Tebu Milenial 
sudah tiga kali kami selenggarakan. Per-
tama PTPN X menyelenggarakan sendiri. 
Yang kedua dan ketiga menggandeng 
sesama BUMN yaitu PT Jasa Raharja 
dan PT Taspen,” kata Kepala Urusan 
Penelitian dan Pengembangan, Divisi 
Perencanaan dan Pengembangan PTPN 
X, Wayan Mei Purnomo. Dalam setiap 
pelatihan, masing-masing pabrik gula 

mengirimkan 4-5 petani dengan usia di 
bawah 40 tahun. 

Tujuan dari pelatihan ini dikatakan 
Wayan utamanya adalah untuk regen-
erasi. Dengan demikian akan terus ber-
munculan petani-petani baru sehingga 
penanam tebu akan terus berjalan. Yang 
kedua adalah untuk memberikan moti-
vasi kepada para petani tebu muda dan 
yang ketiga adalah transfer knowledge. 
Untuk transfer knowledge melibatkan 
tiga divisi yaitu Quality Assurance, Budi-
daya dan Renbang. 

Agar petani-petani muda ini tetap 
tertarik berbudidaya tebu, pendekatan 
yang dilakukan adalah menggunakan 
teknologi. Hal ini penting agar terjadi pe-
rubahan pola pikir bahwa profesi sebagai 
petani tebu tidak lagi kuno atau keting-
galan zaman. Bahwa menjadi petani 
juga bisa modern. Salah satunya adalah 
dengan e-farming. Melalui aplikasi yang 
bisa diakses melalui ponsel pintarnya, 
petani bisa memantau kondisi kebunnya, 
mendaftar untuk tebang dan lain-lain. 

Hingga saat ini setidaknya sudah ada 
150 petani yang sudah mengikuti pelatihan 

Jaga Regenerasi Petani Tebu
tersebut. Sebagian besar peserta pelatihan 
ini memang anak-anak petani tebu yang di-
harapkan bisa melanjutkan usaha orang tu-
anya. Namun kebanyakan anak-anak muda 
ini tidak memiliki bekal keterampilan 
mengolah lahan. ”Sebagian besar memang 
diminta orang tuanya melanjutkan usa-
hanya. Ada yang sudah diajari menanam 
tebu memang, tapi dari pengalaman orang 
tuanya saja. Padahal teknologi di bidang 
pertanian sudah banyak berkembang dan 
berubah,” tutur Wayan.

Saat mengikuti pelatihan, mereka 
akan diajak mengunjungi Puslit Tebu mi-
lik PTPN X di Jengkol, Kediri. Dari sana 
mereka bisa mengetahui bahwa budidaya 
tebu sudah berkembang, banyak ikutan 
teknologi yang digunakan sehingga bisa 
menurunkan HPP. 

Di Puslit Gula Jengkol, petani muda 
tersebut bisa mengenal berbagai jenis 
varietas baru maupun yang tengah 
dikembangkan PTPN X serta mengenai 
mekanisasi kebun. Mulai dari bukaan 
lahan hingga panen serta pengenalan 
beberapa peralatan mekanisasi seperti 
cane planter, fertilizer applicator, bom 
sprayer untuk herbisida serta compos 
applicator. Di tebangan, mereka juga 
dikenalkan dengan grab loader. 

Setelah beberapa kali penyelengga-
raan pelatihan, menurut Wayan saat ini 
sudah mulai muncul loyalitas terhadap 
PTPN X. Selain itu mereka juga termo-
tivasi untuk terus menanam tebu dan 
mengembangkan areal tebunya. ”Setiap 
selesai pelatihan, mereka membuat grup 
WA (Whatsapp) dan saling bertukar in-
formasi mengenai varietas dan lain-lain 
sehingga timbul keterikatan antar-petani 
dengan PG. Sekarang sudah ada komu-
nitas petani milenial PTPN X sehingga 
ketika ada program baru dari PTPN X 
mereka langsung respon,” ujarnya. 

Diharapkan, dengan adanya pelati-
han ini regenerasi dan revitalisasi on 
farm bisa terus berjalan. ”Karena ba-
gaimana pun bagusnya pabrik, seberapa 
pun besarnya kapasitas, kalau tidak ada 
BBT (Bahan Baku Tebu)-nya karena 
ditinggalkan petani-petani yang semakin 
menua, maka semua akan sia-sia,” pung-
kas Wayan.

 Pemberian materi pelatihan kepada para petani milenial
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Pentingnya sinergi antar sesama 
perusahaan BUMN juga disadari sep-
enuhnya oleh salah satu mitra PTPN 
X yakni PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk atau BNI. Sebagai BUMN 
yang bergerak di bidang 
penyedia jasa keuangan, 
BNI siap bersinergi guna 
mewujudkan komitmen 
dari BUMN yang hadir 
untuk negeri.

Menurut CEO BNI wilayah Surabaya, 
M. Jufri, kerjasama dengan PTPN X 
tersebut merupakan wujud nyata dari 
sinergi BUMN dalam mendorong per-
tumbuhan ekonomi dan memperkuat 
portfolio bisnis kedua BUMN, terutama 
dalam bidang financial dan digital plat-
form. Selain itu, kerja sama pengelolaan 
keuangan ini bertujuan membantu PTPN 
X dalam memenuhi kebutuhan layanan 
keuangan di lingkup PTPN X.

“Saya mendukung sinergi BUMN 
yang terjadi ini, dimana sinergi tersebut 
dapat memberikan manfaat yang besar 
yaitu meningkatkan efisiensi dan nilai 
tambah bagi setiap BUMN. Kerjasama 
BUMN memang harus selalu ditingkat-
kan karena setiap BUMN sebenarnya 
mempunyai kekuatan yang saling men-
dukung, sehingga dapat mengoptimal-
kan bisnis masing-masing yang nantinya 

akan berdampak positif bagi laba BUMN.  
Pada akhirnya memberikan peran besar 
bagi pendapatan negara melalui dividen 
yang terbentuk. Dengan bersinergi dapat 
terbentuk ekosistem yang baik di ling-
kungan BUMN,” jelasnya.

Sejauh ini, jelasnya, BNI telah 
bekerja sama dengan 
banyak pihak. Dan untuk 
perkebunan pihaknya 
telah melakukan sinergi 
pemenuhan kebutuhan 
pupuk yaitu antara BNI, 

Pupuk Indonesia , dan PTPN III selaku 
Holding Perkebunan, dimana BNI ber-
peran memberikan fasilitas perbankan 
dan pembiayaan bagi kedua belah pihak.

Selain itu, bentuk bantuan yang diber-
ikan BNI kepada PTPN X lainnya adalah 
pembiayaan untuk modal kerja petani 
tebu binaan PTPN X on farm dan off 
farm (UMTT/Uang Muka Tebu Tergiling) 
serta bantuan dalam bentuk CSR. Pada 
tahun ini telah diberikan yaitu hand trac-
tor, mesin pemotong rumput, dan cash 
for work perbaikan saluran irigasi.

“Sejauh ini total pembiayaan BNI 
wilayah Surabaya kepada petani binaan 
PTPN X di tahun 2018 dari Jan-Juli ada-
lah sebesar Rp 79,3 Milyar kepada 252 
Petani untuk PG Gempolkerep, PG Krem-
boong dan PG Djombang Baru. Angka ini 
tentu dapat terus meningkat. Dan yang 
tak perlu dirisaukan oleh para petani 

BNI Kucurkan Rp 79,3 M 
ke Petani Tebu PTPN X

yakni pemberian bunga kredit yang 
diberikan untuk KUR sebesar 7% efektif 
per tahun, dan UMTT maksimal hingga 
10% per tahun,” ujar Jufri kembali.

Kemudahan yang dapat diterima 
oleh petani lainnya adalah dalam ben-
tuk relaksasi jaminan adalah sesuai 
ketentuan BNI KUR kecil >Rp 25 Juta 
sampai dengan maksimum Rp 500 Juta 
menggunakan agunan, sedangkan untuk 
petani binaan PTPN X, dimana PTPN X 
sebagai off taker maka tidak diwajibkan 
menyerahkan agunan.

Petani pun merespon positif untuk 
pembiayaan ini, dimana hubungan baik 
telah berjalan sejak tahun 2007 yaitu 
skema kredit KKPE dan saat ini dengan 
skema kredit KUR dan pembiayaan 
UMTT. Dan untuk penyerapannya sendiri, 
berdasarkan konfirmasi dari masing-mas-
ing PG, penyerapan sebesar 51.4% untuk 
PG Gempolkerep, 38.5% untuk PG Krem-
boong, dan 5.1% untuk PG Djombang 
Baru yang Kami harapkan dapat bertam-
bah sampai dengan akhir tahun 2018.

Jufri pun menambahkan bahwa  ben-
tuk kerjasama yang akan dilakukan BNI 
dengan PTPN X ke depan adalah ker-
jasama yang telah terjalin adalah layanan 
transaksi keuangan, fasilitas pembiayaan 
KUR dan Uang Muka Tebu Tergiling 
(UMTT) serta program kemitraan.

“Kami harapkan sinergi antara PTPN 
X dan BNI tetap terjalin baik ke depan-
nya untuk kesejahteraan petani binaan 
PTPN X dan kemajuan PTPN X dan 
BNI. Dan semakin meningkat dan saling 
mendukung sehingga berdampak positif 
bagi laba BUMN khususnya dan kes-
ejahteraan masyarakat pada umumnya,“ 
pungkasnya.
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Pemberian pupuk tepat waktu menjadi salah satu syarat agar tanaman bisa tumbuh dengan 
baik. Karena itu, penyediaan pupuk menjadi penting agar petani bisa merawat tanamannya. 

Sinergi Dua BUMN Jamin 
Ketersediaan Pupuk Non Subsidi

sukrosa

laporan:   SAP JAyAnti

agar bisa memberikan jaminan 
ketersediaan pupuk kepada para 
petani tebu, anak perusahaan PT 
Pupuk Indonesia, PT Petrokimia 
Gresik, merealisasikan 
penjualan total 278 
ton pupuk non-sub-
sidi kepada Asosiasi 
Petani Tebu Rakyat 
(APTR) di lingkungan 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X. Nilai transaksi penjualan pupuk 
non-subsidi ini mencapai Rp1,2 mil-
iar yang terdiri dari 163 ton pupuk 
ZA dan 115 ton pupuk NPK Kebomas 
15-15-15. Dari kerjasama penyaluran 
pupuk non-subsidi yang dimulai pada 
Juli lalu, telah terserap 11 persen atau 
sekitar 20 ton yaitu dari petani tebu 
PG Gempolkrep. 

”Petani tebu ini kan berkait dengan 
jaminan ketersediaan gula nasional. 
Tentu akan kami support supaya 
produksi gula nasional terjamin,” kata 
Manajer Penjualan Pupuk Korporasi, 
Trudo Hangoluan Dugo. Kebutuhan 
pupuk untuk tanaman pangan yang 
di dalamnya termasuk tebu mencapai 
14,5 juta ton. Sementara yang disub-
sidi baru 9,5 juta ton dan sisanya diisi 
dengan pupuk non-subsidi. 

Sebagian Koperasi Petani Tebu 
Rakyat (KPTR) memang sudah tera-
komodir dalam RDKK (Rencana 
Definitif Kebutuhan Kelompok) seh-
ingga bisa mendapatkan pupuk sub-

sidi. Namun sebagian lainnya tidak. 
Agar bisa ter-cover dalam RDKK ada 
ketentuan lahan yang dikelola oleh 
petani tidak lebih dari 2 Ha. ”Tapi ini 
juga ada prosesnya mulai dari tingkat 
PPL setempat, ke pemerintah daerah 

hingga pusat. Selain itu 
juga melihat dari kemam-
puan APBN,” jelas Trudo. 

Trudo menegaskan, 
Pupuk Indonesia me-
wajibkan seluruh peru-

sahaan yang ada di bawahnya untuk 
menyediakan pupuk non-subsidi. Di 
seluruh kios resmi Petrokimia Gresik 
juga berlaku ketentuan harus memiliki 
stok minimal 200 Kg pupuk. ”Kami 
menjalankan Perintah Menteri BUMN 
bahwa sudah tidak boleh ada lagi 
pupuk langka. Di kios resmi kami, stok 
pupuk tidak boleh kurang dari 200 
Kg, kalau stok kurang dari itu, akan 
dipenuhi lagi,” ujarnya. Trudo men-
egaskan, jika ada suatu daerah yang 
mengalami kesulitan mendapatkan 
pupuk non-subsidi maka bisa lang-
sung menghubungi dirinya. 

Kerjasama penyaluran 
pupuk non-subsidi den-
gan PTPN X merupa-
kan yang pertama 
kalinya dilakukan 
oleh Petrokimia 
Gresik. ”PTPN 
X mengini-
siasi terlebih 
dulu sinergi 
ini dan PTPN 

X dianggap pilot project untuk PTPN 
lainnya,” kata Trudo.

Ditemui pada saat Penyerahan 
Simbolis Penjualan pupuk ZA dan NPK 
Non-Subsidi di PG Gempolkrep, Mo-
jokerto, Juli lalu, Direktur Pemasaran 
Petrokimia Gresik Meinu Sadariyo me-
nyatakan sinergi yang dilakukan kedua 
pihak perlu dilakukan untuk saling 
mendukung dan memperkuat bisnis di 
antara perusahaan BUMN. ”Bagi Petro-
kimia Gresik ini merupakan peluang 
untuk memperluas dan memperkuat 
produk non-subsidi di pasar domestik. 
Sedangkan bagi PTPN X tentunya akan 

mendapat pupuk 
berkualitas, konti-

nuitas pasokan, 
dan tentunya 

harga yang 
kompetitif 
dari Petro-
kimia 
Gresik,” jelas 

Meinu.

