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eMbaCa yang budiman, memasuki 
tahun 2012 tidak bisa dilepaskan dari 
rangkaian tahun sebelumnya, 2011. 
Tahun baru 2012 berdasarkan penang-
galan Masehi terjadi pada 1 Januari, dan 
penanggalan Islam pada 1 Hijriyah 1433, 
tetapi menurut perhitungan Tionghoa 
ke-2563 pergantian tahun terjadi tepat 

pada 23 Januari 2012. 

Bagi sebagian orang yang mempercayai fengshui 
tentunya akan bertanya-tanya apa yang terjadi pada 
tahun naga ini? Ada beragam perkiraan para peramal 
dari berbagai sudut pandang, yang tentunya memiliki 
prediksi berbeda-beda.

Ramalan salah satu konsultan 
fengshui, menyebutkan, sekarang 
ini 2012 adalah tahun muncul-
nya kepala naga air. Jika tahun 
ekonomi bisa bagus maka 
tahun selanjutnya akan bagus, 
tapi kalau tahun ini jelek, 11 
tahun ke depan akan jelek 
terus ekonominya.

Tahun naga, ujar salah 
satu konsultan fengshui, 
menyatakan, memang tidak 
bisa dibaca, akan hancur ta-
tanan ekonomi, tatanan negara, 
masalah politik. Tahun ini memang 
polanya abu-abu tak bisa diraba 
terlalu banyak, walaupun bagaimana pun 
naga dibutuhkan oleh orang, maka ada istilah 
jalur kepala naga atau jalur bisnis. 

Lepas dari prediksi atau ramalan tersebut, yang pasti 
semangat dan tekad dalam meningkatkan motivasi dan 
budaya kerja untuk menuju perusahaan yang sehat dan 
karyawan yang sejahtera, telah terpatri di benak manaje-
men dan semua jajaran hingga karyawan PT Perkebunan 
Nusantara X (Persero).

Direktur Utama PTPN X, Ir Subiyono, MMA, saat mem-

berikan sambutan dalam perayaan Tahun Baru 2012, 
mengatakan, untuk mewujudkan ambisi dan keinginan 
tahun 2012 ini, pengalaman serta fakta-fakta sepanjang 
tahun 2011 harus dijadikan pelajaran serta modal me-
langkah menuju yang lebih baik. 

Ya, dari tahun ke tahun selalu terangkai sebagai 
sebuah alur kehidupan manusia. Yang penting adalah 
bagaimana fakta-fakta tahun 2011 dianalisa dan sejauh 
mana fakta-fakta itu bisa memberi nilai tambah di tahun 
2012 ini.

Fakta bahwa keberhasilan yang dicapai PTPN X 
sepanjang tahun 2011 lalu, bisa menjadi pemacu dan 

pemicu untuk lebih termotivasi, bersemangat sehing-
ga perusahaan lebih sehat dengan muara 

karyawan pun menjadi lebih sejahtera.

Pembaca yang budiman, seperti 
diketahui tahun 2011 lalu, laba 

PTPN X  mengalami kenaik-
an sebesar 103 persen bila 
dibandingkan dengan tahun 
2010. Untuk unit pabrik gula, 
misalnya, laba tahun 2010 
mencapai Rp 352, 3 miliar 
sedangkan di tahun 2011 
mengalami kenaikan menjadi 

Rp 363, 7 miliar.

Meski di awal-awal tahun 
dihadapkan pada masalah 

anomali cuaca, tetapi berkat kerja 
keras, semangat serta � ghting spirit se-

luruh elemen yang ada dalam PTPN X, maka 
kendala itu bisa diatasi. Malah, produktivitas naik drastis, 
dari tahun 2010 yang hanya 65 persen, naik hingga 122 
persen pada tahun 2011.

Pada kesempatan edisi III PTPN X Mag kali ini, redaksi 
mengucapkan selamat dan sukses atas pencapaian PTPN 
X sepanjang tahun 2011, dan tentunya selamat berjuang 
menghadapi tahun 2012 dengan spirit yang luar biasa. 
Dengan totalitas semangat dan budaya kerja sehingga pe-
rusahaan maju, dan karyawan pun sejahtera ! edi T. Jatmiko

SALAM
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Kabinet Indonesia Bersatu II mencanangkan program 
strategis nasional, revitalisasi Industri Gula untuk 
mencapai swasembada Gula. Sebagai evaluasi diri, 
Indonesia di zaman pemerintahan Belanda tahun 1940-
an merupakan ekportir gula ke-2 di dunia, sekarang 
menjadi Importir nomor 2 setelah Rusia. Sangat ironis 
sekali, best-practice yang ada di zaman pemerintahan 
Belanda hilang bersama dengan perginya para 
praktisi, atau bahkan tidak adanya penerus sekaliber 
peneliti-peneliti Belanda, seperti Noel Deer dan 
Hommes. Di sisi lain yang memprihatinkan (on-farming), 
jumlah lahan tebu produktif di Pulau Jawa sekarang 
semakin berkurang karena tuntut an real estate, 
disamping produktivitas lahan berkurang drastis. 

Walaupun dengan realita yang ada saat ini, dan sikap 
optimis, CV. AJS – Voltabio ikut turut serta optimalisasi 
Produksi Gula dengan meningkatkan efi siensi Proses 
serta peningkatan produktivas dalam mendukung 
program pemerintah untuk swasembada gula dan 
bahkan jika mungkin surplus gula di masa mendatang 
seperti di masa jaya yang lampau. Kenapa perlu 
surplus gula? Selain untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri (swasembada) maka tuntutan dunia untuk 
mencari bioenergi (energi terbarukan) dan chemical 
(chemurgy, chemical and energy) dari bahan 

nabati (gula), seperti bioetanol, asam glutamat, 
aceton, butanol, dll, sangat menjadikan industri gula 
semakin strategis. Hal ini berarti Pabrik Gula harus 
mengoptimalkan proses produksi gula/pabrik dan 
tentunya bermuara pada Produktivitas yang tinggi.

Disisi yang lain, tantangan kebutuhan kualitas hidup 
yang tinggi menuntut kualitas GKP harus lebih baik 
dari yang lalu dan ini telah diwacanakan dengan 
meningkatkan standard GKP dengan melakukan revisi. 
Antisipasi revisi SNI GKP sangat diperlukan, dan untuk 
itu CV. AJS – Voltabio terus melakukan pengembangan 
riset terhadap teknologi proses produksi;

1. Modifi kasi proses/retrofi tting Proses Sulfi tasi Ganda 
”menjadi” Proses Sulfi tasi Tunggal Termodifi kasi by 
Voltabio dengan sasaran Peningkatan Produktivitas 
Gula Kristal Putih (GKP) 2-3% karena adanya 
Peningkatan Rendemen Efektif  sehingga optimalisasi 
Gula dapat dilakukan

2. Peningkatan kualitas Hasil produksi Gula Kristal 
Putih (GKP) untuk antisipasi revisi SNI, ICUMSA ≈ 55 
IU dan dengan kandungan SO2 <30 ppm, efi siensi 
pengurangan pemakaian belerang (S) 30-50% 

Kabinet Indonesia Bersatu II mencanangkan program Kabinet Indonesia Bersatu II mencanangkan program 
strategis nasional, revitalisasi Industri Gula untuk 
mencapai swasembada Gula. Sebagai evaluasi diri, 

nabati (gula), seperti bioetanol, asam glutamat, nabati (gula), seperti bioetanol, asam glutamat, 
aceton, butanol, dll, sangat menjadikan industri gula 
semakin strategis. Hal ini berarti Pabrik Gula harus 

PENGALAMAN LAPANGAN DAN RISET DALAM OPTIMALISASI 
PRODUKSI GULA & ANTISIPASI REVISI SNI GKP

Customer Service Satisfaction
High Quality Product 
High Performance Production

PTPN-X magazine | Volume:002 | Th-I | Juli - September 2011

6
| Volume:003 | Th-II | PTPN-X magazinePTPN-X magazinePTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | | Volume:002 | Th-I | | Volume:003 | Th-II | Juli - September | Volume:003 | Th-II | Juli - September | Volume:003 | Th-II | Januari Juli - September Januari 2012Juli - September 2012

CV ANUGERAH JAYA SEMESTA



7
PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

7
PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

3. Dengan proses termodifi kasi ini, Voltabio dapat 
memberikan optimal produksi Gula Kristal Putih secara 
kuantitas maupun kualitas.

Secara singkat, Optimalisasi Produksi Gula dan 
antisipasi SNI GKP dapat dilakukan dengan hal-hal 
tersebut di atas secara konkrit dengan ”Sulfi tasi Tunggal 
Termodifi kasi by Voltabio”

Yang dimaksud dengan ”Sulfi tasi Tunggal Termodifi kasi 
by Voltabio”: Proses dimana penggunaan belerang (S) 
hanya pada St. Awal ( setelah PP I ), namun untuk ”Hasil 
Produksi yang Optimal” secara kualitas maupun kuantitas 
perlu dimodifi kasi dengan ”Suatu Bahan”, mulai dari 
perbaikan efi siensi pabrik di St. Gilingan, St. Pemurnian 
dan Tangki Sulfi tir Nira Kental dengan penggunaan 
Voltabio 2303 Biocide FG, Voltabio 2219 Des FG, HT-001 
Surf FG yang diaplikasikan pada Gilingan dan Vacuum 
Filter serta Voltabio 079 FG pada Nira Kotor sedangkan 
Voltabio 2289 FG diberikan pada Tangki Sulfi tir.

Voltabio 079 FG telah diuji dengan dosis 10-20 
ppm memberikan hasil yang sangat baik seperti 
menurunkan conductivity clear juice sebesar 2, 
menurunkan kadar CaO/Bx terlarut dalam clear 
juice sebesar 0,84 ppm/Bx, dan menurunkan turbidity 
dalam clear juice sebesar 7 poin. Sulfi tasi nira kental 
dimodifi kasi dengan penambahan anti-colorant 
(senyawa penghilang warna),  Voltabio 2289 FG, di 
dalam Tangki Sulfi tir dengan cara injeksi anti-colorant 
ini lewat dosing pump sehingga diperoleh ICUMSA 

lebih kecil. Lebih jauh, kadar Sulfi t (SO2) dalam GKP 
akan turun drastis dan pemakaian belerang dapat 
turun serta ”Variasi/rentang” warna larutan gula kecil, 
tidak seperti proses sulfi tasi ganda yang memberikan 
”Variasi/rentang” warna larutan gula sangat tinggi. 

Sebagai catatan bahwa menggunakan ”Sulfi tasi 
Tunggal Termodifi kasi by Voltabio” masih 
memungkinkan dipakai untuk Proses Gula tanpa ada 
investasi alat yang besar maupun perubahan proses.

Dapat disimpulkan Keuntungan-Keuntungan Proses 
”Sulfi tasi Tunggal Termodifi kasi by Voltabio” :

1. Mengoptimalkan Kinerja Produksi Gula, secara 
kualitas dan kuantitas karena adanya Peningkatan 
Rendemen Efektif
2. Mengurangi kadar SO2
3. Menurunkan kadar CaO/Bx
4. Variasi/rentang larutan gula kecil
5. Tidak diperlukan investasi alat dengan biaya tinggi

Voltabio dengan senang hati memberikan sharing dan 
siap bekerja sama dengan PT. Perkebunan Nusantara X 
(Persero) maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan 
menuju optimalisasi Kinerja Produksi Gula dalam rangka 
Efi siensi dan Peningkatan Produktivitas di Pabrik Gula, 
khususnya untuk mendukung target swasembada 
Gula dan Surplus Gula di Indonesia, yang tentunya 
mengembalikan kejayaan Indonesia di masa lampau.
(adv)
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uNTuk mewujudkan ambisi dan keinginan di Tahun Naga 
Air ini, pengalaman serta fakta-fakta di sepanjang tahun 2011 
harus dijadikan pelajaran serta modal melangkah menuju 
yang lebih baik.  “Yang penting bagaimana fakta-fakta di Ta-
hun 2011 harus dianalisa dan sejauh mana fakta-fakta itu bisa 
memberi nilai tambah di tahun ini,” kata Direktur Utama PTPN 
X, Ir Subiyono, MMA, saat memberi sambutan pada Perayaan 
Tahun Baru 2012 yang bertema ‘Kita Tingkatkan Motivasi, 
Semangat & Budaya Kerja menuju Perusahaan yang Sehat 
& Karyawan Sejahtera’ di Aula kantor direksi PTPN X Jl. Jem-
batan Merah No. 3 – 11 Surabaya, 3 Januari 2012 lalu. 

Subiyono mengatakan, pada tahun 2011 lalu, laba PTPN 
X  mengalami kenaikan sebesar 103 persen bila dibanding-
kan dengan laba tahun 2010. Untuk unit pabrik gula laba 
tahun 2010 mencapai Rp 352, 3 miliar sedang untuk tahun 
2011 mengalami kenaikan menjadi Rp 363, 7 miliar.

Anomali iklim, kata dia, bagi PTPN  lain menjadi ken-
dala, tetapi bagi PTPN X anomali iklim hampir tidak memi-
liki dampak bagi keberhasilan on farm yang menyuplai 
kebutuhan saat musim giling. Karena, anomali iklim bisa 
diselesaikan dengan semangat serta kerja keras. Bahkan, 
produktivitas PTPN X naik cukup drastis, tahun 2010 hanya 
65 persen, namun 2011 lalu mencapai 122 persen.

“Produksi kita mencapai 6.30 ton perhektar dan ini me-
rupakan angka tertinggi di BUMN gula. Sedang dibanding-
kan swasta, kita setara dengan PT Sugar Group,” tuturnya. 

Dari 11 PG, sambung Subiyono, masih ada dua PG yang 
mengalami kerugian, yaitu PG Watoetoelis dan PG Toe-
langan. Untuk kedua PG tersebut, pihaknya menyerahkan 
sepenuhnya kepada administraturnya untuk merumuskan 
langkah-langkah apa demi menyehatkan pabriknya. Di-
harapkan, pada musim giling 2012 ini, kedua pabrik gula 
tersebut tidak lagi mengalami kerugian.

Di tempat yang sama, Komisaris Utama Dr Ir HS Dillon, 
mengungkapkan, kebanggaannya atas berbagai prestasi 
yang sudah berhasil diraih PTPN X sepanjang tahun 2011. Ia 
juga berpesan agar prestasi serta keberhasilan tersebut harus 
menjadi modal untuk terus berkembang dan menjadi lebih 
baik lagi di tahun-tahun berikutnya. “Jangan lupa untuk selalu 
bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah ke-
pada kita semua,” ujar pria keturunan India ini.

Dillon menambahkan, sebagai perusahaan yang sehat, 
keberadaan PTPN X harus bisa memberikan manfaat bagi 
seluruh masyarakat. Diharapkan seluruh karyawan PTPN X 
memiliki kepedulian kepada masyarakat khususnya ma-
syarakat yang ada di sekitar unit kerja mereka. 

“Semoga tahun 2012 ini, PTPN X semakin jaya, semakin 
besar, sehingga karyawan juga semakin sejahtera dan 
masyarakat sekitar juga ikut merasakan manfaat atas ke-
beradaan PTPN X,” ujarnya. Siska Prestiwati

Perusahaan Sehat
PTPN X HADAPI TAHUN 2012

Dalam menyongsong 
Tahun 2012, PT 

Perkebunan Nusantara 
X (Persero) telah 

bertekad lebih 
meningkatkan motivasi, 

semangat dan budaya 
kerja untuk menuju 

perusahaan yang sehat 
dan karyawan yang 

sejahtera.

Karyawan Sejahtera

PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

8



9
PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

KRONIKA

tiDak  dipungkiri bahwa PT Perkebun-
an Nusantara X (Persero) merupakan 
sebuah perusahaan milik pemerintah yang 
sehat dan tumbuh besar. Tak heran pula 
bila seluruh karyawan selalu mengharap-
kan peningkatan kesejahteraan seiring 
dengan peningkatan laba yang diperoleh 
perusahaan plat merah tersebut. 

Meskipun PTPN X merupakan pe-
rusahaan yang besar dan kokoh, namun 
Direktur Produksi PTPN X, Ir Tarsisius 
Sutaryanto, MM, terus mengingatkan ke-
pada seluruh karyawan PTPN X melalui 
serikat pekerja (SP) untuk tidak sombong 
dan terus berhati-hati dalam upaya me-
ningkatkan kinerjanya. 

“Tiap perjanjian kerja 
bersama (PKB), itu berarti 
meminta manajemen untuk 
meningkatkan produktivitas-
nya,” ungkap Tarsisius pada 
acara Perundingan Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB) antara 
Manajemen dengan Serikat 
Pekerja PTPN X periode 2012 
– 2013 di PG Gempolkrep, 
Mojokerto. 

Tarsisius bercerita tentang 
seorang tokoh bernama Go-
liath yang diagungkan oleh 
suatu bangsa. Goliath ini merupakan 
orang yang kuat, gagah dan memiliki 
senjata yang mematikan. Pada suatu hari 
Goliath bertarung dengan David yang sa-
ngat berbeda dengan Goliath. 

David, lanjut Tarsisius, orang yang 
biasa-biasa saja dan tidak memiliki sen-
jata apa pun. Namun, pada kenyataannya 
David berhasil mengalahkan Goliath. Itu 
dikarenakan Goliath terlalu sombong dan 
menganggap dirinya sangat kuat serta ti-
dak berhati-hati dalam bertindak. 

”Belajar dari cerita tersebut, kita bisa 
mengambil pelajaran bahwa kita tidak 
boleh sombong dan harus terus berhati-
hati. Begitu pula dengan seluruh kar-
yawan PTPN X. Jangan merasa saat ini 
PTPN X sudah besar dan kuat, lalu som-
bong. Karena terlalu sombong dan tidak 
hati-hati, kita bisa tersungkur dan bisa 

jatuh,” kata Tarsisius di depan para per-
wakilan serikat pekerja dari seluruh unit 
kerja di PTPN X. 

Masih menurut dia, para pemegang 
saham menilai bahwa PTPN X sebagai pe-
rusahaan terbaik di bidang gula. Namun, 
secara pribadi, Tarsisius merasa kurang 
puas dengan produktivitas PTPN X di ta-
hun 2011 lalu. Sebab, meskipun laba yang 
diraih perusahaan mengalami kenaik-
an yang cukup besar, namun kinerja di 
musim giling tahun 2011 masih jauh dari 
Rancangan Kerja dan Anggaran Perusa-
haan (RKAP) yang sudah ditetapkan dan 
disetujui bersama. 

”Direksi melihat bisnis gula ke depan 
sangat berbahaya. Sebab, ketika harga 
gula naik, maka pemerintah akan memin-
ta pabrik gula untuk melakukan operasi 
pasar. Belum lagi, suplai bahan baku yaitu 
tebu yang terbesar berasal dari petani. 
Bila, petani menilai tebu tidak lagi bisa 
memberikan nilai yang lebih, mereka bisa 
berpindah ke komoditas lain yang dinilai 
lebih menguntungkan,” kata dia. 

Selain gula, sambung Tarsisius, bisnis 
tembakau juga menjadi bisnis yang berba-
haya. Bila PTPN X hanya mengandalkan 
bisnis gula, maka PTPN X bisa terancam 
jatuh dan terpuruk. Bahkan, direksi su-
dah melakukan perhitungan, PTPN X 
akan meraih untung maksimal sebesar 
400 persen. Itu pun dengan catatan, rata-
rata rendemen 10 serta didukung dengan 
off  farm yang maksimal serta tidak terlalu 

Tetap Berhati-hati dan
Jangan Sombong 

PKB MANAJEMEN & SP PTPN X

banyak masalah. 
”Solusinya, kita harus membuka bisnis 

baru. Di PG Gempolkrep ini sudah mulai 
dilakukan pembangunan Pabrik Bioetha-
nol. Harus diakui, pembangunannya sa-
ngat sulit. Sebab, sumber daya manusia 
(SDM) kita masih belum menguasai atau 
masih belajar,” kata Tarsisius. 

Bisnis bioethanol, lanjutnya, memiliki 
potensi yang sangat bagus. Ini mengingat 
harga bioethanol di pasaran bisa menca-
pai Rp 15.000 perliter. Agar rencana ma-
najemen membuka bisnis baru ini berjalan 
dengan lancar, sangat dibutuhkan energi 
yang luar biasa. 

Untuk itu, dibutuhkan SDM yang 
memiliki kemampuan, keahlian serta ko-
mitmen tinggi dalam melaksanakan kebi-
jakan perusahaan untuk peningkatan ki-
nerja.  ”Ke depan tantangan akan semakin 
sulit. Maka kita harus berhati-hati dan te-
rus waspada. Meskipun sulit namun kita 
tidak boleh pesimis,” ujarnya. 

Tarsisius menambahkan 
tidak ada satu organisasi atau 
pun satu manusia pun yang 
tidak pernah melakukan ke-
salahan. Namun, jangan ter-
benam dengan kesalahan-ke-
salahan yang telah diperbuat. 
Sebab, masih banyak hal yang 
lebih membutuhkan tenaga 
dan perhatian lebih. 

”Dari tahun ke tahun, PKB 
harus bisa menampilkan hal-
hal yang lebih baik agar pe-
rusahaan bisa berbisnis lebih 
bagus. Jangan sampai PKB ini 

justru menghambat semangat perusahaan 
untuk lebih maju,” ujarnya. 

Di tempat yang sama, Ketua Umum 
Serikat Pekerja (SP) PTPN X, Yohannes 
Situmorang, mengharapkan, agar draft 
yang sudah diberikan ke direksi pada 
September 2011 yang lalu bisa disetujui 
oleh manajemen.  Sebab, SP dan manaje-
men harus tetap mempunyai hubungan 
yang harmonis agar semua rencana dan 
target perusahaan bisa tercapai dan ber-
jalan dengan lancar. 

”Manajemen harus bisa memenuhi 
hak-hak karyawan sedang untuk SP ha-
rus bisa memberi jaminan ke manajemen 
bahwa seluruh anggota akab bekerja de-
ngan baik dan bisa mencapai target-target 
yang sudah ditetapkan. PKB ini merupa-
kan ruh dari seluruh karyawan PTPN X,” 
kata dia.Siska Prestiwati
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sEPanJanG  tahun 2011, misal-
nya, PTPN X telah menyisihkan dana 
Rp 250 juta untuk penanaman pohon. 
Anggaran tersebut merupakan bagian 
dari program bina lingkungan dengan 
alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar.

Kepala Bidang Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN 
X, Wasis Pramono, mengatakan, Ba-
dan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang salah satu usahanya mengelola 
industri gula di Jawa Timur ini me-
nyiapkan 100.000 batang pohon. Pe-
nanaman pohon itu tidak lain untuk 
mendukung program penanaman 
satu miliar pohon yang dicanangkan 
pemerintah pusat. 

“Sebagian pohon telah kami tanam 
di areal wilayah kerja kami,” ung-
kapnya. Selebihnya, sambung Wasis, 
ditanam di berbagai lokasi melalui 

kerjasama dengan Pemprov Jatim 
maupun pemerintah daerah kabupa-
ten/kota. Salah satunya di kaki Jem-
batan Surabaya – Madura (Suramadu) 
di sisi Madura sebanyak 1.650 pohon. 

Selain PTPN X, penanaman po-
hon di area Jembatan Suramadu sisi 
Madura itu juga melibatkan PTPN XI 
dan XII (dua BUMN perkebunan yang 
berkantor pusat di Surabaya, Jawa 
Timur), dibantu unsur TNI dan Polri.

Ia menjelaskan, jenis pohon yang 
ditanam di area yang kini kondisinya 
masih cukup gersang itu antara lain 
trembesi, mahoni dan sawo kecik. Po-
hon trembesi merupakan salah satu 
pohon yang sering ditanam untuk 
penghijauan, hal ini karena kemam-
puannya menyerap karbondioksida 
hingga 28,5 ton lebih pertahun.

Wasis menambahkan untuk pera-

watan pohon yang sudah ditanam, pi-
haknya juga telah menggandeng pihak 
lain untuk perawatan tanaman penghi-
jauan itu hingga jangka waktu empat 
bulan ke depan. “Setelah empat bulan, 
perawatan pohon atau tana man kami 
serahkan kepada pemerintah daerah 
setempat,” tambahnya.

Masih menurut Wasis, anggaran 
program bina lingkungan yang jum-
lahnya mencapai Rp 3 miliar, juga di-
manfaatkan untuk membantu masya-
rakat sekitar lingkungan kerja atau 
pabrik, seperti pengembangan sarana 
ibadah, pembangunan jalan desa, ser-
ta beberapa program pengembangan 
pendidikan. Khususnya, pendidikan 
nonformal berupa peningkatan kua-
litas guru-guru taman kanak-kanak 
serta kewirausahaan bagi masyarakat 
di sekitar kebun tebu. Siska Prestiwati

PROGRAM PENANAMAN 1 MILIAR POHON

PTPN X Tanam 100 Ribu Pohon

Sebuah perusahaan atau instansi tak semata-mata mengeruk keuntungan. Kepedulian 
terhadap masalah sosial, termasuk lingkungan pun, sudah selayaknya mendapatkan 

perhatian, seperti yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara X (Persero)

foto-foto: joko kristiono
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Wacanakan RS Milik PTPN X Menjadi
RUMAH SAKIT UMUM
Keberadaan unit-unit usaha yang ada di lingkup PT Perkebunan 
Nusantara X (Persero), mendapat perhatian dari manajemen. Salah 
satunya adalah unit rumah sakit, yang juga mendapat perhatian khusus 
manajemen perusahaan. Buktinya manajemen mengundang para ahli 
untuk menyosialisasikan Undang-Undang (UU) tentang Rumah Sakit.

PiLiHan  manajemen perusahaan 
untuk menjadikan rumah sakit milik 
PTPN X menjadi rumah sakit umum 
(RSU) atau privat, bukan sesuatu yang 
mudah untuk dilakukan. Hal itu dike-
mukakan Bidang Humas Kementerian 
Kesehatan (Depkes) Republik Indone-
sia, Hisar M. Saragi, SH, MH.

Ia menjelaskan, setiap perusahaan 
memiliki pandangan tersendiri me-
ngenai bagaimana unit-unit perusa-
haan tetap berjalan dan semakin maju. 
Begitu juga dengan PTPN X yang juga 
memiliki keinginan untuk mengubah 
unit rumah sakitnya menjadi rumah 
sakit umum (RSU).

“Pilihan PTPN X menjadikan selu-
ruh unit rumah sakitnya menjadi ru-
mah sakit umum, semuanya kembali 
pada internal PTPN X. Apakah ke de-
pan semua unit rumah sakit tersebut 
berubah statusnya atau tidak, semua 
harus dibicarakan bersama,” ungkap 
Hisar M. Saragi, SH. MH saat men-
jadi pembicara dalam acara Sosialisasi 
Undang-Undang tentang Rumah Sakit 
PT Perkebunan Nusantara X (Persero) 
yang diselenggarakan di Hotel Elmi 
Surabaya, Sabtu (3/12/2011). 

Hisar menambahkan, rumah sakit 
milik perusahaan tidak dibolehkan 
membuat aturan sendiri, semua sudah 
diatur dalam undang-undang negara. 

Selain itu, jika pihak manajemen PTPN 
X ingin mengubah status seluruh 
unit rumah sakitnya harus dipikirkan 
kembali skala prioritasnya. “Apakah 
manajemen hanya ingin fokus terha-
dap pendapatan perusahaan saja atau 
pendapatan unit-unit rumah sakit,” 
ujarnya.

Menurut Hisar, yang perlu dipa-
hami bahwa defi nisi rumah sakit itu 
adalah sebuah institusi pelayanan ke-
sehatan yang menyelenggarakan pe-
layanan kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyediakan pelayan-
an rawat inap, rawat jalan, dan gawat 
darurat. 

Pada Pasal 20 UU tentang Rumah 
Sakit tahun 2009, dijelaskan bahwa 
berdasarkan pengelolaannya, rumah 
sakit dibagi menjadi rumah sakit pu-
blik dan rumah sakit privat. Dijelaskan 
dalam UU tersebut bahwa pengertian 
rumah sakit publik dapat dikelola oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, dan 
badan hukum yang bersifat nirlaba. 
Sedangkan rumah sakit privat adalah 
rumah sakit yang dikelola oleh Badan 
Hukum dengan tujuan profi t yang ber-
bentuk Perseroan (PT).

Sedangkan Bagian Hukum, Organi-
sasi dan Hubungan Masyarakat Direk-
torat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 
Kementerian Kesehatan Republik In-
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donesia, Leonardo Michael Matitaput-
ty, SH, menambahkan, sosialisasi UU 
tentang rumah sakit itu merupakan 
cara untuk mengantisipasi kerancu-
an mengenai pengaturan rumah sakit 
dengan perusahaan. 

Menurut dia, antara unit-unit ru-
mah sakit yang ada di perusahaan ber-
beda dengan perusahaannya itu sendi-
ri. “Harus dibedakan ketika berbicara 
mengenai rumah sakit dengan perusa-
haan, karena hal tersebut memiliki UU 
sendiri,” tegasnya.

Leo—sapaan Leonardo M Matita-
putt y—menambahkan, untuk meng-
ubah status unit rumah sakit dalam 
sebuah perusahaan, maka semua yang 
ada dalam perusahaan tersebut harus 
dilibatkan. Misalnya serikat pekerja 
serta beberapa tim formatur pendirian 
anak perusahaan. 

Dilihat dari kacamata hukum, lan-
jut Leo, status seluruh unit rumah sakit 
PTPN X masuk dalam kategori rumah 
sakit privat. Hal yang paling mendasar 
yang bisa menguatkan pendapat itu ada-
lah bahwa semua unit rumah sakit ke-
tika awal berdirinya hanya memberikan 
fasilitas kesehatan serta mensejahterakan 
internal karyawan PTPN X saja.

“Sudah jelas bahwa rumah sakit 
yang keberadaannya untuk kepenting-
an internal perusahaan itu sendiri 
maka menurut undang-undang masuk 
dalam kategori rumah sakit privat,” 
sambungnya.

Jika rumah sakit berstatus rumah sakit 
privat, segala kebutuhan karyawan pada 
sebuah perusahaan bisa tercover dengan 
baik. Selain itu keberadaan rumah sakit 
juga masih memiliki sisi kemanusiaan 
terutama pada masyarakat-masyarakat 
sekitarnya. 

Perwakilan Dinas Kesehatan (Din-
kes) Jawa Timur, Budyo Adi Waskito, 
memiliki pandangan yang sama bah-
wa mewakili pemerintahan pihaknya 
hanya berfungsi sebagai pembina serta 
pengawas terhadap rumah sakit yang 
ada di seluruh Jawa Timur. 

Berdasarkan data Dinkes Jatim ter-
catat ada 12 rumah sakit BUMN yang 
tersebar di 38 kabupaten/kota se-Jatim. 
Dari 12 rumah sakit BUMN yang tercatat 
itu, 3 di antaranya milik PTPN X, yakni 
RS Gatoel di Mojokerto, RS Toeloengred-
jo, Pare, Kabupaten Kediri serta Jember 
Klinik atau Rumah Sakit Perkebunan 
(RSP) di Jember.Dery ardiansyah

foto: dery ardiansyah
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UsaHa  tersebut dilakukan dengan 
harapan agar peran ibu dapat memban-
tu dan mendukung kinerja seorang ba-
pak, termasuk di instansi seperti PTPN 
X ini. Maka Paguyuban Ibu-ibu Kelu-
arga Besar (PIKB) PTPN X membuat 
acara lomba paduan suara. Dengan 
mengangkat tema Hari Ibu, sebanyak 
500 orang ibu-ibu yang tergabung da-
lam PIKB PTPN X meramaikan acara 
tersebut.

Dalam sambutannya, Direktur Pro-
duksi PTPN X, Ir Tarsisius Sutaryanto, 
menyatakan, peran PIKB PTPN X ter-
nyata sangat konkret, terbukti pada 
pencapaian target giling tahun 2011 
yang lalu cukup memuaskan. Memang 
bukan ibu-ibu yang tergabung dalam 
PIKB PTPN X yang melakukan terse-
but, tetapi mereka berada di belakang 
suami dan senantiasa mendukung ki-
nerja suaminya.

“Semoga acara seperti ini menjadi 
momentum yang baik bagi para ibu da-
lam mendukung kerja suami di PTPN 

X,” ungkap Tarsisius Sutaryanto dalam 
acara Lomba Paduan Suara oleh PIKB 
di Hall Pertemuan Kantor Direksi, 
Kamis (15/12/2011) lalu. 

Ia yang mewakili jajaran direksi me-
nyampaikan dan mengucapkan, ‘Se-
lamat Hari Ibu serta menyampaikan 
selamat berkompetisi dalam mengikuti 
Lomba Paduan Suara PIKB PTPN X.

Hal yang sama dikatakan Sekretaris 
PIKB PTPN X, Nani. Dalam penjelasan-
nya, ia mengatakan, acara tersebut diada-
kan sebagai bentuk kesetiakawanan so-
sial, selain itu juga untuk memper ingati 
Hari Ibu. Lomba yang baru pertama kali 
diadakan di PTPN X itu dijadikan seba-
gai ajang silahturahmi bagi para ibu-ibu 
di semua unit kerja PTPN X. 

Ia melanjutkan, peserta yang mengi-
kuti lomba paduan suara sebanyak 
20 grup dari seluruh unit yang ada di 
PTPN X. Satu grup terdiri dari 20 orang 
yang setiap grupnya wajib membawa-
kan 2 buah lagu. Satu lagu wajib ber-
judul ‘Melati’ sedangkan satu lagu pi-

MOMEN TEPAT
Hargai Pengorbanan Ibu

PERINGATAN HARI IBU

Betapa pentingnya sosok ibu di sebuah keluarga atau 
rumah tangga. Tidak berlebihan jika perusahaan seperti 
PT Perkebunan Nusantara X (Persero) membuat acara 
khusus untuk mengapresiasi serta menghargai peranan 
seorang ibu di dalam keluarga.

lihannya bebas. 
Mengenai pilihan lagu bebas, setiap 

grup boleh memilih lagu-lagu yang 
dirasa mudah untuk dibawakan. Seperti 
grup dari PG Watoetoelis memba wakan 
lagu Manuk Dadali, Grup PG Krem-
boong membawakan lagu Rek Ayo Rek, 
Grup PG Gempolkrep memba wakan 
lagu Jangkrik Genggong, serta masih 
banyak lainnya. 

Sedangkan juri berasal dari kalangan 
yang sudah ahli, seperti Musafri Isfan-
hari yang kesehariannya sebagai staf 
pengajar di Fakultas Bahasa dan Seni 
di Univeritas Negeri Surabaya. Ada 
juga DM Theis Watopa dari Dinas Pen-
didikan Surabaya, serta Dwi Purwanti 
dari Taman Budaya Jawa Timur.  “Kami 
memilih juri dari luar, agar perlombaan 
tersebut berjalan independen serta ju-
jur,” tegasnya.

Nani menyatakan, dalam lomba 
akan diketahui kemampuan menyanyi 
ibu-ibu sekaligus memberi ruang untuk 
melakukan kegiatan kreatif seperti me-
nyanyi. Ke depan, Nani berharap agar 
acara tersebut diadakan rutin setiap ta-
hun. Dari hasil perlombaan, dipilihlah 
grup dari Rumah Sakit Toeloengredjo, 
Pare, Kediri sebagai pemenang lomba. 

Sementara itu salah satu dirijen grup 
dari PG Lestari, Kertosono, Ny Rudi 
Asmoni, mengatakan, dalam lomba 
paduan suara ini grupnya membawa-
kan lagu pilihan yang berjudul Rek 
Ayo Rek. Alasan pemilihan lagu terse-
but karena mereka merasal dari Jawa 
Timur yang memang khas dengan ba-
hasa tersebut.

“Lagu Rek Ayo Rek kami pilih ka-
rena kami berasal dari Jawa Timur se-
hingga mudah diingat dan dihafal ba-
hasanya. Lagu ini ‘kan juga berasal dari 
Jawa Timur,” kata Ny Rudi Asmoni. 
Ditambahkan, menjelang acara latihan 
ditambah waktunya dalam seminggu 
bisa 3 kali latihan.

Ia menyatakan, persiapan yang di-
lakukan grupnya sejak bulan Juli, mere-
ka melakukan latihan seminggu sekali 
pada Selasa dan Kamis. Tetapi tidak 
semudah yang dibayangkan, karena 
banyak kesulitan  yang dihadapi antara 
lain mengenai karakter serta kesenang-
an terhadap musik yang disukainya. 
Dery ardiansyah
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PENGANGKATAN: 
 ir. h Bambang eko Pranoto
asal  Kepala Bagian Tanaman Kebun Kebonarum, Gayamprit,  Wedibrit 
- Menjadi  Pjs Administratur Kebun Kebonarum
 ir. arief djatmiko,  menjadi Administratur PG Bone
 ir. amrullah haris, menjadi Administratur PG Takalar 

PEMINDAHAN DAN ALIH TUGAS 
 ir. h Gunawan Budiarto
asal Kepala Bidang Penelitian - Menjadi Administratur PG Toelangan
 ir Wahyudi hendro Cahyono
asal Administratur PG Gempolkrep - Menjadi Kepala Bidang Penelitian
 ir h yadi yusriyadi, mm
asal Administratur PG Meritjan - Menjadi Admisnitratur PG Gempolkrep
 ir dwi sukmo endro santoso
asal Administratur PG Watoetoelis - Menjadi Administratur PG Meritjan
 ir. Budi adi Prabowo. mm
asal Administratur PG Lestari - Menjadi Administratur PG Ngadiredjo
 moerdwijanto se.sh
asal Direktur Keuangan dan SDM PT Dasaplast Nusantara - 
Menjadi Kepala Biro Hukum

PEMINDAHAN DAN PENGANGKATAN
 ir. moch abdul khamid
asal Kepala Bagian Tanaman PG Gempolkrep - 
Menjadi Pjs Administratur PG Watoetoelis
 h agus Widagdo
asal Kepala Bagian Instalasi PG Pesantren Baru - 
Menjadi Pjs Administratur PG Djombang Baru 
 ir. hubertus koes darmawanto mm 
asal Kepala Bagian Tanaman PG Pesantren Baru - 
Menjadi Pjs Administratur PG Lestari

PEMBERHENTIAN
 ir. arief djatmiko
asal  Administratur PG Toelangan
 h  moch sugeng Pribadi
asal  Administratur  PG Djombang Baru
 ir  h setyo Wibowo Wiyahno
asal  Administratur PG Ngadiredjo
 johannes subagio
asal  Administratur Kebun Kebonarum, Gayamprit, Wedibirit
 ir. djoko hendrito Utomo: asal  Administratur PG Bone

KRONIKAMUTASI & PROMOSI 

Bagian dari Strategi Peningkatan Kinerja
MuTaSi dan promosi di sebuah 
instansi atau perusahaan ada yang 
menganggap wajar dan sudah biasa. 
Demikian pula di lingkup PT Perkebun-
an Nusantara X (Persero), mutasi dan 
promosi beberapa pejabat puncak, ti-
dak lain adalah rangkaian upaya direksi 
untuk meningkatkan kinerja perusa-
haan milik negara di tahun 2012 ini. 