”peTani TeBu ini kan BerkaiT Dengan Jaminan 
keTerseDiaan gula nasional. TenTu akan kami 
support supaya proDuksi gula nasional 
TerJamin.”

 trudo Hangoluan dugo
manajer penjUalan pUpUk korporasi



51

PTPN X Magz | voluMe: 029 | EdIsI LIpuTan: JuLI - sEpTEmbEr 2018

www.ptpn10.co.id

laporan:   SekAr Arum

meninDaklanJuti keputusan 
Menteri Bidang Perekonomian terkait 
penugasan Perum BULOG oleh Ke-
menterian BUMN untuk pembelian 
gula petani, PTPN X pada Senin 
(23/7) lalu menggelar Rapat Sosial-
isasi bersama Perum BULOG kepada 
para petani binaannya.

Direktur Utama PTPN X, Dwi 
Satriyo Annurogo mengutarakan 
bahwa kebijakan yang dibuat tersebut 
merupakan upaya yang dilakukan 
untuk mengamankan harga gula lokal 
di tingkat petani dan harga di 
tingkat konsumen, serta pen-
guatan stok gula nasional dan 
menuju swasembada gula. Hal 
ini juga merupakan bentuk 
komitmen sinergi BUMN antara  
Holding Perkebunan, PTPN X, 
dan Perum BULOG dalam mengem-
ban amanah dari Kementerian BUMN 
untuk penyerapan gula petani.

Kepala Bagian Pengadaan  Perum 
BULOG Divre Jatim, Antok Hariyanto 
mengatakan bahwa kebijakan terse-
but disambut baik oleh Perum Bulog. 
Karena kebijakan tersebut sejalan 
dengan peran BULOG dalam men-
jaga harga di tingkat petani maupun 
konsumen.

Perum BULOG mendapatkan 
penugasan dari Pemerintah untuk 
melakukan pembelian gula petani 
dengan harga netto sebesar Rp 9.700/
kg sampai dengan bulan April 2019. 
Tebu rakyat yang diserap BULOG 
diharuskan su dah melakukan penggil-
ingan di pabrik gula (PG) yang dikel-
ola penuh oleh Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). Tujuannya agar gula 
yang dibeli seharga Rp 9.700/kg tetap 
sesuai Stan dar Nasional Indonesia 
(SNI) atau mutu kualitasnya sesuai 
SNI.

Menurut Antok, penugasan pe-
nyerapan gula ini bertujuan untuk 
mengamankan harga gula lokal di 
tingkat petani dan harga di tingkat 
konsumen, serta penguatan stok gula 
nasional. “Sebagai sahabat petani 
tebu lokal, kami siap membeli gula 
petani dengan harga Rp 9.700/kg, 
dan sesuai standar kualitas SNI. Kami 
pun siap jika diberikan amanah oleh 

pemerintah untuk penugasan sem-
bilan pangan pokok, hal ini sejalan 
dengan harapan Presiden RI agar 
ketahanan dan kedaulatan pangan 
Indonesia dapat terjamin,” tandasnya.

Perum BULOG  telah sepakat 
akan membeli gula petani sejumlah 
600.000 ton. Tahap pertama  sendiri 
telah dilakukan pembayaran senilai 
Rp 101,6 M selanjutnya akan dilanjut-
kan beberapa tahapan pembayaran ke 
depannya. Tentunya, melalui sinergi 
ini lanjut Antok, diharapkan petani 
tebu dapat lebih fokus dalam pengelo-
laan lahan sehingga  angka rendemen 
dan produktivitas dapat meningkat 
setiap periode. Sehingga swasembada 
gula dapat segera terwujud.

Namun memang, pihak BULOG 
mengakui, pihaknya saat ini mem-

Pemerintah telah menetapkan strategi untuk menjaga harga 
gula agar tetap stabil hingga tahun depan. Caranya, dengan 
mewajibkan Perum BULOG membeli gula milik petani. Untuk itu, 
perusahaan pelat merah tersebut menggandeng PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X untuk menjembatani kerjasama dengan 
para petani sebagai salah satu bagian dari sinergi BUMN.

BULOG Harus Beli Gula Milik Petani
punyai keterbatasan dengan fasilitas 
gudang yang ada. Karena gudang 
yang dimiliki biasanya digunakan 
untuk menyimpan gabah dan beras. 
Maka akan riskan  jika digunakan 
untuk menyimpan gula karena akan 
merusak dari komoditas itu sendiri. 
Itu sebabnya, pihaknyapun meminta 
bantuan kepada PTPN X terkait pe-
nyediaan gudang gula.

Sebelumnya, juga telah dilaku-
kan diskusi dan sosialisasi beberapa 
waktu lalu antara APTRI, PTPN X dan 
Perum BULOG terkait kebijakan dari 
Kementerian BUMN tersebut. Kepu-
tusan tersebutpun juga disambut den-
gan antusias oleh para petani tebu.

Ditemui saat pembayaran perdana 
pembelian gula di Kantor Pusat PTPN 
X (30/07) Wakadivre BULOG Jatim, 
Cecep Panji Nandia menambahkan, 
BULOG diberi tugas menyerap gula 
petani untuk giling 2018. ”BULOG su-
dah sangat siap. Baik dari sisi penda-
naan maupun lain-lain karena ini kan 

tujuannya untuk stabilisasi harga 
gula,” ujar Cecep.

”Pembayaran ini membukti-
kan bahwa penjualan gula petani 
tidak lagi menjadi permasala-
han. Sehingga harapan kami ke 
depannya adalah petani tebu 

dapat lebih fokus dalam pengelolaan 
lahan sehingga angka rendemen dan 
produktivitas dapat meningkat setiap 
periode,” tutur Slamet lebih lanjut.

Ketua APTR PTPN X, H. Mubin 
menyambut gembira pembayaran 
yang sudah dilakukan oleh Perum 
BULOG ini. ”Kami hanya berharap 
Subdivre BULOG di daerah-daerah 
bisa menyesuaikan pembayarannya 
sesegera mungkin dengan harga Rp 
9.700,” tutur Mubin. Ia juga men-
gungkapkan rasa terima kasihnya 
kepada pemerintah yang memperha-
tikan nasib petani tebu dengan mem-
beli semua tebu milik petani di musim 
giling tahun ini. “Semoga ini menjadi 
awal yang baik dan menjadi momen 
bersejarah bagi petani tebu di seluruh 
Indonesia,” katanya.

sukrosa
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Penyaluran Dana Pinjaman Program kemitraan kepada petani 
Tebu rakyat yang dikoordinasikan oleh pTpn X

no. Tahun Tanggal penyaluran Jangka WakTu nominal penyaluran lunas

1 2010 19-Agust-10 24 bulan Rp 5.000.000.000 04-Agust-11

2 2011 18-okt-11 24 bulan  Rp 5.000.000.000 03-Sep-12

3 2012 24-okt-12 24 bulan  Rp 5.000.000.000 20-Jul-14

4 2014 20-okt-14 24 bulan  Rp 25.000.000.000 04-Jun-15

5 2017 27-des-17 24 bulan  Rp 30.000.000.000 MASiH BERJALAn

total Rp 70.000.000.000

laporan:   SAP JAyAnti

SeBagai perusahaan milik negara 
yang bergerak dalam bidang asuransi 
kecelakaan, sinergi yang dilaku-
kan Jasa Raharja dengan 
BUMN lainnya cukup 
beragam. Dengan PT Perke-
bunan Nusantara (PTPN) 
X, sinergi dilakukan dalam 
bentuk Penyaluran Dana 
Pinjaman Program Kemi-
traan kepada Petani Tebu 
Rakyat yang dikoordinasi-
kan oleh PTPN X melalui Pabrik Gula 
yang berada di wilayah Jawa Timur. 

Penyaluran dana pinjaman 
tersebut diharapkan mampu mem-
bantu permodalan dalam pengelolaan 
tanam tebu rakyat. Hal ini dilakukan 
dalam rangka mendukung program 
pemerintah dalam hal kemandirian 
ketahanan pangan khususnya gula. 
”Sinergi kami dengan PTPN X uta-
manya untuk membantu para petani 

tebu di wilayah Jawa Timur,” kata 
Kepala Divisi Keuangan PT Jasa 
Raharja (Persero) Triyugara. Untuk 
pemberdayaan petani tebu di Jawa 
Timur, Jasa Raharja bersinergi den-

gan PTPN X dan PT RNI 
(Persero). 

Dengan PTPN X, Jasa 
Raharja sudah bersinergi 
sejak beberapa tahun yang 
lalu. Dalam waktu delapan 
tahun terakhir, total Pe-
nyaluran Dana Pinjaman 
Program Kemitraan kepada 

Petani Tebu Rakyat sudah mencapai 
Rp 70 miliar. Secara terperinci, dana 
yang disalurkan pada tahun 2010, 
2011 dan 2012 masing-masing Rp 5 
miliar. Jumlah tersebut meningkat 
pada tahun 2014 menjadi senilai Rp 
25 miliar. 

Sinergi kemudian kembali dilan-
jutkan pada 2017 dengan penyaluran 
bantuan sebesar Rp 30 miliar. ”Jang-
ka waktu pinjaman rata-rata 24 bu-

lan. Untuk yang 2017 masih berjalan 
sampai sekarang,” ujar Triyugara. 

Tidak hanya menyalurkan dana 
pinjaman, Jasa Raharja juga turut 
serta dalam peningkatan kapasitas 
petani, khususnya petani muda. 
Berpartisipasi dalam pelatihan petani 
tebu milenial tahap kedua, Jasa Raha-
rja juga memberikan kesempatan ke-
pada peserta pelatihan untuk melaku-
kan studi banding ke Lampung.

Menurut Triyugara, apa yang di-
lakukan Jasa Raharja sesuai dengan 
tujuan sinergi BUMN yang dicanan-
gkkan Kementerian BUMN yaitu 
agar Indonesia cepat berkembang 
dan selanjutnya akan menjadi negara 
maju dengan melakukan pekerjaan 
nyata sebagai agen ekonomi pemban-
gunan. ”Melalui Sinergi BUMN maka 
berbagai sektor bisnis Indonesia akan 
berkembang dengan mengkolaborasi 
kekayaan alam dan sumber daya 
manusia,” tuturnya. Di sektor yang 
lain, Jasa Raharja juga membangun 
Pasar Mama-Mama dan Pasar Para di 
Papua dan lain sebagainya.

Ia berharap sinergi dapat ber-
jalan baik. ”Dengan penyaluran yang 
dilakukan secara bertahap dan terus 
menerus akan semakin memperteguh 
sinergi BUMN yang sudah ada dalam 
melaksanakan pekerjaan nyata seba-
gai agen ekonomi pembangunan kar-
ena tanpa melakukan sinergi banyak 
sekali ketidakefisienan dan kendala  
dalam penyaluran Dana Pinjaman 
Program Kemitraan,” pungkasnya.

sukrosa

Sebagai sesama perusahaan milik 
negara, kolaborasi antar BUMN terus 
dijalankan. Dengan adanya kerjasama 
ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi positif bagi negara Indonesia

Jasa Raharja 
Dukung Penguatan 
Petani Tebu
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oleh :   SekAr Arum C.m

guna meningkatkan kompetensi bagi para petani  
tebu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menggan-
deng  PT Taspen (Persero) untuk memberikan pelati-
han kepada petani tebu milenial di lingkungan PTPN 
X. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk sinergi 
di lingkungan perusahaan pelat merah tersebut. 

Kepala Unit PKBL PT Taspen (Persero), Didik 
Murdayanto, meyakini bahwa kerjasama yang terjalin 
tersebut merupakan bagian dari sinergi BUMN. Ten-
tunya dengan melakukan sinergi antar sesama BUMN 
tersebut  diharapkan BUMN akan bertumbuh lebih ce-
pat karena jalinan bisnis didukung 
penuh oleh Kementerian BUMN.

“Tanpa dorongan dari Kemen-
terian BUMN untuk terus mem-
bangun sinergi BUMN, saya rasa 
perusahaan BUMN yang masih 
di level menengah sulit untuk 
cepat merangkak naik. Tapi sejak 
Pemerintah melalui Kementerian 
BUMN mengajak semua peru-
sahaan BUMN untuk bersinergi, 
arah pertumbuhan bisnis semakin 
baik dan ini sangat bagus terlebih 
untuk melihat besarnya tantangan 
yang hadir di depan mata,” ura-
inya. 

Dan  kerjasama yang terjalin 
dengan PTPN X adalah dengan 
memberikan pelatihan kepada 
para petani di bawah binaan PTPN 
X. Tujuan dari pelatihan ini sendiri 
adalah ingin meningkatkan penge-
tahuan, keterampilan, dan pen-
galaman petani dalam melakukan 
budidaya tanaman tebu secara benar.

"Kami juga ingin meningkatkan karakter positif 
serta kemampuan bermitra dengan para pemangku ke-
pentingan. Selain itu, dengan pelatihan ini, kami coba 
untuk meningkatkan jiwa entrepreneurship sehingga 
dapat meningkatkan kemandirian para petani tebu,” 
ujarnya.

Diterangkannya kembali, bantuan yang diberikan 
kepada PTPN X  ada dua macam yakni bantuan berupa  

dana pelatihan dan juga dana kemitraan dengan bunga 
yang telah ditentukan. Untuk pelatihan ini sendiri 
PT Taspen (Persero) menggelontorkan dana Rp 250 
juta dan berupa pinjaman kemitraan sebesar Rp 25 
Milyar dengan bunga 3 persen per tahun.  Pinjaman 
kemitraan berupa kredit ini dirasa sangat dibutuhkan 
oleh para petani tebu pada saat musim tanam. Dan 
diharapkan dengan adanya pinjaman  tersebut dapat 
membantu kelancaran usaha tani mereka.

Sejauh ini, lanjut Didik, kerjasama yang terjalin 
antara kedua belah pihak menghasilkan hal yang 
positif . Bahkan kerjasama yang tercipta tersebut tidak 
hanya dilakukan pada tahun ini saja, tapi sudah ber-

langsung sejak beberapa tahun yang lalu.
“Kami sangat bangga dan senang karena dapat  

bekerja sama dengan PTPN X selama kurun waktu 
lima tahun terakhir ini. Bahkan PTPN X merupakan 
avalis yang hebat. Kerjasama ini juga merupakan salah 
satu sinergitas BUMN yang baik. Semoga ke depan 
kerjasama antar BUMN ini dapat  terlaksana dengan 
baik dan makin banyak nominal yang digelontorkan 
PT Taspen di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

PT Taspen Fasilitasi 
Pelatihan Petani Tebu

sukrosa

 Pembukaan pelatihan 
petani generasi milenial. 
Sinergi antara PTPN X 
dan PT Taspen
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laporan:   SiSkA PreStiwAti 

Di Balik sosoknya yang sangat keibuan, Banun Harpini merupakan 
sosok kartini masa kini yang berprestasi. Perempuan kelahiran 
Banyumas, jawa tengah pada 19 oktober 1960 ini selalu mendapat-
kan amanah yang ‘menantang’-nya untuk menggali potensi diri. 

Banun mengungkapkan sebetulnya dirinya merasa agak 
terkejut mendapat penugasan sebagai komisaris utama di PtPn 
X pada 23 juli 2018 lalu. sebab, dirinya baru mendapat undangan 
pelantikan tersebut pada tanggal tgl 22 juli 2018 malam. 

“saya meyakini bahwa amanah itu allah yang memberikan, ma-
nusia hanya perantara,” kata Banun ditemui usai melakukan kunjun-
gan kerja di Pabrik gula kremboong, selasa (28/8). 

Perempuan yang menyelesaikan pendidikan s2 di College of Man-
agement and Business, national louis university, usa pada tahun 1990 
ini menambahkan karena amanah ini datangnya dari allah, maka yang 
harus dilakukan adalah ikhlas lalu kita menjalankan amanah ini dengan 
penuh tanggungjawab. Begitu pula saat dirinya mendapat amanah 
untuk menjadi kepala Badan karantina yang sudah memasuki tahun 
ke-8, bahkan dirinya merupakan orang yang paling lama menduduki 
jabatan tersebut. 

“Bagi saya tugas itu harus dikerjakan dengan penuh tanggung 
jawab betapa pun sulitnya. saya akan berusaha mengajak semua 
stakeholder untuk bersama-sama memperbaiki keadaan. kita semua 
harus menyadari bahwa ini adalah rumah kita, ini adalah periuk kita 
yang harus kita jaga untuk selamanya,” ungkap Penanggung jawab 
uPsus Produksi Pajale Propinsi jawa Barat (2014-sekarang) ini. 

Mantan komisaris utama PtPn Vi ini menjelaskan di-
manapun dirinya ditugaskan, dia meyakini bahwa penugasan 
itu dinamis. tugas sebagai komisaris utama PtPn X ini adalah 
tugas di bidang baru. 

“Mudah-mudahan dengan niat saya bisa menyum-

nama Banun Harpini memang masih baru di 
lingkungan pt perkebunan nusantara (ptpn) X.  
Sejak 23 Juli 2018, Banun mendapatkan mandat 
dari pemegang Saham (Kementerian BUMn dan 
Holding perkebunan) untuk menduduki jabatan 
sebagai Komisaris Utama ptpn X menggantikan 
Rudi wibowo. Bagi Banun amanah adalah ibadah 
kepada Allah yang harus dikerjakan dengan 
sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

TUGAS ADALAH
IBADAH

 baNuN HarPiNi | koMISarIS utaMa Pt Perkebunan nuSantara X
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bangkan pengalaman, pikiran, dan ilmu yang saya miliki dengan 
bersama-sama untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang 
sedang kita hadapi,” ungkap perempuan yang juga menjabat 
sebagai kepala Badan karantina Pertanian kementerian Pertanian. 

Mantan kepala sub Bagian Penyiapan kerjasama Penelitian 
ini menambahkan permasalahan di industri gula ini memang lebih 
kompleks. kompleksitas dari permasalah dari satu perusahan den-
gan perusahan lainnya tidaklah sama, tergantung kondisi seperti 
apa perusahaannya tersebut. 

“kalau boleh saya flashback, saat saya menjadi komisaris 
utama PtPn Vi, kondisi perusahaan sedang jatuh dan sangat tidak 
mudah. saat itu, perusahaan memiliki tekad yang sangat kuat dan 
alhamdulillah saat saya harus meninggalkannya, kondisi sudah 

baik bahkan juga sudah mencetak laba,” ucap 
Mantan kepala Bagian kerjasama iPtek peri-

ode 1996-2000 ini. 
Banun juga mengungkapkan PtPn X ini 

mengolah makhluk hidup yaitu tebu dan 
tembakau yang memerlukan kultur teknis 
sesuai dengan kebutuhannya untuk 

hidup. Maka budidayanya harus kembali 
diperbaiki dan ditingkatkan sesuai dengan 

kebutuhan komoditi tersebut agar tebu dan tem-
bakau bisa berkembang dengan maksimal sehingga 

kualitas dan kuantitas ton per hektarnya bisa tercapai. 
selain memperbaiki on farm, jelas Banun, yang harus 

dan segera dilakukan adalah efesiensi. salah satu yang 
harus dilakukan efisiensi dari biaya tenaga kerja dimana 

dari laporan yang saya terima biaya untuk kebutuhan ini 
sangat tinggi.

“efisiensi ini dilakukan tanpa harus melakukan pemu-
tusan hubungan kerja (PHk) tapi bisa dilakukan dengan 

pemangkasan beberapa lini organisasi,” ujar perempuan yang 
pernah menjabat sebagai kepala Bagian Perencanaan untuk 

periode 2000 hingga 2005.
alumni Fakultas Peternakan iPB ini menjelaskan hingga 

saat ini, PtPn X masih menjadi leader di industri gula 
nasional. untuk itu, gula akan menjadi perhatian pertama 
dirinya sebab PtPn X memiliki tanggung jawab dalam 
rangka ikut menjaga ketahanan pangan nasional.

“Masalah tata niaga gula merupakan masalah yang tidak 
mudah dan diluar kendali kita. namun, kita  tidak boleh putus asa. 
kami akan terus berupaya ada perbaikan yang lebih baik,” imbuh 
mantan kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran teknologi 
Pertanian (2005-2006).

Banun menambahkan konsolidasi akan segera dilakukan dan 
dirinya juga melakukan kunjungan di setiap unit untuk melihat 
kondisi lebih detail. secara akuntansi setiap pabrik gula akan 
berbeda dan dirinya pun sudah melihat roadmap dimana akan ada 
beberapa pabrik gula yang direncanakan akan ditutup.

Mengenai hal itu, Banun menjelaskan rencana penutupan 
pabrik gula menjadi prioritas perhatiannya. PtPn X sangat lekat 
dengan petani dan itu secara historis sulit untuk diputuskan be-
gitu saja.  inilah esensi eksistensi ketahanan pangan dan kehidu-
pan petani.

“sangat berbahaya, kalau negara besar seperti indonesia ini 
mengandalkan pangan dari impor. apa iya, kita akan terus-terusan 

impor bahan pangan bagaimana hal itu bisa dilakukan apalagi 
kondisi rupiah yang melemah terhadap Dollar amerika seperti ini. 
Mau tidak mau, kita harus swasembada pangan,” papar sekretaris 
Direktur jenderal PPHP (2006-2010). 

Banun mengungkapkan semuanya harus dilakukan secara 
detail, apa permasalahannya, apa potensi yang ada baik potensi 
individual sehingga bisa dilakukan evaluasi, analisis, dan langkah-
langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di situasi 
seperti ini, efisiensi harus dimulai dari pimpinan, efektif suatu kebi-
jakan antara keputusan dan apa yang diberikan dan apa yang bisa 
memberi efek cepat hingga ke bawah. tagline jujur, tulus, ikhlas 
sudah tepat dan harus bisa dikerjakan hingga ke bawah agar kapal 
bisa diselamatkan. 

“kuncinya adalah tetap semangat karena itu modal kita 
untuk berkarya dan motivasi untuk merubah nasib. kita semua 
harus sama-sama ikhlas menerima perubahan karena kita sedang 
menyelamatkan kapal, bukan dalam arti menjadi korban PHk, kita 
semua juga harus punya jiwa tangguh dalam menghadapi berba-
gai kondisi,” paparnya. 

Harus Bayar Mahal untuk bisa terus Dekat dengan anak-anak 
sejak muda, Banun sudah disibukkan dengan segala tugas dan 

tanggung jawab yang memaksanya harus meninggalkan keluarga. 
Meskipun penuh dengan rutinitas yang menyita hampir sebagian 
besar waktunya, Banun berhasil mengantarkan putra-putranya 
meraih impiannya.

saat ditanya apa kiat agar tugas menjadi ibu dan tugas seba-
gai wanita karir bisa berjalan beriringan, Banun menjawab semua 
itu bagian dari keikhlasan baik secara pribadi maupun keikhlasan 
keluarga. sejak anak-anak masih balita, kami semua sudah ditan-
tang dengan berbagai kondisi. 

“saya tetap maintain komunikasi dengan keluarga walau berat 
di ongkos karena itu bagian dari apa yang harus saya bayar,” kata 
Banun dengan tertawa kecil.  

Banun mengungkapkan sejak kedua putranya masih kecil, 
dirinya tidak pernah sekalipun absen dari tugasnya sebagai ibu 
khususnya membantu kedua putranya dalam mengerjakan Pr 
sekolah. kalau Banun mau, bisa saja tugas itu dilimpahkan ke guru 
privat, namun Banun sekali lagi tidak ingin tugas itu digantikan 
oleh siapa pun. 

“Dimana pun saya berada, kalau anak saya tanya tentang Pr 
sekolah saya akan jawab meskipun saat itu saya sedang ada di luar 
negeri,” ungkapnya. “karena itu adalah bagian dari engagement 
saya, kalau tidak saya lakukan, saya bisa kehilangan mereka,” 
tambah dia lagi.

Masih menurut Banun, batiniahnya selalu dan terus berdoa 
untuk kedua putranya. Dia pun tidak pernah absen untuk terus 
mengingatkan kepada kedua putraya bahwa integritas adalah 
harga mati dan level tertinggi. 

“alhamdulillah anak-anak saya penurut dan saya selalu bilang 
bahwa kedua orang tuanya bukan pengusaha. jadi kalau mau 
kuliah di luar negeri harus mencari beasiswa,” kenangnya. 

sebelum mengakhiri wawancara Banun berpesan agar setiap 
karyawati PtPn X harus bisa berprestasi dan berkarya untuk kema-
juan perusahaan namun tugas sebagai seorang istri dan ibu juga 
harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena keluarga adalah 
yang utama, anak adalah tabungan kita.
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okra opini karyawan

uPaya PenIngkatan Peran PenelItIan teMbakau

Mengubah Unit Cost Centre 
Menjadi Profit Centre

oleh:   ernA AnAStASiA dewi 

Pjs. General ManaGer Kebun TeMbaKau KlaTen

temBakau merupa-
kan salah satu bisnis 
utama PTPN X, diusa-
hakan  di tiga kebun 
yaitu Kebun Kertosari, 

Kebun Ajong Gayasan dan Kebun Ke-
bonarum/Gayamprit/Wedibirit. Vari-
etas tembakau yang diusahakan ada-
lah H382 (Jember) dan F1(TV38 X 
G) (Klaten) sebagai tembakau bawah 
naungan untuk produk cerutu. 

Persaingan dan perubahan secara 
global yang menantang telah memacu 
dunia usaha Indonesia untuk bisa 
beradaptasi dengan mengembangkan 
program-program yang dapat menin-
gkatkan kompetensi sehingga mampu 
bersaing dan efektif.  Demikian pula 
dalam rangka mendukung terwujud-
nya perusahaan sebagai organisasi 
BUMN yang mampu menghadapi 
tantangan masa depan dalam era 
globalisasi, dituntut adanya pening-
katan produktivitas/kualitas, profe-
sionalisme, dan berdaya saing tinggi, 
sehingga dapat meningkatkan laba 
perusahaan yang berkesinambungan 
untuk pertumbuhan berkelanjutan.

PeRan seRta Penelitian 
tembakau

Penelitian Tembakau sebagai 
salah satu kekuatan (strength) yang 
dimiliki PT Perkebunan Nusantara 
X bertugas untuk mendukung unit 
tembakau menjadi unit produksi 
yang berkembang, bisa memberikan 
pelayanan yang prima dan memuas-
kan kepada pembeli atau pelang-
gannya, memperoleh laba, mening-
katkan kesejahteraan karyawan dan 
masyarakat di sekitarnya.