“Mutasi dan promosi ini adalah 
bagian dari strategi untuk meningkat-
kan kinerja,” kata Direktur Utama PTPN 
X, Ir Subiyono, MMA, pada sambutan 
pasca pengambilan sumpah jabatan 
para pejabat puncak di Aula Kantor 
Direksi PTPN X, di Jl Jembatan Merah 
Nomor 3 - 11 Surabaya. 

Subiyono menjelaskan sepanjang 
tahun 2011, PTPN X berhasil menunjuk-
kan kinerja yang bagus. Padahal PTPN 
gula serta pabrik gula swasta sedang 
mengalami penurunan, PTPN X justru 
sebaliknya. Di tengah anomali iklim 
yang banyak dikeluhkan oleh PTPN 
gula dan pabrik gula swasta, PTPN X 
tidak ada masalah dengan iklim. 

PTPN X berhasil menerapkan strategi 
dengan baik sehingga persoalan 
anomali iklim, macro policy baik dari 
pemerintah pusat maupun soal teknis 
serta persoalan dengan petani dan 

yang lain-lain dapat diatasi dengan 
sangat baik. “Ini menunjukkan di atas 
semua persoalan tersebut adalah sum-
ber daya manusia (SDM). Dengan SDM 
yang memiliki kreativitas serta kerja 
keras itulah yang paling menentukan,” 
kata mantan Kepala Dinas Perkebunan 
Jawa Timur ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, SDM 
PTPN X menunjukkan kerja keras serta 
kreativitas mereka yang tinggi dalam 
rangka peningkatan kinerja dan perfor-
ma. Ia berharap tahun 2012, semangat 
serta kerja keras para karyawan harus 
tetap berkobar dan terus menyala. 
“Jangan cepat puas, sebab tahun 2012 
tugas PTPN X lebih berat,” ungkap pria 
kelahiran Banyuwangi ini. 

Subiyono menegaskan untuk kinerja 
dan performa tahun 2012 sama dengan 
kinerja dan performa PTPN X tahun 
2011. Namun, dengan pengalaman 
dan fakta-fakta yang ada di tahun 
2011, harus bisa dijadikan perenungan, 
evalua si serta rumusan untuk menen-
tukan langkah-langkah serta strategi 
tahun 2012 dalam rangka peningkatan 
kinerja dan performa PTPN X. 

“Begitu pula dengan mutasi dan 
pengangkatan para pejabat puncak 
ini merupakan hasil perenungan 

serta strategi yang dilakukan direksi 
dalam rangka mengatasi persoalan-
persoalan yang ada serta dalam rangka 
peningkat an kinerja PTPN X,” papar dia. 

Subiyono juga mengajak kepada se-
luruh karyawan PTPN X untuk menga-
komodir aspirasi karyawan. Kreativitas 
serta ide-ide cemerlang dari karyawan-
karyawan termasuk karyawan muda 
harus diberi ruang. Kreativitas serta 
ide-ide tersebut sangat dibutuhkan 
bagi peningkatan kinerja dan performa 
PTPN X.  

“Mari berlomba untuk menunjukkan 
kreativitas dan prestasi sehingga bisa 
memberikan warna yang lebih bagus 
bagi PTPN X. Kami selaku direksi akan 
terus melihat dan memberikan penilai-
an secara objektif,” ajak Subiyono. 

Selain itu, kata Subiyono, PTPN X 
akan melakukan perubahan dan per-
baikan, antara lain perbaikan standar 
operasional (SOP). Beberapa SOP dinilai 
tidak sesuai lagi dengan situasi kondisi 
saat ini. Tidak hanya perubahan SOP, 
PTPN X juga akan lebih transparan 
dalam kegiatan pengadaan barang. 
“Proses pengadaan barang harus bisa 
dipertanggungjawabkan sehingga 
value edit PTPN X bisa semakin diper-
caya,” ujar dia. Siska Prestiwati

PEMINDAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PUNCAK
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PERMasaLaHan  gula di tanah 
air sepertinya tidak akan pernah sele-
sai. Impor gula yang sering dijadikan 
jalan keluar oleh pemerintah untuk 
mengatasi kekurangan gula selalu 
menjadi polemik yang tidak kunjung 
usai. 

Tak hanya itu, angka pasti kebu-
tuhan gula nasional hingga saat ini 
masih kerap memicu perdebatan yang 
berimbas pula pada per-
tanyaan, apakah benar 
Indonesia membutuh-
kan gula impor dan 
apakah BUMN gula di 
Indonesia tidak mampu 
memenuhi kebutuhan 
tersebut. 

Direktur Utama PT 
Perkebunan Nusantara 
X (Persero), Ir Subiyono, 
MMA, dalam workshop 
“BUMN Gula: Hidup 
atau Mati?” yang di-
selenggarakan di Sura-
baya, Rabu (30/11/2011), 
mengatakan, hingga 
2014 kebutuhan gula 
untuk kebutuhan ru-
mah tangga mencapai 
2.950.000 ton sedangkan 
untuk industri sebesar 
2,7 juta ton sehingga di 
2014 harus tersedia 5,7 
juta ton.

”Pertanyaannya, apa-
kah BUMN gula yang 
ada di Indonesia bisa 
memenuhi kebutuhan 
itu? Soal market jelas su-
dah tersedia,” ujarnya. 
Sekarang ini, dari 62 
pabrik gula yang ada 
di Indonesia baru bisa 
menghasilkan 3 juta ton 
gula dengan luas areal eksisting sebe-
sar 400 ribu ha. 

Untuk meraih produktivitas yang 
diharapkan tentu bukan masalah se-
pele. Selain jumlah produksi dan ren-
demen tinggi, pabrik gula juga harus 

memikirkan masalah jam berhenti, 
tingginya konsumsi energi dan bahan 
bakar yang masih sangat besar dan 
sering terjadi bott le necking sehingga 
mengurangi efi siensi. Padahal jika 
semuanya bisa dilakukan dengan 
efektif dan efi sien seharusnya BUMN 
gula bisa lebih hidup. 

Dari sisi on farm menurutnya se-
lama ini produksi gula tidak pernah 

kalah. Hanya saja dari sisi rendemen 
memang harus diakui masih jauh dari 
harapan. Karena itu harusnya dilaku-
kan penataan agar rendemen harus 
meningkat. 

Di PTPN X sendiri saat ini tengah 

dikembangkan penanaman satu mata 
yang merupakan hasil studi dari Ko-
lombia. Di Kolombia produktivitas 
rata-rata per hektar bisa mencapai 117 
ton dengan rendemen 11,66. Dengan 
ilmu baru ini diharapkan kualitas dan 
kuantitas tebu milik PTPN X bisa me-
ningkat. 

Dalam kesempatan yang sama, 
Ketua Gabungan Asosiasi Petani 

Perkebunan Indonesia 
(Gapperindo), Agus 
Pakpahan, mengkritisi 
BUMN gula yang ada 
di Indonesia terlalu 
priyayi. ”Dalam arti, 
BUMN gula yang ada 
ini tidak siap untuk 
jatuh bangun. Tidak 
berani menghadapi 
resiko,” ujarnya. Karena 
itu menurutnya harus 
mulai dilakukan pe-
rubahan pola pikir. 

Dalam kaitannya de-
ngan produktivitas yang 
tidak pernah maksimal, 
Agus menilai jumlah 
PG di Jawa sudah ter-
lampau padat. Di Jawa 
Timur saja ada 31 pabrik 
gula yang jika ditotal 
produksinya kurang le-
bih sama dengan empat 
PG di Lampung. Lokasi-
lokasi PG di Jawa dide-
sain pada tahun 1900-an 
yang sudah tidak sesu-
ai lagi dengan kondisi 
sekarang. 

Demi memenuhi ke-
butuhan dan mening-
katkan produksi gula, 
mau tidak mau harus 
dilakukan revitalisasi. 

Salah satunya adalah dengan meng-
ubah lokasi PG agar kerjanya juga 
lebih efi sien. Lebih lanjut Agus me-
ngatakan bahwa BUMN akan lebih 
bermartabat jika bisa berproduksi 
dengan baik.SaP Jayanti

WORKSHOP ’BUMN GULA: HIDUP ATAU MATI?’

Produksi 31 PG Jatim = 4 PG Lampung

KRONIKA
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Secara historis, gula 
merupakan salah satu 
industri perkebunan tertua 
dan terpenting di Indonesia. 
Sejarah menunjukkan, 
Indonesia pernah mengalami 
era kejayaan industri gula 
pada tahun 1930-an, yang 
total produktivitas gula 
mencapai 2.900.000 ton dari 
lahan kurang lebih 200.000 
hektare yang tersebar di 
seluruh Indonesia.

BaHkan  pada tahun tersebut 
Indonesia berhasil mengekspor gula 
2.222.000 ton (data Lembaga Pene-
litian IPB diolah oleh APTRI, Red), 
sehingga menempatkan Indonesia 
menjadi negara pengekspor gula 
terbesar kedua setelah Kuba.

Pada dekade terakhir, khususnya 
periode periode 1994-2004, industri 
gula Indonesia menghadapi berba-
gai masalah signifi kan. Salah satu 
indikatornya adalah kecenderungan 
volume impor yang terus meningkat 
dan penurunan produksi gula dalam 
negeri.

Harga di pasar internasional 
yang terus menurun dan mencapai 
titik terendah pada tahun 1999 juga 
menjadi penyebab kemunduran 
industri gula Indonesia. Penurunan 
harga gula ini terutama disebabkan 

kebijakan hampir semua 
negara produsen utama dan 
konsumen utama melakukan inter-
vensi yang kuat terhadap industri 
dan perdagangan gula.

Untuk menyelamatkan masa 
depan industri gula nasional dan 
mengusahakan kembali kejayaan 
industri gula Indonesia, Gabungan 
Asosiasi Petani Perkebunan Indone-
sia (Gapperindo) mengadakan work-
shop 1 hari dengan mengambil tema 
”BUMN Gula:Hidup Atau Mati”

Workshop yang dihadiri 300 
orang peserta terdiri dari para Ketua 
Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), 
Pengurus Koperasi Tebu Rakyat, 
Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja 
Perkebunan, Produsen Gula Rafi nasi, 
Investor Gula, Pejabat Pemerintah 
dan daerah, serta para industriawan 
gula BUMN dilaksanakan di Mer-
cure Grand Mirama Hotel Surabaya, 
30 November 2011.

Dalam workshop tersebut juga 
dibahas mengenai permasalahan 
yang paling menonjol saat ini, yaitu 
mengenai banjirnya gula rafi nasi di 
pasaran yang menyebabkan para 
pedagang gula lokal tidak dapat 
menjual gulanya.

Menurut Ketua APTR Pabrik Gula 
Poerwodadi, Magetan, Pambudi 
yang juga menjadi peserta workshop, 
salah satu penyebab melimpahnya 
gula rafi nasi di pasaran disinyalir 
ada kepentingan politik perdagang-
an dalam sistem tata niaga gula 

Indonesia.
“Dalam workshop 

tersebut juga dibahas tentang 
masalah gula rafi nasi. Disinyalir ada 
kepentingan politis dalam sistem tata 
niaga gula Indonesia. Salah satu con-
tohnya dengan adanya draf rencana 
Undang-Undang Perdagangan Pasal 
76 ayat B, tentang pencabutan dan 
tidak berlakunya Perpu No 8/1962 
tentang Perdagangan Barang-barang 
dalam Pengawasan.

Selain itu juga adanya Revisi Surat 
Keputusan Menperindag No 527 ta-
hun 2004, yang menyatakan importer 
terdaftar dihapuskan dan indikasi 
kembali ke importer umum. Juga 
keinginan gula kristal putih (GKP) 
dan gula kristal rafi nasi (GKR) dile-
bur menjadi satu di pasaran. “Yang 
paling mengkhawatirkan adanya 
rencana pembubaran Dewan Gula 
Indonesia,” papar Pambudi.

Pambudi juga menambahkan, Surat 
Keputusan (SK) yang diterbitkan saat 
Menperindag dijabat Rini M Suwandi 
itu mengatur pengawasan terhadap 
gula impor ilegal, pembatasan im-
porter gula, ketentuan jenis gula dan 
peruntukannya berdasarkan batasan 
icumsa atau ukuran kristal gula.

”Apabila hal tersebut sampai 
direvisi, maka seluruh petani gula 
akan gulung tikar karena gula lokal 
hasil pertanian tebu mereka tidak 
laku di pasaran. Otomatis harga gula 
lokal akan mengalami penurunan,” 
katanya.Siska Prestiwati

negara produsen utama dan 
Indonesia.

“Dalam workshop 
Secara historis, gula kebijakan hampir semua 

negara produsen utama dan negara produsen utama dan “Dalam workshop 

1930-an Era
Kejayaan Gula
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KRONIKA

DiREktUR  Utama PTPN X, Ir 
Subiyono MM, mengatakan, tujuan 
diadakannya lomba MTQ tingkat 
PTPN X tidak lain untuk meningkat-
kan ukhuwah Islamiah dan keiman-
an seluruh karyawan PTPN X. 

“Lomba MTQ ini juga ditujukan 
agar bisa mempererat tali silaturah-
mi di antara kita. Mudah-mudahan 
melalui kegiatan ini syiar agama 
Islam semakin berkibar dan meng-
hasilkan para peserta terbaik yang 
siap tampil dalam MTQ tingkat 
PTPN I sampai PTPN XIV di Jambi, 
pada Maret nanti,” kata Subiyono, 
saat pembukaan Musabaqoh Tilawa-
til Quran PT Perkebunan Nusantara 
X (Persero) di PG Pesantren Baru. 

Subiyono menambahkan, kitab 
suci Al-Quran adalah kalam Allah. 
Al-Quran adalah kitab suci yang 
diturunkan untuk menjadi tuntunan 
dan pegangan bagi umat manusia 
agar memperoleh kebahagiaan baik 
di dunia dan akhirat. Susunan kata 
yang indah, kalimat jelas dan terang 

serta gaya bahasa yang mengagum-
kan. 

“Kitab suci Al-Quran merupa-
kan sumber inspirasi yang tidak 
pernah kering. Semakin kita dalami 
Al-Quran semakin kita yakin akan 
kebenaran fi rman Allah. Semakin 
kita baca dengan lantunan yang in-
dah, semakin terasa kedamaian dan 
kesejukan dari pancaran kandungan 
isinya,” kata mantan Kepala Dinas 
Perkebunan Provinsi Jatim ini. 

Selain berisi nilai-nilai keimanan, 
sambung Subiyono, Al-Quran juga 
mengandung sumber ilmu pengeta-
huan bagi umat manusia. Al-Quran 
juga berisi kisah-kisah sejarah, fal-
safah hidup, kemuliaan dan ketela-
danan, serta pesan-pesan moral yang 
luhur dan agung. Juga memberikan 
pencerahan bagi siapa saja yang 
membacanya, serta menawarkan 
keteduhan batin bagi mereka yang 
mengamalkannya.

“Dengan menghayati ayat-ayat Al-
Quran, kita dapat mengungkapkan 

berbagai rahasia alam di muka bumi 
ini. Karena itulah, siapa pun yang 
membacanya dan menghayati pesan-
pesan yang terkandung di dalamnya, 
akan meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaannya,” tuturnya. 

Subiyono menambahkan 
pemaham an yang utuh terhadap nilai-
nilai universal dari Al-Quran dapat 
memberikan kontribusi dalam mem-
bangun tatanan dunia yang aman, adil 
dan bermartabat. Tatanan dunia yang 
dibangun atas nilai-nilai ketuhanan 
yang luhur dan agung serta nilai-nilai 
kemanusiaan universal. 

“Untuk itu, mari kita kabarkan 
pada dunia bahwa sesungguhnya 
Islam itu teduh dan damai. Islam itu 
cinta keadilan dan menjauhi keke-
rasan. Islam itu menolak kebencian 
dan fi tnah. Islam selalu menganjur-
kan persatuan, kebersamaan, dan 
ukhuwah,” ujarnya.

Dengan mengedepankan nilai-
nilai itulah, jelas Subiyono, kita 
dapat membangun kokohnya tole-

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) menggelar lomba Musabaqoh Tilawatil Quran 
(MTQ) di PG Pesantren Baru, Kediri, 18-19 Januari 2012. Even yang merupakan pertama 

kali diadakan itu sedikitnya diikuti 79 peserta khusus bagi karyawan dan putra-putri 
karyawan PTPN X yang masih aktif. 

Tingkatkan Ukhuwah Islamiah
melalui MTQ
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ransi, solidaritas dan kebersamaan di 
antara umat manusia di muka bumi. 

Penyelenggaran MTQ tahun ini 
bertepatan dengan upaya PTPN X 
membangun karakter sumber daya 
manusia (SDM) yang unggul dan 
mulia. SDM yang semakin mengua-
sai ilmu pengetahuan dan teknologi, 
dan terus berinovasi, berkreasi dan 
bekerja keras untuk mencapai cita-
cita PTPN X. 

“Masyarakat perkebunan yang 
cinta damai, memiliki nilai-nilai per-
adapan yang luhur dan yang men-
junjung tinggi kerukunan di tengah 
kemajemukan kita,” kata dia. 

Untuk itu, ungkap Subiyono, di-
rinya mengajak kaum muslimin dan 
muslimat untuk menjadikan MTQ 
tahun ini sebagai bagian dari upaya 
meningkatkan karakter SDM yang 

unggul dan mulia. Serta menjadikan 
Al-Quran sebagai rujukan dalam 
pembinaan karakter yang tang-
guh dalam menghadapi berbagai 
masalah, cobaan dan ujian. 

Ketua Panitia MTQ PTPN X, Bam-
bang Wasito Hadi, mengatakan pe-
serta yang dibolehkan untuk mengi-
kuti MTQ tahun ini adalah karyawan 
PTPN X yang masih aktif dan putra-
putri karyawan PTPN X yang masih 
aktif. Karyawan PTPN X yang boleh 
mengikuti berasal dari seluruh unit 
kerja meliputi seluruh pabrik gula, 
rumah sakit dan tembakau. 

“MTQ kali ini, kami mencari bibit-
bibit yang akan dilatih untuk men-
gawakili PTPN X dalam ajang MTQ  
PTPN tingkat nasional,” kata dia. 

Syarat untuk mengikuti MTQ 
kali ini, sambung Bambang, adalah 

dengan penyertaan fotokopi KSK, 
fotokopi akte kelahiran serta fotoko-
pi ijazah terakhir. Bila ditemukan 
peserta yang bukan karyawan atau 
putra-putri karyawan PTPN X maka 
yang bersangkutan didiskualifi kasi. 

Acara yang digelar di PG Pesantren 
Baru ini diikuti 31 peserta pria dan 48 
wanita. “Sebagai dewan hakim, kami 
mendatangkan 16 orang dari Lem-
baga Pengembangan Tilawatil Quran 
(LPTQ) Jawa Timur,” tutur dia. 

Menurut Bambang, berbagai ka-
tegori lomba sudah disiapkan,yang 
setiap pemenang akan mendapatkan 
trofi  dan uang pembinaan dengan 
total hadiah uang mencapai Rp 48,5 
juta. Pada acara penutupan MTQ di 
PG Pesantren Baru, keluar sebagai 
juara umum tahun 2012 ini adalah 
PG Tjoekir. Siska Prestiwati

1.  MTQ Cabang Tartil Putra
Juara 1: Fajri Fais Akbar Masbruri (Unit Kebun Kertosari)
Juara 2: Riki Prisna Cahya Romadhon (Unit Kebun Ajong Gayasan)

2. MTQ Cabang Tartil Putri 
Juara 1: Icha Fahriza Putri (Unit Kebun Kertosari)
Juara 2: Ashfa Diniyah Assabilah (Unit PG Kremboong)
Juara 3: Vania Irfi a Putri (Unit Bobbin)

3. MTQ Cabang anak-anak Putra
Juara 1: Subhan Mabruri (Unit Kebun Kertosari)
Juara 2: Rahmad Kurniawan (Unit Bobbin)

4. MTQ Cabang anak -anak Putri 
Juara 1: Lailatul Yunia (PG Tjoekir) 
Juara 2: Izna Aryika (Unit RS Perkebunan)
Juara 3: Mustika Faradillah Agustina (Unit Kebun Ajong Gayasan)

5.  MTQ Cabang remaja Putra 
Juara 1: Zakaria Novianto (Unit Kebun Ajong Gayasan)
Juara 2: Hardiansyah Umami (Unit PG Gempolkrep)
Juara 3: M Imron Rosyidi (Unit Industri Bobbin)

6. MTQ Cabang remaja Putri 
Juara 1: Finolah Calysta Yakain (Unit PG Gempolkrep)
Juara 2: Walid Lathifatuz Zahro (Unit PG Ngadiredjo)
Juara 3: Heny Hamdiyah (Unit PG Modjopanggung)

7.  MTQ Cabang Dewasa Putra
Juara 1: Abdul Kharis (Unit PG Tjoekir)
Juara 2: Sunhadi Prayitno (Unit PG Watoetoelis) 

8. MTQ Cabang Dewasa Putri 
Juara 1: Hj Nur Hasanah (Unit PG Kremboong)
Juara 2: Puji Ustatik (Unit PG Pesantren Baru)

9. Musabaqah Syahril Quran (MSQ) 
juara 1 diraih PG Gempolkrep

10.   Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) 
juara 1 diraih PG Tjoekir 

11.   Musabaqah khat al Quran (MkQ) 
merupakan cabang Eksibisi karena peserta tidak memenuhi kuota. 
Sedang untuk juara umum diraih oleh PG Tjoekir. 

DAFTAR PEMENANG MTQ PTPN X 2012
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foto-foto: siska PrestiWati
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Pria Pakai Blangkon,
Wanita Beratribut Kipas

begiTu pula instansi BUMN PT Perke-
bunan Nusantara X (Persero) yang 
mengungkap rasa syukurnya antara lain 
dengan Family Gathering Goes to Jogja. 
Sebanyak delapan bus mengangkut se-
mua karyawan yang berdinas di kantor 
Direksi PTPN X. 

Seperti diketahui perusahaan plat 
merah yang dominan bergerak di 
bidang pergulaan dan tembakau ini 
menggapai keberhasilan seiring dengan 
meningkatnya pendapatan perusahaan 
ini. Tak pelak manajemen PTPN X pun 
tidak lupa untuk bersyukur atas nikmat 
yang telah diberikan Tuhan. 

Sebagai bentuk rasa syukur tersebut, 
seluruh karyawan yang bertugas di 

kantor direksi PTPN X mengikuti rekreasi 
bersama dengan tema Family Gathering 
Goes To Jogja. “Acara ini diselenggara-
kan sebagai bentuk apresiasi peru-
sahaan kepada karyawan yang telah 
berkontribusi dalam memajukan peru-
sahaan serta sebagai bentuk rasa syukur 
atas pencapaian giling 2011,” ungkap 
Ketua Panitia Family Gathering Goes To 
Jogja, Adi Santoso, Rabu (28/12/2011).

Adi menjelaskan, dalam acara gather-
ing tersebut Direktur Utama PTPN X, Ir 
Soebiyono, MMA, juga menyampaikan 
beberapa paparan mengenai tanggung 
jawab PTPN X sebagai perusahaan milik 
negara untuk tetap konsisten menjadi 
perusahaan yang maju. Tidak hanya 

KRONIKA FAMILY GATHERING GOES TO JOGJA

Ada banyak cara dalam mengungkapkan rasa syukur atas 
sukses, keberhasilan atau prestasi. Ya, bersyukur kepada Yang 
Maha Kuasa memang sudah menjadi kewajiban manusia 
atas nikmat yang mereka peroleh atau capai.

itu, Dirut PTPN X juga berharap agar ke 
depan karyawan semakin semangat 
bekerja serta memiliki loyalitas kepada 
perusahaan. 

Selain itu, sambung Adi, Dirut PTPN X 
juga mengingatkan karyawan menge-
nai tantangan pada tahun 2012 yang 
semakin berat, seperti bergabungnya 
beberapa Pabrik Gula (PG) yakni PG 
Takalar, PG Bone, PG Camming, serta 
pendirian beberapa unit usaha baru. 
“Pak Dirut menyampaikan paparan me-
ngenai target, hambatan serta beberapa 
harapan PTPN X di tahun 2012,” lanjut 
Kepala Bidang Pengadaan Barang dan 
Bahan (PBB) PTPN X itu.

Saat gathering tersebut juga ditam-
pilkan pemenang Lomba Paduan Suara 
PTPN X, yakni dari karyawan Rumah 
Sakit (RS) Toeloengredjo Pare, Kediri. 
Kehadiran pemenang paduan suara 
tersebut sesuai dengan peringatan Hari 
Ibu yang kebetulan masih dirayakan. 

Dalam penampilannya, grup paduan 
suara RS Toeloengredjo menyanyikan 
beberapa lagu kesenangan Dirut be-
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serta ibu. Suasana menjadi hening dan 
haru ketika lagu kesenangan tersebut 
dinyanyikan oleh grup tersebut. 

“Suasana saat itu sangat khidmat, 
semua peserta gathering benar-benar 
menikmati acara tersebut. Silaturrahmi 
seperti itu dimanfaatkan karyawan untuk 
kembali menghimpun semangat dalam 
menyongsong tahun 2012,” katanya.

Adi menjelaskan, doal pilihannya 
di bulan Desember merupakan waktu 
yang tepat untuk diadakan gathering, 
mengingat sesuai dengan arahan Dirut 
PTPN X yakni setelah diadakan gather-
ing pada bulan Desember menginjak 
bulan Januari 2012, sehingga semangat 
karyawan bisa membara kembali.

“Harapan Pak Dirut setelah diadakan 
gathering di bulan Desember, pada 
bulan berikutnya (Januari) seluruh 

karyawan memiliki semangat yang baru 
lagi. Semangat tersebut merupakan 
bekal karyawan untuk memajukan 
perusahaan,” imbuhnya.

Ada hal unik ketika gathering 
tersebut dilaksanakan, seluruh peserta 
laki-laki wajib memakai blangkon khas 
Jogjakarta. Pemilihan blangkon sebagai 
atribut gathering disesuaikan dengan 
tema acara. Selain itu Kota Jogjakarta 
sebagai tujuan juga memiliki kekhasan 
yakni dengan blangkon. 

Tidak hanya peserta laki-laki yang 
memakai blangkon, peserta wanita pun 
diberi atribut seperti kipas. “Gathering 
tahun ini sangat berbeda dari tahun-
tahun sebelumnya, kami sengaja agar 
gathering kali ini benar-benar berkesan,” 
sambung Adi.

Acara gathering tersebut sudah dimulai 

di PTPN X sejak tahun 2007. Itu telah men-
jadi agenda tahunan di PTPN X, dengan 
tujuan wisata yang berbeda-beda seperti 
di Pulau Bali maupun Kota Bandung.  

Pada tahun 2011, acara gathering 
diadakan selama 3 hari, 16 hingga 18 
Desember 2011, dengan tujuan Kota 
Jogjakarta. Sebanyak 300 orang dari 
karyawan tetap, PKWT, hingga karya-
wan kontrak mengikuti acara tersebut. 
Dengan mengendari 8 bus, beberapa 
objek wisata yang dikunjungi antara 
lain Pantai Parangtritis, Malioboro, serta 
beberapa tempat lainnya.

Sedangkan jika ada karyawan yang 
tidak mengikuti acara gathering terse-
but, perusahaan memberikan kompen-
sasi. Bentuk kompensasi disesuaikan 
dengan status karyawan.Dery ardian-

syah
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INTERNATIONAL TOBACCO WORKSHOP

Menyulut Kembali
GAIRAH PETANI 
TEMBAKAU

INTERNATIONALPEMBERDAYAAN

 DiREktUR  Utama PT Perkebunan 
Nusantara X (Persero), Ir Subiyono, 
MMA, dalam acara International To-
bacco Workshop, 23-24 November 
2011 lalu di Surabaya, memaparkan, 
saat ini Indonesia memasok 34% dari 
total kebutuhan tembakau jenis Na-
Oogst di dunia. Dari jumlah tersebut, 
25%-nya berasal dari Jawa Timur. 

Perkembangan volume ekspor 
tembakau Besuki Na-Oogst (Besuki 
NO) dari 1998 hingga 2010 rata-rata 
mencapai 11.433 ton. Kinerja terting-
gi terjadi di 1998 hingga mencapai 
17.270 ton dan terendah di 2009 yang 
hanya mencapai 8.333 ton.

Kondisi pertembakauan Besuki NO 
dari tahun ke tahun cenderung meng-
alami kemunduran. Baik dari sisi luas 
areal, produksi maupun produktivi-
tas. Luas areal tembakau Besuki NO 
milik PTPN X (Persero) dalam kurun 
lima tahun terakhir cenderung menu-
run. Hal ini disebabkan PTPN X (Per-
sero) menyesuaikan dengan volume 
pesanan pembeli dan mempertim-
bangkan sisa stok yang ada. 

Selain hambatan di bidang on farm 
dan off  farm, permasalahan juga mun-
cul dari bidang pemasaran hingga 
anomali iklim yang semakin mem-
perparah penurunan kualitas. ”Selain 
itu di bidang pemasaran, masalah 
utamanya adalah pasar yang bersi-
fat oligopsoni. Artinya pasar hanya 

didominasi beberapa pembeli saja 
dan memiliki kontrol terhadap pem-
belian dan harga sehingga produsen 
berada di posisi tawar yang rendah,” 
kata Subiyono. Selain itu beban risiko 
juga tidak terdistribusi secara propor-
sional. 

Meskipun demikian, dari data 
yang ada, diketahui bahwa produk-
tivitas tembakau Besuki baik TBN 
(Tembakau Bawah Naungan) mau-
pun non-TBN dalam kurun lima ta-
hun terakhir cenderung meningkat. 
”Kecuali di 2010 yang gagal panen 
karena kondisi cuaca yang ekstrem,” 
ujarnya. 

Dengan adanya permasalahan, 
hambatan dan kendala yang diha-
dapi, PTPN X (Persero) menetapkan 
langkah-langkah strategis didahului 
dengan mengadakan kajian bisnis 
di bidang budidaya, kelembagaan, 
SDM, manajemen, keuangan dan pe-
masaran untuk menciptakan peluang 
bisnis baru guna meningkatkan ki-
nerja perusahaan. 

Kebijakan strategis yang dilakukan 
di antaranya mengembangkan usaha 
tembakau virginia untuk memenuhi 
pasar domestik dan ekspor. Ini melan-
jutkan usaha tembakau cerutu untuk 
jenis temabaku yang masih memberi-
kan keuntungan yaitu TBN. Kecuali 
itu menghentikan usaha tembakau 
cerutu yang kurang memberikan ke-

untungan yaitu tembakau non-TBN. 
Selain itu, PTPN X (Persero) juga akan 
mengadakan kerjasama dengan mitra 
bisnis dengan cara sharing modal, 
profi t dan risiko. 

Dalam kesempatan yang sama, Wa-
kil Gubernur Jawa Timur, Saifullah 
Yusuf juga menyatakan tekad Pem-
prov Jatim untuk menggeber sektor 
perdagangan. Dari total PDRB Jatim 
sebesar Rp800 triliun sektor restoran, 
perhotelan dan perdagangan me-
nyumbang 30%. “Di peringkat ke-
dua disusul bidang manufaktur dan 
pertanian,” ujarnya, saat membuka 
International Tobacco Workshop di 
Surabaya. 

Bidang manufaktur menyumbang 
28% sementara pertanian 17%. Salah 
satu yang menjadi komoditas ung-
gulan perdagangan Jatim yaitu tem-
bakau. “Tembakau selain menyokong 
perdagangan, tentunya juga pertani-
an,” ujarnya lagi.

Secara nasional, Jatim membe-
rikan kontribusi cukup besar yaitu 
6% dengan nilai lebih dari Rp30 
triliun. “Meskipun kontribusinya 
cukup positif, sayangnya kesejahte-
raan petani tembakau masih mem-
prihatinkan. Istilahnya, kehidupan 
petani tembakau masih ngos-ngo-
san,” katanya disambut tawa peserta 
workshop.

Meskipun diharapkan memberi-

Potensi tembakau yang ada di Jawa 
Timur perlu lebih dikembangkan. 
Meskipun memiliki peran besar 
dalam memasok kebutuhan 
tembakau jenis Na-oogst dunia, 
namun di Jawa Timur sendiri justru 
jumlah lahan semakin menciut.
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kan kontribusi lebih, namun pamor 
tembakau di Jatim sepertinya mulai 
meredup. Padahal sebelumnya tem-
bakau menjadi trade mark Jatim seper-
ti halnya tebu dan garam. Di Jatim, 
area tanam tembakau mencapai 100 
ribu ha. Tanaman tembakau terbesar, 
Na-Oogst dan Virginia, menurun dari 
yang semula 10 ribu ha menjadi ting-
gal 5 ribu ha saja saat ini.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul 
ini juga menyatakan, masih ada tan-
tangan yang harus dijawab petani 
dan produsen tembakau tanah air. 
Di antaranya adanya regulasi yang 
membatasi perdagangan tembakau 
terutama aturan kesehatan.

Dari sisi pemasaran, ditutupnya 
pasar Amerika membuat pelaku eks-
por tembakau menjajaki pasar baru. 
Meskipun belum terlalu besar, nega-
ra-negara Asia dianggap cukup po-
tensial menjadi sasaran pasar baru.

Ketua Asosiasi Tembakau Indone-
sia, M Koentjoro, mengatakan negara-
negara yang sekarang sedang dijajaki 

menjadi tujuan ekspor tembakau 
Indonesia di antaranya China, India 
dan Filipina. “Pasarnya memang be-
lum terlampau besar tapi sedang in-
tens kita jajaki dalam lima tahun bela-
kangan ini,” kata Koentjoro. 

Pasar-pasar baru tersebut dituju-
kan untuk menggantikan pasar 
Ame rika yang sekarang tertutup. 
Tertutupnya pasar Amerika disebab-
kan adanya proteksi yang diberlaku-
kan pemerintah mereka. Selama ini 
Amerika menguasai sekitar 10% dari 
pangsa pasar tembakau Indonesia.

Ekspor tembakau terbesar dari 
Indonesia masih dikuasai pasar Ero-
pa hampir sebesar 90%. Sedangkan 
pasar dalam negeri sendiri tidak sam-
pai 5%. Produksi tembakau di Indo-
nesia saat ini masih berkisar di angka 
50 ribu ton per tahun.

Kecilnya pasar dalam negeri, kata 
Koentjoro, disebabkan sangat sedikit-
nya pabrik cerutu di Indonesia. Lagi-
pula cerutu masih dianggap barang 
mahal yang hanya dinikmati sebagian 

kecil masyarakat. “Indonesia belum 
cerutu minded. Baru sebagian kalang-
an saja,” tambahnya.

Atase Perdagangan Kedutaan Besar 
Indonesia di Beijing, Marolop Naing-
golan, di sela-sela International To-
bacco Workshop, mengatakan China 
memang sangat potensial, karena 30% 
konsumsi rokok dunia ada di China. 
“Dari total jumlah penduduknya, 28,1 
persen penduduk usia dewasa atau 
301 juta orang adalah perokok,” ujar 
Marolop. 

Selain besarnya pasar di China, 
ada juga beberapa fi losofi  mengenai 
rokok di negara ‘Tirai Bambu’ terse-
but. Sudah menjadi budaya di sana 
untuk memberikan rokok premium 
atau cerutu sebagai hadiah. Bahkan 
kemasan rokok premium menjadi 
simbol status dan untuk penduduk 
di perkotaan, merokok juga memberi 
kesan modern. Sampai saat ini ekspor 
tembakau dari Indonesia belum ter-
masuk 10 besar eksporter yang masuk 
ke China. SaP Jayanti

Bangkong Plaza C-7, Jalan MT Haryono 864-866, Semarang 50124, Jawa Tengah- Indonesia
Tlp. +6224 7413178, 8413208, 8449948 | Fax. +6224 8413203, 8418530

CV saProtan Utama

segenap Pimpinan dan karyawan, mengucapkan

Selamat Natal & Tahun Baru 2012
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berDaSarkaN data Dinas Perkebunan (Disbun) Jatim, kontri-
busi produksi tembakau Jawa Timur rata-rata setiap tahunnya 
sebesar 83.404 ton atau sekitar 50-55% dari kebutuhan nasional. 
Sedangkan budidaya tembakau di Jawa Timur tersebar di 20 
kabupaten dengan luasan rata-rata 110.791 ha yang terdiri dari 
tembakau voor-Oogst seluas 103.878 ha dan Na-Oogst sebesar 
6.913 ha. 

Sementara Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Jawa Timur, 
Ir. Moch Samsul Arifi en, MMA, mengatakan, kebijakan pengem-
bangan tembakau virginia di Jawa Timur yakni dengan cara 
menjaga eksistensi tembakau untuk pemenuhan bahan baku 
industri rokok dalam negeri dan ekspor dengan tetap memper-
hatikan faktor kesehatan dan lingkungan. 

Ia mengatakan, optimalisasi penggunaan pajak daerah 
untuk keberlanjutan cukai dan pembangunan termasuk demi 
pengentasan kemiskinan, serta memperkuat kelembagaan dan 
mendorong adanya sinergitas petani dengan industri rokok 
seperti program kemitraan, koperasi, juga konsorsium.

“Kita juga perlu membangun struktur industri tembakau 
yang dapat diterima oleh stakeholder untuk pemenuhan bahan 
baku sesuai mutu yang dibutuhkan pasar. Tidak hanya itu saja, 
perlu juga diperhatikan mengenai penetapan harga tembakau 
untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor,” ungkapnya.

Untuk tembakau virginia di Jawa Timur selama 10 tahun ter-
akhir areal rata-rata seluas 13.477 ha dengan produksi rata-rata 
sebesar 13.311 ton. Pada tahun 2011 perkembangan areal dan 
produksi tembakau virginia di Jawa Timur sangat baik, misalnya 
luasan areal bisa mencapai 17.390 ha, dengan jumlah produksi 
mencapai 21.256 ton dengan rata-rata produktivitas  kurang 
lebih 1,222 kg/ha. Volume impor tembakau virginia rata-rata 
53.010 ton/tahun, lebih besar dibandingkan rata-rata produksi 
tembakau virginia yang sekitar 49.705 ton/tahun. 

Samsul melanjutkan, ada berbagai permasalahan usaha tem-
bakau virginia di Jawa Timur, antara lain rendahnya produktivitas 
dan mutu tembakau. Rendahnya aplikasi teknologi budidaya 

dan pengolahan tembakau petani. Kemudian 
terjadi pergeseran areal penanaman tem-

bakau ke lahan yang kurang sesuai. Juga 
harga pokok tanaman relatif tinggi serta 
persaingan tidak sehat antara pabrikan 
dalam pengadaan tembakau.

Melihat permasalahan-permasalahan 
tersebut harus-

lah segera diatasi, padahal kebutuhan tembakau virginia untuk 
Jawa Timur diproyeksikan terus meningkat dari 29.704 ton pada 
tahun 2011 menjadi 33.908 ton pada tahun 2012. Sementara itu 
rata-rata produksi tembakau virginia selama 10 tahun terakhir 
hanya 13.311 ton saja. 

Samsul menjelaskan, banyak upaya-upaya teknis dalam pe-
ngembangan tembakau virginia di Jawa Timur seperti pengem-
bangan tembakau virginia diprioritaskan pada daerah historis di 
Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. 

Mengapa memilih daerah tersebut? Ini mengingat di sana 
lahan historis memiliki kadar klor. Selain prioritas pada kawasan 
Bojonegoro, langkah lain yakni melalui pola kemitraan dengan 
petani serta pengembangan bahan bakar alternatif batubara 
dan kayu turi.

“Kita sudah saatnya berpikir mencari alternatif solusi untuk 
bisa mengembangkan tembakau virgina agar mampu terus 
berkembang. Pemanfaatan batang tanaman turi sebagai 
alternatif bahan bakar sudah mulai dipikirkan lebih mendalam,” 
sambungnya.

Tanaman turi, katanya, merupakan tanaman multiguna, 
bunga untuk sayur, daun untuk pakan ternak dan bagian ba-
tangnya untuk bahan bakar. Tanaman turi mampu beradaptasi 
dengan baik dengan lingkungan dan memiliki umur genjah 
sekitar 2 hingga 3 tahun dan dapat dikembangkan di berbagai 
tipe lahan tanam.

Ahli Peneliti Utama Komoditas Tembakau dari Universitas 
Tribhuwana Tunggadewi Malang, Prof. Samsuri Tirtosastro, 
mengatakan, salah satu solusi untuk bisa meningkatkan pro-
duksi tembakau virginia yakni dengan pola kemitraan. Konsep 
kemitraan yang parsial dan sinergis, dengan kata lain harus di-
jalankan konsisten oleh mereka yang berkomitmen memajukan 
tembakau virginia di Jawa Timur. 

Kemitraan tembakau harus berkategori sinergis, dalam 
pengertian saling menguntungkan dan berdimensi jangka 
panjang. Unsur berbagi keuntungan dan berbagi risiko meru-
pakan prinsip kemitraan sinergis. Melalui kemitraan sinergis 
sangat berpeluang bahwa semua pemangku kepentingan 
(stakeholder) memperoleh keuntungan secara seimbang dan 
berkesinambung an. 

Selain itu, produktivitas dan mutu dapat 
ditingkatkan, sistem usaha tani juga 
lebih efi sien. “Faktor lain yang pen-

ting adalah bahwa tem-
bakau virginia sebagai 

komoditas yang 
mampu berkom-

petisi di tingkat 
nasional maupun 

internasional. Kunci 
keberhasilan adalah 

dapat diterapkannya 
paket teknologi unggulan 

melalui penerapan konsep 
kemitraan sinergis,” ujarnya. 

Dery ardiansyah

Kontribusi Tembakau Jatim 55 %
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PEMBERDAYAANSENI KALIGRAFI KAYU

Usaha Kian Berkembang

Berkat PTPN X
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Siapa pun yang mau berkreasi dan berkarya pasti menghasilkan rupiah. Itu pulalah 
yang sedang digeluti Fathurachman, pekerja seni kaligrafi  dari bahan dasar kayu, 

yang meraih keuntungan setelah ikut pameran di luar negeri.
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EksistEnsinya  sebagai pekerja 
seni kaligrafi sudah tidak diragukan lagi. 
Namun berkat Program Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL) yang diterapkan PT 
Perkebunan Nusantara (Persero) X, usa-
hanya kian maju, bahkan bisa pameran ke 
manca negara. 

Karya-karya Fathurachman bermula 
dari kesenangan terhadap seni terutama 
seni kerajinan kaligrafi. Dia akhirnya men-
jadikan seni tersebut sebagai ladang yang 
bagus untuk dikembangkan. Selain itu, 
ketertarikan melestarikan kayu sebagai 
karak teristik bangsa Indonesia diperta-
hankan untuk menjadi pembeda seni kera-
jinan kaligrafi dengan produk lain.

“Kayu merupakan sumber daya alam 
unggulan bangsa Indonesia. Kayu juga 
bisa mewakili karakteristik bangsa kita 
sendiri. Saya melihat itu sebagai pembeda 

yang mampu membawa kerajinan terse-
but unggul di pasar internasional,” ujar 
Fathurachman, pemilik Mulia Art Galeri, 
28 Desember 2011 lalu.

Kayu yang dipakai untuk kerajinan ka-
ligrafi buatannya merupakan kayu mahoni 
yang didatangkan dari beberapa daerah di 
Jawa Timur, seperti Banyuwangi dan Bojo-
negoro. Butuh ketelatenan serta kreativitas 
tinggi untuk mengolah sebuah kayu men-
jadi produk yang bernilai tinggi.

“Juga untuk menghasilkan seni kera-
jinan kaligrafi yang bagus membutuhkan 
kesabaran yang tinggi pula. Karena harus 
dikerjakan secara detail serta teliti sehing-
ga bisa menghasilkan produk yang layak 
jual,” kata pria yang mempekerjakan 8 kar-
yawan tersebut.

Tren kerajinan kayu merupakan tren 
yang masih banyak dicari dan terus ber-
kembang. Sudah hampir 5 tahun tren kali-

grafi dengan media kayu digemari masya-
rakat. Selain menggunakan media kayu, 
kaligrafi juga ada yang terbuat dari kanvas 
dan logam (almunium). 

Mengenai produk kerajinan kaligrafi 
yang disukai masyarakat, Fathurachman, 
menjelaskan, bahwa bentuk ukiran seperti 
Ayat-Ayat Kursi, Surat Al-Fatihah, serta 
Asmaul Husna, di antara yang disukai ma-
syarakat. Tidak hanya mengerjakan pada 
bentuk-bentuk persegi saja, ukiran kaligrafi 
buatan Fathurachman juga mulai berinovasi 
dengan membuat ukiran jam dinding.

“Saya memang fokus pada kaligrafi-
kaligrafi Islam, karena saya ingin mencip-
takan image tersebut di mata para pelang-
gan,” jelasnya. 

Fathurachman yakin bahwa yang mem-
bedakan kaligrafinya dengan kaligrafi 
yang lain adalah kolaborasi penempatan 

bingkai. Kolaborasi tersebut, misalnya, 
memperhatikan keserasian warna serta 
bentuk kaligrafi yang sudah jadi dengan 
frame yang akan dipasang pada kaligrafi 
tersebut. 

Selain itu, desain yang ditawarkan juga 
tidak kalah dengan yang lain. Fathurach-
man menjelaskan bahwa desain yang dia 
ciptakan memiliki karakter dibandingkan 
dengan desain kompetitornya.

“Bisa dianalogikan bahwa jika ada 2 
orang membuat produk yang sama, pasti 
ada di antara mereka memiliki karakter 
atau ciri khas yang bisa dilihat perbedaan-
nya. Itulah yang membedakan usaha saya 
dengan yang lainnya,” ujarnya bangga.

Perlu WakTu 4 TahuN
Usaha yang dirintis sejak tahun 2004 

itu hanya butuh waktu 4 tahun untuk 
berkembang dan mandiri. Kemadirian 

tersebut dicapai dengan kerja keras. Mi-
salnya sebelum menjadi mitra binaan PT 
Perkebunan Nusantara X (Persero) usaha 
kerajinan tersebut masih belum dikenal di 
pasaran internasional. “Sebelum menjadi 
mitra binaan PTPN X, usaha yang saya 
rintis masih belum berkembang. Kala itu, 
distribusi masih dalam skala domestik se 
Jawa Timur saja,” ujarnya.

Fathurachman melanjutkan, bahwa 
usahanya tersebut baru dilirik PTPN X 
menjadi mitra binaannya (Program Kemi-
traan Bina Lingkungan) sudah berjalan 
sejak tahun 2010. Dengan menjadi mitra 
binaan, usahanya menjadi berkembang ka-
rena PTPN X membantu melalui pemasa-
rannya.

“Sejak menjadi mitra binaan PTPN X, 
usaha saya lebih dikenal serta diketahui ba-
nyak orang. Hal tersebut sangat membantu 
untuk mengembangkan usaha saya jauh 
lebih bagus dan lebih maju lagi,” tutur pria 
yang dibantu PTPN X sebesar Rp 50 juta.

Tepat 12 November 2011 lalu, bersama 
PTPN X mengikuti Pameran Seni di Malay-
sia. Selama 5 hari, Fathurachman memba-
wa 28 unit kaligrafi yang sebelum pameran 
tersebut berakhir, semua produknya habis 
terjual.  Hasil penjualan sebanding dengan 
omset yang didapatkannya. Sejak mengi-
kuti pameran, omset yang diraih meng-
alami kenaikan sekitar 10%. 

Pangsa pasar internasional yang ker-
apkali menjadi langganannya antara lain 
negara kawasan Timur Tengah seperti 
Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qa-
tar, termasuk Bangladesh. Tidak hanya itu, 
negara kawasan ASEAN, seperti Malaysia, 
Brunei Darussalam dan lainnya juga me-
lirik produknya.

Fathurachman semakin yakin usaha 
yang digelutinya menjadi besar pasca 
mengikuti pameran internasional dan 
itu akan menumbuhkan antusias dan op-
timisme dalam persaingan serta cepat 
berkembang.“Keuntungan mengikuti 
pameran internasional, yakni saya bisa 
mengetahui dan mempelajari selera pem-
beli dari berbagai negara. Selain itu mem-
buat kami selalu ingin berinovasi,”  kata 
dia, sambil berharap de depan PTPN X 
bisa mempromosikan usahanya ke negara-
negara seperti Jordania, Iran, Turki serta 
beberapa negara yang lain. 

Fathurachman juga menghimbau ma-
syarakat menggalakkan kembali program 
reboisasi untuk mengganti kayu yang su-
dah ditebang. “Karena tidak menutup ke-
mungkinan bahan baku kayu lama-lama 
akan habis. Makanya, tidak ada solusi 
lain kecuali bersama-sama menggalakkan 
kembali program reboisasi,” tutur dia. 
Dery ardiansyah

foto-foto: dery ardiansyah
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PaRa  pemuda-pemudi tersebut 
mungkin belum beruntung memiliki 
pekerjaan tetap, namun bukan berarti 
tidak memiliki kemampuan. Mereka 
masih bisa diberdayakan dan ternyata 
juga mampu mendatangkan potensi 
yang luar biasa bila dikembangkan 
secara lebih profesional.

Ya, PG Pesantren Baru kali ini 
mampu mengembangkan potensi itu 
dengan memberdayakan pemuda-
pemudi setempat yang masih peng-
angguran untuk memulai melakukan 
usaha membudidayakan jamur mer-
ang. Itu adalah bagian dari Program 
Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) 
yang diterapkan PG tersebut.

Berada di Desa Tugu Rejo, Keca-
matan Gampeng Rejo, Kabupaten 
Kediri, Jawa Timur, Paguyuban Jamur 
Makmur memulai usahanya dengan 
membudidayakan jamur merang. Pa-
guyuban itu merupakan paguyuban 

pertama di Kediri yang membudi-
dayakan jamur merang. 

Terletak di lahan sekitar 10 X 10 
meter, 4 kumbung budidaya jamur 
mampu dikelola dan dikembangkan 
di sana. Sebanyak 50 orang dari pa-
guyuban, dan hanya 15 orang yang 
aktif mengelola usaha tersebut.

“Rata-rata yang ikut dalam Pa-
guyuban Jamur Makmur, dulunya 
memang pengangguran. Akhirnya 
kami dipertemukan kembali untuk 
bekerja sama mengelola budidaya 
jamur merang ini,” ungkap Ketua 
Paguyuban Jamur Makmur, Donny 
Suntana, 30 Desember 2011 lalu.

Dari 15 orang yang aktif mengelola 
jamur tersebut, dua di antaranya ada-
lah wanita, yang lainnya didominasi 
oleh pemuda laki-laki. Mereka se-
cara gotong royong tanpa jadwal shift 
mengelola 4 kumbung jamur yang 
terletak tidak berjauhan. 

Kumbung merupakan tempat un-
tuk membudidayakan jamur, ber-
bentuk seperti sebuah rumah dengan 
ukuran panjang sekitar 7 meter de-
ngan lebar sekitar 5 meter serta tinggi 
sekitar 5 meter. Semua dinding kum-
bung berasal dari rangkaian bambu 
(gedeg) yang disusun seperti mem-
buat rumah.

Donny menjelaskan, dalam 1 kum-
bung berisi 60 hingga 65 bibit jamur 
merang. Bibit jamur tersebut berasal 
dari Pati, Jawa Tengah. Dia mengaku 
bahwa untuk bibit yang diperoleh 
Paguyuban Jamur Makmur belum 
bisa menghasilkan sendiri, sehingga 
untuk memulai masa tanam harus 
membelinya terlebih dahulu. Dalam 
satu kumbung, apabila panen bisa 
menghasilkan jamur sebanyak 115 
kilogram, itu pun dengan mengguna-
kan media tanam yang baik.

Mengenai proses pembudidayaan 

Memberdayakan
Pemuda Sekitar PG

Ada banyak cara dalam memberdayakan pemuda-pemudi sekitar lokasi usaha 
atau instansi. Pemberdayaan itu tentu bisa dikatakan sangat membantu, 

terutama jika pemuda-pemudi menganggur atau belum memiliki pekerjaan 
yang memadai. Itulah salah satu upaya Pabrik Gula (PG) Pesantren Baru, 

Kabupaten Kediri.

PAGUYUBAN JAMUR MAKMUR PEMBERDAYAAN
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jamur, Donny menceritakan awal 
mula jamur tersebut harus dikelola. 
Misalnya dalam 1 kumbung membu-
tuhkan 1 truk berisi jerami, 130 kilo-
gram kapas, serta 2,5 kilogram beka-
tul (cacing). Bahan-bahan kemudian 
diproses dengan istilah pengompo-
san. Untuk bahan jerami, paguyuban 
harus membelinya di beberapa 
petani. Harga jerami sekitar Rp 
300 hingga Rp 600 ribu yang 
didapatkan masih dari Kediri 
saja.

“Pengomposan merupa-
kan faktor utama keberha-
silan sebuah jamur merang 
bisa tumbuh dengan baik. 
Jika pengomposan berhasil, 
maka jamur yang dihasil-
kan akan bagus juga,” 
sambung Donny.

Proses pengomposan 
menjadi hal terpenting da-
lam proses pembuatan jamur mer-
ang. Dalam pengomposan banyak 
proses yang harus dilalui seperti me-
nyiapkan sebuah tempat khusus un-
tuk mencampur bahan-bahan yang 
sudah disiapkan. 

STeaM
Bahan-bahan pengomposan an-

tara lain seperti jerami yang sudah 
direndam dalam air selama 1 hari lalu 
diperas, kemudian dicampur dengan 
130 kilogram kapas. Setelah tercam-
pur kedua bahan dibiarkan selama 3 
hari dengan ditutup menggunakan 
plastik atau yang dikenal dengan is-
tilah steam hingga mencapai suhu 60 
derajat.

“Suhu dalam campuran bahan-ba-

han tersebut harus tetap dijaga agar 
tidak naik melebihi atau kurang dari 
60 derajat. Jika sampai suhu tersebut 
tidak sesuai maka media tanam jadi 
kurang bagus,” jelasnya.

S e - t e l a h 

proses pen-
campuran selesai, selanjutnya yakni 
menyebar bibit jamur ke media tan-
am. Untuk proses penanaman bibit 
diberi jarak 5 cm ke atas, ke bawah, 
ke kanan, maupun ke kiri setiap bibit-
nya. Setelah bibit ditanam, proses 
selanjutnya yakni menunggu jamur 
tersebut tumbuh. Bibit jamur yang su-
dah ditanam, didiamkan dalam kum-
bung dengan suhu 30 derajat. 

Untuk menjaga suhu kumbung 
agar tetap stabil, setiap hari kum-
bung dibuka. Selain sirkulasi dalam 
kumbung stabil, udara yang masuk 
ke kumbung bisa membantu proses 

percepatan pertumbuhan jamur mer-
ang tersebut. Tidak hanya membuka 
kumbung, selama dua hari sekali ja-
mur disemprot dengan sari katul dan 
bibit jamur.

Diperlukan waktu 11 hari jamur 
merang tersebut diproduksi, mulai 
proses pengomposan hingga proses 

pertumbuhan jamur. Dengan bi-
aya produksi sekitar Rp 1,5 juta, 

jamur merang hasil budidaya 
Paguyuban Jamur Makmur 
sudah siap dipanen. 

Untuk proses pe-
manenan, menunggu hing-
ga 20 hari setelah proses 
produksi jamur ditanam. 
Harga jual jamur merang 
tergolong cukup tinggi, 
misalnya untuk pembeli 
kalangan distributor 1 ki-
logramnya dihargai Rp 12 

ribu sedangkan untuk pem-
beli rumahan dihargai Rp 15 ribu 

perkilogramnya.
Untuk distribusi penjualan, Pa-

guyuban Jamur Makmur bekerja 
sama dengan Ikatan Pemuda Kediri 
(IPK). Kerja sama itu untuk penjualan 
dan pembeli langsung yang dikon-
sumsi sendiri bukan pembeli tingkat 
distributor. Distribusi penjualan ja-
mur merang masih di wilayah Kediri 
saja. 

Dalam setiap panen, Paguyuban Ja-
mur Makmur bisa mendapat keuntu-
ngan hingga 100 persen dalam setiap 
kumbungnya. “Meskipun distribusi 
penjualan masih terbatas, kami yakin 
bahwa usaha budidaya jamur merang 
ini akan bertambah maju di kemudi-
an hari,” ujarnya. Dery ardiansyah

foto-foto: dery ardiansyah
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sEtELaH  mengikuti pelatihan se-
lama beberapa hari, dengan berbagai 
materi ilmu kewirausahaan yang di-
terima, akhirnya Abdullah ditantang 
untuk membuka usaha sendiri. Tanpa 
berfi kir panjang pilihan untuk mem-
buka usaha jasa percetakan, serta sa-
blon mulailah dia garap bersama be-
berapa temannya.

“Usaha apa pun yang penting ha-
lal, selain itu paling penting saya tidak 
menganggur lagi,” ungkapnya, Jumat 
(30/12).  Abdullah bercerita, awalnya 
dia mengikuti pelatihan kewirausa-
haan selama 2 hari di PG Pesantren 
Baru, kemudian pihak PG memberi-
kan suntikan modal agar membuka 
usaha yang sesuai dengan keahlian 
dan kemampuannya sendiri.

Pelatihan tersebut diadakan PG 
Pesantren Baru merupakan usaha PG 
memberdayakan masyarakat seki-
tar yang belum memiliki pekerjaan. 
“Yang mengikuti pelatihan waktu itu 

banyak, semua diberi bekal untuk ke-
mudian diberi kebebasan membuka 
usaha sebagai cara meningkatkan sta-
tus sosial warga sekitar PG,” katanya.

Saat itu, pihak PG memberikan ban-
tuan modal sebesar Rp 10 juta yang se-
muanya digunakan untuk keperluan 
membuka usahanya tersebut.

Pilihannya ke usaha percetakan 
atau sablon karena mudah dilakukan 
dan tidak membutuhkan lahan yang 
luas dalam pengerjaannya. Beberapa 
produk hasilnya antara lain kartu 
undangan, kartu nama, papan nama 
serta beberapa produk percetakaan 
lainnya.

Pada September 2011 dimulailah 
usaha percetakan tersebut. Ia diban-
tu lima orang. Abdullah memulai 
mengerjakan beberapa pesanan sa-
blon. Tempat yang digunakan sebagai 
pengerjaan berada di Balai Karyawan 
PG Pesantren Baru. 

Produk awal yang dia kerjakan 

PKBL PG PESANTREN BARU

Membantu Warga Sekitar
dengan Wirausaha

Berbagai cara dilakukan orang agar bisa beraktivitas dan 
bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitu juga 
apa yang dilakukan Abdullah. Karena tidak ingin dicap 
pengangguran, ia pun bergabung mengikuti pelatihan 
kewirausahaan yang dilakukan PG Pesantren Baru, Kediri.

adalah menyablon plastik untuk pem-
bungkus kedelai. “Itu order pertama 
kami, menyablon plastik pembung-
kus kedelai yang dipesan dari sebuah 
home industry juga. Untungnya belum 
bisa terlihat karena itu benar-benar 
order pertama kami,” kata dia.

Untuk promosi, Abdullah masih 
menggunakan cara sederhana yakni 
melalui pertemanan serta kekeluar-
gaan saja. Misalnya dengan mempro-
mosikan melalui teman-temannya 
dulu. Dari situlah order berdatangan.

 Lambat laun usaha yang dirin-
tisnya berkembang. Sudah ada bebe-
rapa order tetap yang dipesan melalui 
usaha sablonnya, seperti menyablon 
label untuk pembungkus tali di bebe-
rapa pabrik tali yang ada di Kediri. 

Ada pula beberapa order lain se-
perti pembuatan papan nama yang 
digunakan di PG Pesantren Baru 
sendiri. Papan nama dipesan khusus 
oleh PG Pesantren Baru melalui usaha 
milik Abdullah. “Order masih banyak 
untuk wilayah Kediri saja, tetapi ke 
depan akan berkembang di luar Kota 
Kediri,” ujarnya.

Mengenai omzet pendapatan bisa 
menyentuh angka Rp 1 juta perbulan. 
Uang itu disimpan untuk kemudian 
dijadikan investasi dalam mengem-
bangkan usaha. Ke depan, Abdullah 
memiliki impian bahwa seluruh order 
yang ada di Kediri bisa didapatkan 
meskipun jumlah pesaing menjamur di 
mana-mana.  “Saya optimistis pasar di 
sini masih bagus, meskipun jumlah pe-
saing banyak,” ujarnya.Dery ardiansyah
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Sehari Bersama (Pak Menteri)

Dahlan Iskan

BEGitU  turun taksi, sebuah 
mobil Toyota Alphard No-Pol B 4 
ZIZ sudah terparkir di pintu masuk 
Monas yang berhadapan dengan 
Gedung milik Kantor Berita Antara. 
Sepertinya itu mobil pak Menteri. 
Namun ketika kami bertanya ke-
pada pengemudi mobil berseragam 
coklat muda itu, ia mengatakan ini 
bukan mobil pak Menteri. “Saya 
bersama pak Azis, staf beliau,” 
kata sopir sambil menunjuk ke 
seseorang yang sedang melakukan 

perenggangan, sebagaimana biasa 
dilakukan sebelum berolahraga.

Saya dan Yamin lantas bersalam-
an dengan Pak Azis sambil mem-
perkenalkan diri. Hanya dalam 
hitungan beberapa menit,  sebuah 
mobil Honda Accord (warna putih) 
keluaran tahun terakhir muncul 
dan kemudian parkir tak jauh dari 
mobil Alphard. Yang keluar mobil 
duluan Ir. Ali Fauzi (alumni Teknik 
Sipil ITS), kini Kepala Divisi Jakarta 
I, PT Adhi Karya. Baru kemudian 

menyusul Pak Menteri yang me-
ngenakan pakaian olahraga sambil, 
“Sudah kenal ya, sama-sama 
alumni ITS-kan?

Yang baru keluar dari mobil 
Honda Accord, adalah Menteri 
BUMN, Dahlan Iskan. Beliau juga 
suka berolahraga, dan sekali-
gus memanfaatkan waktu untuk 
bertemu rekan-rekan, atau siapa 
saja. Sebab Menteri yang satu ini, 
sangat menghargai waktu dan juga 
menghormati tamu, apalagi rekan. 

Selepas subuh, Senin, 21 
Nopember 2011 (sekitar 
pukul 05.15), saya bersama 
seorang teman dari 
Surabaya (Yamin Akhmad) 
sudah siap di pintu selatan 
Monas. Pagi itu, kami 
memang ada janji dengan 
Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) 
Dahlan Iskan untuk jalan-
jalan olahraga pagi. 
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Karya saja? Kalau anda setuju, ayo 
kita berangkat. Nanti kita ngo-
brol sambil jalan,” kata Dahlan 
Iskan, yang pagi ini berkedudukan 
sebagai Menteri. “OK Mas, kita 
kesana sekarang,” jawab saya. 
Kami memang terbiasa memang-
gilnya dengan sebutan “mas.” Dan 
itu tak berubah. Kalau diubah, mas 
Dahlan Iskan akan melotot, tanda 
kecewa. Cerita Yamin, ketika per-
tama bertemu sejak dilantik sebagai 
menteri, Yamin memanggilnya de-
ngan pak Menteri, namun dijawab 
spontan “nama saya Dahlan Iskan,” 
sambil tersenyum. Tidak ada yang 
berubah dari seorang Dahlan yang 
dulu sebagai wartawan Tempo. 
Kalau pun ada yang berubah saat 
ini, Mas Dahlan harus mengikuti 
irama “protokoler” sebagai seorang 
pejabat negara. Meskipun dalam 
sehari mendampingi Mas Dahlan 
di Senin yang cerah itu, nyaris 
tidak ada protokoler, bahkan pak 
menteri yang satu ini tidak didam-
pingi ajudan.

Kami langsung menuju PT 
Adhi Karya dengan menumpang 
mobil Alphard. Di depan, disam-
ping pengemudi duduk Pak Abdul 
Azis. Saya di tengah bersama 
Mas Dahlan sedangkan dikursi 
belakang Ali Fauzi dan Yamin. 
Sepanjang perjalanan kami ngobrol 
ber-macam2 topik.

Perjalanan lancar, pukul 05.50 
kami sudah sampai di kompleks 
Kantor PT. Adhi Karya di Jl. Raya 
Pasar Minggu. Disana sudah me-
nunggu para Direksi dan beberapa 
Komisaris Persero, serta wartawan 
dengan kameranya. Selesai me-
nyalami penyambut, Mas Dahlan 
langsung start (olahraga) jalan 
cepat diikuti oleh saya, Ali Fauzi, 
Aziz, Yamin dan Agus (staf PT. 
Adhi Karya) yang ikut bergabung. 
Sambil ikut jalan, Agus mengenal-
kan namanya ke Mas Dahlan.

Kami berjalan mengelilingi 
lapangan tenis sampai ke halaman 

Oleh: ir h. Djawahir adnan

Sehingga kapan saja, dimana saja, 
waktunya tak pernah terbuang 
percuma.

Kami berempat, memang teman 
lama sebagai bagian dari arek 
Suroboyo. Saya dan pak Ali Fauzi, 
sama-sama mahasiswa ITS. Se-
dangkan Pak Dahlan Iskan dan Pak 
Yamin Ahmad, sama-sama war-
tawan. Sekitar tahun 1977-78, seba-
gai Sekretaris Dewan Mahasiswa 
(Dema) ITS, sering berdiskusi ber-
bagai masalah dengan wartawan 

majalah TEMPO, ya Dahlan Iskan 
itu. Sering pula dalam acara resmi 
kemahasiswaan, Dahlan Iskan 
datang meliput. Bahkan memenuhi 
undangan Rektor (untuk acara ITS) 
pun, Dahlan Iskan mencari kami.

“Sebenarnya saya tadi mau 
langsung ke Adhi Karya karena 
nanti pukul 07.00 saya ada acara 
disana. Tapi saya ingat, saya ada 
janji dengan anda disini. Ma-
kanya saya kesini lebih dahulu. 
Bagaimana kalau kita jalan di Adhi 
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belakang kompeks kantor PT. Adhi 
Karya. Sampai putaran ke 5 kami 
semua masih bisa ngobrol sambil 
jalan cepat. Tapi setelah melewati 
putaran keenam kami semua kan-
crit dibelakang sang Menteri. Luar 
biasa stamina beliau ini.  Kami 
sudah tidak bisa ngobrol karena 
masing-masing sibuk mengatur 
nafas yang mulai menggos-menggos. 
Sedangkan Mas Dahlan masih 
prima seperti pada awal mulai 
jalan.

Pukul 06.40 acara olah raga 
selesai. Setelah pendinginan dan 
peregangan otot2 sebentar, kami 
semua masuk ke ruangan Dirut PT. 
Adhi Karya. Disana sudah me-
nunggu para pejabat dari Kemente-
rian PU dan BUMN. Kami minum 
teh hangat dan makan makanan 
kecil antara lain, pisang godog, telo 
godog, ketan yang dilumuri tum-
bukan halus biji kacang panjang 
dan lain-lain.
Kemudian Mas 
Dahlan dan 
yang lain mandi. 
Sedangkan saya 
dan Yamin tidak, 
karena tidak siap 
pakaian pengganti.

Pukul 06.55 Mas Dahlan mem-
beri tawaran dua opsi kepada 
kami. “Saya ada acara dilantai atas, 
kalau anda akan ada acara pen-
ting, saya suruh antar sopir. Kalau 
mau nunggu paling lama 2 jam, 
nanti kita sama-sama lagi,” pesan 
Menteri BUMN kepada kami. Saya 
pilih opsi yang kedua, menunggu 

sampai pukul 09.00, walaupun saya 
harus membatalkan janji dengan 
seorang kawan lama dari Unsri 
untuk bertemu disaat pelantikan 
Rektor Unsri di Kemendiknas hari 
itu pukul 10.00.

Tepat pukul 09.00 acara di PT. 
Adhi Karya selesai, termasuk press 
conference.  Setelah ber-salam-sal-
aman kami berlima (ada tambahan 
staf di Kementerian BUMN) naik 
kembali ke mobil Alphard menuju 
Kantor Kementerian BUMN di Jl. 
Medan Merdeka Selatan.  Di kursi 
depan pak sopir dan Yamin, dikursi 
tengah saya dan Mas Dahlan, di-
kursi belakang Aziz dan Bu Corry 
(staf di Kementerian BUMN).

Keluar dari kompleks Kantor 
PT. Adhi Karya mobil berbalik ke 
arah Pancoran. Sebelum lampu 
merah pertigaan Kalibata, Mas 
Dahlan melihat kantor PT. Pertani 
disebelah kiri jalan dan minta sopir 

supaya masuk ke 
kantor PT. Pertani 
(BUMN bidang 
Pertanian). 
Setelah bertanya 
ke Satpam yang 
ada di situ, kami 

langsung menuju kantor Direksi. 
Direksi PT. Pertani yang ada di 
kantor hanya seorang (Direk-
tur Produksi). Mas Dahlan lalu 
keluar-masuk beberapa ruangan 
dan kompleks bangunan yang ada 
disana. Mas Dahlan juga meminta 
pembangunan kantor PT. Pertani 
yang mangkrak supaya dilanjutkan 
dan mengingatkan target penceta-

kan sawah baru sebanyak 40 ribu 
hektar tahun 2012 oleh PT. Pertani 
harus tercapai.

Setelah bersalaman dengan 
tuan rumah, kami kembali masuk 
mobil dan melanjutkan perjalanan. 
Beberapa saat kemudian Pak Aziz  
melaporkan bahwa delegasi dari 
Jepang yang akan merundingkan 
pengambil alihan PT. INALUM 
sudah menunggu di kantor Ke-
menterian BUMN. Karena khawatir 
tamunya menunggu terlalu lama 
dan juga tidak mau mengecewakan 
tamu asing ini, Mas Dahlan memin-
ta kepada Aziz untuk mencari 
tempat meeting dengan delegasi 
Jepang tersebut yang letaknya 
kira-kira cepat dijangkau, di tengah 
antara Kalibata dengan Kemente-
rian BUMN.
“Gak enak kalau mereka terlalu 
lama menunggu di kantor”, ujar 
Mas Dahlan.

Aziz memberikan alternatif 
empat tempat. Yakni dua hotel 
(Grand Melia Kuningan serta Ritz  
Carlton Pacifi c Place), serta Kan-
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tor BUMN (PT. Jamsostek Jl. Gatot 
Subroto dan Kantor PT. RNI di 
Mega Kuningan). Mas Dahlan 
memilih Kantor PT. RNI karena 
pertimbangan praktis. Para tamu 
bisa menjangkau tempat itu dengan 
mudah, dan kami sendiri yang 
sedang on the road bisa mencapai-
nya dengan lebih cepat dibanding 
tempat-tempat lainnya. Pak Azis 
diminta menguhubungi pihak PT 
RNI untuk meminjamkan tempat 
dan  memberi tahu Delegasi Jepang 
untuk menuju Mega Kuningan.

Melewati pertigaan Duren Tiga, 
Mas Dahlan melihat gedung Su-
cofi ndo. “Ayo kita mampir dulu di 
Sucofi ndo”, ujarnya. Kami berlima 
masuk ke gedung Sucofi ndo. Di 
lobby saya bicara kepada Mas 
Dahlan bahwa saya dan Yamin 
tidak ikut naik ke lantai enam 
(kantor Direksi) dan menunggu 
di lobby saja, karena kami berdua 
memakai kaos serta kumus-kumus,  
karena belum mandi sejak berolah 
raga tadi pagi. “Nggak apa-apa 
ikut naik aja,” kata Mas Dahlan 
sambil menarik tangan saya.

Di lantai enam kami diterima 
Direktur Komersial PT. Sucofi ndo. 
Mas Dahlan minta ditunjukkan 
ruangan-ruangan Direksi termasuk 
Dirut. “Ini ruang rapat Direksi Pak. 
Tapi menurut kami terlalu luas”, 
ujar sang Direktur Komersial. “Ini 
ruang apa kok ada tempat tidu-
rnya?” tanya Mas Dahlan. “Ini 
ruang istirahat Pak”, jawab sang 
tuan rumah. “Sebetulnya kami 
tidak memerlukannya,” tambah-
nya. “Berapa laba Sucofi ndo tahun 
ini?” tanya sang Menteri. “Target 
kami 63 milyar rupiah sebelum 
pajak Pak”. “Berapa omzet? Tanya 
Menteri lagi. “Satu koma dua Pak”, 

jawab Direktur. “Wah.. terlalu 
kecil kalau dibanding omzet”, ujar  
Menteri lagi. “Iya Pak, kami akan 
menekan biaya lagi”, jawab Direk-
tur. “Betul ya”, ujar Menteri. “Siap 
Pak”, jawab Direktur lagi. Kemudi-
an kami pamit untuk melanjutkan 
perjalanan ke Mega Kuningan.

Jalan Raya Pasar Minggu siang 
itu sangat macet total. Kendaraan 
kami cuma beringsut beberapa 
meter menit demi menit. Saya 
nyeletuk: “Kalau Mas Dahlan mau 
pakai voorijder mungkin saat ini 
kita sudah sampai di RNI.”  Jawab-
nya, “ah saya gak perlu,” jawabnya. 
“Kan menghemat waktu, Mas,” 
bantah saya. “Kan sudah ada 
telpon,” bantah dia lagi. Saya tidak 
membantahnya lagi, gak enak juga 
bantah-bantahan dengan Menteri 
yang menurut saya “eksentrik” itu.

Sebelum pertigaan Perdatam 
saya bilang sambil menunjuk 
sebuah ruko di Wisma Haroen 
yang bertuliskan PT. MAFHINDO 
UTAMA. “Mas Dahlan, yang itu 
kantornya Harun.”  Harun yang 
saya maksud adalah Harun Alra-
syid mantan Ketua Umum Dewan 
Mahasiswa ITS periode 1976-1978. 
“Ayo kita mampir, saya kepengen 
ketemu Harun, dia kawan lama 
saya”, kata Mas Dahlan. Mas 
Dahlan memang cukup dekat 
dengan Harun, karena pada tahun-
tahun itu dia sering mewawancarai 
Harun, bahkan sewaktu Harun 
diadili dan divonis 2 tahun penjara 
oleh PN Surabaya.

Tapi sayang, pintu masuk ke 
Wisma Haroen sudah terlewati, 
dan dia menyalahkan saya: “Kok 
gak bilang dari tadi”, kata-
nya. Saya tidak menjawab. 
Sampai di perempatan 

Pancoran, Mas Dahlan mengubah 
posisi sandaran kursinya, lalu 
berbaring.

Pukul 10.45 kami tiba di kan-
tor PT. RNI. Kami sudah ditunggu 
oleh Kepala Humas. Kemudian 
kami naik ke lantai dua melalui 
lift. Di lantai dua disambut bebe-
rapa orang Direktur PT. RNI. Mas 
Dahlan bilang bahwa dia hanya 
mau meminjam ruang rapat direksi 
untuk meeting dengan Delegasi 
Jepang yang sudah tiba lebih da-
hulu di situ. Bung Aziz yang meng-
aku lebih sehat setelah setiap pagi 
mendampingi Pak Menteri jalan 
pagi, mengajak saya dan Yamin 
untuk ikut masuk ke ruang rapat, 
tapi menolak halus dan menunggu 
di ruang tamu.  Meeting dengan 
delegasi Jepang berlangsung sam-
pai pukul 11.15. Kemudian kami 
turun melalui tangga menuju lobby 
di lantai dasar. Setelah pamitan, 
kami kembali masuk mobil menuju 
ke Restoran di hotel Nikko untuk 
makan siang bersama empat tamu 
orang Jepang tadi.

Saya perhatikan setiap masuk 
mobil, Mas Dahlan selalu masuk 
dari pintu kiri dan duduknya di 
kursi kanan. Kursi kiri dia lewati 
untuk saya yang masuk belaka-
ngan. Saya selalu kecele mau masuk 
dari pintu kanan, tapi kursi kanan 
sudah didudukinya. Tiba di hotel 
Nikko pukul 11.35. untuk makan 
siang di sana sampai pukul 13.00. 
Selesai makan kami bergegas untuk 
menuju ke Kantor Kementerian 
BUMN. Di teras hotel kami me-

nunggu mobil 
agak lama. 

Aziz bilang 
mungkin 

sopirnya 

Saya perhatikan setiap masuk mobil, Mas 
Dahlan selalu masuk dari pintu kiri dan 
duduknya di kursi kanan. kursi kiri dia lewati 
untuk saya yang masuk belakangan. Saya 
selalu kecele mau masuk dari pintu kanan, tapi 
kursi kanan sudah didudukinya.
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ketiduran. “Ayo kita naik busway 
saja”, ajak Mas Dahlan sambil 
bergegas menuju jalan raya.  Un-
tunglah sebelum sampai ke trotoar 
mobil kami muncul dan kami batal 
naik busway.

Tiba di Kementerian BUMN, 
saya diajak naik ke ruangan Men-
teri di lantai 19, sedangkan Aziz ke 
ruangannya di lantai 16. “Ayo kita 
ngobrol disini saja. Tadi kita kan 
tidak sempat ngobrol,” ujarnya. 
Sampai di ruangannya yang luas. 
Saya dengan Yamin dipersilakan 
duduk di kursi untuk meeting. Di 
atas meja sudah siap beberapa tum-
puk map yang berisi surat-surat 
untuk ditandatangani oleh Menteri.

“Ayo kita bicara bebas di sini, 
sampaikan saja”, katanya sambil 
memeriksa dan menandatangani 
satu persatu berkas yang menum-
puk dihadapannya. Kami bertiga 
ngobrol berbagai topik, mulai dari 
saran-saran ke Kementerian, poli-
tik, bisnis, alumni ITS sampai cerita 
nostalgia masa lalu. 

offi  ce: Jl. Pirngadi 11a Surabaya 60174. Jawa Timur - indonesia
Tlp: +6231 5344772, +6231 5345542 | Fax: +6231 5345698
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CV. ANUGRAH
SPeCialiZeD For iNDuSTrieS 
eQuiPMeNTS & NeeDS:
 Boiler reparation & retubing

 Procure, instalation & overhoule 
steam turbine for turbine alternator, 
Idf, Fdf, Bfwp, Pumps, gearbox, etc.