Dalam rangka mendukung suk-
sesnya unit produksi, Puslit Tem-
bakau mempunyai peran yang sangat 
penting meliputi:

Di DePan:
Menyediakan panduan kerja atau 

SOP dan memberikan rekomendasi 
kegiatan yang belum dimulai.

Di tengah:
Mengawal kegiatan produksi, mem-
berikan pelayanan/konsultasi dan 

mensosialisasikan hasilnya.

Di Belakang:
Mengevaluasi hasil produksi dan 

kinerja proses produksi.

Bila melihat aset yang dimiliki 
oleh unit tembakau, sangat dimung-
kinkan untuk dapat dilakukan op-
timalisasi aset dengan diversifikasi 
usaha untuk menambah pendapatan 
Unit Tembakau.

Disinilah peran Puslit sangat dibu-
tuhkan untuk melaksanakan kajian 
atau penelitian awal dalam rangka 
optimalisasi aset untuk diversifikasi 
usaha dengan menyediakan informasi 
pasar serta menyediakan Standart 
Operating Procedure (SOP) terhadap 
bisnis baru yang akan dikembangkan. 
Salah satu strategi untuk meningkat-
kan peran Puslit Tembakau adalah 
melalui perubahan Unit cost centre 
menjadi Unit profit centre.

Ke depan, diharapkan Peneli-
tian Tembakau juga dapat berperan 
sebagai market researcher untuk  
meningkatkan penjualan tembakau. 
Hal tersebut selaras dengan harapan 
ke depan untuk meneliti komoditas 
pertanian selain tembakau yang bisa 
dijual dan menghasilkan laba, serta 
sebagai pelopor dalam menciptakan 
produk hilir unit tembakau. Selain itu, 
Penelitian Tembakau juga diharapkan 
dapat menjadi unit riset terakreditasi  
dan memiliki Quality Assurance terh-
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adap produk unggulan.
Selain bertujuan untuk menjadi 

unit profit centre serta riset yang 
inovatif dan applicable serta mening-
katkan kinerja SDM Penelitian Tem-
bakau Jember dan Klaten, pergeseran 
peran Penelitian Tembakau ini 
juga salah satu langkah tepat un-
tuk mengimplementasikan EDO 
(Efisiensi, Diversifikasi dan Optimal-
isasi) dalam tubuh manajemen.

Untuk benefit yang akan diper-
oleh, Puslit dapat menghasilkan 
produk/rakitan teknologi budidaya 
yang aplikatif dan dapat diterapkan 
di Kebun Tembakau pada skala luas 
serta dapat menghasilkan data/SOP 
baru yang lebih efektif dan inovatif. 
Dan tentunya dapat memperoleh 
profit dari hasil riset dan pengemban-
gan komoditas lain di luar tembakau.

langkaH PeneRaPan
Adapun langkah-langkah yang 

akan diterapkan jika Penelitian 
Tembakau ke depan bertransformasi 
dari cost centre menjadi profit centre 
adalah dengan penilaian peningkatan 
value hasil penelitian, serta penilaian 
data/informasi dan kecepatan analisa 
dalam membantu permasalahan oleh 
Kebun Tembakau. Hal ini diharapkan 
dapat memotivasi para peneliti dalam 
melaksanakan kawalan dan pelayan-
an untuk unit tembakau. Sebaliknya, 
pelayanan Kebun Tembakau juga 

akan dinilai sehingga dapat memoti-
vasi para peneliti.

Kegiatan penelitian diperluas 
untuk komoditas selain tembakau, 
yaitu pada komoditas lain yang mem-
punyai prospek dalam pemasaran-
nya. Penelitian Tembakau diharap-
kan mampu menghasilkan produk 
– produk pertanian, bibit tanaman, 
media bibit/tanam, biochar, briket 
limbah batang tembakau, tobacco ab-
solute, asap cair dan produk – produk 
turunan dari pemanfaatan limbah 
tembakau yang dapat dijual, untuk 
dapat dijadikan sebagai produk hilir 
unit tembakau.

Untuk mendukung hal tersebut 
diusulkan untuk memenuhi jum-
lah dan peningkatan status SDM 
serta kompetensinya melalui pelati-
han ataupun benchmarking, serta 
melakukan penambahan cakupan 
aktivitas seksi Teknologi Prosesing  
sehingga cakupan aktivitas empat 
seksi adalah Budidaya dan Pemu-
liaan, Proteksi dan Field Monitoring, 
Kesuburan Tanah dan Laboratorium, 
Teknologi Prosesing serta Pengem-
bangan Pasar dan Produk. 

PeRan manaJemen
Dukungan manajemen dalam hal 

ini juga tak kalah penting. Antara 
lain dengan melengkapi sarana dan 
prasarana kegiatan penelitian dan 
pengembangan. Saat ini telah disiap-

kan Tobacco Training Centre yang 
dilengkapi dengan mini greenhouse, 
gudang pengering kombinasi bambu 
dan besi, di lokasi SKA Kalisat.  Lang-
kah ke depan dapat dilengkapi sara-
nanya sebagai Pusat Pelatihan Prak-
tisi Tembakau di Indonesia. Selain itu 
lokasi Tobacco Training Centre dapat 
dijadikan kawasan untuk tujuan 
wisata di Jember yang terintegrasi 
dengan menjalin kerjasama dengan 
Lembaga Tembakau yang memiliki 
museum tembakau, puslit kopi dan 
kakao Jember yang memiliki pabrik 
coklat.  Di kawasan Tobacco Training 
Centre untuk dapat dilengkapi den-
gan studio mini (Tobacco Theater) 
untuk pemutaran film dokumenter 
sejarah penanaman tembakau dan 
pembuatan cerutu PTPN X.

Selain itu juga manajemen bisa 
menginisiasi akreditasi manajemen 
riset sebagai unit profit centre dan 
market research, serta peningka-
tan kompetensi SDM R & D melalui 
penulisan karya ilmiah/jurnal peneli-
tian, menjadi presenter makalah hasil 
penelitian dan lomba. Tak kalah pent-
ing adalah perubahan nama Peneli-
tian Tembakau Jember dan Klaten 
menjadi nama yang bisa lebih luas 
dalam cakupan aktivitas risetnya. 
Adapun nama-nama yang diusulkan 
adalah: Pusat Penelitian Agrikultura 
PTPN X atau Pusat Penelitian Tem-
bakau dan Agrikultura PTPN X.

Mini greenhouse 
dilengkapi sensor 
otomatis  untuk 
pengaturan 
temperatur dan 
kelembaban 
dengan pemberian 
air atas dan 
sirkulasi udara.
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Herpes zoster atau cacar api 
adalah infeksi pada saraf dan kulit di 
sekitarnya. Penyakit ini disebabkan 
oleh virus yang sama dengan virus 
penyebab cacar air, yaitu varicella 
zooster. Virus varicella yang menetap 
di sekitar tulang belakang atau dasar 
dari tulang tengkorak tubuh bah-
kan setelah cacar air sembuh, dapat 
kembali aktif di kemudian hari dan 
menyebabkan herpes zoster.

geJala
Gejala pertama herpes adalah rasa 

sakit. Rasa sakit tersebut bisa berupa 
rasa panas seperti terbakar atau rasa 
seperti tertusuk benda tajam. Selain 
itu, terkadang muncul rasa gatal dan 
mati rasa pada bagian yang terkena. 
Ruam kemudian akan muncul serta 
berubah menjadi luka melepuh berisi 

air yang gatal dan menyerupai bintil 
cacar air. Lepuhan lalu akan men-
gering dan berubah menjadi koreng 
dalam beberapa hari.

Gejala ini hanya muncul pada satu 
sisi tubuh sesuai dengan saraf yang 
terinfeksi. Selain itu, gejala awal pe-
nyakit ini terkadang dapat bervariasi. 
Sebagian kecil pengidap mengalami 
rasa nyeri tapi tanpa ruam. Adapun 
gejala-gejala lain yang mungkin me-
nyertai gejala utama adalah demam, 
sakit kepala, sensitif terhadap cahaya, 
rasa lelah dan tidak enak badan.

Herpes zoster menyerang siapa 
saja. Namun, infeksi virus ini bi-
asanya banyak ditemukan pada orang 
dewasa usia 20 sampai 50 tahun. 
Penyakit ini sifatnya kurang menular, 
ringan, dan swasirna setelah 14-28 
hari.

Tetapi, Anda sebaiknya segera 
menghubungi dokter jika merasa-

kan gejala dan tanda klinis di atas, 
apalagi jika pernah menderita cacar 
air. Penanganan sedini mungkin akan 
menurunkan risiko komplikasi.

FaktoR Risiko
Alasan di balik virus varisela yang 

aktif kembali belum diketahui secara 
pasti. Meski demikian, ada sejumlah 
faktor yang diduga memengaruhinya. 
Faktor-faktor risiko tersebut meliputi:
Usia. Insiden penyakit ini mening-

kat sejalan dengan bertambahnya 
umur penderita, umumnya dialami 
pasien berusia di atas 50 tahun.

 Sistem kekebalan tubuh yang 
menurun. misalnya karena 
mengidap HIV/AIDS, mengguna-
kan obat steroid jangka panjang 
atau immunosupresan, maupun 
menjalani kemoterapi.

 Stres secara fisik maupun emo-
sional.

Herpes. Penyakit radang kulit akut ini bisa terjadi pada siapa saja. Penyakit Herpes zoster dapat 
muncul di sepanjang tahun karena tidak dipengaruhi oleh musim dan tersebar merata di 

seluruh dunia. Tidak ada perbedaan angka kesakitan antara laki-laki dan perempuan, angka 
kesakitan meningkat dengan peningkatan usia.

Herpes Zoster
si CaCar api
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diagnosis dan Pengobatan
Herpes zoster tidak menular. 

Tetapi jika Anda belum pernah terke-
na cacar air dan mengalami kontak 
langsung dengan penderita herpes 
zoster, Anda dapat terinfeksi virus 
varisela zoster dan terkena cacar air. 
Pengidap herpes zoster juga sebai-
knya menghindari kontak dengan 
bayi yang baru lahir, ibu hamil, serta 
orang yang memiliki sistem keke-
balan tubuh yang lemah.

Diagnosis herpes zoster biasanya 
dilakukan dengan memeriksa lokasi 
dan bentuk ruam, serta rasa nyeri 
dan gejala-gejala lain yang dirasakan. 
Dokter mungkin akan mengambil 
sampel kulit ruam atau cairan dari 
ruam yang kemudian akan diperiksa 
di laboratorium jika dibutuhkan.

Sama seperti cacar air, tidak ada 
langkah khusus untuk menangani 
herpes zoster. Tujuan pengoba-
tannya adalah mengurangi ge-
jala sampai penyakit ini sembuh 
dengan sendirinya.

Langkah pengobatan medis 
yang dapat dilakukan untuk 
mempercepat kesembuhan 
sekaligus mengurangi risiko 
komplikasi adalah dengan 
pemberian obat antivirus. 
Contohnya, acyclovir dan Valacy-
clovir. Obat antivirus paling efektif 
jika diminum dalam tiga hari setelah 
ruam muncul. Namun bila pasien 
memiliki risiko kompliasi, obat ini 
dapat diberikan sampai sebelum 7 
hari setelah ruam muncul. Konsumsi 
obat antivirus biasanya dilakukan 
selama 7-10 hari. Kelompok orang 
yang khususnya memerlukan obat 
antivirus meliputi manula dan orang 
dengan sistem kekebalan tubuh yang 
menurun, seperti pengidap kanker, 
HIV, serta diabetes.

Selain itu, antivirus juga diberikan 
pada pengidap dengan ruam atau 
nyeri yang parah dan jika herpes 

zoster berdampak pada mata. Menan-
gani rasa nyeri sedini mungkin juga 
dapat menghindarkan pengidap dari 
komplikasi gangguan saraf. Untuk 
mengatasi rasa nyeri, ada beberapa 
jenis obat yang biasanya akan diberi-
kan dokter. Di antaranya adalah 
obat pereda sakit, seperti paraseta-
mol, ibuprofen dan kodein. Dokter 
biasanya akan meningkatkan dosis 
obat ini perlahan-lahan sampai rasa 
nyeri dapat teratasi.

Selain obat-obatan, Anda juga 
dapat melakukan langkah-langkah 
sederhana untuk mengurangi gejala 
yang Anda alami, yaitu dengan men-
genakan pakaian longgar 
dan berbahan lembut sep-
erti katun, menutup 
ruam agar tetap bersih 
dan kering guna men-
gurangi iritasi serta 

risiko infeksi, hindari penggunaan 
plester atau apa pun yang berbahan 
perekat agar tidak menambah iritasi.

metode PencegaHan
Langkah pencegahan utama yang 

dapat dilakukan untuk menurunkan 
risiko herpes zoster adalah dengan 
menerima vaksin herpes zoster. Vak-
sin herpes zoster disarankan untuk 
diberikan pada usia di atas 50 tahun. 
Vaksin juga dapat diberikan pada 
orang yang pernah menderita herpes 
zoster untuk mencegah kekambuhan. 
Walau tidak mencegah terkena her-
pes zoster sepenuhnya, vaksinasi ini 
setidaknya bisa mengurangi kepara-

han gejala penyakit ini dan penderita 
akan lebih cepat sembuh.