Mechanical equipments job & 
engineering

 Construction equipments job & 
engineering

 Electrical equipments job & 
engineering

 Control/automation equipments 
job & engineering

 Chemical supplies & maintenance 
(resin DOW by USA, cleaning 
evaporators, boiler, water treatment 
plant, waste water treatment Plant, 
etc.)

 Effi  ciency thread for boiler & 
evaporators

 Inspections for boiler equipments 
(inner side tube, etc.)

Selamat Natal & 
Tahun Baru 2012

Segenap Pimpinan dan 
Karyawan, mengucapkan:

Pukul 14.10, selesai memeriksa 
dan menandatangani surat-surat, 
Mas Dahlan bilang: “Ayo kalau 
mau ikut, saya mau jalan2 lagi, 
tapi rapat dulu sebentar.” “Waduh 
Mas, sebetulnya saya senang ikut 
dengan Mas Dahlan, tapi saya 
sudah ada janji pukul 15.00 dengan 
seorang kawan di Senayan. Mung-

kin lain kali saya bisa mengikuti 
Mas Dahlan lagi,” jawab saya. Se-
telah menyampaikan terima kasih 
atas kesempatan yang diberikan 
kepada saya selama hampir sehari 
mengikuti kegiatannya sebagai 
Menteri, saya pamit dan kemudian 
meninggalkan Kantor Kementerian 
BUMN. koNTribuTor PTPN-X Mag
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naMa  akun itu macam-macam. 
Ada “Dahlan Iskan untuk RI 1”, 
“Dahlan Iskan For President”, atau 
“Dahlan Iskan Presidenku”.

Dahlan Iskan muncul seperti 
gelombang. Atau lebih dahsyat 
lagi, Dahlan Iskan adalah bola salju 
yang menggelinding dan membesar 
dengan kecepatan yang semakin 
hebat dan tak terbendungkan.

Dia hanya beberapa bulan men-
jadi direktur PLN. Dalam waktu 
yang singkat itu dia melakukan 
revolusi dan menyulap perusahaan--
yang semula diledeki karena byar-
pet”--menjadi salah satu perusahaan 
milik negara yang paling banyak 
dipuji dan populer karena terobosan 
pelayanannya.

Dahlan Iskan adalah gelom-
bang. Dalam waktu sangat singkat, 
panggung PLN terasa begitu sesak 
baginya. Begitu kecil bagi seorang 
Dahlan Iskan. Maka dia pun men-
dapatkan panggung yang jauh lebih 
luas sebagai menteri BUMN.

Tapi, belum genap tiga bulan, Pak 
Dahlan seperti menjelma menjadi 
menteri paling populer. Ia menjadi 
headline media massa nyaris setiap 
hari. Gaya kepemimpinannya yang 
eksentrik dan cara berpikirnya yang 
‘out of the box’ membuatnya menjadi 
menteri yang ekstra-kreatif dan kaya 
terobosan.

Mana ada menteri yang mau ny-
etir sendiri mobilnya. Tidak pernah 
ada menteri naik kereta api tanpa 
ajudan. Siapa menteri yang jalan 
kaki dari rumah ke kantor tiap hari 
dengan pakaian kasual. Tidak ada 
sebelumnya. Dahlan telah mengisi 

kerinduan masyarakat akan seorang 
pemimpin yang jujur, bekerja keras, 
bisa dipercaya dan tidak korup.

Mana ada menteri yang mau 
melepas privilege-nya? Pak Dahlan 
melakukannya. Begitu menjadi men-
teri, ia membuat melepas belasan 
kewenangannya sebagai pemegang 
saham BUMN dan menyerahkannya 
kepada komisaris. 

“Ini langkah cerdas yang luar bi-
asa,” puji seorang pemimpin BUMN 
di Jawa Timur. Dengan melepas 
kewenangan itu Dahlan bisa membe-
baskan dirinya dari hal-hal rutin nan 
ribet setiap hari. Dia pun bisa lebih 
berkonsentrasi kepada pemikiran 
yang lebih strategis seperti restruk-
turisasi atau membawa beberapa 
BUMN untuk go public.

Di sisi lain, dengan menyerahkan 
kewenangan kepada komisaris maka 
para komisaris itu mau tidak mau 
harus bekerja dan memikul tang-
gung jawab perusahaannya. Selama 
ini jabatan komisaris identik dengan 
jabatan bagi-bagi untuk para pen-
siunan birokrat, politisi, atau militer 
dan polisi. Komisaris dulu dipleset-
kan sebagai “Komisi Yarris” karena 
hanya dengan ongkang-ongkang saja 
tiap tahun bisa beli mobil. Sekarang, 
di era Dahlan Iskan, komisaris diple-
setkan menjadi “Komisi Nyaris”, 
tidak ada lagi yang berani menerima 
komisi atau grafi tasi. Siapa yang 
bekerja dan berani mengambil risiko 
dia dapat “komisi yarris”, tapi yang 
tidak berani bekerja cukup dapat 
“komisi nyaris”.

Dahlan Iskan adalah komunikator 
dan motivator. Tulisan-tulisannya 

yang muncul secara berkala di 
jaringan koran Jawa Pos Group 
menunjukkan kualitasnya sebagai 
komunikator dan motivator. Semua 
pimpinan BUMN di seantero Indone-
sia pasti membaca tulisan-tulisan itu. 
Dan itulah kehebatan dan kecerdi-
kan Pak Dahlan. Sekali libas dua tiga 
pulau terlampaui. Dengan tulisannya 
ia mengkomunikasikan gagasannya 
kepada seluruh jajaran BUMN. Pada 
saat yang bersamaan tulisan Dahlan 
menarik sangat banyak pembaca 
yang setia menunggunya setiap hari. 

Kalau saja ada istilah yang lebih 
tinggi bagi workaholic, Dahlan pan-
tas menyandangnya. Filosofi  hidup-
nya hanya tiga: kerja, kerja, kerja, se-
perti yang Anda baca di tagline Jawa 
Pos. Tiga hal itulah yang membuat 
livernya nyaris jebol dan nyawanya 
hampir tak terselamatkan.

Tapi, bagi mereka yang percaya 
mistis dan klenik, bisa saja menye-
but Dahlan itu orang sakti, punya 
nyawa saringan. Ia lolos dari maut 
dan bahkan lebih segar bugar dari 
sebelumnya.

Kalau ada orang yang ragu 
akan kesehatan Dahlan (atau yang 
bertanya ”dia kuat sampai kapan”), 
orang-orang itu akan kecele. Dahlan 
sangat percaya bahwa umurnya akan 
panjang. Dia suka bermain-main 
dengan bahaya, seorang risk taker 
sejati. Bahkan dalam menghadapi 
penyakit pun dia berani kucing-ku-
cingan; kalau penyakit bisa diajaknya 
bertaruh pasti akan diajak taruhan 
dan Dahlan yakin akan menang. Itu-
lah mengapa Dahlan adalah seorang 
survivor.

Dhimam abror Djuraid

PAK DAHLAN YANG (DULU)

SAYA KENAL
Akun Facebook itu dalam waktu relatif singkat sudah mempunyai ribuan follower. 
Banyak di antara posting-posting di akun itu yang menunjukkan bahwa follower 
itu adalah anak-anak muda yang kritis dan merindukan perubahan.
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kalau anda butuh keterangan 
yang rada-rada ilmiah atau sok 
ilmiah, bisa saya berikan di sini. 
kira-kira begini; anda pernah 
mendengar nama Prof Dr M 
sholeh?. Betul_. Dialah ahli peng-
obatan segala macam penyakit 
dengan metode shalat tahajjud. 
intinya, Prof sholeh secara ilmiah 
dalam desertasi doktornya di Un-
air menemukan bahwa tahajjud 
yang dilakukan dengan konsen-
trasi dan kepasrahan penuh akan 
mengalahkan penyakit apapun. 
Dan itu sudah terbukti bertahun-
tahun. Orang-orang yang sakit 
kanker stadium empat sembuh 
setelah beberapa hari diterapi 
tahajjud. Demikian juga orang de-
ngan berbagai penyakit memati-
kan yang tidak bisa disembuhkan 
secara medis, bisa disembuhkan 
oleh si profesor. 

teori ilmiahnya adalah, ketika 
seorang sedang khusyuk bermedi-
tasi dalam sholat dengan kepas-
rahan yang total, maka tubuhnya 
akan mengeluarkan kelenjar-
kelenjar yang bisa membunuh pe-
nyakit apapun, termasuk kanker.

kelenjar itu akan keluar ke-
tika seseorang mencapai ekstase 
tertinggi karena konsentrasinya 
yang memuncak sehingga segala 
hal yang ada di luar sholat tidak 
lagi dia pikirkan. itulah titik 
dimana tubuh orang itu akan 
memproduksi kelenjar ajaib itu.

nah, Pak Dahlan mempunyai 
mekanisme tubuh yang kira-kira 
sama dengan itu; kecintaan dan 
konsentrasinya terhadap peker-
jaan selalu membuatnya men-
capai ekstase puncak sehingga 
adrenalinnya akan mampu men-
dorong tubuhnya memproduksi 
kelenjar-kelenjar ajaib yang bisa 
membunuh penyakit apapun.

itulah keterangan sok ilmiah 
yang saya sampaikan setiap kali 
ada orang yang berargumen 
tentang kondisi kesehatan Pak 
Dahlan. Bagi saya, Pak Dahlan 
tidak (merasa) punya masalah 

dengan kesehatannya, dan itulah 
sumber penting yang membuat-
nya tetap sehat.

kalau selama ini dia sering 
menyebut kondisi kesehatan-
nya sebagai kendala, percayalah 
bahwa Pak Dahlan tidak benar-
benar serius dengan ucapannya.

Pak Dahlan lebih percaya ke-
pada kekuatan tindakan daripada 
sekadar konsep. Dia seorang yang 
”no nonsense” yang sangat per-
caya kepada kekuatan ”common 
sense”. Dia seorang realis dan 
pragmatis yang tidak suka terha-
dap teori-teori. 

tidak mengherankan kalau dia 
mengagumi Lee kuan yew, Deng 
Xiaoping, dan soeharto.

Dalam buku terbaru mengenai 
Lee kuan yew (sPH Press 2011) 
berjudul “the Hard truths” Lee 
kuan yew mengakui dirinya 
seorang realis dan pragmatis. 
Baginya teori hanya akan sahih 
kalau sudah teruji dalam prak-
tik. Lee orang yang membenci 
complacency alias kemapanan. 
Baginya, singapura akan hilang 
dari eksistensi kalau pemimpin-
nya sudah merasa mapan alias 
compalecent. ia membangun 
ideologi ketidakmapanan dan 
keterancaman. singapura eksis 
karena ketidakmapanan dan 
ancaman dari negara-negara 
sekitarnya.

kalau singapura mau eksis, 
demikian kata Lee dalam buku 
itu, dia harus kuat dengan mem-
punyai senjata yang modern dan 
mumpuni. supaya bisa kuat dan 
punya senjata yang kuat, singa-
pura harus punya ekonomi yang 
kuat. supaya punya ekonomi 
yang kuat negara harus stabil.

Mirip soeharto? Benar sekali. 
Lee, seperti soeharto dan Deng, 
tidak percaya kepada demokrasi. 
Lee bahkan membenci demokrasi 
liberal. Demikian juga soe-
harto dan Deng. tapi, yang unik, 
ketiga-tiganya adalah pengagum 
ekonomi liberal.

Pak Dahlan sangat terpengaruh 
oleh ketiga tokoh itu. Pak Dahlan 
sangat anti kemapanan. Pak 
Dahlan seorang realis sejati. Dia 
membangun imperium Jawa Pos 
dengan filosofi yang pragmatis, 
dan dia menuangkannya dalam 
jargon yang tepat: ”kerja, kerja, 
kerja”.

Dia sudah kenyang dengan 
hidup miskin di masa kecilnya. 
karena itu dia membenci ke-
miskinan yang menjadi sumber 
penderitaannya. ia menemukan 
pelarian dalam praktik tarikat 
di pesantren Sabilil Muttaqin 
dimana ayahnya, almarhum is-
kan, adalah seorang mursyid atau 
pemimpin tarikat.

ia menemukan kekuatan 
menghadapi hidup melalui tarikat 
yang kemudian membentuk 
pandangannya yang realis terha-
dap agama. Baginya agama adalah 
urusan yang sangat personal 
antara hamba dan tuhannya. 

*****
Pak Dahlan percaya kepada 

patronisme. ia memperlakukan 
orang tuanya sebagai punden. ia 
memerlukan kekuatan seorang 
patron. ketika Eric samola kali 
pertama bertemu Dahlan muda di 
bandara Juanda di awal 1980 dia 
langsung yakin bahwa Jawa Pos 
akan berkembang hebat di bawah 
Dahlan. sejak itu hubungan 
patron-klien itu menjadi kekua-
tan baru yang merevolusi persu-
ratkabaran di indonesia. sayang, 
Eric--yang dianggap sebagai ayah 
kedua oleh Pak Dahlan--tidak 
sempat menikmati keberhasilan 
perjuangannya ini. Mungkin di 
alam baka sana Eric agak kecewa 
sekarang.

kekuatan patron-klien inilah 
yang sekarang berlanjut dalam 
hubungan sBy-Dahlan. kalau 
sBy bisa memaksimalkan ke-
kuatan Dahlan, maka dia akan 
mendapatkan seorang kader 
yang mungkin layak menjadi 
suksesornya.
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Pak Dahlan lebih 
percaya kepada 

kekuatan tindakan 
daripada sekadar 

konsep. Dia seorang 
yang ”no nonsense” yang 

sangat percaya kepada 
kekuatan ”common 
sense”. Dia seorang 

realis dan pragmatis 
yang tidak suka terhadap 

teori-teori.
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PasaLnya , untuk menyembuh-
kan TBC merupakan pertaruhan bagi 
manajemen PTPN X. Itulah antara 
lain yang diungkapkan Menteri 
BUMN Dahlan Iskan kepada PTPN X 
Mag, terkait keputusan pembentukan 
perusahaan baru untuk TBC. 

Dahlan Iskan mengatakan sebe-
lum dirinya menjadi menteri, sudah 
terjalin kerjasama antara PTPN X dan 
PTPN XIV. Selama dua tahun ter-
akhir ini PTPN X sudah membantu 
pengelolaan untuk PG Camming dan 
PG Bone. Sedang untuk PG Takalar, 
PTPN XIV bekerja sama dengan PT 
Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

“Waktu saya meninjau ke sana be-
berapa waktu yang lalu, ketiga kon-
disi PG tersebut keadaannya memang 
memprihatinkan,” ungkap mantan 
Direktur Utama Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) ini.

Ia mengungkapkan, dirinya te-
rus mencari informasi apa penyebab 
utama kerugian ketiga pabrik gula 
tersebut. Karena banyak masalah 
yang tidak terungkap ke permukaan. 
Kadang dalam rapat resmi masalah-
masalah yang mendasar malah tidak 
terungkap.

Kemudian kedua direksi yaitu 
direksi PTPN XIV dan direksi PTPN 

X diajak oleh Dahlan untuk keliling 
naik mobil. “Saya sendiri yang meny-
etir mobilnya, tujuannya agar kedua 
direksi tersebut bisa bicara secara 
terbuka. Karena di dalam mobil ha-
nya ada saya, dan kedua direksi dari 
PTPN tersebut, maka mereka bisa 
bicara apa adanya, dengan jujur dan 
tidak perlu malu di dengar oleh pihak 
yang lain,” ungkap Dahlan. 

Dahlan menceritakan, sambil 
menyetir dirinya terus menggali in-
formasi, masalah utama apa yang 
menyebabkan kondisi kedua pabrik 
yang dikelola PTPN X masih mem-
prihatinkan. Dari pembicaraan di 
dalam mobil tersebut, Dahlan mulai 
bisa menangkap masalah-masalah 
mendasar yang tidak diungkapkan 
secara verbal. 

“Secara tersirat, saya menangkap 
adanya ketidakpuasan di kedua belah 
pihak,” kata dia. 

Ketidakpuasan PTPN XIV, ungkap 
Dahlan, karena PTPN X dinilai be-
lum bisa mengangkat derajat kedua 
PG tersebut. Selain itu, PTPN XIV 
juga merasa tidak puas dengan PT 
RNI yang dinilai belum bisa meng-
angkat derajat PG Takalar. Sedang 
pihak PTPN X merasa tidak puas 
karena sudah banyak mengeluarkan 

uang tapi PTPN X tidak mendapat-
kan kewenangan yang penuh selama 
mengelola kedua pabrik gula tersebut. 
“Saya menilai di sana ada persoalan 
psikologi, persoalan kewenangan, 
persoalan harga diri, dan persoalan 
manajemen,” sebut Dahlan. 

Oleh karena itu, sambung Dahlan, 
kerjasama yang sudah terjalin perlu 
ditinjau kembali. Dirinya menang-
kap adanya keinginan dari PTPN 
XIV untuk mengelola sendiri ketiga 
pabrik gula tersebut. Maka, dirinya 
pun memberikan pilihan apakah ker-
jasama yang sudah terjalin di antara 
PTPN ini dilanjutkan atau tidak. 

Awalnya, memang PTPN XIV ber-
sedia mengelola sendiri karena be-
ranggapan akan ada bantuan dana 
untuk operasional. “PTPN XIV men-
gira akan ada bantuan modal, setelah 
saya bilang mereka harus mandiri ka-
rena tidak akan ada bantuan. Barulah 
mereka menyatakan tidak sanggup,” 
ujarnya.

Dahlan mengungkapkan, kepada 
PTPN XIV, dirinya memberikan pi-
lihan untuk mencari partner untuk 
mengelola ketiga PG tersebut. PTPN 
XIV bisa memilih partner sendiri atau 
membutuhkan bantuannya untuk 
memilihkan partner. 

Pertaruhan Kehebatan
Manajemen PTPN X

TbC harus ditangani secara cepat, tepat serta perlu kerja 
keras. begitu pula dengan Pabrik gula (Pg) Takalar, Pg bone 

dan Pg Camming atau disingkat TbC yang dipercayakan oleh 
Menteri badan usaha Milik Negara (buMN), Dahlan iskan, 

kepada PT Perkebunan Nusantara X (Persero).

POTENSI  PG TAKALAR, BONE, CAMMING (TBC)
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“Kalau saya yang diminta memilih, 
maka akan saya gandengkan dengan 
India atau RRC. Namun, PTPN XIV 
memilih tetap bersama PTPN X. Saya 
bertanya hingga tiga kali, apakah 
PTPN XIV dan PTPN X bersedia un-
tuk melanjutkan kerjasamanya, me-
reka pun menyanggupi,” ujarnya.

Setelah keduanya mantap men-
jawab untuk terus melakukan ker-
jasama, ungkap Dahlan, maka di-
rinya meminta agar ketiga pabrik 
gula tersebut menjadi perusahaan 
sendiri. Pemegang saham mayoritas 

adalah PTPN X dan minoritas adalah 
PTPN XIV. Dengan perjanjian, bila 
nanti PTPN XIV sudah mampu, me-
reka bisa membeli ketiga perusahaan 
tersebut ke PTPN X. 

Dahlan menambahkan untuk se-
mentara, dirinya juga menyarankan 
PTPN XIV untuk lebih berkonsentra-
si ke industri non-gula seperti kepala 
sawit, karet, dan komoditi lainnya. 
“Kesempatan mengelola TBC ini me-
rupakan pertaruhan bagi manajemen 
PTPN X. Apakah manajemen PTPN 
benar-benar bagus atau tidak,” kata 

Dahlan. 
Sebab, lanjut dia, PTPN X menya-

takan kesanggupan untuk mengelola 
ketiga PG tersebut, karena PTPN X 
melihat ketiga PG itu sudah memiliki 
lahan sendiri. Sehingga PTPN X bisa 
benar-benar menerapkan teknologi 
tebu yang mereka miliki dengan se-
penuhnya. Ini berbeda dengan PG-
PG milik PTPN X yang ada di Jawa, 
di mana mereka tidak mempunyai la-
han sendiri sehingga selama ini PTPN 
X sangat bergantung pada pihak ke-
tiga. Siska Prestiwati

BENTUK TIM TASK FORCE UNTUK TANGANI TBC
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PreSTaSi PT Perkebunan Nusantara X (Per-
sero) di bidang industri gula mendapatkan 
perhatian dan apresiasi dari Menteri Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan. 
Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) tersebut mempercayai PTPN X 
untuk mengelola tiga pabrik gula (PG) yang 
ada di Sulawesi Selatan yaitu PG Takalar, PG 
Bone dan PG Camming (TBC) yang selama ini 
selalu mengalami kerugian. 

Direktur Keuangan PTPN X, Drs Dolly P 
Pulungan, MM mengatakan, surat Nomor S – 
653/MUB/2011 Perihal Kerjasama Pengelolaan 
Pabrik Gula PT Perkebunan Nusantara XIV (Per-
sero) tertanggal 7 Desember 2011 yang ditan-

datangani Menteri BUMN berisikan penugasan 
kepada PTPN X untuk mengelola tiga pabrik 
yang ada di Sulawesi Selatan. Ketiga pabrik 
gula tersebut merupakan unit usaha milik 
PTPN XIV yang terus mengalami kerugian. 

“Selama dua tahun terakhir, PG Camming 
dan PG Bone sudah dikelola oleh PTPN X, na-
mun sayangnya selama ini belum jelas unsur 
kerjasamanya. Sedang untuk PG Takalar di-
kelola oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(RNI). Dengan adanya surat tersebut, ketiga 
PG tersebut dikelola PTPN X,” ujar Pulungan, 
sapaan akrab Dolly P Pulungan.

Sebagai penerima mandat, sambung 
Pulungan, PTPN X akan melakukan tugas 
tersebut dengan menerapkan prinsip Good 
Corporate Governance (GCG) untuk menye-
lesaikan permasalahan ketiga pabrik gula 
yang berlokasi di Kabupaten Takalar dan 
Bone, Sulawesi Selatan.

“Tugas kami adalah permasalahan ketiga 
pabrik gula tersebut yang berkaitan dengan 
pihak perbankan yaitu BRI, Bank Agro serta per-
masalahan dengan pihak suplier lainnya yang 
jumlahnya kurang lebih sebesar Rp 600 miliar,” 
kata pria yang lahir pada 25 Oktober ini. 

Lebih jauh Pulungan menjelaskan, pihak 
PTPN X dan PT RNI melakukan kesepa-

katan dalam pengelolaan PG Takalar 
oleh PTPN X sambil menunggu ter-

bentuknya new company atau pe-
rusahaan baru yang ditargetkan 

selesai pada akhir musim giling 
2012 ini. 

Nantinya, new company 
yang menjadi anak perusa-
haan PTPN X tersebut yang 
akan menjalankan ketiga 
pabrik gula hingga bisa 
menyelesaikan seluruh 
hutang yang dimiliki. “New 
company tersebut terdiri 
atas seluruh direksi PTPN 

X dan Komisaris Utama PTPN XIV. Dengan 
saham sebesar 70 persen PTPN X dan 30 
persen PTPN XIV,” ujarnya.

Masih menurut Pulungan, pembentukan 
new company membutuhkan waktu satu 
tahun. Pihaknya juga menggandeng PT Da-
nareksa sebagai penasehat keuangan untuk 
pembentukan new company serta penyedi-
aan dana. 

Selain menggandeng PT Danareksa, Pu-
lungan menambahkan agar ketiga pabrik 
gula tersebut terus berjalan, maka pihaknya 
membentuk tim task force atau gugus tu-
gas. Anggota tim task force berisikan empat 
orang pejabat puncak PTPN X yang memiliki 
kemampuan serta pengalaman lebih di bi-
dang pengelolaan pabrik gula.  “Tentunya, 
pejabat puncak yang masuk dalam tim gu-
gus tugas atau task force ini adalah pilihan. 
Untuk sementara semua pengeluaran lang-
sung diatur oleh direksi,” tuturnya. 

Pulungan menjelaskan semua pengadaan 
barang akan langsung ditangani oleh direk-
si. Hal ini tidak lain dalam rangka efi siensi, 
sebab bila pembelian produk atau barang 
dalam jumlah besar maka akan ada selisih 
harga bisa dibandingkan dengan pembelian 
barang dalam jumlah yang sedikit. 

Apalagi, produk yang dibutuhkan oleh 
ketiga pabrik gula tersebut juga tidak jauh 
berbeda dengan produk yang dibutuhkan 
oleh pabrik gula di Jawa Timur. “Kami juga 
akan melakukan efi siensi, dengan target 
efi siensi mencapai 20 persen untuk biaya 
operasional lahan perhektar,” imbuhnya. 

Soal pembayaran hutang, Pulungan menga-
takan untuk tahun 2012, PTPN X akan membayar 
bunga hutang ketiga pabrik gula tersebut sebe-
sar sembilan persen dari total hutang. Dengan 
berdirinya perusahaan baru yang akan menjadi 
anak perusahaan PTPN X pada akhir giling 2012 
ini, maka perusahaan tersebut akan membayar 
sendiri hutang mereka. Siska Prestiwati

Drs Dolly P Pulungan, MM 
Direktur Keuangan PTPN X
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POTENSI

BEBERaPa  waktu lalu, Dewan 
Komite Masyarakat Eropa dan FDA 
(Food and Drug Administration) atau 
Badan Pengawas Makanan dan Obat-
obatan Amerika mengeluarkan kebi-
jakan mengenai larangan penggunaan 
pembungkus (wrapper/binder) cerutu 
dan sigaret yang terbuat dari bahan 
selulosa dan polymer (plastik/kertas), 
yang dalam pemakaiannya berisiko ter-
hadap kesehatan pernapasan. 

Dalam kaitan tersebut HTL adalah 
merupakan sisa-sisa potongan tem-
bakau yang dihancurkan dan dipro-
ses menjadi bentuk lembaran. Dalam 
prosesnya untuk membentuk lembar-
an, potongan sisa daun tembakau 
dicampur dengan bahan lain sebagai 
perekat yaitu selulosa. ”Nah bahan 
inilah yang dilarang penggunaan-
nya. Mereka mengharuskan, semua 
bahannya murni dari daun tembakau 
saja,” kata Kepala SBU Tembakau PT 
Perkebunan Nusantara X (Persero), Ir. 

Sugianto.
Ditemui di kantornya di kawas-

an Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa 
Timur, Sugianto memaparkan, HTL 
digunakan untuk produk cigarillo 
dan sebagian produk Big Cigar. Bah-
kan saat ini sudah ada mini cigarillo 
yang ukurannya lebih kecil dari ciga-
rillo standar. Cigarillo merupakan 
bentuk diversifi kasi produk dari pe-
rusahaan cerutu untuk mensiasati 
peraturan kesehatan yang melarang 
orang menghisap cerutu di semba-
rang tempat. 

Larangan merokok di tempat 
umum dimulai di Irlandia  pada 2004 
dan berkembang ke negara lain se-
perti Belgia, Spanyol, Italia dan sejak 
tahun 2008 hampir seluruh negara 
di Eropa. Walaupun sebelumnya di 
restoran-restoran perokok masih bisa 
merokok di ruang khusus, tetapi pada 
akhirnya hal ini tidak bisa dilakukan 
lagi. Perokok, termasuk mereka yang 

merokok cerutu harus keluar lebih 
dulu dari restoran, kafé, diskotik un-
tuk menuntaskan hasrat merokok me-
reka. 

Hal tersebut tentu menjadi kurang 
menyenangkan karena merokok ceru-
tu membutuhkan waktu lama untuk 
sekadar menghabiskan satu batang 
cerutu. ”Kalau sedang musim panas 
mungkin masih bisa dilakukan, tapi 
kalau musim dingin bagaimana? Ten-
tu akan sangat tidak nyaman,” ujar 
Sugianto lagi. 

Dalam perkembangannya, Dewan 
Komite Eropa dan FDA melarang 
penggunaan HTL untuk pembung-
kus cerutu dan sigaret. Penggunaan 
HTL diganti dengan tembakau murni. 
“Bagi kami, ini adalah peluang,” kata 
Sugianto dengan nada optimis.                  

Karena produsen harus menggu-
nakan daun tembakau murni, tentu 
pasar akan mulai menerima daun 
tembakau yang bermutu lebih ren-

 LARANGAN PENGGUNAAN HOMOGENIZED TOBACCO LEAF

Peluang Tingkatkan
Ekspor Tembakau PTPN X

Kebijakan Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) tentang pengurangan 
dampak tembakau bagi kesehatan 
melalui FCTC (Framework Convention 
Tobacco Control) yang diberlakukan 
sejak Februari 2005, salah satunya 
adalah larangan penggunaan HTL 
(Homogenized Tobacco Leaf) untuk 
produk cerutu dan sigaret. Hal 
tersebut memberikan peluang bagi 
PTPN (PT Perkebunan Nusantara) X 
melalui bisnis unit tembakau untuk 
meningkatkan nilai ekspor tembakau 
ke luar negeri.

foto-foto: edi t jatmiko
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dah. Dulunya, daun tembakau ber-
mutu rendah hanya akan laku dieks-
por sebagai fi ller. Padahal harga jual 
tembakau untuk fi ller berbeda jauh 
jika dibandingkan dengan daun tem-
bakau yang digunakan untuk binder 
atau wrapper. Sebagai perbandingan, 
wrapper top grade di pasar dunia saat 
ini berharga 50 euro per kilogram dan 
untuk kualitas rendah harganya turun 
menjadi 8,5 euro per kg, sedangkan 
fi ller hanya 2 euro per kg. 

Dengan adanya aturan ini, daun 
tembakau yang berkualitas kurang 
baik setidaknya masih memiliki pasar 
untuk produk cerutu yang lebih mu-
rah seperti cigarillo dan mini cigarillo. 
Apalagi beberapa negara di Eropa 
juga sudah mulai mewajibkan pabrik 
rokok sigaret  menggunakan daun 
tembakau sebagai pengganti kertas 
karena dinilai lebih aman dari sisi ke-
sehatan. 

Kegunaan daun tembakau bisa da-
lam beberapa kategori yakni natural 
wrapper yaitu daun tembakau yang 
rata, light painting wrapper merupa-
kan daun tembakau yang agak kotor, 
kemudian painting wrapper merupa-
kan daun tembakau yang kotor serta 
binder dan fi ller. 

PTPN X kuaSai 25 % 
Pangsa pasar tembakau wrapper 

Indonesia menguasai 37% kebutuhan 
wrapper dunia. Dari 37% tersebut, 
25%-nya berasal dari PTPN X, sedang-
kan sisanya 2% dari PTPN II dan 10% 
dari eksporter swasta. Untuk tem-
bakau, PTPN memiliki lahan seluas 
1.350 ha yang terbagi di tiga daerah 
yaitu Jember, Klaten dan Bojonegoro. 

Lahan tembakau di Klaten yang 
mengembangkan tembakau vorsten-
landen memiliki luas 225 ha dengan 
pembagian 175 ha untuk Tembakau 
Bawah Naungan (TBN) dan 50 ha 
untuk tembakau tradisional. Di Jem-
ber lahan yang dimiliki seluas 975 ha 
dengan pembagian 675 ha untuk TBN 
dan 300 ha tembakau tradisional. Se-
lain itu PTPN X juga masih memiliki 
lahan seluas 150 ha khusus tembakau 
virginia di kawasan Bojonegoro. 

Hingga saat ini total ekspor tem-
bakau PTPN X sebesar 1.700 ton dan 
70%-nya merupakan daun tembakau 
untuk wrapper. Jika dilihat lagi dari 
komposisinya, natural wrapper masih 
memegang peringkat tertinggi sebe-
sar 30%, dan masing-masing 20% un-
tuk light painting dan painting wrap-
per. Meskipun ada regulasi larangan 
penggunaan HTL bisa memberikan 
kesempatan kepada tembakau berkua-
litas lebih rendah untuk ditingkatkan 
nilainya dari yang sebelumnya hanya 
laku sebagai fi ller menjadi wrapper.

Namun Sugianto mengatakan pi-
haknya tetap memasang target ting-
gi untuk top grade. ”Meskipun itu 
sebuah peluang, tetapi bukan itu sasa-
ran kami. Targetnya tetap meningkat-
kan kualitas natural wrapper karena 

nilainya lebih tinggi,” sambung-
nya.  

Dia menargetkan tahun 
berikutnya, tembakau 

kua litas natural 
wrap per bisa naik 

5%, dari 30% pada 
tahun 2011 men-

jadi 35% target 
2012. Angka 
5% menurut-
nya merupa-
kan target 
yang realis-

tis karena tembakau termasuk jenis 
tanam an yang sensitif. 

Tembakau mulai dipetik hingga 
dikeringkan harus benar-benar diper-
hatikan kondisinya. Ada penyimpang-
an satu jam saja selama proses sudah 
bisa membuat tembakau turun grade. 
Yang seharusnya warnanya rata dan 
menjadi natural wrapper secara tiba-
tiba kualitasnya bisa turun dari kua-
litas top grade menjadi menjadi kuali-
tas yang lebih rendah. 

Untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan, menurutnya dibutuhkan 
perhatian terutama keterampilan 
SDM. Menangani tembakau dalam 
pandangan Sugianto tidak melulu 
bicara soal ilmu namun juga dibu-
tuhkan pengalaman dan kepekaan 
khususnya pada proses pengeringan 
dan pengolahan.

keTePaTaN PeNaNgaNaN
Masalah penanganan tembakau 

yang dibutuhkan kehati-hatian dibe-
narkan oleh Kabag Pengolahan Kebun 
Ajong, Laurentius Tumanggor. ”Tem-
bakau ini termasuk tanaman yang me-
merlukan ketepatan penanganan pada 
seluruh rangkaian proses, mulai dari 
pembibitan, pemeliharaan tanam an, 
petik dan pengeringan, hingga tem-
bakau siap jual setelah diproses di gu-
dang pengolah,” ujarnya. 

Setelah dipetik, tembakau diangkut 
ke gudang pengering untuk dikering-
kan, kemudian tembakau yang telah 
melalui proses pengeringan akan di-
turunkan atau disebut juga dengan 
turun rompos. Selanjutnya diangkut 
ke gudang pengolah  kemudian di-
lakukan saring rompos untuk menge-
tahui mutu daun. 

Proses dilanjutkan dengan fer-
mentasi ABCD, ‘bir-biran’ atau buka 
daun, rekondisi aging 5, disortasi ta-
hap 1 untuk mengetahui warna dasar, 
kemudian rekondisi aging 7, disortasi 
tahap 2, unting halus yang kemudian 
diikat menjadi untingan, setiap unting 
tembakau berjumlah 35-45 lembar. 

Dari proses untingan tersebut di-
lakukan regrouping untuk menyera-
gamkan tembakau sesuai mutunya, 
apakah termasuk natural wrapper, 
light painting wrapper, painting wrap-

 Ir. Sugianto
Kepala Strategik Bisnis Tembakau 
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
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per, binder atau fi ller. Tidak berhenti disitu, proses dilanjut-
kan dengan fi nal check hingga packaging. Oleh karenanya 
di lingkungan pengolahan dan pemrosesan dikenal istilah 
ganda (bau), rupa (bentuk) dan rasa (aroma atau rasa).

Selama di gudang, pengawasan juga harus terus di-
lakukan karena adanya serangan hama lasioderma. ”Oleh 
karena itu kami rutin melakukan fumigasi dan menjaga 
kebersihan gudang,” kata Leo, sapaan akrabnya. Lasioder-
ma merupakan hama gudang yang mengancam keutuhan 
daun tembakau dan sangat berbahaya karena hama terse-
but bisa melubangi daun tembakau yang sudah diunting. 
Daun yang sudah berlubang tentu mengurangi nilai jual.

JaJaki DiVerSiFikaSi DaN PeNgeMbaNgaN PaSar
Indonesia saat ini menjadi ekporter wrapper terbe-

sar di dunia dan PTPN X berhasil mendominasi ekspor 
tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti bisa segera 
berpuas diri. Masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang 
harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan 
kualitas. 

Dikatakan Sugianto, meningkatkan produktivitas dan 
kualitas bukanlah hal yang sederhana. Harga tembakau, 
meskipun terjadi kenaikan 2 - 2,5% belum mampu men-
jadi stimulan karena kenaikannya tidak sebanding dengan 
kenaikan biaya produksi yang mencapai 10% per tahun. 
Namun sejak tahun 2011 kenaikan harga dari pembeli su-
dah lebih realistis berkisar 10% - 15%, hal ini menunjukkan 
telah naiknya bargaining position PTPN X. 

Untuk memperkuat posisi unit tembakau di PTPN X di 
samping penanaman tembakau cerutu juga telah melaku-
kan diversifi kasi produk berupa pengembangan tembakau 
virginia di Bojonegoro untuk bahan sigaret dan kretek ri-
ngan. Hal ini juga untuk  memenuhi kebutuhan tembakau 
sigaret dan kretek dalam negeri yang selama ini kurang 
lebih 34%-nya masih mengimpor tembakau virginia dari 
China dan Zimbabwe. 

Untuk pengembangan pasar, SBU Tembakau telah 
menggarap pasar tembakau cerutu baru, misalnya China, 
di mana saat ini  China merupakan pasar cerutu baru yang 
berpotensi di Asia dan berkembang pesat dengan kenaik-
an 3,5% dari konsumsi cerutu dunia. Sehingga itu menjadi 
peluang bagi SBU Tembakau untuk melebarkan sayap pe-
masaran tembakau cerutu.

SBU Tembakau optimistis bahwa tembakau masih akan 
tetap eksis meskipun menghadapi regulasi dan kampanye 
anti merokok yang begitu gencar. Melalui pelaksanaan 
Social Responsibility on Tobacco Production (SRTP) yang 
merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial 
dari pengusaha tembakau yang harus dijalankan dari ak-
tivitas hulu ke hilir.

Program ini dijalankan untuk memberikan bukti bah-
wa pengusaha tembakau masih diperlukan oleh dunia 
dengan mereduksi dampak negatif  tembakau. Di sisi lain 
SRTP juga sebagai upaya mengantisipasi diberlakukannya 
FCTC oleh WHO. SaP Jayanti

Pt asUransi jasa tania. tbk

Segenap Pimpinan dan Karyawan
mengucapkan

Selamat Natal
&

Tahun Baru 2012
Wisma jasa tania
jl. teuku Cik ditiro no 14 - jakarta Pusat 10350
Phone:(021)3101850-51 (hunting) | fax:(021)31923089, 31937617
email: ajstania@jasatania.co.id | http://www.jasatania.co.id

sUraBaya:
jl. diponegoro no. 45, surabaya 
Phone: (031) 5676002,  5671223,  5677645 |  fax: (031) 5677645
email: ajtsby@indosat.net.id
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sEPERtinya  sekarang 
ini memang sudah menjadi 
tren untuk merawat diri. 
Karena itu J-Klin yang du-

lunya hanya bagian di Poli Fisioterapi 
RS Perkebunan (RSP) atau Jember 
Klinik, kali ini justru bisa mandiri dan 
mengalahkan poli induknya sendiri,” 
kata Kepala Rumah Sakit Perkebunan 
(Jember Klinik), dr Bambang Sam-
udra SW, M.Kes. 

J-Klin sendiri awalnya merupakan 
tambahan unit fi sioterapi. Ketika J-
Klin pertama kali berdiri, sekitar em-
pat tahun lalu dasar pertimbangan-
nya adalah adanya kesamaan antara 
fi sioterapi dengan dunia kecantikan, 

di antaranya dalam penggunaan 
frekuensi. 