Anda juga dapat mencegah penu-
laran herpes zoster dengan cara 
sederhana berupa tidak meminjam 
barang-barang pribadi pengidap 
(misalnya handuk atau pakaian).

komPlikasi
Jika tidak diobati, herpes zoster 

dapat menyebabkan beberapa komp-
likasi serius yang meliputi:
Neuralgia pasca-herpes atau pos-

therpetic neuralgia. Rasa nyeri 
yang parah ini dapat berlangsung 
selama berbulan-bulan bahkan 
bertahun-tahun setelah ruam sem-
buh. Diperkirakan hanya sebagian 

kecil pengidap herpes zoster di 
atas usia 50 tahun yang menga-
lami komplikasi ini.
Kebutaan. Jika muncul di 

sekitar mata, herpes zoster 
dapat mengakibatkan 
peradangan pada saraf 
mata, glaukoma, dan 
bahkan berujung pada 
kebutaan.
Gangguan pada saraf, 
misalnya inflamasi pada 
otak, masalah pada pen-
dengaran, atau bahkan 

keseimbangan tubuh.
 Infeksi bakteri pada ruam atau 

lepuhan apabila kebersihannya 
tidak dijaga kebersihannya.

 Bercak putih pada bekas ruam. 
Ruam herpes zoster dapat me-
nyebabkan kerusakan pigmen kulit 
dan terlihat seperti bekas luka.

dr. Hendra Minarto, sp.kk

rs perkebunan (Jember Klinik)
jaM PraktIk
senin s/d Jum’at: jam 15.00 – 18.00
sabtu: jam 09.00 – 12.00

sama seperTi cacar air, TiDak aDa langkah khusus unTuk 
menangani herpes zosTer. TuJuan pengoBaTannya aDalah 
mengurangi geJala sampai penyakiT ini semBuh Dengan senDirinya.
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kenaPa demikian, karena fakta 
yang ada menunjukkan tingkat kun-
jungan ke museum sejarah (klasik) 
sangat rendah. Padahal di sana 
terdapat aspek budaya dan pendidi-
kan. Data Asosiasi Museum Indo-
nesia (AMI) menunjukkan, terdapat 
sedikitnya 426 museum sejarah di 
Indonesia yang sebagian besar da-
lam kondisi  tidak menggembirakan. 
Sehingga tingkat kunjungan wisata 
ke museum-museum tersebut sangat 
rendah. 

Pengelola tidak mampu mengop-
timalkan sarana dan prasarana 
pen dukung, koleksinya statis, penge-
lo laan konvensional, dan sederet 
persoalan lain yang menyelimutinya.  
Para pemangku museum menuding 

kecilnya anggaran pemeliharaan dari 
pemerintah sebagai penyebab utama 
statisnya rata-rata pengelolaan mu-
seum di Indonesia.  

Peraturan Pemerintah (PP) No-
mor 66 TH 2015 tentang Museum 
dinilai tidak cukup sebagai dasar 
penguatan permuseuman nasional. 
Dibutuhkan dasar hukum berupa 
Undang-Undang sebagai landasan-
nya, karena keberadaan museum 
menyangkut pendidikan, budaya dan 
sejarah.

Komisi X DPR RI pernah meres-
pon wacana tentang pentingnya 
UU Permuseuman, sesaat setelah 
para stakeholder museum di tanah 
air mendesaknya. Tapi hingga saat 
ini belum pernah ada UU Museum. 
Bahkan mungkin berkas proposal dan 
naskah akademik tentang pentingnya 

Jika judul tulisan ini: Wisata Museum, Klasik atau 
Kontemporer,  dijadikan sebagai kuesioner pada 
polling pendapat tentang minat kunjungan wisata, 
maka kemungkinan pilihan terbesarnya tertuju 
kepada museum moderen atau kotemporer. 

Wisata Museum,
Klasik atau Kontemporer

UU Museum, telah dimuseumkan.
Bambang Pria, praktisi industri 

wisata di Jatim, menyatakan potensi 
kunjungan wisata ke museum seja-
rah peninggalan budaya masa lalu 
sebenarnya besar. Hanya saja sarana 
pendukung sekitar museum perlu 
di optimalkan, seperti promosi, dan 
perlu juga dilengkapi aneka fasilitas 
di sekitar museum, seperti restau-
rant, rest room yang memadai, 
sarana parkir, tempat kuliner, serta 
presentasi narasi dan gambar tentang 
dokumen dan koleksi museum sudah 
harus berbasis teknologi digital.

Meski demikian, Bambang 
menga kui, museum klasik sebagai tu-
juan wisata tidak bisa berdiri sendiri, 
harus dipaket dengan tourist destina-
tion lainnya. Sejauh ini citra museum 
belum positif sepenuhnya, baik untuk 
bersaing dengan institusi pendidikan 
dan kebudayaan lain, terlebih bersa-
ing dengan tourist destination ber-
basis alam seperti gunung, taman, air 
terjun dan pantai.

“Bisa saja dilakukan optimalisasi 
kunjungannya. Selain melengkapi 
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sarana pendukung, juga perlu dicip-
takan “keramaian” sebagai undangan. 
Pagelaran seni dan musik klasik atau 
jazz di lokasi museum secara periodik 
niscaya akan membantu naiknya 
tingkat kunjungan. Terlebih saat ini 
sudah ada fasilitas teknologi digital 
untuk perluasan penyebaran woro-
woronya,” kata dia.

Anggaran pemerintah untuk pe-
meliharaan dan revitalisasi museum 
tetap diperlukan, dan lebih baik lagi 
jika landasan hukumnya adalah UU. 
“Namun lebih dari itu, manajemen 
pengelolaan museum harus kreatif, 
tidak boleh statis. Baik untuk kepent-
ingan kunjungan wisata, mau-
pun pendidikan,” kata Bambang.

museum modeRn
IDN Times, sebagai me-

dia generasi millenial, pernah 
menurunkan tulisan berupa 
rekomendasi kunjungan wisata 
ke 11 lokasi museum terbaik di 
Indonesia. Menariknya, Muse-
um Angkut di Kota Batu, Jatim 
yang baru dibangun pada 2014 
itu, di tempatkan pada urutan 
ke satu rekomendasi kunjungan 
liburan tersebut. Bahkan men-
galahkan Museum Nasional dan 
Museum Fatahillah – keduanya 
di Jakarta. Dan Museum House 
of Sampoerna di Surabaya yang 
notabene dikelola manajemen 
moderen ditempatkan di urutan 
ke delapan.

Jika dianalisa, kenapa Mu-
seum Angkut di Kota Batu, 
Jatim, itu banyak dikunjungi 
wisatawan. Selain lokasinya 
berada di kawasan wisata Kota 
Batu – di mana Museum Angkut 
memang menjadi salah satu des-
tinasi andalannya, pengelolaan 
Museum Angkut ditunjang oleh 
manajemen moderen yang me-
nyatu dengan pengelola aneka 
destinasi wisata andalan Kota 
Batu lainnya.

Luas kawasan Museum Angkut 
yang hampir empat hektar itu dileng-
kapi aneka fasilitas moderen di seki-
tarnya, baik restaurant, rest room, 

car park yang luas, serta penataan 
dekorasi yang terkesan kontemporer 
–meski koleksi 300 kendaraan/mobil 
yang ada seluruhnya adalah kuno. 

Namun tersedia narasi historial 
tentang mobil-mobil kuno dari selu-
ruh dunia tersebut sehingga tetap ada 
aspek pengetahuan dan pendidikan 
tentang asal-usul koleksi barang yang 
dipamerkan.

Museum ini menyediakan berba-
gai zona menarik bagi pengunjung 
dengan tematik yang berbeda. Selain 
koleksi mobil antik (kuno), angkutan 
umum, kendaraan moderen, hingga 
mobil konsep di bagian Hall Utama, 

juga terdapat sejumlah stage menarik 
di dalamnya. Diantaranya adalah 
zona Gangster Town & Broadway 
Street. Pada stage ini anda bisa ber-

selfie ria, seolah berada di kawasan 
gangster AS pada tempo dulu. 

Ada juga zona Eropa, zona Edu-
kasi, zona Sunda Kelapa dan Batavia, 
zona istana Buckingham, zona Las 
Vegas yang mengsankan tempat 
perjudian rolet, kemudian zona 
Hollywood, serta zona Pasar Apung 
Nusantara. Pendek kata Anda terasa 
berada di tempat yang seru. Per-
tanyaannya, kenapa museum klasik 
tidak dikelola secara moderen seperti 
Museum Angkut.

Ada beberapa museum kontempo-
rer lainnya yang relatif baru dibangun 
di Indonesia, tapi sudah berhasil 

mencuri perhatian pengunjung. 
Sebut saja misalnya Museum 
Satwa, juga di Kota Wisata 
Batu. Bangunan yang megah 
dengan  arsitektur kontemporer, 
serta koleksi satwa yang jumlah-
nya ribuan itu, memungkinkan 
pengunjung untuk kembali lagi 
ke tempat tersebut. Terlebih di 
sekitar museum juga ada hotel, 
tempat kuliner, serta aneka 
tafasilitas wisata lainnya. Selain 
aspek wisata, aspek pendidikan 
sangat kuat di Museum Satwa.

Di Jakarta juga ada museum 
baru yang sudah nge-hits yakni 
Museum MACAN berlokasi di 
bilangan Kebon Jeruk. Meski 
baru dioperasikan November 
2017, museum ini tidak pernah 
sepi dari pengunjung anak-anak 
muda. Diklaim sebagai museum 
seni kontemporer pertama 
dengan koleksi sekitar 90 karya 
seni papan atas dan keren untuk 
tempat selfi. Istilah millenialnya, 
museum ini sangat Instragam-
mable.

Pola pengelolaan museum 
klasik dituntut untuk kreatif 
seperti pada pengelolaan mu-
seum kontemporer. Tidak cukup 
hanya mengandalkan koleksi 
benda-benda kuno, tapi perlu 
adanya upaya untuk membuat 

acara hiburan di lokasi museum yang 
bisa mendekatkan secara emosional 
dengan kalangan muda dan pelajar 
sebagai pengunjung.
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Nira kUliner nUsantara

ini beberapa hidangan yang bisa dicoba 
ketika mengunjungi sejumlah daerah 
di Jawa Timur. Beberapa diantaranya  
sudah banyak dikenal sehingga sudah 
banyak dijumpai di kota lain. 

nasi boRan
Berbicara mengenai kuliner di 

Lamongan tidak hanya Soto Lamongan 
saja lo… Lamongan juga memiliki be-
ragam kuliner khas lain yang tak kalah 
sedapnya dengan Soto Lamongan, salah 
satunya adalah Nasi Boran atau Sego 
Boranan.

Kenapa disebut dengan Nasi Boran? 
Sederhana saja. Penjual yang mayoritas 
adalah ibu-ibu tersebut menjajakan 
dagangannya dengan menggunakan 
Boran yaitu sejenis wadah yang terbuat 
dari anyaman bambu. Jadi penjual Nasi 
Boran membawa segala macam jenis 
dagangannya di wadah anyaman bambu 
tersebut. Sejak saat itu, nama Nasi Boran 
atau Sego Boranan mulai muncul.

Lalu, apa sebenarnya Nasi Boran itu? 
Nasi Boran merupakan kuliner khas dan 
asli Lamongan yang terdiri dari nasi han-

gat yang dicampur dengan urap, kuah 
kare kental, Gimbal Lentho dan rem-
peyek. Penyajiannya bukan di atas piring 
melainkan di pincuk. Untuk tambahan, 
ada berbagai macam lauk pauk yang bisa 
dipilih mulai dari perkedel, sate puyuh, 
sate usus, dadar, ayam goreng, bandeng 
hingga yang paling khas, ikan Sili.

Ada juga beberapa lauk yang hanya 
bisa ditemui di waktu-waktu tertentu 
saja seperti Sate Udang dan Ikan Sili. 
Ikan Sili sendiri sebenarnya adalah lauk 
yang paling khas dari menu Nasi Boran. 
Namun, lauk Ikan Sili yang merupa-
kan ikan laut ini hanya bisa ditemui di 
waktu-waktu tertentu saja, tepatnya 
pada musim penghujan. Selain musim 
penghujan, lauk Ikan Sili tersebut jarang 
bisa ditemui.

Sebenarnya ada tiga unsur utama 
dari Nasi Boran ini, yaitu urap, kuah 
kare dan gimbal lentho. Urap menjadi 
menu wajib yang selalu ada di sajian 
Nasi Boran. Sayuran yang digunakan 
bermacam-macam, tapi yang paling ser-
ing dipilih adalah tauge dan daun sing-
kong. Untuk kuah kare yang digunakan 

rasanya cenderung pedas dan teksturnya 
lumayan kental. Kira-kira hampir mirip 
dengan bumbu Bali.

Nah, unsur yang terakhir yang sangat 
khas dari Nasi Boran ini adalah Gimbal 
Lentho. Gimbal Lentho ini bentuknya 
menyerupai perkedel namun lebih 
kenyal. Gimbal Lentho ini terbuat dari 
tepung tapioca yang dipadukan dengan 
dengan berbagai macam bumbu. Tek-
sturnya sangat mirip dengan jajanan 
pasar gulang-galing namun bedanya 
Gimbal Lentho rasanya gurih.

nasi tiwul
Trenggalek, kota di pesisir barat 

Jawa Timur ini berjarak kurang lebih 
180 km dari Surabaya. Kota yang masih 
asri dengan udara sejuk segar ini memi-
liki kekayaan kuliner yang juga tidak 
kalah uniknya.

Namanya sego tiwul. Sego tiwul 
adalah makanan pengganti nasi, yang 
terbuat dari bahan dasar singkong yang 
di keringkan atau lebih dikenal dengan 
sebutan gaplek. Sebelum diolah gaplek 
dihaluskan terlebih dahulu, dengan 

Makanan Berat Namun Lezat
Khas Jawa Timur

Nasi merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Tidak 
heran jika di berbagai daerah mudah dijumpai aneka hidangan yang menyertakan 

nasi dilengkapi bumbu dan lauk sesuai dengan selera warga setempat.
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cara ditumbuk di suatu wadah yang di 
sebut lumpang ( batu yang tengahnya 
di lubangi). Dalam proses penghalusan 
ini memang sengaja tidak menggunakan 
mesin karena jika ditumbuk atau istilah-
nya diselep mesin maka akan mengu-
rangi cita rasa dari sego tiwul.

Sajian sego tiwul trenggalek ini da-
lam penyajianya akan dicampur dengan 
nasi, dan paling nikmat jika disajikan 
dengan bothok ikan tongkol, dengan 
lauknya tempe goreng. Bisa juga disaji-
kan dengan lodeh tewel, lodeh kluweh, 
atau juga bisa lodeh kacang panjang. Tak 
lupa sebagai pelengkap adalah sambel 
trasinya.

Satu lagi yang selalu wajib ada untuk 
tiap olahan sego tiwul yaitu aneka peyek. 
Baik peyek kedelai, peyek teri, atau 
peyek wader. Pastinya bikin ngiler…. 

nasi amPok
Bagi sebagian besar warga desa atau 

petani, nasi Ampok bukanlah menu baru. 
Makanan ini mendadak naik pangkat 
setelah sejumlah rumah makan di Kediri 
menyisipkan nasi Ampok dalam daftar 
menu mereka.

Meski tak seberat nasi putih, men-
gonsumsi nasi ampok yang oleh 
sebagian besar juru masak 
rumah makan diolah 
dengan cara digoreng 
dijamin membuat 
kenyang. Dengan 
tekstur yang lebih 
kasar dibanding 
nasi putih, nasi 
Ampok terasa 
ringan di lidah dan 
lambung namun 
padat.

Membuat nasi Am-
pok sebenarnya tak terlalu 
rumit. Ada dua tahap pembuatan 
nasi Ampok ini yang terdiri dari men-
golah jagung menjadi nasi serta tahap 
mengolahnya menjadi aneka sajian.

Tahap pertama adalah memilih 
jagung tua untuk dipipil dan diselep atau 
digiling. Selanjutnya hasil selepan dipi-
sahkan dengan bekatulnya dan dicuci 
bersih. Setelah bersih, selepan jagung 
itu dikukus dengan air mendidih selama 
kurang lebih 10 menit sebelum diker-
ingkan dan disimpan. Sampai tahap ini 
proses pembuatan disebut ampok kering.

Tahap kedua ampok tersebut ditanak 
seperti menanak nasi hingga disebut nasi 

jagung atau ampok basah. Selanjutnya 
nasi ampok tersebut diolah menjadi 
aneka menu yang dikehendaki. Bagi 
masyarakat Kediri, menyandingkan am-
pok dengan bumbu pecel atau digoreng 
layaknya nasi goreng adalah pilihan 
favorit. Karena itu tak jarang dijumpai 
penjual nasi ampok goreng maupun 
pecel ampok bertebaran di Kediri dengan 
harga miring.

nasi seRPang
Kali ini kuliner asli dari 

kota Bangkalan Madura 
yaitu Nasi Serpang, 
sekilas kalau di per-
hatikan kuliner yang 
satu ini seperti 
nasi campur yang 
sering kita temui 
dimana mana.

Nasi Serpang 
ini berasal dari 
salah satu dusun di 
Desa Sabiyan keca-
matan Bangkalan Kabu-
paten Bangkalan. Resep Nasi 
Serpang yang sedap ini terlahir dari 
tangan tangguh seorang wanita ber-

nama Hj. Turah kemudian beliau 
menurunkan resep rahasia 

Nasi Serpang ini kepada 
ketujuh anak beliau yang 

sekarang melanjutkan 
usaha kuliner Nasi 
Serpang dan sudah 
tersebar di beberapa 
titik di kota Bang-
kalan.

Apa saja keistime-
waan dari Nasi Serpang 

ini? Nasi yang digunakan 
sangat pulen sekali, sangat 

nyaman dan lembut saat di 
kunyah di dalam mulut di tambah 

perpaduan lauknya yang pas sekali, 
seperti soun (mie lembut), pepes 
ikan cakalan, potongan telur asin, 
kerang yang telah di bumbui, 
sambel terasi, di tambah kuah 
santan berisi potongan tahu 
lembut serta kerupuk kulit 
sapi yang sudah di goreng, 
rempeyek gurih menambah 
gereget di lidah dan yang 
paling istimewa adalah 
penambahan dendeng sapi di 
dalamnya sungguh perpaduan 
lauk yang sempurna bukan ?

nasi buk
Meskipun menggunakan nama Nasi 

Buk (Buk atau Bhuk adalah sebutan 
untuk perempuan di Madura), namun 
hidangan ini justru banyak dijumpai di 
Malang.

Nasi buk adalah makanan berupa 
nasi yang dicampur dengan sayur lodeh 
atau kadang rebung, serundeng, empal 
atau jeroan, dendeng manis, serta satu 
hal yang tak boleh terlewat adalah sam-

balnya yang sangat mantap.
Salah satu nasi buk per-
tama yang berjualan di 

Malang adalah nasi 
buk Matirah. Nasi 

buk sendiri sebe-
narnya merupakan 
nasi campur yang 
biasanya dijual oleh 
ibu-ibu yang be-
rasal atau memiliki 

darah Madura yang 
kemudian hijrah ke 

Malang.
Hal yang sangat me-

nyenangkan dari makan nasi 
buk adalah kebebasan untuk memilih 
apa saja yang mau dicampurkan dalam 
piring. Terdapat berbagai macam lauk 
yang bisa dipilih seperti babat, paru, 
jantung, empal, ayam, kikil, sate daging 
dan masih banyak lainnya. Selain itu 
juga terdapat pilihan jangan atau sayur 
berupa lodeh atau rebung. Untuk mem-
buat piring semakin penuh, beberapa 
penjual juga menawarkan bali telor dan 
tahu yang dapat dipilih untuk meleng-
kapi hidangan tersebut.

Satu hal yang membuat nasi buk 
semakin identik dengan kota Malang 
adalah karena terdapat mendol yang 
disajikan sebagai pendamping dari nasi 
buk tersebut. Pada saat ini cukup mudah 
menjumpai ibu-ibu penjual nasi buk di 

wilayah sekitaran Malang. 
Selain warung nasi 

buk Matirah, 
beberapa war-

ung lain yang 
dapat dicoba 
adalah war-
ung Shola-
wat di jalan 
Kawi serta 

nasi buk gang 
Semarang di 

jalan Zainul 
Arifin.
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PerkemBangan teknologi se-
makin pesat di berbagai sektor yang 
ada termasuk salah satunya sektor 
keuangan yang biasa disebut Finan-
cial Technology (Fintech).

Fintech merupakan sebuah 
perpaduan inovasi terbaru antara 
teknologi dan keuangan. Teknologi 
keuangan bisa diberlakukan untuk 
setiap inovasi yaitu dalam cara orang 
melakukan transaksi atau melaku-
kan bisnis, dengan ditandai dengan 
tingginya aksesibilitas penggunaan 
mobile banking dan internet bank-
ing. Alasan-alasan tersebut mem-
buat bidang Fintech terus tumbuh 
menjadi sebuah kebutuhan baru bagi 
masyarakat. Salah satu perkemban-
gan Fintech yang paling fenomenal 
adalah Peer to Peer (P2P) Lending, 
transaksi keuangan antara sesama 
pengguna.

mengenal lebiH dekat dengan 
Peer To Peer Lending 

P2P Lending adalah penyediaan 
layanan jasa keuangan untuk mem-
pertemukan pemberi pinjaman (lend-
er) dengan penerima pinjaman (bor-
rower) dalam rangka melakukan 

perjanjian pinjam meminjam melalui 
sistem elektronik dengan mengguna-
kan jaringan internet.

P2P Lending sebenarnya bukan 
barang baru di era digital saat ini dan 
sistem ini sangat mirip dengan kon-
sep marketplace online, yang me-
nyediakan tempat pertemuan antara 
pembeli dengan penjual. Dimana 
beberapa penjual sebagai pelaku 
usaha untuk berjualan dalam sebuah 
website dan banyak pembeli bisa 
memiliki barang yang mereka cari 
dari berbagai toko yang dijual pelaku 
usaha tersebut.

Begitu juga dengan P2P Lending 
menjadi tempat para investor untuk 
mengetahui lebih mendalam para 
borrower yang dipasang di website 
P2P Lending sesuai kriteria yang 
diinginkan dan menyaring hingga 
menganalisis para borrower. Hal 
tersebut akan membuat para investor 
akan merasa nyaman dengan produk 
pinjaman yang disediakan perusa-
haan P2P Lending.

PeeR to PeeR lending yang baik
Untuk mengetahui situs P2P 

Lending yang berkualitas dan aman 

dalam memberikan pinjaman dan 
mengelola investasi, ada baiknya 
memperhatikan beberapa hal, seperti: 

Terdaftar di Otoritas Jasa 
Keamanan (OJK). OJK merupakan 
sistem pengaturan dan pengawasan 
yang terintegrasi terhadap keselu-
ruhan kegiatan dalam jasa keuan-
gan. Pengawasan bertujuan untuk 
menghindari investor, peminjam dan 
penyedia jasa dari kerugian. 

Penyedia P2P lending harus ter-
daftar dalam asosiasi fintech. Tanpa 
memenuhi syarat ini, mereka tidak 
akan bisa mendaftarkan diri dan 
mengajukan perizinan di OJK. 

Punya mekanisme perlindungan 
konsumen yang jelas. Perusahaan fin-
tech penyedia jasa ini tentu memiliki 
beragam mekanisme yang berbeda 
untuk melindungi investor. Pastikan 
saja, mereka tetap komitmen untuk 
melakukan hal ini.

PeeR to PeeR lending untuk 
investasi?

Perkembangan P2P Lending 
untuk investasi sudah diterapkan oleh 
beberapa situs populer seperti Fund-
box. FundBox adalah salah satu dari 

Pembiayaan 
Jaman Now
“the over-all point is that new 
technology will not necessarily 
replace old technology, but it will 
date it. Eventually, it will replace it. 
they eventually decided whether 
or not the new technology was 
worth the investment”.

–Steve Jobs–

Prof-iT teknologi
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kelompok pemberi pinjaman B2B AS 
dalam bisnis untuk membantu untuk 
mempertahankan arus kas sambil 
menunggu pembayaran yang belum 
dilunasi oleh perusahaan.

Pembayaran mungkin menunggu 
dari 30 sampai 90 hari merupakan 
masalah bagi bisnis kecil, inilah 
akibatnya jika faktur yang belum 
dibayar. Bahkan setelah melakukan 
rendering barang atau jasa. FundBox 
menggunakan model kredit bergu-
lir untuk memungkinkan bisnis ini 
menerima pembayaran instan untuk 
pilihan faktur mereka. 

Persyaratan bisnis spesifik tidak 
dicantumkan oleh FundBox, walau-
pun harus menggunakan perangkat 
lunak akuntansi profesional seperti 
FreshBooks, di antara opsi lain yang 
memungkinkan. FundBox melibatkan 
bisnis yang lebih kecil dari beberapa 
pesaing, mengeluarkan pinjaman 
serendah $500.

Lending Club yang didi-
rikan pada tahun 2007 oleh 
Renaud Laplanche, adalah 
pemain utama di ruang pinja-
man P2P Lending. Lending-
Club adalah raksasa di pasar 
online yang menghubung-
kan kreditor dan pem-
injam. Total pinjaman 
yang dikeluarkan sam-
pai pertengahan tahun 
2015 adalah sebesar 
$11, 167, 217, 348.

LendingClub melayani 
pinjaman untuk berbagai 
keperluan seperti keuangan 
pribadi. Di tengah berjalannya Lend-
ingClub kemudian berakibat pada 
munculnya masalah pemilihan yang 
merugikan serta munculnya standar 
tarif peminjam yang tinggi, adanya 
kekurangan likuiditas untuk pihak 
peminjam dimana sebagian besarnya 
memiliki jangka waktu cukup pan-
jang. 

Pasar P2P Lending tidak hanya 
populer di negara maju, namun 
sudah masuk ke Indonesia. contoh 
inovasi keuangan di Indonesia ber-
bekal platform yang mempertemukan 

para pemberi pinjaman (investor) 
dengan para pencari pinjaman (bor-
rower) di dalam sebuah wadah atau 
perusahaan. Contohnya saja Invetsree 
membagi pencari pinjaman (borrow-
er) ke dalam 2 tipe: Pinjaman perusa-
haan dan pinjaman individu dengan 
bunga 1,2% per bulan atas nilai pinja-
man. Dengan 2 tipe borrower, Inves-
tree memberikan kesempatan bagi 
para investor untuk mendanai dari 
Rp5.000.000 untuk Business Loan 
dan Rp1.000.000 untuk Employee 
Loan.