Di masa-masa awal, kata dia, J-
Klin hanya mengandalkan pada pen-
gobatan jerawat dan keluhan kulit 
lainnya. Kemudian, sesuai dengan 
permintaan konsumen, layanannya 
pun bertambah dengan adanya pen-
gencangan kulit. 

Meskipun awalnya hanya sebagai 
unit tambahan dan lokasinya masih 
menumpang di Poli Fisioterapi, saat 
ini J-Klin Beauty Clinic and Spa yang 
berlokasi di Jl Melati No 5 Jember jus-
tru semakin berkembang. Dari segi 
layanan, J-Klin menghadirkan berba-
gai jenis perawatan dengan teknologi 

modern dan didukung dokter serta 
beautician yang berpengalaman. 

Selain jasa perawatan kecantikan, J-
Klin juga memiliki serangkaian produk 
perawatan kecantikan wajah dengan 
harga terjangkau namun tetap berkua-
litas. Bahkan mereka memiliki perala-
tan canggih yang baru didatangkan.

Dikatakan dr. Bambang, dengan 
semakin majunya J-Klin tentu men-
jadi satu hal yang menggembirakan. 
Di antaranya tentu saja bertambah-
nya pendapatan dari sub-unit baru 
ini. Selain itu, J-Klin Beauty Clinic 
and Spa terbukti mampu mengurangi 
pengangguran. ”Paling tidak di sana 
ada dua dokter, delapan beautician, 

Sub Unit yang Semakin
MANDIRI DAN BERKEMBANG

J-KLIN BEAUTY CLINIC & SPA

Tren perawatan kecantikan sekarang ini sudah bukan lagi dipandang sebagai barang 
mewah. Bahkan makin banyak kalangan masyarakat yang menjadikan perawatan 
kecantikan sebagai bagian dari kebutuhan. Pelaku perawatan ini pun sudah tidak lagi 
didominasi kaum Hawa, kaum Adam juga tidak ingin ketinggalan ikut merawat dirinya.

sEPERtinya
ini memang sudah menjadi 
tren untuk merawat diri. 
Karena itu J-Klin yang du-
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satu orang pengawas, dua tenaga ad-
ministrasi dan empat orang satpam,” 
urainya. 

Sub-unit yang berkembang seiring 
tren masyarakat Jember yang semakin 
paham kesehatan dan kecantikan ini 
juga sudah mampu membiayai di-
rinya sendiri. ”Sekarang sudah laba. 
Bahkan pendapatan dari jasa saja su-
dah cukup untuk membiayai kegiatan 
yang ada di sana,” tambahnya. 

Dengan keberhasilan J-Klin Beauty 
Clinic and Spa ini, Bambang menu-
turkan beberapa rumah sakit milik 
PTPN X juga memiliki keinginan un-
tuk memiliki unit serupa. Dua RS itu 
adalah RS Gatoel, Mojokerto dan RS 
Toeloengredjo, Pare, Kab. Kediri.

Ditemui terpisah, dr Ricky Septafi-
anti, salah satu dokter yang dipercaya 
dan menangani J-Klin Beauty Clinic 
and Spa, mengatakan, animo ma-
syarakat Jember terhadap kehadiran 
klinik perawatan wajah dan tubuh 
seperti J-Klin cukup tinggi. 

Hal ini bisa terlihat dari jumlah 
konsumen yang dilayani. Jika di 
hari-hari biasa bisa menangani 20-30 
orang pasien, saat akhir pekan jum-
lahnya bisa meningkat sampai ham-
pir 50 orang. ”Bahkan pernah dalam 
satu hari kami menangani 60 orang,” 

ujar dokter lulusan Fakurltas Kedok-
teran Universitas Airlangga (Unair) 
Surabaya ini. 

J-Klin Beauty Clinic and Spa, se-
perti dituturkan Ricky, saat ini memi-
liki sekitar 101 perawatan wajah dan 
tubuh. Perawatan wajah meliputi skin 
diagnostic yaitu pemeriksaan jenis, 
kondisi dan masalah kulit wajah oleh 
dokter. Kemudian ada natural facial 
yaitu facial (perawatan wajah) tanpa 
menggunakan alat dengan produk 
herbal dan masker parafin.

Ada juga estetic facial yaitu facial 
dengan menggunakan alat mesothera-
py non-needle, kemudian radio frequnsi, 
microdermabrasi, biolifting, scrubber dan 
light therapy; chemical peeling berupa 
facial menggunakan bahan kimia un-
tuk peremajaan kulit, mengatasi hip-
erpigmentasi dan jerawat oleh dokter 
serta produk yang bisa digunakan di 
rumah untuk perawatan sehari-hari.

Sedangkan perawatan untuk tu-
buh di antranya body shapping atau 
pembentukan bagian tubuh; body 
whitening atau pencerahan kulit; 
body tightening atau pengencanagan 
bagian tubuh; body spa dengan pera-
watan mulai dari pemijatan, scrub-
bing, masker untuk detoksifikasi 
serta relaksasi tubuh. Ada pula V Spa 

berupa perawatan untuk daerah ke-
wanitaan mulai pembersihan, totok 
dan pengasapan untuk detoksifikasi 
dan pencegahan infeksi. Selain itu 
ada juga produk untuk perawatan tu-
buh, perawatan rambut serta perawa-
tan kaki dan tangan. 

Diakui Ricky, awal-awal berdi-
rinya J-Klin Beauty Clinic and Spa 
ini memang lebih banyak menangani 
perempuan. Namun seiring berjalan-
nya waktu, tidak sedikit juga kaum 
pria yang ikut merawat wajah dan 
tubuhnya. ”Biasanya awalnya karena 
menunggu istri, pacar atau saudaran-
ya. Tapi setelah merasakan manfaat-
nya, ada juga yang akhirnya kembali 
lagi,” tutur dokter kelahiran 1982 ini 
sambil tersenyum. 

MeToDe SkiNlighT
Yang terbaru, J-Klin Beauty Clinic 

and Spa mengembangkan perawa-
tan wajah dengan metode Skinlight. 
Dengan metode ini, wajah akan dira-
wat menggunakan teknologi terbaru 
menggunakan elektroporasi dan tera-
pi sinar yang bermanfaat untuk me-
ngatasi berbagai problem kulit. Ricky 
memaparkan, bagus untuk mencer-
ahkan kulit, mengatasi jerawat serta 
anti aging seperti flek, kerutan atau 
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keberaDaaN J-Klin Beauty Clinic and Spa yang merupa-
kan sub-unit fisioterapi RS Perkebunan (PTPN X) di Jember, 
semakin eksis dan diakui sebagai sarana tren gaya hidup 
masyarakat, khusus warga Jember dan sekitarnya.

Bahkan tidak hanya dari warga Jember dan sekitarnya 
yang memanfaatkan jasa layanan pewaratan wajah dan 
tubuh tersebut. Peminat dan pelanggannya juga ada 
yang dari luar kota, termasuk warga Surabaya.

Salah satu peminat jasa layanan perawatan wajah 
dan tubuh dari Surabaya adalah Egra. Mahasiswi kedok-
teran di FK Unair yang sedang menjalani praktik di RS Dr 
Soebandie, Jember itu, menyempatkan datang ke J-Klin 
Beauty Clinic and Spa di kawasan Jl Melati Non 5 Jember.

“Saya baru kali ini ke sini (J-Klin, Red). Ya, informasi 
yang saya peroleh, di sini pelayanan dan perawatannya 

kulit yang turun akibat kehilangan 
kekencangan. 

Perawatan yang mulai diperkenal-
kan sejak September 2011 ini disaran-
kan dilakukan lima hingga enam kali. 
Di tahap awal, proses perawatan bisa 
dilakukan setiap dua minggu sekali. 
Setelah itu, tahap maintenance atau 
perawatan cukup dilakukan setiap 
satu bulan sekali. 

Ia menekankan, perawatan ke-
sehatan tidak bisa dilakukan semba-
rangan. ”Ini menyangkut kesadaran 
konsumennya juga. Kami ingin 
menunjukkan di sini bahwa untuk 
cantik juga perlu memperhatikan 
keamanan. Kalau perawatan untuk 
cantik malah menimbulkan efek sam-
ping tentu akan berbahaya. Nah di 
sini kami menunjukkan bahwa semua 
perawatan selalu dalam pengawasan 
dokter,” urainya.SaP Jayanti

Diminati Warga Sekitar hingga Surabaya
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bagus. Jadi, ya kita coba saja. Siapa tahu cocok dan har-
ganya juga relatif murah dibandingkan di Surabaya,” ujar 
Egra, cewek yang sebentar lagi akan menyandang gelar 
dokter itu.

Soal harga, salah satu perawat senior J-Klin, Erna, me-
nyatakan, memang jika dibandingkan dengan di kota-
kota besar lainnya, seperti Surabaya, Jakarta dan lainnya, 
tentu harga di Jember, masih bisa terjangkau masyarakat. 
“Pasti lebih murah dari Surabaya,” ujar Erna.

Ia mencontohkan perawatan pigment light, wrinkie 
light dan sejenisnya, yang bila di Surabaya bisa menem-
bus angka sekitar 400 ribu, di J-Klin Jember hanya Rp 250 
ribu. Soal teknologi pun juga tidak kalah dibandingkan 
dengan kota-kota besar.

Sementara itu pelanggan lainnya, Rini, yang mengaku 
dari Rambipuji, menyatakan, ada banyak manfaat dengan 
perawatan wajah dan tubuh. “Saya sudah tiga kali ke sini, 
dan ternyata bisa merasakan manfaat dan perbedaan ke-
tika belum ikut perawatan,” ujar Rini.

Wanita manis yang mengaku berprofesi sebagai wiras-
wasta itu menjelaskan, awalnya dia mencoba perawatan 
wajah. Berikutnya perawatan tubuh lainnya pun dilaku-
kan. Apalagi peralatan dan obat-obatnya tidak beda jauh 
dengan yang diterapkan di tempat lain.

Yang pasti, J-Klin Beauty Clinic and Spa yang awalnya 
masuk dalam sub-unit fisioterapi RSP atau Jember Klinik, 
kini bahkan pendapatannya mampu mengalahkan in-
duknya. Wajar, karena tren atau gaya hidup masyarakat, 
termasuk di Jember, juga cenderung memanjakan pera-
watan tubuh. et Jatmiko
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POTENSI

SATU-SATUNYA
LABORATORIUM

Peraih Sertifi kat 
SNI ISO di BUMN

PUSAT PENELITIAN JENGKOL

laboratorium Pengujian Tanah dan 
Pupuk Pusat Penelitian (Puslit) gula 

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) 
telah diakui secara nasional dan 

internasional sebagai laboratorium 
penguji tanah dan pupuk dengan 

kompetensi pengujian yang 
dapat dipercaya dan berstandar 

internasional. 
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LEMBaGa  tersebut berhasil menda-
patkan sertifi kat SNI ISO/IEC 17025:2008 
(ISO/IEC 17025:2005) dari Komite Akred-
itasi Nasional (KAN) sebagai labora-
torium penguji yang telah memenuhi 
persyaratan kompetensi laboratorium 
pengujian dengan nomor kode laborato-
rium LP-526-IDN. 

“Sertifi kat Akreditasi ini berlaku em-
pat tahun mulai 21 Juli 2011 hingga 20 
Juli 2015,” kata Ir Budiarto, MMA, Kepala 
Puslit Gula PTPN X di Jengkol, Kabupa-
ten Kediri. 

Budiarto mengatakan, capaian ini me-
rupakan prestasi yang patut dibanggakan 
karena menurut panitia standardisasi 
di Badan Standardisasi Nasional (BSN), 
Laboratorium Pengujian Tanah 
dan Pupuk Puslit Gula PTPN X 
menjadi satu-satunya laboratori-
um penguji yang telah mendapat-
kan sertifi kat akreditasi di lingku-
ngan BUMN perkebunan saat ini. 

“Manfaat didapatkannya 
akreditasi laboratorium penguji 
ini adalah hasil pengujian labora-
torium akan mendapatkan penga-
kuan formal, baik secara nasional 
maupun internasional,” kata Bu-
diarto.

Hal itulah yang memberi-
kan keyakian kepada kastemer 
(customer) atas keakuratan dan 
keabsahan hasil uji dari labora-
torium di Puslit Jengkol. Selain 
itu, keberadaan sertifi kat tersebut 
juga bisa menumbuhkan rasa ke-
percayaan dari kastemer kepada 
Puslit. 

Menurut Kepala Urusan Pe-
nelitian, Ir Yass Arlina, proses 
mendapatkan akreditasi SNI ISO/
IEC 17025:2008 untuk Laboratorium Pen-
gujian Tanah dan Pupuk dicapai bukan 
dengan  proses yang mudah. 

Proses untuk mendapatkan akreditasi 
laboratorium dari KAN dimulai tahun 
2005 yang diprakarsai oleh Kepala Bi-
dang Penelitian PTPN X, pada saat itu Ir 
Guntaryo Tri Indarto (saat ini menjabat 
sebagai Administratur Kebun Tembakau 
Ajong Gayasan). Kecuali itu juga Kepala 
Urusan Bidang Penelitian saat itu Ir Yadi 
Yusriyadi, MM (sekarang menjabat Ad-
ministratur PG Meritjan), serta Kepala 
Puslitbang Gula, Ir. Sumartono, yang 
saat ini menjabat sebagai Administratur 
PG Kremboong.

“Persiapan awal dan penyiapan doku-
men mutu sampai keluarnya sertifi kat 
ISO/IEC 17025:2008 membutuhkan waktu 
sampai 6 tahun, dengan mengalami bebe-
rapa kali perubahan struktur organisasi 
laboratorium,” ujar Arlina. 

Ia menambahkan, perolehan akredi-
tasi laboratorium penguji ini merupakan 
salah satu target utama Puslit Gula PTPN 
X tahun 2011. Ke depan akan dilakukan 
penambahan ruang lingkup pengujian 
serta ikut bergabung dengan Masyarakat 
Standardisasi Nasional (Mastan). 

“Tujuannya agar dapat memperluas 
jaringan, berpartisipasi dalam kegiatan 
standardisasi serta selalu mengikuti in-
formasi dan pengetahuan mengenai stan-

dardisasi laboratorium.” ungkapnya. 
Sedangkan Kepala Puslit Gula, Budi-

arto, menambahkan, perlu adanya komit-
men kuat serta kerjasama yang erat dari 
semua personel Pusat Penelitian Gula 
agar selalu konsisten dalam menerapkan 
sistem manajemen mutu laboratorium. 

Kecuali itu, lanjutnya, harus selalu 
meningkatkan kompetensi personel, 
mengembangkan dan menerapkan pen-
gendalian mutu (quality control) dan ja-
minan mutu (quality assurance). Sehing-
ga hasil pengujian laboratorium tepat, 
akurat dan sesuai standar, yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan kepuasan 
serta kepercayaan konsumen terhadap 

Puslit. 
“Di samping itu laboratorium Puslit 

Gula PTPN X juga mempunyai bargaining 
position yang tinggi terhadap hasil analisa 
laboratorium lain yang belum memiliki 
akreditasi. Dengan sertifi kasi ini maka 
pada lembaran hasil analisa laboratorium 
yang dikeluarkan oleh Puslit Gula PTPN 
X sudah berhak menggunakan logo 
KAN,” ujarnya.

BUAH KERJA KERAS
Budiono juga mengucapkan terima 

kasih kepada Direksi PTPN X yang telah 
memberikan kesempatan kepada Bidang 
Penelitian bersama Puslit Gula Jengkol 
dalam melaksanakan proses akreditasi.

Ini merupakan buah kerja 
keras dan kerjasama Bidang Pe-
nelitian di bawah kepemimpinan 
Ir Gunawan Budiarto, MM, be-
serta seluruh jajarannya yakni Ir 
Yass Arlina, Drs Ec Adi Bhirowo, 
Hernowo, SP (sekarang di Bidang 
Perencanaan Produksi), Fransiska 
MT, dan seluruh karyawan Puslit 
Gula Jengkol yang dipimpin Ir. 
Budiarto, MMA (sebagai Manajer 
Puncak Laboratorium).

Selain mereka juga jajaran 
laboratorium yakni Dra MA Sri 
Hartati (Manajer Mutu), Alfa-
rina Kardiana Sari, SP (Mana-
jer Teknis), Widarto, SP (Deputi 
Manajer Teknis Pengujian), Yandi 
Agung Setiawan (Deputi Manajer 
Teknis Administrasi), Lhaksmi Er-
mayani (Penyelia), Agus Widarto 
(Petugas Pengambil Contoh/PPC), 
Slamet Riyadi (Analis), Purwo N, 
A.Md. (Analis). 

Terima kasih juga disampai-
kan kepada seluruh personel Puslit Gula 
PTPN X tanpa terkecuali atas dukungan 
dan kerjasamanya. Penghargaan yang 
besar juga diberikan kepada Ir Ita Mu-
nardini, MP (Kementerian Pertanian) dan 
Chaerul Anwar, A.Md (BBIA Bogor) atas 
kesungguhan dan kesabarannya dalam 
membantu dan membimbing memba-
ngun manajemen mutu laboratorium.

“Semoga akreditasi ini membawa 
manfaat yang lebih besar bagi kemajuan 
PTPN X, terutama dalam meningkatkan 
produktivitas melalui kepedulian terha-
dap pentingnya peran kesuburan tanah,” 
kata dia.Siska Prestiwati dan bidang Penelitian 

PTPN X

SATU-SATUNYA
LABORATORIUM

Peraih Sertifi kat 
SNI ISO di BUMN

 Proses steam 
dalam rangkaian 
program Bud Chip

foto-foto: dery ardiansyah
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SAJIAN UTAMA

Prognosa Laba-Rugi 2011
LAMPAUI TARGET

Hantaman anomali musim dan tren nasional yang mengalami kelambatan terutama 
di industri gula tidak mempengaruhi kinerja PT Perkebunan Nusantara (Persero) X. 
Terbukti, dari prognosa 2011 yang dikeluarkan, PTPN X masih membukukan laba.
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DaRI  data yang ada, tercatat laba se-
belum pajak yang dicapai perusahaan 
perkebunan plat merah ini selama 2011 
mencapai Rp 204,6 miliar. Padahal, da-
lam Rencana Kerja dan Anggaran Peru-
sahaan (RKAP) yang disusun, laba di-
targetkan Rp 143,9 miliar. ”Dari direksi 
tentu menargetkan laba setinggi-tinggin-

ya tapi tetap akan disesuaikan dengan 
kemampuan masing-masing unit usaha 
dan kondisi yang berkembang saat ini,” 
kata Sekretaris Perusahaan PTPN X, 
Djoko Santoso. 

Ditemui di ruangannya di kantor 
PTPN X, Jl Jembatan Merah 3-11, Djoko, 
mengatakan, dari total pendapatan 

tersebut, sekitar 94,8% masih berasal 
dari gula. Dari tahun ke tahun, kontribu-
si gula dalam capaian laba perusahaan 
memang masih mendominasi. 

Secara detail, Djoko mengakui masih 
ada beberapa target yang belum tereal-
isasi, misalnya saja dari sisi rendemen 
tebu. Dari total rendemen 8,2%, rata-rata 
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rendemen yang didapatkan dari 11 PG 
PTPN X masih berada di angka 7,95%. 
Ia mengakui, capaian tersebut memang 
belum sesuai target. ”Meskipun belum 
sesuai dengan target yang kami harap-
kan, namun capaian rendemen PG-PG 
PTPN X masih jauh lebih baik dari PG-
PG milik PTPN yang lain, bahkan dari 
milik swasta. Beberapa PG malah ren-
demennya jauh di atas target yang kita 
tetapkan,” tuturnya. 

Apa yang dinyatakan Djoko bukan 
hanya klaim semata. Dari seluruh PG 
di Indonesia, ranking1-8 PG terbaik 
diraih oleh PG milik PTPN X. Prestasi 
ini berhasil membawa PG-PG PTPN X 
mengalahkan PG-PG lain, termasuk PG 
swasta. 

Sedangkan tidak tercapainya tar-
get tersebut menurutnya selain karena 
anomali musim di 2010 hingga perte-
ngahan 2011, juga dipengaruhi pasokan 
bahan baku. Berbeda dengan tanaman 
tahunan, tebu merupakan tanaman se-
musim yang pertumbuhannya sangat 
dipengaruhi musim dan cuaca. Cuaca 
dan musim jelas berpengaruh jika dili-
hat dari sisi on farm. Namun di sisi off  
farm juga terus dipacu karena akan sa-
ngat disayangkan jika potensi tebu yang 
masuk ke sebuah PG termasuk kategori 
bagus, tetapi pabriknya tidak efi sien se-
hingga losses-nya tinggi, tentu rende-
men akan turun. 

Dari data, luas panen tebu di PTPN X 
sudah bisa memenuhi target. Dari target 
70.022,1 ha, sudah tercapai 70.923,3 ha.  
Sedangkan dari jumlah tebunya, hanya 
tercapai 79,2 ton per ha dibandingkan 
dengan target dari RKAP sebesar 87 ton 
per ha. Produksi tebu tercapai 5.616.622,7 
ton dari target 6.116.533 ton.

Begitu juga soal rendemen yang su-
dah disebutkan sebelumnya hanya ter-
capai 7,95% dari target 8,17%. Sementara 
produksi hablur tercapai 446.493,5 ton 
dari target 499.895,7 ton. Mengenai bagi 
hasil gula, dari target 500.895,6 ton baru 
tercapai 447.088,5 ton. Sementara itu, 
untuk produksi tetes, 11 PG milik PTPN 
X berhasil mencapai 310.167,4  ton dari 
target 275.244,0 ton.

sekTOr TeMBAkAu
Selain gula, unit usaha PTPN X lain-

nya yaitu di sektor tembakau. ”Untuk 
tembakau kami juga berusaha bisa me-
ningkatkan keuntungan. Namun sifat 
industri tembakau memang berbeda 
dengan gula. Gula, semakin banyak 

produksinya akan semakin baik. Namun 
tembakau tidak bisa seperti itu. Tem-
bakau sangat bergantung pada pem-
beli,” tambahnya. 

Karena sifat industrinya, PTPN X 
tidak bisa menggenjot begitu saja pro-
duksi tembakau tanpa memperhatikan 
permintaan pasar. Berbeda dengan gula 
yang semakin besar produksinya, didu-
kung dengan pabrik yang efi sien maka 
bisa menghasilkan keuntungan tinggi 
pula. Tembakau tidak bisa diproduksi 
sekaligus besar-besaran karena bisa jadi 
justru tidak diminati pembeli. 

Di PTPN X, unit bisnis tembakau 
khusus memproduksi daun tembakau 
untuk cerutu. Djoko memaparkan, un-
tuk pemasarannya, sebelum dilakukan 
penanaman, unit tembakau biasanya 
sudah melakukan Lett er of Intent (LoI). 
Dari LoI tersebut diketahui tembakau 
seperti apa yang mereka inginkan se-
hingga unit tembakau akan menanam 
sesuai dengan yang dipesan. 

Jenis tembakau yang dikembangkan 
PTPN X di Jember, Bojonegoro dan Klat-
en yaitu masing-masing jenis tembakau 
Besuki Na Oogst, Virginia, Vorstenlan-
den dan Madura. Masing-masing memi-
liki pasar tersendiri.

Untuk pemasarannya, setelah ter-
cipta LoI, unit tembakau akan menanam 
tembakau sesuai pesanan. Di perjalanan 
pertumbuhan tembakau, konsumen 
bisa melakukan inspeksi. Setelah itu, 
baru akan dilakukan proses mulai di-
petik, dikeringkan hingga ferrmentasi. 
Dari hasil fermentasi tersebut tembakau 
akan digolongkan menjadi grade Natu-
ral Wrapper, Light Painting Wrapper, 
Painting Wrapper. 

Selain itu, tembakau juga digunakan 
untuk binder dan fi ller. Dalam proses ini 
tidak jarang terjadi kesalahan. Bisa saja 
satu daun tembakau sudah dimasukkan 
dalam kategori top grade Natural Wrap-
per namun oleh konsumen justru tidak 
menyepakati hal tersebut. 

Karena tidak sesuai pesanan, akhir-
nya daun tembakau tersebut tidak terbeli 
dan menjadi persediaan. Bisa saja kemu-
dian, daun tembakau yang tidak sesuai 
pesanan tersebut ditawarkan lagi tahun 
berikutnya. Tapi tentu saja akan terjadi 
down grade. Dan ini yang merugikan 
karena tembakau tersebut sebelumnya 
sudah diperlakukan dengan perawatan 
dan biaya untuk Natural Wrapper na-
mun justru turun derajatnya. 

Tembakau umumnya dinilai dari 
lima faktor yaitu kelenturan/elastisi-
tas, ketebalan, warna, daya bakar dan 
rasa. Kelima faktor tersebut harus hadir 
dengan utuh untuk menjaga nilai tem-
bakau tetap tinggi. Luas lahan tembakau 
secara keseluruhan ditargetkan 1.419 ha 
dan tercapai 1.351 ha. Dari lahan seluas 
itu, barang jadi siap jual hanya tercapai 
1.868,4 ton dari target 2.084,5 ton.

Diakui Djoko, pasar memang sangat 
berpengaruh dalam industri tembakau. 
Karena itu PTPN X memiliki kewajiban 
mempersiapkan kualitas tembakau yang 
terbaik. ”Pembeli sudah memberikan 
permintaan dengan jelas. Kewajiban 
kami menghasilkan kualitas yang bagus 
dalam jumlah yang mereka inginkan,” 
lanjutnya. 

Begitu juga dengan Unit Rumah Sakit 
yang juga belum sesuai target. ”Tapi ru-
mah sakit juga tidak bisa dipaksakan. 
Disesuaikan juga dengan berapa banyak 
orang yang berobat,” tutur Djoko.sAP 
Jayanti
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djoko santoso
Sekretaris Perusahaan PTPN X
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BeRDaSaRKan  neraca tahun 
2011, PT Perkebunan Nusantara X 
(Persero) mengalami kenaikan laba 
sebesar 103 persen bila dibandingkan 
tahun 2010. Begitu juga dengan unit 
usaha gula milik PTPN X pun meng-
alami kenaikan cukup besar dari Rp 
352,3 miliar tahun 2010 menjadi Rp 
363,7 miliar tahun 2011. 

Kendati ada kenaikan laba bagi 
perusahaan, namun Direktur Pro-
duksi PTPN X, Ir Tarsisius Sutar-
yanto MM, merasa tidak puas. “Jujur 
saya katakan saya tidak puas dengan 
kinerja unit gula tahun 2011. Sebab 
kinerja mereka masih di bawah Ren-
cana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
(RKAP) yang telah ditentukan,” kata 
Tarsisius, di ruang kerjanya di Kantor 
Direksi PTPN X Jl. Jembatan Merah 
No 3 – 11 Surabaya. 

Ia mengatakan, memang jika bi-
cara perusahaan, kinerja tahun 2011 
jauh lebih bagus bila dibandingkan 
dengan tahun 2010. Termasuk ada-
nya kenaikan laba yang signifi kan. 
Namun, perlu diingat kenaikan laba 

tersebut merupakan kerjasama dari 
semua bagian di perusahan mulai 
dari bagian produksi, keuangan serta 
bagian lainnya. 

“RKAP memang sudah ada, tetapi 
bukan berarti kalau sudah ada RKAP, 
pasti akan tercapai. Banyak pihak 
yang menilai tidak tercapainya RKAP 
tahun 2011 lalu karena terlalu tinggi,” 
tutur pria kelahiran Magelang, 2 No-
vember ini. 

Tarsisius sangat tidak sependapat 
dengan anggapan RKAP yang terlalu 
tinggi itu. Pasalnya, tinggi rendahnya 
RKAP itu sangat berpengaruh pada 
usaha untuk meraihnya. Bila RKAP 
rendah maka usaha yang akan di-
lakukan juga rendah. 

“Kalau RKAP tinggi maka usaha 
untuk mencapai RKAP juga tinggi. 
Bahkan, bisa dikatakan semakin 
tinggi RKAP maka kreativitas juga 
akan semakin tinggi. Sebab, berbagai 
usaha untuk mencapai RKAP akan 
dilakukan. Itulah pentingnya RKAP 
tinggi,” ujar alumnus Fakultas Perta-
nian Universitas Gadjah Mada (UGM) 
Jogjakarta itu.

Pada musim tanam 2012 ini, ung-
kap Tarsisius, sudah tidak ada lagi 
masalah anomali iklim. Artinya, alam 
sudah mendukung untuk bisa 
menghasilkan bahan baku yang 
bagus. Selain itu, pemetaan 

varietas pun sudah semakin baik bila 
dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya. 

Dengan metode pembibitan Bud 
Chips, misalnya, maka kebutuhan 
akan bibit yang berkualitas akan 
terpenuhi. Sehingga peluang untuk 
mendapatkan bahan baku yang ber-
kualitas pun semakin besar. “Tapi 
perlu diingat, masih ada ancaman 
untuk bahan baku karena bahan baku 
itu sifatnya bergerak,” ujarnya. 

Tarsisius menyatakan setelah uji 
kelayakan giling dilakukan di semua 
pabrik gula, maka penilaian terhadap 
performa pabrik-pabrik pun mulai 
bisa terlihat dan terbaca. Sehingga, 
treatment baru bisa dirumuskan bagi 
pabrik yang performanya kurang 
maupun pabrik yang performanya 
bagus. 

Adakah penambahan investasi un-
tuk alat di bidang off  farm pada musim 
giling 2012 ini? Tarsisius mengung-
kapkan memang di dalam RKAP off  
farm telah ada. Namun, tidak semua 
yang ada di RKAP bisa diterapkan 
semuanya. Alat-alat yang ada saat ini 
sudah sangat membantu proses pro-
duksi. 

Ia menambahkan dengan ada-
nya perubahan pemberian 

wewenang dari Menteri Ne-
gara BUMN kepada komis-
aris dan direksi maka bisa 

mempercepat proses-proses 
administrasi yang dibutuhkan 

untuk mempercepat revitalisasi 
off  farm. 
Dulu, katanya, semua keputusan 

harus melalui menteri, yang untuk 
administrasi bisa membutuhkan 
waktu lama mengingat di kemente-
rian begitu banyak dokumen yang 
harus mendapatkan persetujuan dari 
menteri. 

“Namun kebijakan baru ini, komisa-
ris dan direksi sudah bisa memutuskan 

Kreativitas Sangat Bergantung pada 
Tingginya RKAP

SAJIAN UTAMA
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 Ir Tarsisius Sutaryanto MM, 
Direktur Produksi PTPN X

foto: joko kristiono
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sehingga bisa diputuskan. Kalau dulu 
membutuhkan waktu delapan bulan, 
misalnya, sekarang hanya enam bulan 
saja,” ujar dia yang juga lulusan Magis-
ter Manajemen Uniga Malang.

Di bidang off  farm, sambung Tar-
sisius, sudah ada road map sehingga 
sudah tidak ada permasalahan yang 
mengganggu. Pada tahun 2011 lalu, 
total gula yang dihasilkan adalah 89,5 
persen. Untuk musin giling 2012, pi-
haknya menargetkan bisa mencapai 
95 persen hingga 105 persen.

MeMBuAT LisTrik
Pada musim giling 2011 tar-

getnya adalah zero residu atau 
nol penggunaan bahan bakar 
residu. Maka untuk musim 
giling tahun ini, targetnya 
adalah kelebihan bagas atau 
ampas tebu. Bagas bisa di-
manfaatkan untuk pembang-
kit listrik dan diharapkan se-
mua pabrik gula mulai belajar 
membuat listrik.

“Untuk listrik, targetnya 
adalah menjual listrik mes-
kipun hanya satu mega saja. 
Yang penting bukan berapa 
mega kita menjual listrik, yang paling 
penting adanya upaya dan kreativitas 
untuk membuat dan menjual listrik,” 
kata pria yang mengaku mengawali 
karir sebagai pembantu sinder ini. 

Ia melihat ada empat pabrik gula 
yang memiliki potensi besar untuk 
membuat dan menjual listrik dalam 
waktu dekat ini. Keempat pabrik gula 
tersebut adalah PG Gempolkrep (Mo-
jokerto), PG Ngadirejo (Kediri), PG 
Tjoekir (Jombang) dan PG Pesantren 
Baru (Kediri).

Selain belajar membuat dan men-

jual listrik, pada musim giling tahun 
ini, Tarsisius juga mulai mencoba 
sistem penilaian rendemen dengan 
menggunakan sistem core sampling. 
Sistem ini menggunakan alat seperti 
bor yang akan menggambil sampling 
nira tebu yang masih berada di dalam 
truk. 

Nira yang sudah diambil di dalam 
tebu di atas truk dikirim ke bagian 
penilaian rendemen. Sehingga, nilai 
rendemen per truk akan bisa diketa-
hui secara pasti. Selama ini penilaian 
rendemen dilakukan dengan sistem 
NPP yaitu perasan nira pada gilingan 

satu. “Untuk awal giling, sistem core 
sampling akan digunakan di PG Nga-
direjo. Selain pabrik, petani di ling-
kungan Ngadirejo pun sudah siap,” 
ujarnya. 

Rencananya, di tengah musim gil-
ing akan ditambahkan lagi di empat 
pabrik gula. Sehingga pada musim 
giling 2012 ini, PTPN X memiliki lima 
buah mesin core sampling untuk ren-
demen. “Satu mesin core sampling 
harganya mencapai Rp 5 milliar,” se-
but dia.

Tidak hanya on farm dan off  farm 

saja, Tarsisius juga mulai melakukan 
pembenahan di bidang sumber daya 
manusia (SDM). Dengan menunjuk 
satu orang untuk membuat tim yang 
bertugas mengawasi dan memberi 
pendampingan bagi karyawan-kary-
awan yang semangat kerjanya meng-
alami penurunan. 

“Kalau di sekolah itu guru BK 
(Bimbingan dan Konseling), yang 
bertugas melakukan pendampingan 
bagi siswa-siswa bermasalah. Mulai 
tahun 2012 ini, kami sudah menem-
patkan tenaga khusus untuk melaku-
kan hal itu,” ungkapnya.

Tarsisius menceritakan, ke-
beradaan tenaga khusus ini 
melakukan pengamatan ke-
pada seluruh karyawan. Bila 
petugas khusus ini melihat 
dan menemukan karyawan 
yang kinerjanya menurun bah-
kan berpotensi untuk mempe-
ngaruhi semangat kerja kar-
yawan lainnya, maka petugas 
khusus inilah yang menegur, 
menggali informasi hingga 
mengembalikan motivasi ser-
ta semangat kerjanya lagi. 

“Ya, kami pernah menemui 
karyawan yang berusaha mempe-
ngaruhi karyawan lain dengan dalih 
kerja keras atau kerja santai hasilnya 
sama. Karena para pejabat puncak ti-
dak memiliki waktu untuk mengurus 
sikap karyawan seperti ini, maka ke-
beradaan tenaga khusus itulah yang 
akan menangani,” papar dia.

Tarsisius berdalih, kalau kepala bi-
dang atau kepala urusan ikut mengu-
rusi masalah motivasi dan kinerja 
ba wahannya yang seperti di atas, dikha-
watirkan tugas-tugas pokok lainnya bisa 
terganggu dan terhambat.siska Prestiwati

”Kalau RKAP tinggi maka usaha 
untuk mencapai RKAP juga 

tinggi. Bahkan, bisa dikatakan 
semakin tinggi RKAP maka 

kreativitas juga akan semakin 
tinggi. Sebab, berbagai usaha 
untuk mencapai RKAP akan 
dilakukan. Itulah pentingnya 

RKAP tinggi.”
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Performa Gemilang, PTPN X
Tak Mengenal Anomali Iklim

SAJIAN UTAMA
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KeTIKa  PT Perkebunan Nusantara 
yang bergerak di industri gula mau-
pun pabrik gula milik swasta men-
geluhkan anomali iklim, sebaliknya 
tidak demikian bagi PT Perkebunan 
Nusantara X (Persero). PTPN X justru 
menunjukkan kinerja dan performa 
yang gemilang di musim giling 2011 
lalu. Bahkan tingkat produksi dan 
rendemennya jauh di atas PTPN gula 
lainnya dan pabrik gula swasta.

Berkaitan dengan hal itu, Direktur 
Utama PTPN X, Ir Subiyono MMA, 
mengatakan tahun 2011 kinerja PTPN 
X cukup bagus walaupun tidak sesuai 
dengan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP).  Target RKAP 
adalah 500 ton, tetapi PTPN X hanya 
mampu mencapai 490 ton. Dengan 
rendemen rata-rata mencapai 7,95 
persen atau hampir 8 
persen.

“Dibanding-
kan dengan 
PTPN lain, 
PTPN X sangat 

bagus. Produksi dan rendemen kami 
bahkan bisa mengalahkan pabrik 
swasta, kami hanya kalah dengan PT 
Sugar Grup. Namun produksi kami 
masih bisa mencapai 6,30 ton perhek-
tar,” ungkap Subiyono ditemui di ru-
ang kerjanya di Kantor Direksi PTPN 
X Jalan Jembatan Merah nomor 3 – 11 
Surabaya. 

Subiyono mengungkapkan, ketika 
semua pihak mengeluhkan anomali 
iklim yang mengganggu produk-
tivitas pabrik gula sejak tahun 2009 
silam, namun bagi internal PTPN X 
masalah anomali iklim seperti yang 
dikeluhkan sesama PTPN gula tidak 
pernah ditemui. 

“PTPN X tidak pernah ada masalah 
anomali iklim. Kami selalu melawan 
pada kondisi itu. Sejak awal, kami se-
lalu menegaskan tidak ada anomali 

iklim sehingga image anomali iklim 
pun bisa diruntuhkan,” papar 
dia. 

Bagusnya kinerja di tahun 
2011, sambung Subiyono, tidak 
lain karena kerja keras sumber 

daya manusia (SDM) PTPN X. Di-
harapkan, tahun 2012, PTPN X mini-
mal harus bisa mempertahankannya. 
Tetapi  Subiyono terus menegaskan 
agar ada peningkatan kinerja. Oleh 
karenanya, sejak awal persiapan-per-
siapan sudah demikian ketatnya di-
lakukan, baik di bidang on farm mau-
pun off  farm. “Kami terus memonitor 
seluruh persiapan baik di SDM, on 
farm dan off  farm,” ujar pria yang per-
nah meraih penghargaan Satya Len-
cana Karya Satya XX tahun 2001.

Subiyono menambahkan, di musim 
giling 2011 lalu, dirinya juga sangat 
puas dengan efi siensi penggunaan 
bahan bakar yang berhasil diterapkan 
oleh seluruh karyawan di pabrik gula. 
Data PTPN X menyebutkan penggu-
naan bahan bakar tahun 2008 menca-
pai Rp 102 miliar. Ketatnya program 
efi siensi bahan bakar yang diterap-
kan ternyata berhasil. 
Berangsur-angsur 
biaya untuk bahan 
bakar di pabrik 
gula mengala-

Ir Subiyono MMA
Direktur Utama PTPN X

”PTPN X tidak pernah 
ada masalah anomali 

iklim. Kami selalu 
melawan pada kondisi 

itu. Sejak awal, kami 
selalu menegaskan 

tidak ada anomali 
iklim sehingga image 

anomali iklim pun bisa 
diruntuhkan.”
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mi penurunan. 
Pada musim giling 2009, biaya ba-

han bakar hanya Rp 50 miliar, menu-
run 50  persen lebih dibandingkan 
tahun 2008. Begitu pula pada 2010 
menurun lagi dan hanya sebesar Rp 
30 miliar. “Efisiensi bahan bakar se-
makin tampak di tahun 2011, yang 
hanya Rp 8 miliar. Bahkan, tahun ini 
kami berencana membuat dan men-
jual listrik,” ujar Subiyono dengan 
sebentuk senyum di wajahnya.

ANAk PerusAhAAN BAru
 Keberhasilan-keberhasilan PTPN 

X pada tahun-tahun sebelumnya me-
rupakan modal bagi perbaikan dan 
peningkatan kinerja. Apalagi di tahun 
2012 ini, PTPN X memiliki banyak 
pekerjaan yang tidak kalah berat dan 
membutuhkan tenaga serta perhatian 
yang jauh lebih besar.

“Tahun 2012, kami akan memben-
tuk tiga anak perusahaan baru, yakni 
pabrik bioethanol, anak perusahaan 
rumah sakit dan anak perusahaan 
untuk Pabrik Gula (PG) Takalar, PG 
Bone dan PG Camming,” ungkap 
mantan Kepala Dinas Perkebunan 
Jawa Timur ini. 

Pembentukan anak perusahaan ru-
mah sakit, jelas Subiyono, merupakan 
upaya agar SDM yang ada di rumah 
sakit lebih leluasa dalam melakukan 
berbagai upaya pengembangan bisnis 
yang tepat. Ini mengingat bisnis ru-
mah sakit di Indonesia semakin ketat. 
“Tapi tahun 2012 ini, gula masih 
menjadi bisnis utama kami, meski di 
tahun ini pula kami mulai melakukan 
diversifikasi pabrik bioethanol,” tutur 
Subiyono. 

Subiyono memaparkan prospek 
bioethanol ke depan sangat bagus. 
Saat ini, keresahan masyarakat mulai 
tampak dengan kebijakan pemerin-
tah dalam pengurangan subsidi pre-
mium. Semua kendaraan khususnya 

roda empat milik pribadi diharuskan 
menggunakan pertamax. “Peluang 
ini kami tangkap, dengan adanya 
bioethanol sebagai energi terbarukan 
memiliki peluang yang sangat ba-
gus,” ujarnya. 

Biothanol, lanjutnya, merupakan 
langkah ke depan yang sudah diper-
siapkan PTPN X. Hal ini mengingat 
pemerintah akan selalu melakukan 
intervensi terhadap harga gula bila 
harga gula mulai tinggi. Tentu hal 
tersebut akan berdampak pada tinggi 
rendahnya keuntungan yang diper-
oleh oleh PTPN X. “Sedangkan di 
bioethanol, pemerintah tidak akan 
bisa mengintervensi harga, sebab 
bioethanol akan terus meluncur dan 
akan masuk dalam pasar internasio-
nal yang bergerak terus,” imbuh dia.

Begitu pula dengan penanganan 
terhadap PG Takalar, PG Bone dan 
PG Camming, ia mengungkapkan, 
PTPN X memberi perhatian lebih un-
tuk penanganan ketiga pabrik yang 
berada di Sulawesi tersebut. Dengan 
HGU yang luasnya kurang lebih 15 
ribu hektar, PTPN X fokus pada pe-
nanganan on farm, mulai pembibitan, 
pengolahan lahan yang bisa memberi 
dampak pada peningkatan rendemen 
serta sistem tebang angkut yang akan 
digunakan pada musim giling tahun 
2012.

“Memang penanganan PG di Su-
lawesi dan PG di Jawa berbeda. Kalau 
di Sulawesi yang perlu ditangai ada-
lah on farm-nya. Kalau di Jawa adalah 
off farm-nya karena tebu di Jawa lebih 
banyak dari petani,” katanya. 

Ditambahkan, HGU PG Taka-
lar, TG Bone dan PG Camming juga 
dipersiapkan menghadapi tantangan 
ke depan. Ini mengingat bahan baku 
yaitu tebu di Jawa merupakan ba-
han bergerak. Selain itu, PG di Jawa 
harus bisa memberi nilai tambah bagi 
petani, bila petani sudah merasa bah-

wa tebu tidak bisa lagi memberi nilai 
tambah, maka petani bisa beralih ke 
komoditi lain yang bisa memberikan 
nilai tambah lebih. 

“Oleh karenanya, kami terus mem-
perbaiki off farm di Jawa agar terus 
bisa memberikan nilai tambah bagi 
petani. Khusus HGU Sulawesi, kami 
akan memaksimalkan on farm dengan 
memanfaatkan lahan yang ada, tidak 
boleh ada sejengkal tanah yang tidak 
dimanfaatkan,” ujar Subiyono. 

Penanganan masalah off farm atau 
pabrik merupakan masalah yang 
mudah. Misal, adanya kerusakan di 
mesin boiler atau pipa, maka hari 
itu PTPN X bisa membeli dan segera 
menggantikannya dengan yang baru. 
“Meskipun off farm-nya bagus tapi on 
farm-nya kurang, maka yang terjadi 
adalah idle capacity (kapasitas men-
ganggur) yang bisa membuat keru-
gian,” akunya. 

Subiyono mengungkapkan ujung-
ujungnya adalah SDM. Maka, PTPN 
X menyiapkan dan menata SDM yang 
dimilikinya dengan sebaik-baiknya. 
“Bagaimana SDM akan kreatif dan 
bisa bekerja keras bila kesejahter-
aannya tidak dijamin. Maka direksi 
PTPN X selalu memperhatikan kese-
jahteraan melalui pemberian insentif, 
jaminan kesehatan, pemberian bonus 
serta promosi bagi mereka yang ber-
prestasi,” kata dia. 

Pendirian ketiga anak perusa-
haan--pabrik bioethanol, rumah 
sakit dan PG Takalar, PG Bone dan 
PG Camming-- merupakan kerja 
keras dari SDM PTPN X. Kendati 
banyak pihak yang mengajak ker-
jasama dalam membangun ketiga 
anak perusahaan tersebut, direksi 
tidak terlalu gegabah menerimanya. 
Sebab, direksi melihat SDM yang 
dimiliki PTPN X sudah memiliki ke-
mampuan, keahlian dan berpenga-
laman. siska Prestiwati
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DIReKTUR  Pemasaran dan Peren-
canaan Pengembangan PTPN X, Drs 
H Budi Hidayat, mengatakan, selama 
ini untuk penjualan gula sudah 
ada perjanjian jasa keagenan antara 
PTPN X (Persero) dengan Perum 
Bulog.Penjualan melalui Bulog ini 
sangat berdampak pada berkurang-
nya keuntungan yang diperoleh oleh 
PTPN X. 

“Kualitas gula PTPN X bervariasi, 
ada yang bagus dan ada yang kurang 
bagus. Agar semua gula terjual, kami 
menawarkan gula dengan komposisi 
70 persen gula kualitas bagus dan 
30 persen gula berkualitas kurang,” 
kata Budi, ditemui di ruang kerjanya.

Budi menambahkan selain men-
jual dengan komposisi 70 persen 
banding 30 persen, pihaknya juga 
membuat skala harga berdasarkan 
jumlah pembelian. Semakin besar 
jumlah pembelian maka harga juga 
semakin murah. “Tentunya harga 
untuk 1.000 kg dengan 2.000 kg 
secara progresif akan berbeda,” 

ungkapnya. 
Dengan sistem yang sudah di-

terapkan tersebut, sambung Budi, 
semua gula yang diproduksi PTPN X 
habis terjual. Selain menjual melalui 
Bulog, PTPN X juga menjual hasil 
produksi gulanya ke beberapa kota 
di luar Pulau Jawa.

“Kebutuhan gula di Jatim 
berkisar 40 ribu ton per bu-
lan. Untuk tahun 2011, kami 
menjual kurang lebih 156 ribu 
ton,” ungkapnya. 

Rata-rata HPP gula di 
PTPN X adalah Rp 5.630/ kg. 
Harga ini jauh lebih tinggi 
bila dibandingkan dengan 
gula yang diproduksi oleh PT 
Sugar Grup yang hanya Rp 
3.000/kg. Perbedaan 
harga dasar 

gula ini tidak lain karena jumlah 
karyawan serta teknologi off  farm 
di PT Sugar Grup yang merupakan 
pabrik baru sudah menggunakan 
mesin modern dan sedikit jumlah 
karyawannya.

“Di tahun 2012 ini, jika mandatory 

Dongkrak Penjualan Gula dengan

’Trading House’

SAJIAN UTAMA

Ada berbagai cara atau kiat dalam berjualan. Salah satunya dilakukan PT 
Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam mendongkrak penjualan gula, 
dengan menerapkan sistem trading house. Mereka berharap sistem yang 
rencananya diterapkan tahun 2012 ini bisa mendatangkan keuntungan lebih 
besar bagi perusahaan berplat merah tersebut.
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Drs. H. Budi Hidayat
Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan PTPN X
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untuk penjualan gula melalui Bulog 
tidak ada, kami berencana menjajaki 
sistem penjualan dengan metode 
trading house,” ungkapnya. 

Dengan metode trading house, 
ungkap Budi, diharapkan bisa men-
dongkrak penjualan gula, sehingga 
keuntungan gula bisa lebih besar 
dibandingkan dengan penjualan 
melalui Bulog. Namun, Budi enggan 
memaparkan lebih lanjut perihal me-
tode trading house ini. “Sistem trading 
house masih kami pelajari dan satu 
pabrik saja yang akan diterapkan 
sistem ini,” katanya.

Budi menjelaskan secara kualitas, 
gula milik PTPN X lebih bagus bila 
dibandingkan dengan kualitas gula 
yang dihasilkan oleh PTPN gula 
lainnya. Namun, sayangnya PTPN 
X belum memproduksi gula dengan 
kualitas premium. “Gula kualitas 
premium ini memiliki pasar sendiri. 
PTPN X juga akan mencoba sistem 
penjualan retail,” ungkapnya. 

Selama ini pabrik gula milik PTPN 
X sudah banyak yang melakukan-
nya, namun kemasannya masih yang 

biasa-biasa saja. “Kajiannya sudah 
dibuat, tinggal implementasinya 
saja. Rencananya mau buat sendiri 
dan belum perlu untuk bekerja sama 
dengan pihak lain,” tutur dia.

Tidak hanya gula, sistem pen-
jualan tembakau di tahun 2012 
ini juga mengalami perubahan. 
Diharapkan dengan adanya kepas-
tian pembelian tembakau ini bisa 
mengurangi kerugian yang dialami 
oleh PTPN X. “Tahun 2011 untuk 
stok akhir tembakau sebesar Rp 200 
miliar,” sebutnya. 

Hal itu antara lain disebabkan 
oleh pembeli tembakau hanya 
membeli tembakau kualitas bagus. 
Sedang untuk tembakau yang kuali-
tas sedikit di bawah kualitas bagus, 
mereka tidak mau membelinya. “Ka-
lau pun mau membeli, maka selisih 
harganya sangat berbeda jauh. Misal-
nya untuk yang kualitas bagus dibeli 
dengan harga 50 euro, maka yang 
kualitas tidak bagus hanya dihargai 
1 euro saja,” ujar alumnus Fakultas 
Ekonomi Universitas Airlangga ini. 

Ia menjelaskan tahun 2012 ini, 

PTPN X berhasil ‘memaksa’ para 
pembeli untuk semua hasil panen 
tembakau dengan harga sesuai pasar. 
Selama ini mereka hanya mau mem-
beli dengan kenaikan dua persen 
setiap tahun berdasarkan infl asi yang 
terjadi di Eropa. “Kami memaksa 
mereka untuk membeli semuanya. 
Kalau tidak, maka kami mengancam 
tidak akan menanam tembakau,” 
ungkapnya. 

Karena pihak pembeli mem-
butuhkan tembakau untuk bahan 
cerutu, ungkap Budi, maka pembeli 
mau menyetujui permintaan PTPN 
X. Meskipun masih ada beberapa 
pembeli yang kurang setuju dengan 
persyaratan yang diajukan PTPN X 
ini. 

Selain melakukan perubahan per-
janjian dengan pembeli, PTPN X juga 
mulai mengembangkan tembakau 
virginia di Bojonegoro untuk pasar 
lokal. “Pasar tembakau virginia ini 
cukup besar, bahkan pembeli dari 
China sudah tertarik untuk mem-
beli tembakau virginia kami,” ujar 
dia.siska Prestiwati
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“sistem trading house masih kami 
pelajari dan satu pabrik saja yang 

akan diterapkan sistem ini.”



54
PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

KISAH SUKSES

Sepuluh Pabrik Gula Raih Proper Biru

No. Nama PG BuMN rendemen efektif

1 PTPN X  Pesantren Baru 8.55

2 PTPN X  Ngadirejo 8.38

3 PTPN X  Modjopanggoong 8.37

4 PTPN X  Tjoekir 7.97

5 PTPN X  Djombang Baru 7.93

6 PTPN X  Kremboong 7.92

7 PTPN X  Toelangan 7.84

8 PTPN X  Assembagoes 7.80

9 PTPN X  Lestari 7.60

10 PTPN XI  Meritjan 7.60 

10 tertinGGi renDeMen efektif  PG MiLik BUMn se-inDonesiA 

9 PTPN X  Lestari 7.60

10 PTPN XI  Meritjan 7.60 
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Prestasi demi prestasi terus 
dicapai PT Perkebunan 
Nusantara X (Persero). 
Kali ini sebanyak sepuluh 
pabrik gula (PG) milik 
PTPN X meraih peringkat 
Proper Biru, program 
penilaian peringkat 
kinerja perusahaan dalam 
pengelolaan lingkungan 
periode 2010 – 2011.

peROleHan  Proper Biru dari Ke-
menterian Lingkungan Hidup (KLH) 
ini merupakan hasil penilaian atas 
upaya-upaya pabrik gula milik PTPN 
X dalam hal penaatan terha-
dap peraturan lingkungan 
hidup dan menjaga kelestar-
ian lingkungan. 

Dikonfi rmasi hal ini, 
Kepala Urusan Teknologi 
dan Lingkungan PTPN X, 
Marshal G. Patt iasina, S.Sos, 
mengatakan, sejak adanya 
program proper yang dikem-
bangkan Kementrian Ling-
kungan Hidup, sejumlah 
pabrik gula milik PTPN X 
yang berada di sepanjang 
daerah aliran Sungai Brantas, 
diikutkan program tersebut. 
Kinerja penaatan yang dini-
lai dalam proper mencakup penaatan 
terhadap pengendalian pencemaran 
air, udara, pengelolaan limbah B3, 
dan penerapan Amdal (Analisis Me-
ngenai Dampak Lingkungan). 

“Penanganan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang baik dan 
berkelanjutan merupakan salah satu 
komitmen dan kepedulian manaje-
men PTPN X dalam upaya ikut me-
lestarikan lingkungan di sekitar PG. 

Sehingga jika ada kerusakan per-
alatan pabrik yang berdampak pada 
pencemaran lingkungan maka harus 
segera dibenahi. Berapa pun biayan-
ya. Bahkan bila perlu menghentikan 
operasional pabrik sementara sampai 
perbaikan peralatan selesai dilaku-
kan. Demikian instruksi Direktur 
Produksi, Ir T Sutaryanto, MM,” kata 
Marshal. 

Sebelum tahun 2010, penilaian 
proper dilakukan terhadap 8 (dela-
pan) unit pabrik gula milik PTPN 
X. Hasil penilaian propernya adalah 
7 (tujuh) pabrik gula memperoleh 
peringkat proper biru dan 1 (satu) 
pabrik gula memperoleh pering-
kat proper merah yakni Pabrik Gula 
Djombang Baru. Dengan melakukan 
upaya-upaya perbaikan sarana dan 

prasarana limbah cair, udara, dan 
pengelolaan B3, maka pada penilai-
an proper tahun 2011 PG Djombang 
Baru berhasil memperoleh peringkat 
proper biru. 

Dalam penilaian proper tahun 
2011, 4 (empat) pabrik gula yakni PG 
Watoetoelis, Kremboong, Toelangan, 
dan Unit Bobbin diikutsertakan da-
lam penilaian proper sehingga men-
jadi 11 (sebelas) unit pabrik gula dan 

1 (satu) unit Bobbin. Hasil penilaian 
propernya adalah 10 (sepuluh) pabrik 
gula memperoleh peringkat proper 
biru, Pabrik Gula Watoetoelis dan 
Unit Bobbin memperoleh peringkat 
proper merah.

“Predikat proper merah bukan 
berarti unit produksi tersebut tidak 
melakukan upaya-upaya perbaikan, 
namun seperti PG Watoetoelis dalam 
2 (dua) tahun ini telah melakukan in-
vestasi peralatan dan rehabilitasi unit 
limbah, demikian juga dengan Unit 
Bobbin,” jelasnya.

Marshal menyebutkan, tahun 2012 
ini manajemen PTPN X menargetkan 
semua pabrik gula harus memper-
oleh peringkat proper biru, bahkan 
PG Modjopanggoong dan PG Pesan-
tren Baru diharapkan mempersiap-

kan pengelolaan lingkung-
annya agar bisa memperoleh 
peringkat Proper Hijau.

Untuk memperoleh pe-
ringkat Proper Hijau maka 
perusahaan harus melaku-
kan upaya-upaya pengelo-
laan lingkungan lebih dari 
yang dipersyaratkan dalam 
peraturan meliputi penera-
pan sistem manajemen ling-
kungan, pemanfaatan limbah 
dan konservasi sumber daya, 
dan pelaksanaan kegiatan 
pengembangan masyarakat 
(commmunity development). 
Penilaian ini dapat mengu-

kur penerapan CSR (Corporate Social 
Responsibility). 

Seperti diketahui, di seluruh In-
donesia ada 1.002 perusahaan yang 
sudah mengikuti penilaian proper. 
Peringkat Emas berjumlah 5 peru-
sahaan (0.5 %), Hijau berjumlah 106 
perusahaan (10.7%), Biru 552 perusa-
haan (55.5%), Merah 283 perusahaan 
(28.4%) dan Hitam 49 perusahaan ( 
4.9%).  siska Prestiwati
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KISAH SUKSES

Rendemen Tertinggi
adalah

 SDM

SUKSES RENDEMEN PG PESANTREN BARU

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) sukses 
menempatkan sembilan pabrik gula (PG) masuk 

10 besar pencapaian rendemen tertinggi pada 
musim giling tahun 2011. keberadaan sembilan 

PG tersebut dari total 52 pabrik gula yang berada 
di bawah naungan Badan usaha Milik Negara 

(BuMN) se-indonesia. 
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peMUnCaK  dari peraih tende-
men efektif tertinggi yang mencapai 
8,55 berhasil direngkuh PG Pesantren 
Baru yang berlokasi di Jl Mauni 334, 
Desa Pesantren, Kabupaten Kediri, 
Jawa Timur. Keberhasilan PG Pesan-
tren Baru pada musim giling Tahun 
2011 tidak terlepas dari komitmen 
serta kerja keras para karyawannya. 

Dikonfi rmasi soal keberhasilannya 
itu Administratur PG Pesantren Baru, 
Ir H Moch Sulton MM, mengatakan, 
sejak dulu pabrik gula perlu penera-
pan teknologi gula dan itu berlaku 
mutlak serta tidak boleh ditawar. 
“Kalau sudah ukurannya, ya harus 
dikerjakan sesuai dengan ukuran. Ti-
dak boleh ditawar lagi. Teknologi gula 
ini harus dilakukan sesuai dengan 
aturan sejak dari proses awal hingga 
proses akhir,” ungkap Sulton ditemui 
di ruang kerjanya di Kediri.

Lebih jauh suami Cahyo Wuri Han-
dayani ini menjelaskan, proses awal 
dari teknologi tebu adalah teknologi 
on farm lalu berlanjut ke teknologi 
off  farm. Perpaduan keduanya harus 
selalu berjalan sesuai dengan aturan 
yang sudah ditetapkan karena kedua 
teknologi tersebut saling berkaitan. 
Untuk bisa menjalankan aturan yang 
sudah ada, sangat ditentukan oleh 
komitmen serta kepatuhan sumber 
daya manusia (SDM)-nya. 

“Rendemen tertinggi adalah SDM. 

Bila SDM-nya memiliki komitmen 
serta kesadaran akan pentingnya me-
matuhi dan menjalankan teknologi 
gula yang sudah ditetapkan, maka 
hasilnya akan sesuai dengan yang 
diharapkan bahkan bisa lebih,” ujar 
ayah dari tiga orang putra dan 2 
orang putri ini. 

Sulton mengakui untuk mening-
katkan komitmen serta semangat para 
karyawan tidaklah mudah. Hal ini 
mengingat manusia adalah makhluk 
yang dinamis dan selalu berkembang.  
Maka dirinya pun terus melakukan 
berbagai cara untuk meningkatkan 
kualitas SDM. 

Dalam upaya meningkatkan sema-
ngat serta komitmen karyawannya, 
Sulton mendatangkan tokoh motiva-
tor yaitu Johan Yan dengan metode 
Total Quality Management (TQM). 
“Selain mendatangkan motivator, 
saya juga melakukan pendekatan 
dengan cara membuka komunikasi 
seluas-luasnya dengan para karya-
wan,” ujarnya.

Sebagai pimpinan tertinggi di PG 
Pesantren Baru, Sulton berharap dan 
berusaha merangkul semua kary-
awannya. Ia selalu berusaha untuk 
dekat dan menyediakan waktu yang 
cukup banyak bagi karyawan yang 
ingin berkonsultasi kepadanya. Bah-
kan, setiap karyawan bisa langsung 
menghubungi ponselnya. 

“Nomor handphone saya sudah di-
ketahui seluruh karyawan dan me-
reka bisa setiap saat mengontak saya. 

Namun, saya sudah menegaskan 
untuk mengirim SMS (short mes-
sage service) dulu dengan menu-
lis nama dan bagian apa.  Kalau 
saya tidak repot atau sedang 

tidak rapat, biasanya saya yang 
langsung menelepon si pengirim 

SMS tersebut,” ungkapnya. 

Pendekatan di Lapangan sepakbola
Tak hanya melayani melalui tele-

pon, kata Sulton, hampir seluruh kar-
yawan sudah mengetahui bila ingin 
berbincang dengan dirinya dalam 
waktu yang cukup lama, maka mere-
ka bisa datang saat latihan sepakbola. 
Ia selalu menyempatkan diri datang 
dan menyaksikan para karyawan 
yang berlatih sepakbola atau latihan 
olahraga lainnya yang memang sa-
rana dan prasarana olahraga sudah 
disediakan di lingkungan pabrik. 
“Sudah banyak karyawan yang 
curhat (mencurahkan hati) ke saya, 
mulai dari masalah pekerjaan hingga 
masalah pribadi mereka,” kata peng-
hobi olahraga sepakbola ini. 

Meskipun selalu meluangkan 
waktu untuk mendengar keluh kesah 
karyawan, namun Sulton selalu ber-
kata lugas dan tegas. Ia tidak pernah 
memberikan harapan terlalu tinggi 
kepada karyawan. “Bila ada masu-
kan dari karyawan, saya akan lang-
sung bicara bisa kalau memang bisa 
dan akan bicara tidak kalau memang 
masalah itu tidak bisa dilakukan. Se-
hingga, karyawan pun bisa bekerja 
dengan senang hati karena apa yang 
mungkin selama ini menjadi ganjalan 
sudah disampaikan dan diperhati-
kan,” papar dia.

Ada kesamaan dan persamaan visi 
misi serta kuatnya semangat serta 
komitmen seluruh karyawan. Sulton 
menjelaskan pihaknya menekankan 
kepada seluruh karyawan di semua 
unit untuk mengerjakan tugas sesu-
ai dengan satuan operasional (SOP) 
yang sudah diterapkan oleh kantor 
direksi.

Sulton memaparkan proses awal 
teknologi tebu berasal dari on farm, 
yang jumlah tebu milik petani lebih 
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banyak dari jumlah tebu sendiri. Agar 
aturan di teknologi tebu bisa betul-
betul diterapkan, ia dibantu para 
sinder serta petugas lapangan untuk 
bersama-sama memberi pengertian 
kepada para petani.

Khususnya masa tebang tebu, 
misalnya, tebu masuk dalam masa 
tebang awal, maka petani harus ber-
sedia menebang tebu mereka pada 
masa awal giling. “Memang tidak 
mudah untuk mengatur petani. Agar 
teknologi tebu betul-betul bisa dite-
rapkan, saya pun bersikap tegas de-
ngan petani,” tegasnya. 

Dalam artian, bila petani tidak 
mengikuti aturan teknologi tebu 
maka pihaknya tidak akan menerima 
tebu dari petani yang bersangkutan. 
Bila tidak bersikap tegas, dikhawa-
tirkan sikap petani bisa mengganggu 
kelancaran proses giling di pabrik. 

“Awalnya petani menolak. Saya 
sudah tekankan ke sinder dan petu-
gas lapangan untuk terus melakukan 
pendekatan serta memberitahukan 
keuntungan yang akan mereka dapat. 
Alhamdulillah, akhirnya petani pun 
bersedia memenuhi aturan dan me-
reka pun bisa menikmati keuntungan 
dari hasil panennya karena rendemen 
kami tinggi,” ungkapnya. 

TerBAik dALAM 10 TAhuN TerAkhir
Di bidang off  farm, Sulton terus 

menginstruksikan adanya evaluasi di 
setiap unit setiap kali pergantian shift. 
Hal ini diterapkan tidak lain agar 
proses produksi lancar serta bila ada 
kerusakan atau permasalahan di se-
tiap unit bisa terdeteksi dan sesegera 
mungkin diperbaiki dan diatasi.

Ditemui di tempat yang sama, 
Ajunct FC PG Pesantren Baru, Budi 
Cahyono, SP, mengatakan, masa gil-
ing 2011 merupakan performa terbaik 
PG Pesantren Baru pada 10 tahun 
terakhir. Selama musim giling tidak 
banyak kerusakan serta gangguan 
yang berarti. Hal ini tidak lain karena 
persiapan sebelum masa giling yang 
sangat bagus serta perhatian pimpin-
an yang sangat besar. 

“Sejak masa giling tahun 2011, Ad-
ministratur sudah tidak memfungsi-

kan emplasmen yang ada di kantor 
administrasi. Semua tebu yang masuk 
langsung dikirim ke emplasmen 
pabrik,” kata Budi. Keputusan ini di-
lakukan, sambung Budi, agar semua 
tebu yang masuk terkumpul dalam 
satu tempat sehingga lebih memu-
dahkan proses produksi. Selain itu, 
petani juga mulai menerapkan masa 
tebang angkut sesuai dengan aturan. 
Tebu yang boleh masuk ke emplase-
men harus memenuhi standar BSM 
yaitu bersih, segar dan manis. 

“Pada masa giling tahun 2011 
merupakan kapasitas terbaik sejak 
10 tahun terakhir. Bila sebelumnya 
kapasitas hanya 5400 tcd maka pada 
tahun 2011 kapasitas mencapai 5700 
tcd,” kata dia. 

Sedang di sisi off  farm, Budi me-
nambahkan, jam berhenti produksi 
kurang dari 5 persen. Angka ini di 
bawah toleransi jam berhenti yang 
telah ditetapkan di RKAP yaitu 6 per-
sen. Menurunnya jam berhenti selama 
proses produksi selama 180 hari terse-
but tidak lain karena kesiapan mesin 
maupun SDM sebelum memasuki 
masa giling sangat bagus. Sehingga 
kerusakan tidak banyak terjadi, bila 
pun ada kerusakan maka mesin ca-
dangan yang sudah siap digunakan. 
Selain itu, para karyawan sudah ce-
pat dan tanggap dalam memperbaiki 
mesin. 

Masih menurut Budi, pada masa 
giling 2011, tidak ada investasi untuk 
alat di PG Pesantren Baru. Pihaknya 
menekankan pada penerapan ha-
sil evaluasi masa giling tahun 2010. 
Antara lain cleaning di sisi uap, yaitu 
pembersihan badan penguapan 
dan pan masakan. Tujuan 
cleaning tidak lain agar ada-
nya endapan yang terjadi 
bisa segera dihilangkan 
dan  tidak menganggu 
proses selanjutnya. 

“Selain melaku-
kan cleaning, kami 
juga melakukan 
imbibisi yaitu 
pemberian air pa-
nas pada ampas 
gilingan 4 sebe-

lum ke gilingan 5. Tujuannya mening-
katkan temperatur yang biasanya 70 
®C menjadi 90 ® C yang ternyata bisa 
menjadi saving energy,” lanjut dia.

Kecuali itu, pada masa giling 2011 
ini Adm PG Pesantren Baru juga sa-
ngat memperhatikan spray ponds. 
Untuk kali pertama, di spray ponds 
ditempatkan empat tenaga khusus 
yang dibagi dalam 3 shift yang ber-
tugas memantau dan membersihkan 
lubang-lubang pipa. “Keempat tena-
ga khusus ini bukan karyawan pabrik. 
Meskipun baru kali pertama, namun 
manfaat adanya tenaga khusus ini sa-
ngat besar,” tuturnya.

Budi menjelaskan spray ponds me-
rupakan proses pendinginan air usai 
proses produksi. Bila proses pendi-
nginan air terganggu maka air yang 
akan digunakan kembali ini masih 
memiliki temperatur tinggi yang jus-
tru bisa merusak proses produksi.

“Yang jelas keberhasilan PG Pe-
santren Baru tidak lepas dari peran 
Adm yang memiliki perhatian lebih 
dengan sering masuk ke pabrik, se-
ring ngobrol dengan bawahan serta 
cepat merespon keluhan bawahan,” 
ujarnya.siska Prestiwati
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STaF Pengolahan PG Pesantren 
Baru, Hari Susiyanto, ST mengata-
kan, di PG Pesantren Baru meng-
alami kesulitan dalam memenuhi 
kebutuhan akan air proses pada bu-
lan Agustus, karena debit air Sungai 
Kresek yang sangat jauh berkurang. 
Padahal pada bulan tersebut kebutu-
han air proses terutama kebutuhan 
akan air injeksi dari Sungai Kresek 
diperlukan dalam jumlah yang besar. 

“Selain jumlah debit air Sungai 
Kresek yang minim, kami harus 
berebut air sungai dengan petani 
dan PT Keong Nusantara Abadi,” 
ungkap Hari ditemui di kantor 
administrasi PG Pesantren Baru yang 
berkedudukan di Jl. Mauni 334 Desa 
Pesantren Kediri, Jawa Timur.

Untuk menyiasati karena debit air 
yang sangat kecil tersebut,  pihaknya 
menerapkan metode close loop yaitu 
tidak mengeluarkan air sama sekali 
atau tidak membuang air sama seka-
li, di mana air jatuhan di-treatment 
lagi dengan unit spray pond agar 
air jatuhan kondensor tersebut bisa 
dingin dan dapat digunakan kembali 
sebagai air injeksi. 

Untuk memenuhi kebutuhan air 
injeksi PG Pesantren Baru juga 

me-recycle kembali effl  uent 
IPAL sebagai air injeksi 

yang sebelumnya telah 
dilakukan treatment 

terlebih dahulu agar 
memenuhi baku 

mutu. 
Agar 
kualitas 
atau baku 
mutu 
air bisa 

tercapai, sambung Hari, pihaknya 
memaksimalkan seluruh proses yang 
ada di unit IPAL. Selain itu, pihak-
nya juga sesegera mungkin melaku-
kan perbaikan terhadap segala 
kebocoran di mesin pabrik agar tidak 
sampai masuk ke saluran IPAL. 

“Pada tahun 2011 yang lalu, kami 
melakukan penambahan unit aerator 
sebanyak 13 unit yang semula sudah 
ada 8 unit aerator, sehingga jumlah 
aerator yang ada saat ini sebanyak 21 
unit,” kata dia.

Masih menurut Hari, penambahan 
unit aerator berfungsi untuk mem-
berikan oksigen pada kolam IPAL 
sehingga bakteri yang ada di kolam 
IPAL bisa hidup. Kecuali itu mend-
egradasi polutan yang ada di dalam 
kolam IPAL sehingga dihasilkan air 
effl  uent yang memenuhi baku mutu. 
Dengan adanya penambahan unit 
air ratur, baku mutu air yang ada 
di kolam IPAL nilainya jauh lebih 
rendah dibandingkan dengan baku 
mutu yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah. 

Menurut SK Gubernur,  baku 
mutu COD untuk IPAL ditetapkan 
sebesar 100 ppm maksimal, sedang 
di PG Pesantren Baku mutu COD 
yang tercapai antara 60 ppm hingga 
80 ppm. Selain itu, ungkap Hari, 
pihaknya juga menggunakan tana-
man air yaitu eceng gondok untuk 
mengurangi dan menurunkan kadar 
COD. Baku mutu di kolam IPAL 
sudah jauh dibawah ketentuan yang 
sudah ditetapkan pemerintah, hal 
itu bisa dibuktikan dengan hidup-
nya berbagai jenis ikan yang sengaja 
dibudidayakan di dalam kolam IPAL 
tersebut.

STaF Pengolahan PG Pesantren 
Baru, Hari Susiyanto, ST mengata-

tercapai, sambung Hari, pihaknya 
memaksimalkan seluruh proses yang 

Tiga Kali Proper Biru,
2012 Incar Proper Hijau 

 PG PESANTREN BARU

KISAH SUKSES

Selama tiga tahun 
berturut-turut, Pabrik 

Gula (PG) Pesantren Baru 
meraih proper biru dari 

Kementerian Lingkungan 
Hidup (KLH). Tidak puas 
mendapatkan predikat 
biru, tahun 2012 ini PG 

milik PT Perkebunan 
Nusantara X (Persero) 

ini terus melakukan 
pembenahan untuk 

menaikkan predikat biru 
menjadi predikat hijau.
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Hari Susiyanto, ST
Staf Pengolahan PG Pesantren Baru
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 “Agar masyarakat tidak takut 
dengan limbah kami, maka beberapa 
kali kami telah menggelar lomba 
pancing ikan. Hal ini menunjukkan 
air limbah di kolam IPAL kami su-
dah ‘sehat’ dan aman,” tuturnya. 

Selain limbah cair, Hari men-
jelaskan untuk limbah udara. PG 
Pesantren Baru cerobong asap sudah 
dilengkapi dengan wet scraber 
yang berfungsi untuk menangkap 
partikel-partikel halus yang terikut 
pada gas cerobong dengan meng-
gunakan spray air. Sehingga, partikel 
halus tersebut mengendap di dalam 
penampungan kolam abu dan udara 
yang keluar dari cerobong sudah 
terbebas dari polutan.

Sedang untuk limbah padat yaitu 
blotong telah kami manfaatkan 
untuk pupuk kompos oleh unit 
pengolahan pupuk di Penataran 
Jengkol, sedang untuk ampas tebu, 
kami manfaatkan untuk bahan bakar 
stasiun boiler,” jelas Hari. 

Kelebihan ampas tebu akan 
dikirim ke pabrik gula sesaudara 
yang kekurangan ampas tebu seba-
gai bahan bakar. Selain diberikan 

ke pabrik gula saudara,  kelebihan 
ampas tebu juga bisa dijual ke pabrik 
kertas. 

Limbah Kimia B3 yang terda-
pat pada proses penjernihan nira/ 
mascuite di laboratorium yaitu 
kandungan  load acetat atau (Pb) ac-
etat. “Namun saat ini bahan tersebut 
sudah kami gantikan dengan bahan 
produksi  dari P3GI yaitu form A 
dan form B yang sudah dinyatakan 
bebas dari B3,” jelasnya.

Hari menambahkan, untuk men-
dapatkan proper hijau, PG Pesantren 
Baru melakukan berbagai persiapan 
antara lain upaya mensertifi kasi 
perusahaan. Ini kaitannya dengan 
manajemen mutu  ISO 9001  dan 
ISO 14001 untuk manajemen ling-
kungan. Saat ini PG Pesantren Baru 
sedang mendapatkan pendampingan 
untuk mendapatkan kedua sertifi kat 
ISO tersebut. “Sesuai dengan ISO, 
kami pun sedang melakukan tertib 
administrasi pada setiap unit bagian 
dimana setiap tindakan akan dicatat 
secara tertib,” ujarnya. 

Pihak PG Pesantren Baru, imbuh 
Hari, juga sedang melakukan mana-

jemen sampah. Dengan cara memilih 
dan memilah antara sampah basah 
dan sampah kering. Juga  mulai 
menerapkan kawasan bebas rokok 
di area pabrik. “Selain itu, kami juga 
semakin gencar melakukan tugas 
Company Social Responsibility (CSR) 
yang juga menjadi syarat untuk 
menuju proper hijau,” ujarnya.

Khusus untuk program CSR, 
kata Hari, PG Pesantren Baru telah 
melakukan berbagai kepedulian 
kepada masyarakat sekitar pabrik, 
mulai dari pemberian pelatihan 
keterampilan kemandirian. Ini agar 
masyarakat sekitar yang mendapat 
pelatihan bisa memulai membuat 
usaha seperti pelatihan budidaya 
jamur, usaha keterampilan perbaik-
an AC, sablon, memasak bagi para 
pemudi dan semuanya, yang hingga 
kini telah menunjukkan hasil. 

Selain itu pembangunan sarana 
jalan (paving), pemberian sumba-
ngan beberapa pompa air di rumah – 
rumah warga sekitar, santunan anak 
– anak yatim piatu yang merupakan 
kegiatan rutin, dan masih banyak 
yang lain.Siska Prestiwati

 Fasilitas IPAL, 
mengantar PG Pesantren 
Baru meraih proper hijau.
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PENGEMBANGAN

April 2012
Pembangunan

Tangki Fermentor dan
Tangki Storage Tuntas

BIOETHANOL

aKHIR  2011 lalu, PT Perkebunan 
Nusantara X (Persero) sudah me-
mulai pembangunan fi sik pabrik 
bioethanol. Pabrik yang berada di sisi 
timur Pabrik Gula (PG) Gempolkrep, 
Mojokerto ini sedang dalam tahap 
pembangunan untuk area fermenta-
si. Ditargetkan pembangunan tangki 
fermentor dan tangki storage atau 
tangki penyimpanan yang menjadi 
bagian utama area fermentasi tuntas 
pada akhir April 2012.

Asisten Manajer Enjinering Proyek 
Pembangunan Pabrik Bioethanol, 
Edwin Risananto, mengatakan pem-
bangunan pabrik bioethanol dimulai 
sejak Oktober lalu, setelah peman-
cangan tiang pertama (fi rst pilling) 
diresmikan oleh Direktur Produksi, 
Ir. Tarsisius Sutaryanto, MM, pada 14 
Oktober 2011 lalu. Pada tahap perta-
ma pembangunan pabrik ini adalah 
membangun area fermentasi dengan 
luas area 48 meter x 55 meter. 

“Pembangunan seluruh area 
fermentasi ditargetkan selesai pada 
Oktober 2012, namun  khusus untuk 
pembangunan tangki fermentor dan 
tangki storage ditargetkan tuntas 
pada April tahun ini,” kata Edwin 
ditemui di Kecamatan Gedeg. Pabrik 
ini bukan pabrik bioethanol pertama 
yang berdiri di Jawa, Proyek Pemba-
ngunan Pabrikur ada PT Molindo, 
PT Ethanol Ceria Abadi dan lain-lain, 
yang sudah berdiri sebelum pabrik 
ethanol PTPN X.