Selain itu ada juga Amartha yang 
sudah  berdiri sejak 2010.  Amartha 
adalah pionir fintek P2P Lend-
ing yang menghubungkan investor 
dengan pengusaha mikro pedesaan 
melalui pinjaman modal, memberi-
kan imbal hasil bersaing dan dampak 
sosial.  Amartha saat ini telah meng-
klaim berhasil untuk menjembatani 
lebih dari 34.000 pelaku usaha mikro 

di pelosok Indonesia dan terdaftar 
lebih dari 10.000 investor, dengan 
mendistribusikan hingga 87 miliar 
rupiah dari total dana.

sumbangan ide untuk PtPn X 
Dengan berbagai proposal yang 

diberikan dalam metode P2P Lend-
ing ini memberikan impact yang 
besar dalam bidang pertanian (ex. 
Tanifund, iGrow, CROWDE).  Perlu 
diketahui tahun 2017, situs Tanifund 
sudah bekerjasama dengan lebih dari 
1.300 petani dan 130 investor. Situs 

lainnya iGrow saat ini juga ada sekitar 
1.300 investor, 1.200 petani dan 800 
hektare penanaman yang dilakukan 
iGrow dalam proyeknya serta profit 
dari total perputaran pendapatan 
mencapai Rp10 miliar per tahun, be-
gitu juga dengan situs CROWDE telah 
menjangkau 5.000 petani yang terse-
bar di 276 desa di seluruh Indonesia 
dengan nilai pembiayaan investasi 
senilai Rp15 miliar.

Dengan demikian PTPN X ingin 
mengembangkan inovasi yang sebe-
lumnya e–Farming, sebuah sistem 
informasi manajemen dan pemetaan 
lahan. Dari e–Farming inilah akan 
dibuat suatu sistem P2P Lending  
yang akan me-monetize dan mengun-
tungkan PTPN X sendiri.

Bukti komitmen memberikan si-
tus dengan metode P2P Lending serta 
mencantumkan jenis-jenis portopolio 
terbaik dilengkapi dengan profil pem-
injam, deskripsi lahan. Begitu pula 

ketika investor telah terdaftar 
sebagai lender akan menampil-
kan berbagai informasi petani 
serta deskripsi  lahan yang 
nantinya ini dapat sebagai bahan 
pertimbangan dan penilaian 

lender sebelum memutuskan 
untuk melakukan pendan-

aan terhadap petani.
PTPN X memberikan 

integritas dalam member-
ikan pinjaman dan men-

gontrol pendanaan dengan 
bijak serta minat pembiayaan 
P2P Lending saat ini tidak hanya 
mampu menarik perhatian para 

pemilik bisnis, namun juga perhatian 
para investor.  Investor bisa dengan 
mudah memperluas portofolio in-
vestasinya dengan menyebarkan atau 
mendistribusikan dananya ke petani 
dengan berinvestasi di platform P2P 
Lending, bahkan memiliki peluang 
untuk mendapatkan yield (keun-
tungan) kisaran 4% - 15%. Sehingga 
petani memberikan nilai jual dan 
portofolio lahan petani dalam men-
ingkatkan perekonomian tebu di 
Indonesia. Maka dibutuhkan regulasi 
sesuai aturan PTPN X.

memBayar pinJaman & Bunga

menDanai

moneTizing

Rp Rp
Rp + % Rp + %

p2p LeNdiNg



66

PTPN X Magz | voluMe: 029 | EdIsI LIpuTan: JuLI - sEpTEmbEr 2018

www.ptpn10.co.id

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

Demokrasi 
atau

DeMocaSSé
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aDa pertanyaan yang sulit  untuk 
dijawab. Kapan KpK dibubarkan? 
Pertanyaan ini mengacu kepada 
status kPk (komis Pemberantasan 

korupsi) yang  bersifat ad hoc (tidak per-
manen). artinya suatu saat kPk harus bubar. 
tapi kapan, inilah yang menjadi kontroversi 
dan sulit untuk dijawab.

uu tentang kPk menjelaskan, sepanjang  
prakek korupsi masih ada maka sepanjang itu 
pula kPk tetap ada. Pilihan diksi dalam nara-
si uu ini sangat kuat, sehingga menjadi silo-
gisme hukum yang sulit dipatahkan. artinya 
kPk akan tetap ada.  Semakin dipertanyakan 
keberadannya,  semakin tokcer popularistas-
nya. 

Survei yang dilakukan iCW  bersama 
polling Centre membuktikan bahwa 
kPk  merukan lembaga yang diper-
caya publik. Bahkan mengalahkan 
DPr ri. artinya masi banyak 
masyarakat yang menginginkan 
kPk tetap ada. Sehingga setiap 
pertanyaan yang muncul, kapan 
kPk dibubarkan,  akan dimaknai 
sebagai cynical narrative, bukan 
logical question. 

kPk seringkali  dituduh 
sebagai lembaga yang gemar 
membuat kegaduhan. operasi 
tangkap tangan (ott) menjadi 
andalannya. Sayangnya tuduhan 
miring lebih banyak datang dari 
kalangan politisi. Bukan dari publik. Bahkan 
ada yang menilai, kPk bukan memberantas 
korupsi, tapi mengembangkan definisi ten-
tang korupsi. Sehingga hanya gegara uang 
belasan juta rupiah, misalnya, seseorang bisa 
menjadi tersangka. 

Pada kasus hukum yang menjerat anggota 
DPrD kota malang, misalnya. hanya karena 
uang rp12,5 juta, kPk menetapkan hampir 
seluruh anggota legislatif “kota dingin” itu 
sebagai tersangka. Di satu sisi kPk terkesan 
tidak peduli, apakah penetapan tersangka 
secara massal  itu bisa mengganggu jalannya 
program pembangunan  atau tidak – terkait 
pengesahan anggaran  yang notabene oleh 
legislatif. 

tapi di sisi lain, kPk seolah ingin men-
egaskan kepada publik bahwa apapun bentuk 
tindak pidana korupsi harus ditindak. Bera-
papun nilainya dan siapapun orangnya. tidak 
peduli itu anggota legislatif dan bersifat mas-
sal sekalipun. tidak ada ruang permakluman 
sedikitpun bagi pelaku korupsi, kalaupun 

nlainya kecil. apalagi besar. 
Fungsi preventif seolah ingin ditonjolkan 

oleh kPk melalui sederet “kasus sepele” yang 
ditanganinya. Sekecil apapun penindakan ko-
rupsi akan membuat  “efek takut”  bagi pihak 
lain untuk coba-coba melakukan tipikor. 
tidak terkecuali anggota legislatif, di mana 
pun  berada.  Bahkan kPk berani menahan 
38 anggta DPrD Sumut, sekaligus  menahan 
mantan gubernur Sumut gatot Pujonugroho 
dan Sekjen Partai nasdem Patrice ro capella 
– karena didakwa korupsi secara berjamaah. 

Sementara di  kalangan DPr ri, kPk 
sudah menjebloskan puluhan politisi senayan 
ke balik jeruji besi. Bahkan dari kalangan 
ketua umum partai, ada beberapa nama yang 

sudah ditahan kPk, diantaranya Setya no-
vanto (ketum Partai golkar), anas ur-

baningrum (ketum Partai Demokrat), 
lutfi hasan ishaaq (ketum Partai PkS) 

dan  Suryadharma ali (ketum 
PPP.

democassé
kelembagaan semacam kPk 

memang tidak lazim ada pada 
sebuah negara demokrasi ber-
basis teori trias Politica, yakni 
adanya tiga lembaga tinggi neg-
ara secara permanen: ekskutif, 
legislatif dan yudikatif. tidak 
banyak negara lain yang memiliki 
lembaga anti rasuah semacam 

kPk. umumya  kasus korupsi ditangani ole 
kejaksaan.

terlepas dari kontroversi apakah kPk 
masuk dalam kategori yudikatif atau bukan 
terkait statusnya yang ad hoc, tapi penerapan 
sistem demokrasi politik yang kebablasan 
seperti di indonesia, nampaknya dibutuhkan 
lembaga ekstra anti rasuah semacam kPk.

Betapa tidak,  pergeseran arah demokrasi 
politik pasca reformasi sudah menyimpang 
jauh dari pakemnya. Demokrasi yang terban-
gun berpijak pada biaya politik yang mahal. 
Sehingga derivasi kebijakannya riskan bers-
inggungan dengan praktek-praktek koruptif.

Pengertian partai politik (Parpol) sebagai 
organisasi artikulasi kepentingan rakyat, 
misalnya, sebagaimana disitir pada uu no 2 
tahun 2011 tentang Partai Poitik,  kian jauh 
api dari panggang. apalagi dalam menjalank-
an fungsinya sebagai lembaga recruitment 
politik/perkaderan,  fungsi partisipasi politik 
dan fungsi penddidikan politik, kian samar 
keberadaannya.

67www.ptpn10.co.id
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Kini Parpol berjalan seperti lem-
baga bisnis. Semua keputusan politik 
yang dibuatnya selalu bermuara pada 
kalkulasi untung-rugi.  Jumlah kursi 
di parlemen seolah menjadi ideologi 
utama – apapun caranya. Pada re-
cruitment kader, misalnya, bukan 
faktor kapasitas/kapabilitas orang 
yang menjadi pertimbangan, tapi 
kemungkinan “terpilih atau tidaknya” 
calon - yang menjadi ukuran.  

Sehingga siapapun bisa dengan 
mudah menjadi caleg – tanpa harus 
berkarir di partai, sepanjang petinggi 
partai yakin bahwa si-calon memiliki 
tingkat elektabilitas dan dukungan 
pendanaan yang kuat.  Akibatnya 
kerap dijumpai pelaku politik pindah-
pindah partai. Lompat pagar.  Ini 
membuktikan bahwa fungsi pendidi-
kan dan pematangan kepemimpinan  
dalam parpol sudah tinggal cerita. 
Semua berjalan serba instan.  Kader 
elit bisa dibeli. Yang penting kursi 
parlemen bertambah.

Begitu juga dalam kaderisasi 
kepemimpinan daerah.  Siapapun 
bisa dengan mudah ditunjuk menjadi 
calon kepala daerah  (Cagub, Cabup, 
Cawali)  bahkan Capres, sepanjang 
petinggi partai yakin terhadap level 
elektabilitas dan ukuran dompetnya. 
Sedangkan kader tulen yang telah 
lama berkarir di partai dan punya 
kompetensi, hanya akan mejadi tim 
sukses.

Para petinggi (baca: pemilik) 
partai, didukung para aktor dan 
broker politik, telah bermetamor-
fosis menjadi pebisnis politik yang 
mengusahakan “kekuasaan”. Bukan 
mengusahakan “kepentingan rayat”.  
Mereka membangun  jaringan den-
gan kekuatan modal besar, mengu-
payakan oligopoli politik (mirip kartel 
politik) dengan tujuan yang sama, 
yakni kekuasaan.

Sistem politik yang terbangun 
telah tersesat jauh dari ruh demokra-
si. Mereka menempatkan kekuatan 
politiknya sebagai investasi dengan 
kalkulasi untung-rugi. Kesadaran 
tentang upaya terciptanya negara 
kuat dan bersih, kian kabur dalam in-
gatannya.  Semua yang dikejar serba 
kepentingan dan dilakukan secara in-

stan. Akibatnya biaya politik menjadi 
mahal. Bahkan sangat mahal. Akibat-
nya bukan “demokrasi” yang tercipta, 
tapi “demo-cassé (bahasa Perancis, 
demo kerusakan). Lebih dari sekedar 
demo-crazy.

Mereka yang berada di posisi 
strategis, seperti anggota legislatif, 
kepala daerah (gubernur, bupati/
walikota) dan pejabat tinggi negara 
setingkat menteri, akahirnya juga 
menempuh cara-cara instan dalam 
mengembalikan modal politiknya. 
Tidak peduli itu ilegal. Sehingga 
wajar – sudah ratusan orang dijerat 
KPK – sejak lembaga anti rasuah itu 
dibentuk pada 2003.  Setidaknya 
tercatat 800 –an  orang yang terdiri 
dari pejabat pemerintahan, lembaga 
politik dan swasta, yang menjadi 
tersangka tipikor. Tersangka massal 
anggota DPRD Kota Malang dan ang-
gota DPRD Provinsi Sumut meleng-
kapi jumlah tersebut. 

Sedangkan setingkat pegawai dan 
eselon (PNS) di pemda kabupaten/
kota dan provinsi,  sudah tercatat 
2.259  orang yang terjerat tipikor, 
baik oleh Kejaksaan, Polisi maupun 
KPK. Mereka rata-rata menjadi 
pelaksana di lapangan. Kalangan pe-
jabat Gubernur pun ada yang ditang-
kap KPK, selain Gatot Pujo Nugroho 
(Sumut), juga Zumi Zola (Jambi), 
Ridwan Mukti (Bengkulu), Irwandi 
Yusuf (Aceh) dan lainnya. Semua 
akar masalahnya karena biaya politik 
yang mahal.

Di kalangan Menteri ada nama 
Jero acik, Andi Malarangeng dan 
Idrus Marham yang dicokok KPK kar-
ena korupsi. Padahal mereka duduk 
sebagai menteri di kabinet adalah 
keterwakilan dari parpol – sebagai  
bagian dari konsekwensi bagi-bagi 
kekuasaan. Selain itu juga tercatat 
puluhan pejabat di tingkat kemente-
rian dan lembaga tinggi negara yang 
juga terseret kasus tipikor. Bahkan 
pejabat setingkat Ketua Mahkamah 
Konstitusi (MK) Akil Moctar dan Ha-
kim MK Patrialis Akbar, juga dicokok 
oleh KPK. 