Edwin menjelaskan, fokus pem-
bangunan saat ini, adalah memba-
ngun empat tangki fermentor dan 
dua tangki storage. Pembangunan 
keenam tangki berdiamater tujuh 
meter tersebut langsung diawasi oleh 
Kazuya Nakano, supervisor dari Sap-
poro Enginering (SEG) Jepang. 

Di tempat yang sama, Staf Meka-
nikal Proyek Pembangunan Pabrik 
Bioethanol, Puji Setiyawan, meng-
ungkapkan, material  untuk tangki 
fermentor dan tangki storage lang-
sung didatangkan dari Jepang, yaitu 
plat stainless steel SUS 304. Ukuran 
tersebut memiliki chemical resistance 
terhadap bahan baku pabrik bioetha-
nol (molasses) yang memiliki derajat 
keasaman kurang dari tujuh. 
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“Plat stainless steel 
tersebut diimpor dari 
Jepang berupa lembaran. 
Kemudian pembuatan 
tangki dikerjakan di 
sini (lokasi pabrik, red) 
dengan tenaga kerja 
Indonesia yang langsung 
diawasi dan dibimbing 
oleh tenaga kerja asal 
Jepang,” ujar Puji. 

Selain mengawasi 
pembuatan tangki, sam-
bung Puji, Nakano juga 
mengawasi pekerjaan 
bangunan pondasi untuk 
sepuluh tangki tersebut 
(enam fermentor dan 
empat storage ). Setiap bangunan 
pondasi rata-rata memiliki keting-
gian ± 54,250 meter dpl (dari permu-
kaan laut), terdapat 21 (dua puluh 
satu) titik tiang pancang.

“Untuk tangki fermentor maupun 
tangki storage, keduanya memiliki 
diameter tujuh meter dengan keting-
gian tangki dari Top of  Concrete 
(TOC) kurang lebih 15,5 meter,” 
sebut dia. Masih menurut Puji, 
meskipun kedua jenis tangki memi-
liki diameter dan tinggi yang sama, 
namun kapasitas keduanya berbeda. 
Kapasitas tangki fermentor adalah 
290 m3 sedangkan untuk tangki stor-
age memiliki daya tampung sebesar 

440 m3. 
“Selain pembangunan fi sik 

kesepuluh tangki tersebut, fokus 
pembangunan pada tahap awal ini 
juga termasuk pembuatan saluran 
yang menghubungkan tangki peny-
impanan tetes milik PG Gempolkrep 
ke Tangki Molasses Service Tank,” 
papar dia. 

Sementara itu, Staf Proses & 
Limbah Proyek Pembangunan Pabrik 
Bioethanol, Dimas Eko Prasetyo, me-
nambahkan, hambatan yang ditemui 
pada proses pendirian keenam tang-
ki di area fermentasi adalah cuaca, 
karena proses pengecoran bangunan 
pondasi tidak akan bisa dilakukan 
bila hujan turun. 

“Walaupun saat ini 
musim hujan, namun 
kami harus menyele-
saikan pembangunan 
tepat waktu. Untuk 
menyelesaikan pem-
bangunan pondasi, 
kami memang ber-
lomba dengan hujan. 
Bahkan, pengecoran 
pernah dilakukan pada 
jam 8 malam, karena 
siang hari hujan turun 
sehari penuh,” kenang 
Dimas. 

Selain faktor hujan, 
Dimas menambahkan, 
tidak ada hambatan 

lain yang berarti. Sebab, Personel En-
jinering Proyek Pembangunan Pabrik 
Ethanol telah mempersiapkan dan 
melakukan tugas dengan baik, selain 
itu konsultan dari Jepang juga sangat 
koperatif. “Semua bahan pemba-
ngunan berasal dari dalam negeri, 
kecuali untuk bahan plat tangki yang 
langsung didatangkan dari Jepang,” 
jelas dia.

Untuk diketahui, Pabrik Bio-
ethanol direncanakan berdiri di atas 
lahan seluas enam hektar. dengan 
menyerap tenaga kerja yang berasal 
dari masyarakat di sekitar pabrik se-
banyak 50 (lima puluh) orang. siska 

Prestiwati
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Metode Bud Chips 

Hasilkan Bibit 
Berkualitas

PENGEMBANGAN
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Pada musim tanam tahun ini, PT Perkebunan Nusantara X (Persero) mulai 
menerapkan sistem penanaman bibit dengan metode bud chips. diharapkan melalui 
metode bud chips yang diadopsi dari kolombia tersebut bisa menghasilkan bibit 
yang murni, sehat, bebas dari hama serta memiliki daya tumbuh yang bagus.
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Kepala  Seksi Varietas dan Budi-
da ya Pusat Penelitian Gula PT 
Per ke bunan Nusantara X (Persero), 
Na nik Setyaningsih, mengatakan, 
me to de bud chips memang memiliki 
per bedaan yang cukup besar dengan 
metode konvensional atau yang biasa 
disebut dengan metode bagal. 

Bila pada metode bagal, yang 
dijadikan bibit ada dua mata dan 
ditanam langsung di lahan kebun 
bibit, maka untuk metode bud chips 
bahan bibit adalah satu mata dengan 
perlakuan khusus. Untuk mendapat-
kan satu mata, maka ruas bibit harus 
dibor dengan diameter 2,2 cm hingga 
2,5 cm.

“Perlakukan khusus dilakukan 
diharapkan agar diperoleh bibit 

yang murni, sehat, bebas dari hama 
serta memiliki daya tumbuh yang 
maksimal,” ungkap Nanik ditemui 
di Pusat Penelitian Gula di Djengkol, 
Kediri. 

Nanik menerangkan pemotongan 
satu mata bertujuan meningkatkan 
efisiensi penggunaan bibit serta 
meningkatkan daya kecambah dan 
pertunasan setelah melalui per-
lakuan-perlakuan tertentu, sehingga, 
saat dipindah ke lahan atau ke kebun 
akan keluar anakan secara serempak.

“Agar bibit  bud chips benar-benar 
sehat dan terbebas dari jamur, bakteri 
serta agar tidak terjamah oleh hewan-
hewan pengganggu lainnya dengan 
cara dirawat dengan hot water treat-
ment dan dicelupkan dalam seed treat-

ment,” tutur perempuan asal Solo ini.
Seed treatment, sambung Nanik, 

terdiri dari unsur fungisida, insek-
tisida, bakterisida dan ZPT dengan 
konsentrasi atau dosis sesuai dengan 
petunjuk teknis yang sudah ada. 
Kemudian, bibit bud chips yang 
sudah melalui proses seed treatment 
tersebut ditiriskan. “Usai ditiriskan, 
tahap berikutnya adalah sortasi atau 
melakukan pemilihan dan pemisa-
han dari mata bibit bud chips yang 
sehat atau yang rusak,” ujar ibu dua 
orang putra ini.

MediA TANAM
Nanik menjelaskan usai melaku-

kan serangkaian tahapan untuk bibit 
bud chips, tahap selanjutnya adalah 
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menyediakan media tanamnya. Me-
dia tanam terdiri atas pasir, kompos 
dan tanah dengan komposisi 1 : 1 : 
1. “Media tanam tersebut kemudian 
disterilisasi dengan pemanasan 
steam bersuhu 100 derajat C selama 
satu jam,” ujar wanita berjilbab ini.

Selanjutnya, ungkap Nanik, dibuat 
bedengan untuk persemaian yang 
beralaskan plastik. Tujuannya, tidak 
lain agar tanah yang sudah dister-
ilisasi tidak tercampur dengan tanah 
dan akar tidak menembus tanah. 
Kemudian, bibit bud chips tersebut 
ditanam di bedengan dengan kerapa-
tan berjarak 2 (dua) cm. Posisi mata 
di atas dengan tertutup tanah tipis 
kurang lebih 0,5 cm. “Kalau metode 
bagal, ditanam dengan posisi  mata 
miring, metode bud chips mata bera-
da di atas,” kata dia.

Selama kurang lebih sepuluh hari, 
bud chips ditanam di bedengan. 
Setelah sepuluh hari maka akan 
mulai keluar tunas sepanjang lima 
sampai sepuluh cm. Setelah tunas 
tumbuh, maka tunas yang sudah 
membuka daunnya tersebut satu 
persatu diambil dan dipindahkan ke 
dalam pottray. 

Di dalam pottray juga telah diisi 
dengan tanah yang sudah di-steam.  
Saat bibit bud chips berada di pot-
tray  diusahakan tidak terlalu subur. 
Hal ini dimaksudkan agar tidak 
terjadi proses pertumbuhan meman-
jang yang berlebihan dan  tana-
man cenderung seperti dikerdilkan 
sehingga terjadi proses penumpukan 
ruas-ruas yang rapat. Hal ini dimak-
sudkan agar ketika dipindahkan ke 
lahan pertumbuhan anakan akan 
serempak. 

Untuk pengairan dianjurkan  
menggunakan mini sprinkler  atau 
manual dengan “gembor” setiap hari 
atau sesuai dengan kondisi. Pemupu-
kan dalam pottray dilakukan 2 kali.  
“Setelah berumur 2 hingga 2,5 bulan, 
bibit bud chips dalam pottray siap 
dipindahkan ke lahan atau kebun,” 
papar dia.

Dibandingkan dengan metode 
bagal, jelas Nanik, kualitas bibit pada 
metode bud chips lebih  terjamin. 
Sebab, metode bud chips  sudah 
melalui beberapa tahapan perlakuan 
perawatan.siska Prestiwati
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DeMI meningkatkan produktivitas 
gula, pT perkebunan nusantara X (per-
sero) mulai melakukan revitalisasi di bi-
dang on farm maupun off  farm. program 
revitalisasi on farm harus dimulai dari 
kualitas bibit tebu. Dan dalam rangka 
menyediakan bibit tebu yang berkuali-
tas, pTpn X mulai menerapkan sistem 
pembibitan dengan metode bud chips 
yang diadopsi dari Kolombia. 

Kepala Bidang (Kabid) penelitian 
pTpn X, gunawan Budiarto, mengata-
kan, selama 10 tahun terakhir, kebun bi-
bit untuk pabrik gula dan petani secara 
kualitas dan kuantitas tidak terpenuhi, 
sehingga petani banyak menggunakan 
bibit yang asal usul dan kualitas tidak 
standar. “Tidak terpenuninya kuanti-
tas dan kualitas bibit tebu dipengaruhi 
banyak faktor, antara lain kesulitan pe-
ngadaan lahan dan tidak terjaganya ke-
murnian dan kesehatan bibit ” ungkap 
gunawan.

Mengingat saat ini nilai sewa lahan 
untuk kebun bibit sudah relatif mahal, 
maka petani juga menilai bahwa mengu-
sahakan kebun bibit kurang ekonomis. 
“Untuk mengatasi masalah tersebut, pada 
musim tanam tahun 2011 ini, kami mulai 
menerapkan sistem penanaman dengan 
metode bud chips sebagai proses awal re-
vitalisasi on farm,” kata gunawan.

gunawan menjelaskan, pembibitan 
dengan metode bud chips, sebenarnya 
sudah dilaksanakan sejak beberapa ta-
hun terakhir. namun itu baru terbatas 
pada skala percobaan serta untuk keper-
luan pengembangan varietas saja. 

“Setelah melakukan studi banding ke 
Brazil dan Kolombia tepatnya di pusat 
penelitian Cenicana di Cali-Colombia, 
yang sudah menerapkan pembibitan 
metode bud chips, menginspirasi dan 
memicu kami untuk mengimplentasikan 
hal tersebut dalam skala komersial,” tu-
rur dia.

Seperti yang diketahui, produktivitas 
gula tertinggi di dunia adalah di Kolombia 
dengan rata-rata produktivitas mencapai 
13,6 ton perhektar. angka ini jauh bila di-
bandingkan dengan produktivitas pTpn X 
yang masih sekitar 7,2 ton perhektar.

Masih menurut gunawan, meskipun 
baru kali pertama metode bud chips di-

laksanakan, tetapi kebijakan direksi me-
mutuskan agar sebelas pabrik gula, dua 
areal pengembangan yaitu di Madura, 
Tuban dan Bojonegoro serta pusat pene-
litian untuk bersama-sama melakukan 
metode tersebut. 

“penyusunan SOp (standar operasio-
nal perusahaan) metode bud chips sudah 
disusun oleh Bidang penelitian. namun 
perkembangan di lapangan dengan kon-
disi lahan dan lingkungan yang berbeda 
maka timbul banyak pengalaman untuk 
mengatasi permasalahan yang ada,” ung-
kapnya. 

Untuk tukar menukar informasi dan 
menyempurnakan SOp yang ada maka 
telah diadakan Workshop dengan tema 
pembibitan dan penanaman Bud Chip 
pada tanggal 23 Desember 2011 di Kediri. 
Kegiatan tersebut merupakan agenda 
tahunan yang biasa disebut dengan isti-
lah gelar teknologi untuk  menampilkan 
hasil penelitian dari puslit maupun best 
practice dari pabrik gula dan kebun tem-
bakau.

“Khusus untuk tahun 2011, kami me-
nekankan pada bud chips, selain untuk 
kembali mensosialisasikan metode bud 
chips, workshops ini juga bertujuan un-
tuk penyempurnaan SOp bud chips,” te-
gasnya. 

gunawan menjelaskan, dibandingkan 
dengan metode lama yaitu metode bagal, 
sistem pembibitan dengan metode bud 
chips ini lebih banyak keuntungannya, 
antara lain percepatan penakaran bibit. 
“Untuk metode bagal penakarannya 1 : 
8, sedang untuk metode bud chips pena-
karannya 1 : 50,” sebut dia.

Selain itu, metode bud chips juga 
akan diperoleh bibit yang sehat sehingga 
memiliki daya tumbuh dan pertunasan 
yang tinggi. Bibit yang dihasilkan mela-
lui metode bud chips ini lebih terjaga 
dari hama penyakit serta menghemat 
area, sehingga tidak perlu sewa lahan da-
lam jumlah besar. 

“Karena metode bud chips ini pem-
buatannya bisa dilakukan di halaman 
rumah atau memanfaatkan pekarangan 
yang kosong, sehingga mudah dilaksana-
kan oleh petani sendiri dengan pengawa-
lan petugas pabrik gula,” ujar dia.siska 

Prestiwati

DeMI meningkatkan produktivitas 
gula, pT perkebunan nusantara X (per-

laksanakan, tetapi kebijakan direksi me-
mutuskan agar sebelas pabrik gula, dua 

Awali Revitalisasi On Farm dengan Bud Chips
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DI tahap awal, dari pemetaan yang 
dilakukan, PTPN X  membidik dua 
kabupaten yaitu Sampang dan Bang-
kalan sebagai pilot project menghidup-
kan tanaman tebu di Madura. Di 
Sampang, dari hasil pemetaan yang 
dilakukan PTPN X dari total luasan 
122.510 ha, setidaknya ada 106.571,476 
ha lahan yang potensial untuk ditan-
ami tebu. 

Di tahap awal, di musim tanam 
2011 sasaran yang dibidik di Kabupa-
tan Sampang yang memiliki 13 keca-
matan dan 63 desa baru sekitar 710 ha 
yang dibidik.  Sedangkan di Bangka-
lan yang memiliki 17 kecamatan dan 
72 desa dengan luasan lahan 130.525, 
lahan yang potensial ada 55.549, 250 
ha. Dari luasan lahan tersebut, di ta-
hap awal PTPN X membidik 640,20 
ha untuk ditanami tebu pada musim 
tanam 2011. 

Secara keseluruhan di Madura ada 
lahan seluas 60 ribu hektar yang po-
tensial untuk ditanami tebu. Potensi di 
sana memang sangat besar karena total 
luas lahan yang dimiliki PTPN X saat 

ini saja ada 70.130 ribu. ”Seandainya 
bisa tergarap semua, tentu potensinya 
sangat besar,” kata Kepala Bidang Per-
encanaan Produksi PTPN X (Persero), 
Drs H DD. Poerwantono MM. 

Sesuai target, hingga akhir 2011 
seharusnya bisa tergarap lahan seluas 
1.300 ha. Namun sayangnya, karena 
adanya beberapa hambatan akhirnya 
hingga saat ini baru tertanami 236,42 
ha. Di musim tanam 2011-2012, PTPN 
X menyediakan bibit KBD seluas 64,8 
ha dengan tujuh jenis tebu yaitu PS 
862, PS 881, VMC 7616, PSJT 941, Ki-
dang Kencono, PS 864 dan Bulu La-
wang. 

Dari lahan pembibitan, pertengah-
an Desember 2011 lalu, sudah masuk 
ke masa tanam dan baru akan dipanen 
pada September-Oktober tahun 2012 
ini karena semua bibit yang diguna-
kan merupakan jenis masak lambat. 

Dede – panggilan akrab DD Poer-
wantono-- mengatakan, setidaknya 
ada tiga kesulitan yang masih men-
jadi kendala dalam pengembangan 
Madura. Ketiganya yaitu alat, infra-

struktur dan budaya.
”Istilahnya, untuk maju ‘perang’ di 

Madura ini kamu butuh senjata. Senja-
tanya, jika ingin mengejar target yang 
ditetapkan, mau tidak mau harus me-
kanisasi dengan penyediaan alat-alat 
termasuk traktor,” lanjutnya. 

Untuk menggarap wilayah Madu-
ra setidaknya dibutuhkan 15-20 buah 
traktor. Ia menyadari memenuhi ke-
butuhan ini memang tidak mudah 
dan tidak murah. Harga satu unit 
traktor saat ini sekitar Rp500 juta. 
Itu pun untuk Madura tidak mencu-
kupi karena dengan kondisi tanah 
yang ada harus menggunakan traktor 
berkekuatan di atas 110 HP (Horse 
Power) yang berharga Rp750 juta. 
Itu belum termasuk emplemen yang 
berharga antara Rp100 hingga Rp150 
juta.

Mengolah tanah di Madura me-
mang tidak mudah karena tingkat 
salinitasnya tinggi. Sebagai daerah 
yang dekat dengan laut, tanah Madu-
ra memiliki kandungan garam tinggi. 
Karena itu, meskipun sudah menda-

Butuh ’Senjata’ untuk Olah Madura
Cita-cita PT Perkebunan Nusantara X (Persero) menjadikan Madura sebagai lumbung 

tebu ternyata tidak begitu saja bisa diraih. Ada banyak jalan yang harus dilalui. 
Persiapannya pun membutuhkan dukungan agar harapan tersebut bisa tercapai.
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Kepala Bidang Perencanaan 

Produksi PTPN X (Persero)
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patkan lahan tidak bisa langsung di-
tanami begitu saja, tetapi harus mela-
lui proses pengolahan tanah terlebih 
dahulu. Kondisi ini tentu membu-
tuhkan cost lebih. Belum lagi masalah 
bibit. Bibit yang ditanam di Madura 
harus tahan terhadap salinitas tinggi.  

PerLu dukuNGAN sdM
Selain itu, pengembangan Madura 

juga masih membutuhkan dukungan 
SDM, yang saat ini masih dirasa terba-
tas. Di Madura dibutuhkan satu Kepala 
Tanaman, satu Sinder Kebun Kepala 
(SKK), enam Sinder Kebun Wilayah 
(SKW) dan enam Mandor PTRI serta 
tiga PTRI untuk masing-masing SKW 
terbagi pada dua Kabupaten. 

Bicara mengenai infrastruktur, 
Dede mengatakan pihaknya tidak 
bisa berbuat banyak karena meru-
pakan kewenangan dari pemerintah 
daerah. Infrastruktur yang sampai 
saat ini masih dirasa kesulitan untuk 
dipenuhi adalah drainase dan irigasi. 
Tebu bisa jadi adalah jenis tanaman 
yang pemeliharaannya gampang-
gampang susah. Masalah air merupa-
kan masalah yang krusial bagi tebu.

Untuk meningkatkan produk-
tivitas dalam hal volume produksi, 
masalah air harus dikelola dengan te-
pat. Sedangkan untuk mendapatkan 
rendemen tinggi bisa didapatkan dari 
sinar matahari. “Dan wilayah Madu-
ra sekali lagi memiliki potensi untuk 
mendapatkan tebu dengan kualitas, 
dalam artian rendemen tinggi ka-
rena kaya dengan sinar matahari,” 

ujarnya. 
Sebelumnya petani juga mengeluh-

kan kebutuhan sumur bor. Di wilayah 
Sampang yang memiliki luasan la-
han tebu 710 ha saja dibutuhkan 284 
sumur bor, belum lagi pompa air un-
tuk menarik air ke permukaan lahan.  
Sampai sekarang, memenuhi kebutu-
han air petani membuat sumur bor 
sendiri, dengan biaya sekitar Rp3 juta 
yang hanya cukup untuk keperluan 
tanah seluas 2,5 ha. Jika pemerintah 
daerah bisa membantu separuh saja 
maka sudah membantu meringankan 
beban petani.

Yang terakhir masalah kultur. 
Masyarakat Madura bisa dikatakan 
belum terlalu ‘akrab’dengan tebu. Se-
lama ini mereka lebih mengenal jag-
ung, kacang atau bahkan tembakau. 
Karena itu tidak sedikit dari mereka 
yang belum percaya bahwa tebu 
memiliki prospek yang menggembi-
rakan.  ”Mereka belum terbiasa me-
nanam tebu. Karena itu mereka ingin 
melihat petani yang lain yang sudah 
berhasil. Kalau di sana sudah ada 
yang berhasil dari menanam tebu, 
baru yang lain akan berbondong-
bondong ikut,” terang Dede. 

Menyikapi kekhawatiran tersebut, 
Dede beserta timnya saat sosialisasi 
ke warga memperkenalkan GPS. De-
ngan menggunakan GPS, petani di-
yakinkan bahwa batas tanah mereka 
tidak akan hilang. Bahkan nanti jika 
mereka sudah tidak lagi menanam 
tebu, maka batas tersebut masih bisa 
dikembalikan. 

Dengan beragamnya tingkat pen-
didikan petani, memang belum se-
mua bisa menerima pemahaman dan 
teknologi baru yang disampaikan, 
tapi sosialisasi terutama pendekatan 
ke pemuka masyarakat tetap dilaku-
kan. Sebagai perbandingan, akhir Juli 
petani-petani tebu di Madura juga 
akan diajak melakukan kunjungan ke 
kebun PG Pesantren Baru Kediri. 

Dengan melihat langsung keberha-
silan petani tebu binaan PG Pesantren 
Baru, diharapkan mereka bisa lebih 
memahami sosialisasi yang dilaku-
kan. ”Kalau melihat langsung ‘kan 
lebih mudah menangkapnya. Tidak 
hanya di awang-awang,” kata Dede. 

Untuk menumbuhkan antusiasme 
petani, PTPN X memberrikan cost of 
living sebesar Rp1,5 - 2 juta untuk satu 
musim tanam. Belum lagi petani yang 
menggarap lahannya juga masih 
mendapat ongkos/hari sebesar Rp 30 
ribu untuk perempuan dan Rp50 ribu 
untuk laki-laki. 

Seperti diwartakan sebelumnya, 
setelah Bangkalan dan Sampang, 
PTPN X sebenarnya juga berniat 
merambah Sumenep dan Pameka-
san. Namun melihat perkembangan 
yang ada sekarang, Dede menyata-
kan dua wilayah tersebut baru akan 
digarap jika nanti sudah dibangun 1 
PG di Madura. Langkah ini dipilih 
karena lebih efi sien. Pembangunan 
PG direncakan bisa dilaksanakan di 
tahun ketiga dengan catatan luas ar-
eal tanam sudah mencapai 4000-5.000 
ha. sAP Jayanti
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SepeRTI  diketahui, setiap tahun 
PTPN X mendapatkan laba yang cu-
kup besar. Tidak heran bila prestasi 
direksi dan seluruh stafnya tersebut 
dibanggakan oleh para komisaris. 
Namun demikian, meski sudah 
banyak hal yang dilakukan oleh 
seluruh staf PTPN X, para komisaris 
berharap keberadaannya bisa lebih 
memberikan manfaat. 

“Saya sudah pernah menjabat 
komisaris di perusahaan- perusahaan 
lain, sehingga saya tahu bagaimana 
perusahaan yang sehat itu. Seju-

jurnya saya katakan saya 
sangat bangga karena 
PTPN X ini memiliki 
prestasi yang bagus dan 

membanggakan,” kata 
Komisaris Utama PTPN 
X,  Harbrinderjit Singh 

Dillon yang akrab disapa 
HS Dillon.
Tetapi dia menyatakan, 

keberadaan PTPN X harus bisa 
memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Masyarakat 
yang dimaksudkan oleh 
HS Dillon tidak hanya 
menyejahterakan karya-
wan serta petani yang su-
dah menjadi bagian dari 
kegiatan produksi PTPN 
X, namun lebih pada 
masyarakat secara luas. 

“Keberadaan unit 
kerja PTPN X harus bisa 
memberikan manfaat 
bagi masyarakat, mini-
mal masyarakat yang 
ada di sekitar lingku-
ngan unit kerja, tempat 
usaha tersebut berada,” 

ungkap pria yang 
lahir di Medan 

pada 23 April 
1945 tersebut.

Pemberian 
manfaat terse-

but, ungkap Dillon, tidak hanya dalam 
bentuk memberikan lapangan peker-
jaan bagi masyarakat sekitar. Namun 
lebih kepada bentuk kepedulian, 
yang bisa diwujudkan dalam bentuk 
membantu pembangunan sarana 
dan prasana di lingkungan unit kerja. 
Pemberian pelatihan keterampilan 
kepada masyarakat sekitar sehingga 
bisa memunculkan dan merangsang 
tumbuhnya pengusaha-pengusaha 
baru meskipun mungkin masih dalam 
skala kecil atau home industry. 

“Diharapkan, kepedulian PTPN X 
pada masyarakat khususnya ma-
syarakat di lingkungan sekitar unit 
kerja bisa meningkatkan taraf hidup 
masyarakat sekitar. Sehingga, bisa 
mengurangi tingkat kemiskinan di 
negari ini,” harapnya.

Selain berharap PTPN X lebih 
bermanfaat bagi masyarakat, HS Dil-
lon juga meminta agar direksi PTPN 
X terus melakukan upaya peningka-
tan kualitas sumber daya manusia 
(SDM). Sebab, SDM merupakan 
instrumen terpenting dalam sebuah 
pembangunan, baik itu pembangu-
nan suatu bangsa maupun pemba-
ngunan suatu perusahaan.

“Hanya SDM yang terampil 
dan berkualitas saja yang mampu 
menjawab tantangan ke depan,” 
ujarnya. Tantangan ke depan untuk 
usaha gula, tembakau serta rumah 
sakit tidaklah mudah. Oleh karena 
itu PTPN X harus mempersiapkan 
armadanya untuk siap menghadapi 
tantangan.

“Bila SDM telah siap menghadapi 
tantangan, maka performa perusa-
haan bisa semakin ditingkatkan. Itu 
semua akan berimbas pada perole-
han laba perusahaan, yang tentunya 
semakin besar laba perusahaan maka 
peluang serta kesempatan untuk 
berbagi dengan masyarakat sekitar 
akan semakin besar pula,” tutur dia. 
siska Prestiwati

HS Dillon: Harus Bermanfaat bagi Masyarakat
Kepedulian, perhatian 
dan bermanfaat pada 
masyarakat, terutama 

warga sekitar usaha atas 
keuntungan yang dicapai 

perusahaan, menjadi salah 
satu harapan Komisaris 
Utama PT Perkebunan 
Nusantara X (Persero), 

Harbrinderjit Singh Dillon.
lain, sehingga saya tahu bagaimana 
perusahaan yang sehat itu. Seju-

jurnya saya katakan saya jurnya saya katakan saya 
sangat bangga karena 
PTPN X ini memiliki 
prestasi yang bagus dan 

membanggakan,” kata 
Komisaris Utama PTPN 
X,  Harbrinderjit Singh 

Dillon yang akrab disapa 
HS Dillon.
Tetapi dia menyatakan, 

keberadaan PTPN X harus bisa 
memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Masyarakat 
yang dimaksudkan oleh 
HS Dillon tidak hanya 
menyejahterakan karya-
wan serta petani yang su-
dah menjadi bagian dari 
kegiatan produksi PTPN 
X, namun lebih pada 
masyarakat secara luas. 

“Keberadaan unit 
kerja PTPN X harus bisa 
memberikan manfaat 
bagi masyarakat, mini-
mal masyarakat yang 
ada di sekitar lingku-
ngan unit kerja, tempat 
usaha tersebut berada,” 

ungkap pria yang 
lahir di Medan 

pada 23 April 
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Tanpa terasa tahun 2011 telah 
meninggalkan kita, sekarang 

sudah masuk tahun 2012. Banyak  
sudah suka dan duka yang telah 

kita lalui dan jalani. Bencana, 
musibah dan ujian di bumi ini 
terjadi susul-menyusul, saling 

bergantian sepertinya tidak ingin 
ketinggalan. Entah itu berupa 
banjir, badai, longsor sampai 

tsunami serta musibah lainnya 
yang sangat mengerikan dan 

menakutkan seantero penduduk 
bumi ini dengan meninggalkan 

duka dan nestapa yang 
mendalam. 

Oleh : duduh sAdArAChMATOleh : duduh sAdArAChMAT
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Dengan  adanya musibah, bukan 
berarti kita untuk berhenti bergerak 
untuk maju, berputus asa mengha-
dapi keadaan,diam berpangku ta-
ngan meratapi kesedihan, sebaliknya 
kita harus  mampu menatap masa 
depan dengan meningkatkan kua-
litas kehidupan yang lebih baik dan 
bermakna.

Hari ini harus lebih baik dari hari 
kemarin, apabila hari ini lebih bu-
ruk dari hari kemarin kita termasuk 
golongan orang orang yang merugi. 
Bukankah kita tidak ingin termasuk 
golongan orang yang merugi? Itulah 
ajaran agama yang pernah kita dengar, 
semoga bisa memberikan motivasi, 
membakar semangat, untuk mengga-
pai  kehidupan yang lebih baik.

Rasanya belum lama penulis ‘leng-
ser’, dihitung-hitung ternyata sudah 
lima tahun lebih menjalani ‘hijrah’ 
menjadi seorang pensiunan, bukan 
waktu yang pendek dalam ukuran 
waktu dunia. Begitu cepatnya waktu 
berjalan berbarengan dengan bergulir-
nya hari,  bulan, tahun, tanpa disadari 
penulis setiap saat mengkonsumsi 
waktu. Tetapi sayang penulis dan se-
bagian  dari kita sering lalai pada ber-
jalannya waktu yang begitu berharga. 

Bersyukurlah kita masih  diin-
gatkan oleh Tuhan Maha Pencipta 
bahwa waktu terus berjalan seiring 
bertambahnya umur. Dengan tum-
buhnya uban dan tanggalnya gigi, 
dengan tulang-tulang  yang sudah 
tidak terasa kuat, badan lebih cepat  
capek,  sering menjadi pelupa. Itu 
merupakan tanda-tanda bertambah 
umur alias ketuaan yang telah da-
tang mengunjungi kita.

Ketika kita mendapat ucapan 
selamat ulang tahun, alhamdulil-
lah umur bertambah setahun, tetapi 
orang arif senantiasa mensikapinya 
dengan pemaknaan bahwa umur 
kita  telah berkurang satu tahun. Ajal 
telah mendekat satu  tahun entah ka-
pan ajal akan menjemput. Ketika ter-
ingat akan ungkapan bahwa di dunia 
ini tidak ada yang pasti kecuali pe-
rubahan, ketika itu pula bahwa kita 
disadarkan ada dimensi yang meng-
gerakkan dan mengadakan peruba-
han roda kehidupan ini yaitu waktu. 
Tetapi kita sering mengabaikan be-

tapa pentingnya waktu. 
Ketika kita memahami bahwa se-

tiap saat kita mengkonsumsi waktu 
tetapi  kita juga seringkali lupa ke-
pada yang memberi-Nya. Ketika kita 
diingatkan bahwa setiap saat kita 
menggunakan waktu, tapi kita juga 
seringkali tidak pernah bersyukur ke-
pada pemilik-Nya. Kita boleh meng-
konsumsinya tapi tidak bisa memi-
likinya, kita bisa menggunakannya 
tetapi tidak bisa menyimpannya. 

Ketika kita diingatkan oleh satu 
ungkapan bahwa waktu adalah 
uang, ketika itu pula kita memahami 
waktu begitu berharga, tetapi banyak 
di antara kita yang menghambur-
hamburkan, membuang buang  wak-
tu yang bernilai uang. Umur beserta  
kehidupan bagaikan sebuah peluru 
yang dikokang dari larasnya dan me-
lesat bersamaan dengan sang wak-
tu,.... tinggal bagaimana kita akan 
memanfaatkan waktu yang sudah 
disediakan.

Begitu  pentingnya  tentang wak-
tu, sampai Tuhan Yang Maha Agung 
bersumpah yang dicatat dalam al-
Qur’an, surah Al-‘ Ashr: “Demi ashr 
(waktu) semua manusia berada da-
lam suatu kerugian, kecuali orang-
orang yang beriman dan beramal 
saleh dan saling berwasiat dengan 
kebenaran dan dengan kesabaran.”

Dari firman di atas, dapat dipa-
hami bahwa mereka yang termasuk 
dalam golongan yang merugi ada-
lah yang tidak memanfaatkan waktu 
untuk kebaikan dan kebenaran serta 
kerugiannya baru disadari setelah 
terlambat. Sedangkan mereka yang 
tidak mengalami kerugian adalah 
mereka yang senantiasa memahami 
dan mengamalkan kebenaran, saling 
nasihat-menasihati tentang kebe-
naran serta mereka yang senantiasa 
sabar untuk mengerjakan dan men-
gajarkan kebenaran.

 Dalam konteks kehidupan sehari-
hari surah  Al-Ashr ini juga mensir-
atkan bahwa kita  dituntut untuk 
memanfaatkan waktu dalam rangka 
bekerja keras dan benar sehingga 
makna dari mengisi waktu kehidu-
pan itu bisa diperoleh. Dengan be-
kerja keras dan benar tentu ini juga 
bukti sebagai tanda bersyukur kepa-

da Tuhan Yang Kuasa. 
Berkaitan dengan waktu dan 

umur, penulis teringat pada sebuah 
dialog seorang kakek dengan se-
orang penguasa pada zaman dinasti 
Bani Abbas. 

“Berapa umur kakek?” tanya sang 
penguasa. 

“Sepuluh tahun,” jawab sang 
kakek. 

“Jangan berolok-olok, sergah sang 
penguasa” . 

“Benar Tuan, umurku baru sepu-
luh tahun. Enampuluh tahun dari 
usiaku, kuhabiskan dalam dosa dan 
pelanggran. Baru sepuluh tahun ter-
akhir ini aku mengisi waktu hidupku 
ini yang memakmurkannya atau ber-
manfaat,” jawabnya.

Berbicra masalah waktu kita tidak 
bisa melepaskan  dari dimensi, masa 
lalu, masa kini dan masa yang akan 
datang. Orang  sukses senantiasa 
mampu mengambil pelajaran dari 
ketiga dimensi itu.

MAsA LALu
Mereka yang senantiasa terikat atau 

terbuai pada masa lalu  baik dalam 
kesuksesan maupun dalam keterpuru-
kan, akan terjebak kepada kesia-siaan 
waktu tanpa menghasilkan sesuatu 
yang berguna, masa lalu adalah catat-
an sejarah yang bisa dimanfaatkan se-
bagai pijakan atau cermin. Mengingat 
masa lalu dengan segala kesedihan 
atas  segala duka nestapa dan kega-
galan yang dideritanya adalah tinda-
kan yang tidak bermanfaat. Buanglah 
masa lalu jauh jauh, biarkan masa lalu 
berlalu ditelan hari kemarin. 

Ketika kita mengingat kembali 
secara terus-menerus nestapa  duka 
karena kegagalan dan keterpurukan 
masa lalu berarti kita sudah bersiap-
siap membunuh dan mengubur se-
mangat hari ini dan masa depan. 
Kegundahan tidak akan sanggup 
mengembalikannya lagi, kegalauan 
tidak akan mampu menghidupkan-
nya kembali. Keresahan tidak akan 
mampu memperbaikinya kembali 
dan kesedihan tidak akan mampu 
mengubahnya menjadi terang.

Demikian  juga banyak dari kita 
yang terlena oleh kesuksesan masa 
lalu, mereka membuang waktu yang 
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sia-sia untuk kesenangan, senantiasa 
membanggakan keberhasilan, bang-
ga dengan segala pujian yang dite-
rima, tetapi  kita sering  lupa bahwa 
kini sudah berubah, situasi dan kon-
disi sudah berbeda. 

MAsA kiNi 
Kata orang bijak, barang siapa 

yang berkehendak menjalani kehidu-
pan yang paling bahagia dan indah, 
jadikanlah hari ini milik anda, saya 
dan milik kita. Kita tidak tahu apakah 
umur kita bisa mencapai sampai ta-
hun depan, lima tahun lagi, sepuluh 
tahun ke depan, bahkan mungkin 
limapuluh  tahun lagi atau mungkin 
saja umur kita tinggal hari ini. Umur  
kita bisa jadi tinggal hari ini, oleh 
karena itu jangan biarkan matahari 
pagi berlalu terbenam di ufuk barat 
sampai tiba kegelapan di malam hari 
tanpa berbuat sesuatu yang berman-
faat untuk kita serta lingkungan.

Jangan biarkan pekerjaan bertum-
puk menunggu matahari terbit di 
esok pagi. Buang jauh rasa malas dan 
aktivitas sia-sia, benamkanlah per-
buatan yang akan menyakiti sesama, 
kuburkanlah rasa benci, dendam, iri 
dengki dalam hati anda. Lupakanlah 
masa lalu yang kelam, penuh kepedi-
han dan kegetiran. Berbuatlah yang 
terbaik hari ini, karena besok pagi 
belum tentu kita bertemu lagi.

  Anda, saya atau kita harus 
yakin bahwa berbuat sesuatu yang 
terbaik pada hari ini berarti kita te-
lah mempersiapkan segala sesuatu 
dalam menyongsong masa depan 
yang lebih baik. Jadikanlah ungka-
pan ”Hidup tinggal hari ini, dan hari 
ini lebih baik dari kemarin”. Untuk 
memberikan motivasi yang sanggup 
mengeluarkan semua kemampuan 
dan potensi yang kita punyai untuk 
berbuat sesuatu yang terbaik. Musta-
hil kita akan menggapai ungkapan, 
”Masa muda foya-foya, sudah tua 
jatuh kaya dan mati masuk surga”.

MAsA YANG AkAN dATANG 
Sebagai manusia tentu kita diwa-

jibkan menyusun perencanaan un-
tuk menghadapi hari esok, hari-hari 
yang akan datang. Tetapi ketika itu 
juga kita harus ingat bahwa apa yang 

sudah direncanakan belum tentu ter-
capai. Kita memahami bahwa masa 
yang akan datang, kita tidak menge-
tahuinya apakah akan datang dalam 
bentuk kebahagiaan atau kesedihan?