Semua itu karena kolaborasi 
kekuatan politik yang ada tidak lagi 
bersandar pada kesadaran untuk 

mengabdi memajukan bangsanya, 
tapi lebih kepada upaya penguasaan 
proyek dan sektor-sektor bisnis yang 
berbasis kepada kebijakan. Politik 
hanya dijadikan sebagai alat in-
vestasi. Praktek political connection 
antara penguasa dan pengusaha yang 
pernah tercipta pada rezim pemer-
intahan orde baru, kini makin kokoh 
terbangun tanpa adanya central kon-
trol yang kuat. Benar apa kata Harold 
Lasswell, bahwa politik adalah  who 
gets what, when and how.

Jika muncul banyak kasus ko-
rupsi, apakah relevan KPK yang 
diperslahkan. Harusnya yang diper-
tanyakan, kenapa mereka korupsi?  
Salah satu jawabannya adalah karena 
mahalnya biaya politik. Mereka harus 
mengembalikan modal politiknya. 
Kenapa biaya politik mahal ? Kar-
ena para aktor telah menempatkan 
kekuatan politiknya sebagai investasi 
– bahkan oligopoli - dengan basis 
kalkulasi untung-rugi.  Lingkaran 
kepentingan seperti inilah yang 
mebentuk sistem demokrasi di Indo-
nesia. Demokrasi yang penuh dengan 
“democassé".

obJek demokRasi 
Pada proses politik yang begitu 

komersial, rakyat sebagai voters 
hanya ditempatkan sebagai objek 
demokrasi. Sejak jaman Aristoteles,  
arti demokrasi sebenarnya sudah 
di-nisbikan sebagai praktek penyim-
pangan (manipulatif) kepentingan 
rakyat. Baik oleh parpol, politisi, para 
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krisTalisasi

amplop door-to-door ke massa pemi-
lih, sampai transaksi dengan para 
pihak terkait penghitung suara. Tidak 
semua demikian, memang. Tapi fakta 
semacam itu terbukti ada dan sudah 
menjadi rahasia umum. Di sini mak-
na demokrasi kian kabur.

Sepanjang si-calon memiliki tim 
sukses yang kuat dengan modal yang 
juga kuat, maka mudah sekali untuk 
memenangkan kontestasi. Semua 
berjalan secara instan. Tanpa harus 
saling kenal antara calon dan konstit-
uen, tapi mereka berhasil mendapat-
kan suara banyak dan terpilih. Semua 
serba mungkin di alam demokrasi ala 
Indonsia. 

Jangan pernah bermimpi menjadi 
anggota legislatif jika tidak memi-
liki cukup dana. Apalagi bermimpi 
menjadi kepala daerah (gubernur, 
bupati dan walikota). Dahulu ketika 
kepala daerah dipilih melalui DPRD, 
maka biayanya murah, tidak mema-
kan waktu dan jauh dari kegaduhan. 
Tapi pola pemilihan keterwakilan 
semacam itu dinilai tidak demokratis.

Kini dengan pemilu langsung, 
biayanya sangat banyak – sehingga 
biaya politik menjadi mahal. Harus 
cukup modal untuk memenangkan 
kontestasi. Selain itu, biaya penye-
lengaraan pemilu oleh negara juga 
mahal. Mencapai puluhan triliun. 
Pada Pileg dan Pilpres 2014, mis-
alnya, APBN mengeluarkan Rp16 
triliun. Kemudian Pilkada Serentak 
2015 mencapai Rp7,1 triliun. Pilkada 
Serentak 2017 mencapai Rp4,2 
triliun, biaya Pilkada Serentak 2018 
konon Rp11 triliun, dan biaya Pileg 
& Pilpres 2019 dianggarkan Rp16 
triliun.

Pertanyaannya, apakah dengan 
dana APBN sebesar itu  sudah bisa 
meningkatkan kualtas demokrasi. 
Apakah penyelengaraan pemilu su-
dah lebih berkualitas.  Apakah lantas 
bisa menghasilkan pemimpin atau 
anggota legislatif yang berkualitas - 
mengingat proses rekrutment para 
calon di tingkat partai telah tersistem 
secara tidak berkualitas.

Berdasarkan rumor yang berkem-
bang di masyarakat, hanya ada dua 
hal yang dipikirkan oleh kepala daer-

ah atau anggota legislatif pasca terpi-
lih, yakni  berfikir modal pemilunya 
segera kembali (BEP) dan berupaya 
agar pada pilkada berikutnya bisa 
ikut lagi dan menang. Dalam mengu-
payakan dua poin itu, pelaku politik 
tidak canggung brsinggungan dengan 
wilayah-wilayah terlarang dan ilegal. 
Pada tataran inilah praktek korupsi 
tumbuh berkembang. Karena biaya 
kedua pin d atas biayanya mahal.

Coba kita hitung. Biaya maju 
pilbup (pilihan bupati) di Jawa, mis-
alnya, konon minimal Rp20 miliar.  
Artinya, dalam lima tahun bupati 
terpilih harus bisa mendapatkan 
Rp330 juta/bulan agar bisa kembali 
modal. Jika pada pemilu depan masih 
akan ikut lagi, maka “pendapatan-
nya” harus lebih besar lagi.  Lantas, 
berapa sebenarnya pendapatan 
resmi bupati/walikota atau gubernur 
dan anggota legislatif. Jika jabatan 
itu menguntungkan secara capital, 
darimana keuntungan itu diperoleh. 
Padahal, jika diperoleh dari cara-cara 
tidak halal, KPK siap menjemputnya 
setiap saat.

Gaji pokok dan tunjangan jabatan 
bupati tidak lebih dari Rp10 juta per 
bulan. Ditambah tunjangan opera-
sional yang berasal dari prosentase 
besaran PAD. Jika PAD-nya di atas 
Rp500 miliar, maka tunjangan op-
erasionalnya 0,15% dari PAD.  Lantas 
kapan bupati/walikota dan guber-
nur, bisa mengembalikan modalnya 
(BEP) jika hanya mengandalkan dana 
operasional dan gaji. Tentu diperoleh 
dari usaha “lain-lain”. Di sinilah  KPK 
dibutuhkan hadir.

Artinya, sepanjang sistem politik 
dan biaya demokrasi di Indnesia 
masih mahal, maka sepanjang itu 
pula pratek koruptif akan selalu ada. 
Dan sepanjang itu pula keberadaan 
KPK akan dipertahankan. Sehingga 
sistem demokrasi yang tercipta pun 
jauh api dari panggang. Upaya edu-
kasi, pencegahan dan penindakan 
pratek tipikor oleh lembaga hukum 
akan menjadi mubazir - selama 
sistem demokrasi politik masih 
mahal.  Sehingga percuma saja men-
gajukan pertanyaan, Kapan KPK 
Bubar?

aktor dan broker politik. Atas nama 
demokrasi, semua keuatan politik 
dengan simbol kepentingan rakyat, 
diperebutkan. Terkadang diperjual-
belikan.

Bisa dibayangkan berapa biaya 
yang harus dikeluarkan oleh para 
calon pemimpin pemerintahan 
(cagub, cabub, cawali, dan caleg di 
semua tingkatan )-, mulai dari men-
gusahakan rekom partai,  proses 
kampanye, sampai biaya saksi pada 
terselenggaranya pemilu. Besa-
ran nilai itulah sebenarnya harga 
demokrasi di Indonesia.

Pertanyaannya, dari mana calon 
mendapatkan dana. Ibarat sebuah 
bisnis, mengusahakan kekuasaan 
adalah sebuah langkah spekulatif.  
Memang, seiring dengan itu, usaha 
industri/jasa terkait pemilu tumbuh 
pesat: seperti konsultan politik, jasa 
survei, konsultan komunikasi penci-
traan, broker politik, jasa pengerah 
massa, dan jasa periklanan. Ttapi di 
sisi lain, makna dan wajah demokrasi 
itu sendiri kian hari kian redup.

Proses politik telah menyeret pub-
lik sebagai konstituen untuk ikutan 
melakukan transaksi suara. Money 
politics. Meski menjelang pemilu 
banyak digelar seminar dan diskuisi 
bertajuk 'Pemilu Bersih' atau 'Pemilu 
Tanpa Money Politic' atau thema 
sejenis lainnya, tapi toh faktanya 
praktek  'transaksi suara' di lapangan 
sudah menjadi rahasia umum.

Mekanisme money politics sudah 
disiapkan matang. Mulai dari politik 
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oPini yang dimuat akan 
mendaPatkan aPResiasi

lori lorong inspirasi

 agus hariyono | petani teBU milenial di jatirejo

Tanam Tebu dan 
Nikmati Manisnya

lulus dari Fakultas pertanian di 
Malang, saya sempat bekerja di salah 
satu perusahaan. namun, orang 
tua meminta saya untuk pulang 
dan menjadi petani tebu untuk 
meneruskan usaha orang tua. tahun 
2014, dengan modal dari orang tua 
yang menyewakan saya lahan seluas 
2 hektar, saya pun mulai menjadi 
petani tebu.

Awal menjadi petani tebu, hasil yang didapat kurang 
memuaskan. Memang secara keuangan saya tidak rugi atau 
hanya break event point (BEp) saja, tetapi dari segi waktu dan 
tenaga saya mengalami kerugian. di tahun kedua, saya mulai 
merasakan manisnya bertani tebu. Alhamdulillah tebu bisa 
memberikan hasil yang manis semanis gula. tak terasa sudah 
empat tahun saya menjadi petani tebu dan sekarang sudah 
bisa menyewa 7 hektar lahan tebu dengan biaya sendiri. 

Budidaya tebu tidaklah sulit, yang penting harus dirawat 
dengan baik maka kualitas dan kuantitas tebu bisa tercapai. 
Yang menjadi tugas sulit adalah bagaimana caranya untuk me-
nekan dan menurunkan biaya produksi seminim mungkin. Hal 
itu bisa dilakukan dengan mekanisasi untuk pengerjaan yang 
lebih cepat, sedang untuk varietas memang sudah saatnya di-
lakukan penggantian dengan varietas baru yang lebih unggul. 

Untuk pabrik gula, ptpn X sudah banyak melakukan 
perbaikan dan saya berharap agar pemerintah bisa lebih pro 
kepada petani tebu sehingga semangat untuk menanam tebu. 
Semoga program swasembada gula bisa benar-benar direal-
isasikan bukan hanya slogan semata.

 suyanTo |  petani teBU di kemlagi 

Manisnya 
Tebu Masih 
Butuh Subsidi 
Pupuk 

Petani tebu adalah profesi yang telah saya geluti sejak muda 
bahkan orang tua saya pun juga berhasil membesarkan putra-
putrinya dari manisnya tebu. Sayangnya, manisnya tebu yang 

menjadi kebutuhan pokok masyarakat indonesia tidak seband-
ing dengan jerih payah petaninya.

di tengah tingginya biaya tenaga kerja di kebun, petani juga 
harus dipusingkan dengan harga pupuk yang mahal. Komoditi 
lain mendapatkan subsidi pupuk dan bisa mendapatkan pu-
puk dengan mudah. padahal kami juga membutuhkan subsidi 
pupuk. 

Kami berharap pemerintah lebih peduli dengan petani 
tebu. Untuk pabrik gula, khususnya pg gempolkrep, kami sudah 
mengapresiasi untuk inovasi dan perbaikan-perbaikan yang 
telah dilakukan baik perbaikan di sisi pabriknya maupun untuk 
pelayanannya dengan petani. Kami berharap agar ptpn X tidak 
berhenti untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan 
revitalisasi pabriknya.

 eraWan sanTosa
asisten mUda UrUsan administrasi dan keUangan divisi pkBl

Bunga Pinjaman 
Rendah, Petani 
Terbantu

adanya sinergi BUMn ini sangat 
membantu sekali, khususnya di pen-
danaan biaya garap budidaya tebu 
bagi petani tebu rakyat. di samping 
proses pinjamannya tidak seketat 
di perbankan, kelebihan dari pinja-
man pendanaan biaya garap untuk 
petani ini bunganya sangat rendah 
bila dibandingkan dengan perbankan 
yaitu hanya sebesar 3 persen saja. 

Sehingga otomatis menambah pendapatan petani tebu. 
Selain pendanaan, manfaat lain dari program sinergi BUMn 

ini adalah adanya pembinaan bagi petani tebu yang berupa 
pelatihan atau studi banding. Hal ini bertujuan untuk mening-
katan kompetensi petani tebu untuk menjawab tantangan ke 
depan on farm ke depan. dengan adanya pelatihan ini diharap-
kan keterampilan dan pengetahuan petani lebih meningkat 
sehingga produktivitas kebun pun terus meningkat. 

terakhir, sebagai bagian dari keluarga besar pt perkebunan 
nusantara X, harapan saya adalah kerjasama yang sudah terjalin 
antara ptpn X dengan BUMn lainnya dalam bentuk BUMn sin-
ergi ini tetap terjalin. Sebab dari BUMn Sinergi ini  banyak sekali 
manfaatnya, manfaat kerjasama ini tidak hanya dirasakan oleh 
ptpn X saja atau BUMn lain yang bekerjasama, tetapi program 
ini juga dirasakan manfaatnya oleh petani tebu. Yang tidak 
kalah penting manfaat dari program ini adalah sangat mendu-
kung ketersediaan bahan baku tebu (BBt) sehingga perusahaan 
tetap survive, terus berkembang, karyawan semakin sejahtera, 
dan program swasembada gula juga bisa teralisasi.
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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)

Manis, Alami,     
     Murni, dan  
         Bersih

Terbuat dari gula tebu Nusantara 
pilihan. Diproses secara higienis 
dan telah memenuhi standar 
mutu yang bersertifikat SNI

081133344455
order_dasamanis
dasamanis@ptpn10.co.id

Pemesanan & informasi Pelanggan

BPOM RI MD 251413001779