Karena di atas langit ada langit, 
semua ada Tuhan Pemelihara Yang 
Maha Pengatur dan Yang Maha Bi-
jaksana untuk  mengatur semua ke-
pentingan alam jagad raya dan se-
mua mahluk-Nya. Oleh karenanya 
dalam setiap perencanaan senantiasa 
libatkan Tuhan Yang Maha Kuasa, 
agar kita tidak mengalami kekece-
waan yang mendalam apabila terjadi 
kegagalan. Berkaitan dengan hal ini 
penulis teringat QS 18; 23-24 yang 
berbunyi  “Jangan sekali-kali berkata 
menyangkut sesuatu : Aku akan lalu-
kan hal itu hari esok, kecuali dengan 
mengatakan jika dikendaki Allah”

Mungkin di antara kita dalam 
menatap esok hari penuh kesedihan 
atau kegembiraan, mengira  bahwa 
besok akan datang hari yang mena-
kutkan berupa kelaparan, kesulitan 
ekonomi, wabah penyakit, bencana 
yang tidak ada hentinya. Tetapi kita 
lupa banyak kejadian 
di depan mata yang 
tidak kita per-
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hatikan. Sebut saja Briptu Norman 
Kamaru dari Polda Gorontalo.  Se-
belumnya dia seorang prajurit biasa 
saja. Namun dalam ukuran hari atau 
minggu sudah menjadi seorang se-
lebritis, terkenal dan bisa jadi kontrak 
terus mengalir untuk tampil di depan 
layar kaca, yang tentu saja mengalir-
kan uang. Contoh di atas mengingat-
kan kepada kita sepanjang kita telah 
berikhtiar dengan maksimal apabila 
Tuhan menghendaki pasti terjadi.  

Bagi kita yang mengimani bahwa 
ada kekuasaan Yang Maha Kuasa ti-
dak selayaknya menyongsong masa 
depan dengan kegelisahan atau keg-
embiraan berlebihan, karena hari 
esok sesuatu yang masih berada di 
langit belum turun ke bumi. Biar-
kanlah hari esok datang dengan sen-
dirinya, jangan kita tanyakan kabar 
beritanya dan jangan pula kita tan-
yakan apa yang  dibawa besertanya. 
Bukankah anda, saya, kita telah ter-
lalu sibuk dengan segala aktivitas ke-
baikan hari ini ?

Duduh Sadarachmat
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1. Kepedulian sosial karyawan PTPN X melalui donor darah

2. Peringatan Seabad Djembersche KlInIk, dan peresmian poli 
terpadu, Jumat 28 Januari 2011.

3. Refreshing karyawan PTPN X (Persero) dengan berliburan 
ke Pulau Bali

4. Motivator Mario Teguh dalam acara “Aku Berpikir Positif 
” Bersama Mario Teguh yang digelar PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X, di Hotel Bumi surabaya, pada 15 
Januari 2011

 Ketua Paguyuban Ibu-Ibu Keluarga besar PTPN X, Hj Nastiti 
Subiyono dalam acara pemberian santunan GN-OTA, di kantor direksi 
PTPN X, 19 Juli 2011.

 Pasar murah Ramadhan diadakan di halaman depan Kantor Direksi 
PTPN X, Jl Jembatan Merah 3-11, 29 Juli 2011, dilanjutkan di Taman 
Bungkul pada, Sabtu 30 Juli 2011 dan tiga lokasi di Kabupaten 
Gresik, Senin 1 September 2011. 

1

2

4

3
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5. Masih dalam rangkaian prosesi Selamatan Buka Giling, PTPN X 
(Persero) menyelenggarakan Istiqotsah pada 26 April 2011

6. Halal Bi Halal Pimpinan dan karyawan PTPN X (Persero)

7. Penghargaan Masa Pengabdian Karyawan PTPN X (Persero) pada 
acara memperingati HUT  Kemerdekaan RI.

 Selamatan Buka Giling 2011 di Pabrik gula Gempolkrep, 28 april 2011.

 Ulang Tahun ke-15 PTPN X (Persero) di Hotel Sheraton, 
Surabaya, 11 Maret 2011. Dalam acara ini sekaligus diresmikan 
logo baru Perusahaan dan peluncuran majalah PTPN-magz.
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KESEHATAN

Kepedulian RSP Jember pada

POLI TUMBUH KEMBANG ANAK

Poli Tumbuh Kembang Anak (TKA) meskipun menjadi hal yang penting namun ternyata belum 
banyak dikembangkan. Di Jawa Timur saja, baru ada sedikit rumah sakit yang memiliki poli 

khusus yang menangani masalah tumbuh kembang anak. Dari beberapa rumah sakit di Jawa 
Timur yang memiliki poli tumbuh kembang anak, di antaranya ada Rumah Sakit Perkebunan 

(RSP) atau yang akrab disebut dengan Jember Klinik.

Balita

PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

74



75
PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

AdAnyA  poli ini diawali dari pengamat
an yang dilakukan di Poli Umum. Saat 
imunisasi, banyak anak yang berasal dari 
keluarga cukup mampu namun justru 
terdeteksi kurang gizi. ”Selain itu banyak 
anak yang perkembangannya lambat. 
Dengan adanya kasuskasus seperti itu 
kami kemudian berpikir, pasien ini lantas 
diarahkan ke mana?,” terang Kepala Ru
mah Sakit Perkebunan (RSP) dr. Bambang 
Samudra SW, M.Kes.

Ilmu mengenai tumbuh kembang anak, 
dikatakan dr Bambang, belum berkembang 
di Indonesia. Di Surabaya yang merupa
kan ibukota provinsi saja baru RSUD Dr. 
Soetomo dan RS Siloam saja yang memi
liki poli tersebut. Padahal permasalahan 
mengenai tumbuh kembang anak sangat 
kompleks. Selain anakanak yang lambat 
perkembangannya jug ada yang autis serta 
beragam keluhan lainnya.

Dengan kepedulian atas kasus anak
anak yang banyak ditangani, tim RSP 
(Jember Klinik) pun akhirnya mencari pa
kar di bidang ini yaitu dr Ahmad Surya
wan. Setelah itu, baru pada Februari 2011 
lalu, beberapa dokter di RSP ini meng
ikuti workshop yang dipimpin langsung 
oleh dr Ahmad Suryawan dan pada awal 
Mei 2011 poli ini akhirnya dibuka.

Berbicara mengenai tumbuh kembang, 
dr Bambang menuturkan, tidak sekedar 
mengukur tinggi atau berat badan anak 
saja. Jika di Posyandu ada kartu KMS 
(Kartu Menuju Sehat) yang berizi tentang 
angkaangka perkembangan dan berat 
badan, di Poli tumbuh kembang berbe
da. Di buku data masingmasing pasien 
tertulis mengenai riwayat si anak. “Mulai 
dari kondisi kehamilan si ibu, melahirkan 
di RS mana dan ditangani dokter siapa, 
apakah proses kelahirannya dilakukan 
secara normal atau seksio, apakah saat 
melahirkan si anak menangis atau tidak 
hingga siapa yang seharihari merawat si 
anak,” ujar dr Bambang.

Di Poli Tumbuh Kembang, kesehatan si 
anak juga tidak hanya dinilai dari penya
kit yang pernah diderita dan angka gizi 
saja. Tapi juga memperhatikan kemam
puan apa yang sudah bisa dilakukannya 
sesuai dengan usia si anak. 

Kabag Medis dan Perawatan RSP 
(Jember Klinik) dr Suratini, yang juga 
dipercaya memegang Poli TKA, membe
rikan contoh, untuk anak baru lahir yang 
perlu diperhatikan kemampuan mata dan 

pendengarannya. Setelah itu, di usia beri
kutnya si anak harus mampu mengangkat 
kepala, tengkurap, duduk, berdiri, jalan, 
lari, melompat, naik tangga dan berlari. 

“Cara mendeteksi kemampuan di anak 
ini bisa dilihat dari kemampuan motorik 
halus dan kasar. Kemampuan motorik 
kasar umumnya berhubungan dengan 
gizi si anak terrsebut,” ujar dr Suratini, 
wanita asli Kebumen, Jateng itu.

Sejak dibuka hingga saat ini sudah ada 
53 pasien yang berkonsultasi di Poli Tum
buh Kembang Anak. Masingmasing usia 
memiliki waktu tersendiri untuk berkon
sultasi. Anak dengan usia di bawah 2 ta
hun, diharapkan datang setiap tiga bulan 
sekali. Sedangkan mereka yang sudah di 
atas dua tahun cukup datang enam bu
lan sekali. ”Pemeriksaan di poli ini bisa 
dilakukan hingga anak berusia enam ta
hun,” ujar dr Suratini.

Selama menangani anakanak yang 
dibawa orangtuanya ke poli, keluhan 
yang disampaikan cukup beragam. Mulai 
dari yang kelambatan pertumbuhan, au
tis hingga masalahmasalah seperti belum 
bisa jalan, belum bisa ngomong hingga 
usia yang seharusnya sudah bisa melaku
kan hal itu dan menangani anak yang su
sah makan.

MeTode ‘INTerogasI’ oraNgTua
Untuk mengidentifikasi masalah, me

tode yang digunakan di poli ini terlihat 
sederhana. Selain ‘menginterogasi orang
tua’, dokter yang bertugas juga harus 
memperhatikan polah si anak. Tidak 
heran di ruang Poli Tumbuh Kembang, 
hanya disediakan meja untuk dokter dan 
orangtua. Selebihnya di tengah ruangan 
terdapat meja bundar, matras serta main
an perosotan berwarnawarni. 

Dokter yang juga menjadi salah 
satu penggagas berdirinya poli 
ini menambahkan, mereka juga 
memiliki satu set peralatan untuk 
mendeteksi kelainankelainan 
pada bayi. ”Benang merah ini 
untuk mendeteksi apakah bayi 
melihat atau tidak,” ujarnya 
mencontohkan. 

Meskipun terlihat hanya se
perti benang wol pada umum
nya, namun ternyata warna merah 
yang digunakan harus benarbenar 
spesifik. Begitu juga bola tenis yang 
digunakan untuk melihat respon si anak 

untuk menendang. Bola tenis dengan 
warna hijau juga sudah melalui penelitian 
bahwa ukurannya sudah disesuaikan agar 
tidak terlalu besar atau terlalu kecil.

Animo orangtua untuk berkonsul
tasi di poli ini cukup tinggi. Konsultasi 
ini bahkan tidak hanya diminati mereka 
yang berdomisili di Jember tetapi juga 
mereka yang tinggal di luar Jember. Bebe
rapa warga luar Jember yang juga berkon
sultasi di poli ini di antaranya berasal dari 
Lumajang dan Bondowoso.

Poli tumbuh kembang yang ada seka
rang, dikatakan dr Tini, masih terus 
dikembangkan. Salah satu yang terbaru 
yaitu Baby Spa. Sama seperti halnya spa 
untuk orang dewasa, spa untuk bayi ini 
juga memberikan banyak manfaat. 

Selain dipijat untuk relaksasi, bayi juga 
akan dilatih untuk berani. ”Saat spa, bayi 
akan kami berenangkan,” sambungnya. 
Dengan posisi seperti berenang sebe
tulnya bayi dilatih mengontrol posisi tu
buh serta memberikan stimulasi motorik 
kasar. Selain itu dari gerak kaki bayi ke
tika di air juga bisa dideteksi jika terjadi 
kelumpuhan atau tidak.

Spa bayi ini sebenarnya bisa dilakukan 
untuk bayi berusia mulai 1 bulan hingga 1 
tahun. Syarat utamanya, dikatakan dr Tini 
yaitu si orangtua sendiri harus berani atau 
‘tega’. Tidak sedikit orangtua yang takut 
atau khawatir bayi mereka akan tengge
lam dan lainlain. Padahal, bayi biasanya 
akan merasa nyaman di air karena habitat 
mereka selama sembilan bulan ketika di 
rahim ibu juga dalam air.saP Jayanti

 dr. Suratini,
Kabag Medis dan 

Perawatan RSP

foto: edi t jatmiko
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RS HVA LAYANI OPERASI PLASTIKKESEHATAN

Ubah yang Kurang Proporsional 

Jadi Lebih Indah

Kendati baru sekitar setahun 
RS HVA Toeloengredjo 

membuka klinik bedah 
plastik, namun rumah 

sakit milik PT Perkebunan 
Nusantara X (Persero) ini 

menjadi rujukan warga 
Kediri dan sekitarnya 

yang ingin memperbaiki 
penampilan.
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“RS HVA Toeloengredjo merupakan 
satusatunya rumah sakit di Kediri 
yang melayani operasi plastik untuk 
kecantikan atau estetik,” kata dr Eko 
Herihadi SpBP, dokter spesialis be
dah plastik RS HVA Toeloengredjo. 

Eko menjelaskan di Kediri dan 
sekitarnya memang memiliki  feno
mena yang sangat unik bila diban
dingkan dengan kotakota lainnya di 
Jatim. Bahkan bisa dikatakan jumlah 
masyarakat yang ingin melakukan 
operasi plastik guna mendukung 
penampilan agar terlihat sempurna 
cukup tinggi. 

“Dibandingkan dengan Kota Ma
lang, jumlah pasien di Kediri yang 
ingin melakukan bedah plastik untuk 
kecantikan lebih banyak. Bahkan, me
reka juga sudah memiliki informasi 
lebih tentang bedah plastik termasuk 
tarifnya,” ujar dr Eko ditemui di RS 
HVA Toeloengredjo, Jl. A Yani 25 
Pare, Kediri. 

Memang tarif untuk bedah plas
tik estetik terbilang mahal. Namun, 
pasien di Kediri dan sekitarnya lebih 
memilih melakukan operasi plastik 

di HVA Toeloengredjo karena tarif
nya masih jauh lebih murah bila di
bandingkan di Surabaya, Jakarta atau 
kota lainnya. 

“Karena kamar operasi yang masih 
terbatas, dalam satu minggu saya bisa 
melayani operasi plastik untuk estetik 
hingga 4 kali,” ungkapnya. 

Eko menjelaskan layanan bedah 
plastik dibagi menjadi dua jenis yaitu 
bedah plastik estetik atau kecantikan 
dan bedah plastik rekonstruksi atau 
memperbaiki kecatatan atau trauma. 

“Sebenarnya bedah plastik awalnya 
untuk rekonstruksi yaitu memperbaiki 
bagian tubuh yang kurang propor
sional menjadi proporsional. Namun, 
akhirakhir ini bedah plastik banyak 
melayani permintaan pasien untuk es
tetik,” kata dokter yang menyelesaikan 
pendidikan spesialis bedah plastik di 
Universitas Indonesia ini.

Layanan estetik, sambung dr Eko, 
meliputi pengencangan kulit wajah 
atau face lift, pengencangan kulit 
dahi, pengencangan kulit leher, mem
perindah kelopak mata, menghilang
kan kantong mata, tanam bulu mata, 

tanam rambut (bagi yang botak), 
memperindah bibir. 

“Layanan paling banyak dimi
nati adalah memancungkan hidung 
, memperindah payudara, memper
indah pantat, sedot lemak atau lippo-
suction serta tummytuck,” kata dokter 
yang menyelesaikan pendidikan ke
dokteran umum di Fakultas Kedok
teran Universitas Gajah Mada ini.  

Ia menambahkan layanan bedah 
plastik estetik juga melayani mem
perindah lengan dan paha, menghi
langkan tato, menghilangkan keloid, 
menghilangkan tahi lalat, memper
baiki bekas luka bakar, hymenoplasti 
atau memperbaiki selaput darah, va
gi noplasti atau memperbaiki vagina.

Dokter asal Malang ini menam
bahkan untuk bedah plastik rekons
truksi meliputi rekontruksi kelainan 
bawaan, cacat akibat trauma atau 
kecelakaan, cacat karena infeksi. Ke
cuali itu juga kelainan bentuk bawaan 
kepala dan muka (patah tulang muka 
akibat kecelakaan) dan bedah micro 
seperti menyambung jari akibat trau
ma amputasi.siska Prestiwati

PT. Manggala artha sejahtera

graha Mustika ratu 4th fl oor Jl. gatot subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870
Tlp. +6221 8306709 | +6221 8306669, Fax. +6221 8306555
email: maya@manggalabroker.com | www.manggalabroker.com

Segenap Pimpinan & karyawan
mengucapkan:

CV. MEKAR JAYA
CoNtRaktoR / SUPPLieR
kantor: jl. Bogangin Baru Blok B-99 Surabaya
tlp/fax. +6231 7664348, +6272787799, +6281231146789
e-mail: jo_cool1@yahoo.com

Segenap Pimpinan  
dan karyawan
mengucapkan:

Melayani:
Pembangunan rumah, pembangunan Gudang/
pabrik, konstruksi baja, perawatan kantor, 
maintenance pabrikrenovasi rumah/kantor, dan 
lain-lain

Selamat Natal &
Tahun Baru 2012
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0LAHRAGA

BERKAITAn  dengan sepakbola 
wanita, di negeri ini pernah ada even 
atau turnamen sepakbola wanita dan 
bahkan Galanita (Liga Sepakbola Wa
nita), namun akhirnya vakum hingga 
15 tahunan. Kini, sepak terjang wani
ta di cabor sepakbola menggeliat lagi 
seiring tren permainan menggocek 
si kulit bundar yang kian mendunia. 
Tentu saja Indonesia tidak ingin ke
tinggalan, termasuk Jawa Timur.

Nah, peringatan Hari Ibu 2011 men
jadi momentum spesial bagi olahraga 
Jawa Timur, khususnya cabor sepak
bola wanita. Betapa tidak, berkaitan 
dengan Hari Ibu itulah digelar turna
men sepakbola wanita bertitel Bude 
Karwo Cup 2011 yang berlangsung 
di Stadion Brawijaya, Surabaya, 2127 
Desember 2011 lalu.

Even tersebut dilangsungkan 
antara lain menyikapi prestasi Tim 
Nasional (Timnas) sepakbola putra 
di Indonesia yang boleh dikatakan se

dang paceklik. Indonesia krisis gelar 
sejak meraih medali emas SEA Games 
1991. Ketika kondisi sepakbola tak 
kunjung meningkat, istri Gubernur 
Jawa Timur (Jatim), Nina Kirana 
Soekarwo, menilai ada baiknya PSSI 
Jatim membangkitkan sepakbola wa
nita.

Bude Karwo—sapaan akrab Nina 
Soekarwo menyatakan, sepakbo
la wanita ini tergolong langka dan 
unik. Karena turnamen ini  baru per
tamakalinya diadakan di Indonesia, 
dan tentu saja kali ini Jawa Timur 
menjadi barometer nasional. Melalui 
turnamen tersebut diharapkan pres
tasi dan pesepakbolanya bisa dibawa 
ke tingkat nasional.

“Biasanya, wanita ‘kan hanya len
ggaklenggok di atas catwalk sebagai 
peragawati, tapi ini mereka total fi -
ght dan bertempur di lapangan hijau 
dengan bola. Inilah yang harus kita 
berikan support dan spirit agar me

reka bersungguhsungguh dan terus 
mengembangkan diri,” kata Bude 
Karwo.

Dalam audiensi sebelum even 
digelar antara panitia dengan Bude 
Karwo, diingatkan bahwa panitia ti
dak memberikan batasan umur bagi 
pemain yang ikut berlaga. Yang pen
ting, mereka mau ikut dan meramai
kan turnamen sebagai wadah untuk 
menggali bibitbibit baru di bidang 
persepakbolaan wanita.

Apalagi sekitar 15 tahun lamanya 
sepakbola wanita Indonesia mati suri. 
Vakum, tidak ada aktivitas apa pun. 
Kehampaan itu telah berakhir pada 
21 Desember 2011 sore ketika Bude 
Karwo Cup dimulai di Stadion Bra
wijaya, Surabaya. Bude Karwo yang 
melakukan kick off  tanda dimulainya 
even. 

Awal kebangkitan yang sukses 
karena berbagai pihak memberikan 
dukungan positif. Penghargaan yang 

TURNAMEN BUDE KARWO CUP 2011

Jatim Pelopor Kebangkitan

SEPAKBOLA WANITA
Cabang olahraga (cabor) 

sepakbola identik 
dengan permainan 

laki-laki. Namun 
dalam perkembangan 
sekarang, wanita pun 

mampu melakukan 
sebaik laki-laki. 

Mulai bagaimana 
mereka menggiring, 

mengumpan, 
menendang hingga 
teknik-teknik yang 

rumit juga bisa 
dipraktikkan dan 

dilakukan kaum Hawa.
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tinggi buat Bude Karwo yang mem
berikan dukungan moral dan materi
al yang luar biasa. “Untuk empat tim 
semifinalis diberikan hadiah uang 
pembinaan Rp 5 juta per tim,” kata 
Bude Karwo.

Ia juga mengatakan bahwa pe
luang sepakbola wanita Indonesia 
untuk meraih prestasi internasional 
lebih besar daripada sepakbola pria. 
“Sebab, persaingan tim sepakbola 
wanita di pentas internasional tidak 
seketat sepakbola pria. Buktinya tim 
nasional wanita Jepang sekarang bisa 
merebut Piala Dunia. Bahwa tim Asia 
pun bisa juara dunia!” ujarnya.

TIga Hal PeNTINg
Yang jelas, Bude Karwo Cup 2011 

menjadi momen kebangkitan sepak
bola wanita Jawa Timur dan Indo
nesia. Bude Karwo mengatakan, ada 
tiga hal penting yang harus dijunjung 
tinggi dan diingat oleh seluruh peser
ta turnamen. Yang pertama, melalui 
turnamen tersebut Jatim ingin men
ghidupkan kembali sepakbola wanita 
di Indonesia.  

Turnamen ini sebagai awal tonggak 
bangkitnya sepakbola wanita di tanah 
air. Dari Jawa Timur, Bude berharap, 
PSSI pusat tergerak dan bangkit agar 
memfasilitasi penyelenggaraan tur
namen sepakbola wanita tingkat na
sional. 

Ia mengatakan, karena sepakbola 
wanita lebih memiliki peluang yang 
besar di tingkat internasional daripa
da pemain putra, diharapkan melalui 
turnamen tersebut bisa menumbuh
kembangkan bibitbibit pesepakbola 
wanita yang siap bergabung di Tim

nas masa depan.
“Jika sekarang ini Jepang yang 

menjadi juara Piala Dunia Sepakbo
la Wanita tahun 2011, ke depan kita 
harus memproyeksikan sepakbola 
wanita Indonesia bisa menjadi juara 
dunia. Jepang bisa, kita pun harus 
mampu,” tuturmya.

Sedangkan yang kedua adalah se
perti diamanatkan dalam Undang
Undang No 3 Tahun 2005 tentang 
Sistem Keolahragaan Nasional (UU
SKN) yang menjelaskan bahwa setiap 
warga negara mempunyai hak yang 
sama untuk memperoleh pelayanan 
dalam kegiatan olahraga tanpa dis
kriminasi. Artinya bahwa olahraga, 
termasuk sepakbola, tidak hanya di
miliki dan dilakukan oleh pria, tetapi 
kaum wanita pun berhak untuk mem
peroleh pelayanan kegiatan olahraga.

Bude Karwo menegaskan, wani
ta yang gemar melakukan olahraga 
selain menjadi sehat, bugar dan pro
duktif, juga berpengaruh besar terha
dap minat anakanaknya untuk bero
lahraga. “Semakin banyak anakanak 
gemar berolahraga, maka semakin 
banyak tersedia dan pilihan bibitbi
bit olahragawan di Jawa Timur,” ujar 
Bude.

Yang ketiga adalah turnamen se
pakbola wanita bisa memberikan 
warna tersendiri bagi peringatan 
Hari Ibu ke83 Tahun 2011 dan hal 
itu satusatunya di Indonesia. Para 
pesepakbola wanita yang bertanding 
di turnamen Bude Karwo Cup adalah 
para wanita yang memiliki kondisi 
fisik yang sehat, bugar dan memiliki 
skill atau kemampuan nan mumpuni.

Bude Karwo menyatakan, mereka 

adalah cermin kaum ibu di Jawa Ti
mur yang gemar berolahraga dan 
siap berkompetisi mengharumkan 
nama bangsa melalui dunia olahraga. 
Ibaratnya, Jawa Timur sedang meren
da keberadaan timnas putri Indonesia 
masa depan.

“Turnamen ini tidak boleh ber
henti sampai di sini, tapi sebagai 
langkah awal kita untuk membentuk 
tim nasional sepakbola wanita, yang 
belum ada. Dan Jawa Timur sebagai 
pelopornya,” ujar Bude Karwo.

Harapan ke depan, lanjut Bude, 
dengan terselenggaranya turnamen 
tiap tahun maka bibit pemain sepak
bola putri dari Jawa Timur akan dida
patkan sehingga tiap tahun juga akan 
lahir atlet yang lebih baik dan lebih 
maju lagi. “Yang jelas, rencananya 
turnamen ini akan menjadi agenda 
tetap tiap tahun,” ujarnya.

Hal senada dikemukakan Ketua 
Panitia, Ny Martanti Sunardewi, yang 
mengatakan, turnamen Bude Karwo 
Cup bertujuan mencari bibit pemain 
sepakbola wanita Jawa Timur, yang 
nantinya bisa menjadi aset nasional 
bahkan internasional. “Alhamdulil
lah selama turnamen berjalan dengan 
baik. Semua itu merupakan hasil ker
jasama yang baik antarpihak penye
lenggara dan peserta. Jika masih ada 
kekurangan tentu kami benahi dalam 
penyelenggaraan tahun depan,” ung
kapnya.

CarI BIBIT uNggul
Sedangkan Ketua Pengprov PSSI 

Jatim, La Nyalla Mattalitti, mengata
kan, Pengrov PSSI Jatim periode saat 
ini bertekad untuk membangkitkan 
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kembali sepakbola wanita melalui 
even atau pertandingan resmi.

Harapan lain adalah selain untuk 
membangkitkan kembali olahraga 
sepakbola wanita yang telah 15 tahun 
vakum di Indonesia, juga ingin men
cari bibit bibit pemain baru di Jawa 
Timur yang nantinya dapat menjadi 
aset nasional atau bahkan aset inter
nasional.

Dikatakan, banyak klubklub 
sepakbola wanita yang ada di Jawa 
Timur, tetapi mereka kurang dan 
minim kesempatan bertanding atau 
kompetisi. Melihat kondisi seperti 
saat ini, Pengprov PSSI Jatim merasa 
terpanggil untuk mengembalikan 
kejayaan sepakbola wanita dan ber
harap sebagai tonggak kembalinya 
kiprah sepakbola wanita dalam even
even resmi.

Acara pembukaan dimeriahkan 
atraksi barongsai. Ini menandakan 

sepakbola wanita Jatim menjadi milik 
etnis mana pun. Tak ada sekat suku, 
etnis, budaya, agama, maupun poli
tik. “Jatim harus menjadi pelopor ke
bangkitan dan turnamen Piala Bude 
Karwo adalah tonggak sejarah baru 
sepakbola wanita Indonesia,” kata La 
Nyalla.

Boleh dikatakan, strategi La Nyalla 
sangat tepat dalam mendaulat Bude 
Karwo sebagai fi gur pelopor keban-
gkitan. Perhelatan bersejarah ini pun 
meriah dan sukses. Sebagai turnamen 
pendobrak kehampaan, Piala Bude 
Karwo terasa membangkitkan spirit 
dan heroisme. Yang lebih menggem
birakan, para pemain dari 15 tim 
mayoritas berusia di bawah usia 20 
tahun. Berarti, turnamen ini menjadi 
ajang kaderisasi dan pembinaan yang 
tepat.

Sementara itu pada acara penutu
pan didahului fi nal antara tim Putri 

Surabaya lawan Persida Putri Sido
arjo. Dan yang berhak menggondol 
trofi  Bude Karwo 2011 adalah tim Pu-
tri Surabaya setelah menang tipis 10 
atas lawannya. Gol semata wayang 
Putri Surabaya diciptakan May pada 
menit ke51.

Atas sukses tersebut, Tim Putri 
Surabaya, mendapatkan hadiah uang 
pembinaan sebesar Rp 12 juta serta 
medali. Sedangkan Tim Persida Putri 
Sidoarjo, mendapatkan uang pembi
naan sebesar Rp 10 juta serta medali. 
“Kami bersyukur atas sukses ini. Se
moga persepakbolaan wanita Indo
nesia bisa berkembang,” kata Nurul, 
kapten tim Putri Surabaya.

Pada laga perebutan posisi ketiga, 
Tim Forgu Putri Kabupaten Kediri 
berhasil menaklukkan Ning Sura
baya sehingga berhak mendapatkan 
uang pembinaan uang Rp 7 juta serta 
medali.et Jatmiko

Putri surabaya (Rp 12 juta + trofi  + medali)
Putri Persida Sidoarjo (Rp 10 juta + trofi  + medali)
Putri Forgu Kab. Kediri (Rp  7 juta  + trofi  + medali)
Ning Surabaya (Rp  6 juta + trofi  + medali)
Topskorer: Nova Juanita (Putri Surabaya, Rp 4 juta)

HASIL 
TURNAMEN 

BUDE KARWO 
CUP 2011

PESERTA TURNAMEN
 1. Putri Surabaya
 2. Putri Assyabaab
 3. Putri Assyabaab AMS
 4. Putri PSSI Kota Kediri
 5. Putri Forgu Kab. Kediri
 6. Putri Kirana Kediri
 7. Putri Kowal
 8. Jember Putri
 9. Putri Unity
 10. Putri Banteng Muda Malang
 11. Putri Unesa
 12. Persida Putri
 13. Putri Ipiems
 14. Putri Gemas
 15. Ning Surabaya.

PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

80



81
PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

saTu di antara mereka yang menjadi 
sorotan mata penonton adalah Nova 
Juanita, striker tim Putri Surabaya. 
Berkat liukan dan kecepatannya, ia 
dinobatkan sebagai topscorer atau 
pencetak gol terbanyak. Dia pun 
menyabet hadiah uang bonus Rp 4 juta 
berkat 14 gol yang dikemasnya selama 
turnamen.

“Saya berharap  turnamen seperti ini 
bisa terus berlanjut dan ada terus. Mau 
kemana kita berekspresi di lapangan 
jika tidak ada even atau turnamen. Lati-
han terus ya bisa bosan,” ujar Nova—
sapaan akrab gadis kelahiran Tuban, 23 
April 1991 itu.

Gocekan bola, liukan ketika meng-
giring dan tendangannya yang akurat 
membuat Nova ditakuti benteng 
pertahanan maupun kiper lawan. Bola-
bola yang dalam penguasannya pun 
rata-rata berbuah gol ketika dia berada 
di depan gawang.

Potongan rambut ala Polwan atau 

tentara wanita, menambah tongkron-
gannya yang cenderung maskulin pada 
postur tubuhnya yang cukup tegap 
dengan tinggi badan 160 cm dan berat 
60 kg.

Nova menggemari sepakbola sejak 
usia 5 tahun. Bakat itu diturunkan dari 
sang ayah, M Khamim, yang juga memi-
liki keterampilan di cabang olahraga 
sepakbola. Ayahnya bahkan cukup eksis 
malang melintang di persepakbolaan 
Tuban dan sekitarnya.

Namun sayang, kegilaan Nova 
pada sepakbola harus ditebus dengan 
pengorbanan yang sangat besar. Dia 
rela out dari SMKN 1 Surabaya ketika 
baru duduk di kelas 1. Awalnya, ia ikut 
sebuah turnamen sepakbola wanita 
dan setelah itu Nova enggan kembali 
ke sekolah.

Baginya, sepakbola adalah segala-
galanya. Apalagi dia adalah anak 
pertama dari pasangan M Khamim dan 
ibunya, Sri Marheni, yang sudah almar-

humah. Nova seakan menjadi tulang 
punggung bagi keluarga menyusul 
ayahnya yang kawin lagi.

“Apa yang saya capai sebagai top 
scorer ini adalah penghargaan untuk 
semua (tim). Itu juga kerja rekan-rekan, 
bukan semata-mata saya pribadi. Tanpa 
mereka (pemain lain, Red), saya nggak 
bisa apa-apa,” kata pengagum pesepak-
bola Inggris dan MU, Wayne Rooney itu.

Sedangkan ayahnya yang bekerja di 
sebuah konveksi di kawasan Gunungsa-
ri, Surabaya, menambahkan, hanya bisa 
mendukung usaha dan upaya putrinya 
itu dalam menggeluti sepakbola.

Dia mengaku tak bisa berbuat 
apa-apa ketika Nova harus keluar dari 
bangku sekolah demi sepakbola. “Sejak 
kecil dia memang suka sekali main 
sepakbola. Ya, saya pun cuma bisa men-
dukungnya,” ujar dia. et Jatmiko

Top Scorer yang
Mengagumi Rooney

NOVAJUANITA

Turnamen sepakbola wanita Bude 
Karwo Cup 2011 bak ajang unjuk 
kebolehan. Bila lazimnya wanita 
berlenggak-lenggok di atas catwalk, 
kali ini mereka meliuk-liuk menggiring 
bola di atas lapangan hijau.

Nama :  Nova Juanita
Panggilan :  Nova
Tanggal Lahir :  Tuban, 23 April 1991
Tinggi/BB :  160 cm/60 kg
Tim :  Putri Surabaya
Prestasi :  Topskorer Turnamen Bude Karwo Cup 2011
Orangtua :  M Khamim (ayah) dan Sri Marheni (ibu, almh)
Anak :  Pertama dari 3 bersaudara
Idola :  Wayne Rooney (pemain MU, Timnas Inggris)

OLAHRAGA
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WISATA

Melepas Penat & Tukik di

Indonesia sudah dikenal memiliki kekayaan akan objek-objek wisata, 
baik pantai dan laut, pegunungan atau alam, kuliner hingga seni 
budaya. Di Jawa Timur pun potensi objek wisatanya masih banyak dan 
beberapa di antaranya belum tergarap secara serius.

Melepas Penat & Tukik di
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OBJEK  wisata 
Pantai Sukamade, 
misalnya, sangat 

bagus dan berpo
tensi mendatangkan 

uang bagi devisa negara. 
Apalagi banyak wisatawan man
canegara yang tergiur untuk datang 
ke sana dengan pesona alamnya 
yang masih asli dan alami. Keaslian 
itulah yang kini diburu wisman atau 
wisatawan mancanegara.

Pantai Sukamade merupakan 
salah satu objek wisata yang terdapat 
di zona pemanfaatan intensif TNMB 
(Taman Nasional Meru Betiri) yang 
sangat potensial untuk kegiatan 
ekowisata. Atraksi yang dapat di
lakukan adalah pengamatan penyu 
bertelur, pelepasan tukik (anak 

penyu), bird watching, camping, 
pengamatan bunga raffl  esia, berkano 
dan lainnya.

Seperti diketahui, Pantai Suka
made masuk dalam wilayah Kabupa
ten Banyuwangi. Sedangkan Kabu
paten Banyuwangi adalah sebuah 
kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 
beribukota di Banyuwangi. Kabu
paten ini terletak di ujung paling 
timur Pulau Jawa, berbatasan dengan 
Kabupaten Situbondo di utara, Selat 
Bali di timur, Samudra Hindia di 
selatan serta Kabupaten Jember dan 
Kabupaten Bondowoso di barat. 

Pelabuhan Ketapang yang terle
tak di Banyuwangi menghubung
kan Pulau Jawa dengan Pelabuhan 
Gilimanuk di Bali. Tapi soal DTW 
(daerah tujuan wisata), Banyuwangi 

menjadi penyanggah sekaligus alte
natif ketika wisatawan mulai jenuh 
berlibur di Bali. Sayang, beberapa 
objek wisata di sana terkesan kurang 
tergarap dengan serius.

Di antara yang kurang tergarap 
adalah Pantai Sukamade. Di tempat 
ini juga terdapat penetasan semi 
alami untuk menetaskan telurtelur 
penyu yang telah dikumpulkan oleh 
petugas TNMB. Wisatawan juga bisa 
ikut aktif dalam usaha konservasi 
penyu dengan mengikuti kegiatan 
pelepasan tukik ke laut setelah 
ditetaskan pada penetasan semi 
alami.

Sedangkan fasilitas yang terda
pat di lokasi ini antara lain pondok 
wisata, camping ground yang dileng
kapi dengan pendapa untuk ruang 

bagus dan berpo
tensi mendatangkan 
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pertemuan, shelter, jalan trail wisata, 
information centre, laboratorium dan 
pondok kerja.

Pada pertengahan Juli 2011 lalu, 
misalnya, sebanyak enam mahasiswa 
dari tiga perguruan tinggi negeri, 
yakni Unpad Bandung, USU Suma
tra Utara dan IPB Bogor, melakukan 
PPL (praktik pengalaman lapangan) 
di kawasan Sukamade.

“Kami berada di sini sekitar dua 
minggu. Tugas yang harus kami ker
jakan antara lain pengamatan penyu 
dan satwa lainnya, serta keberadaan 
tanaman hutan yang banyak tersebar 
di kawasan Meru Betiri ini,” ujar 
Arik, salah satu mahasiswa jurusan 
Teknik Kelautan Unpad. 

Para mahasiswa itu berpraktik 
untuk pengamatan dan penelitian 
potensi alam dan makhluk hidup 
di kawasan tersebut. Mereka pun 
juga harus tinggal di pondok yang 
berada di tengahtengah kawasan 
hutan lindung. Tidak ada penera
ngan signifi kan, kalau toh ada pakai 
genset atau diesel yang tentu perlu 
ada dana lagi.

Objek wisata lain yang ada di 

Pantai Sukamade adalah hutan man
grove yang terletak di muara timur 
Pantai Sukamade. Sungainya dapat 
dipakai berkano pada sore hari sam
bil melakukan pengamatan burung 
(bird watching). Burungburung 
yang ada di sana antara lain roko
roko, elang laut, ayam hutan, dara 
laut dan masih banyak lagi burung 
yang dapat diamati. 

Keasrian dan keindahan alam Su
kamade yang masih alami, meski ti
dak sulit untuk mencapainya, namun 
butuh perjuangan keras. Wisatawan 
yang hendak mencapai Pantai 
Sukamade yang berjarak sekitar 18 
km dari Desa Sarongan, Kecamatan 
Pesanggaran, bisa menggunakan jip, 
sepeda motor (ojek) maupun truk. 
Medannya masih berupa jalanan ber
batu plus tanah, yang ketika diguyur 
air hujan pasti susah melewatinya.

Kepala Urusan Konservasi TNMB, 
Zulkadri, yang sudah terbiasa me
lewati jalur tersebut, juga sempat 
mengeluhkan beratnya medan. “Kita 
yang hampir tiap hari melewati saja, 
masih sulit. Nggak hapalhapal juga,” 
ujar dia, sambil menyetir mobil 4 WD 

menuju kawasan Pantai Sukamade.
Jarak 18 Km = 1,5 Jam
Jarak antara Desa Sarongan 

hingga Pantai Sukamade yang 
hanya 18 km harus ditempuh dalam 
waktu lebih dari 1,5 jam. Mobil 
jenis pick up berkategori 4 x WD 
(wheel drive) itu bergerak merambat 
dan merayap perlahan mengikuti 
medan yang sore itu agak becek dan 
berlubanglubang. Penumpang pun 
harus berpegangan bila tidak ingin 
terombangambing atau bahkan bisa 
terlempar dari tempat duduknya.

Kadangkala saat mobil berpa
pasan dengan mobil lain, harus 
saling mengatur posisi, jika tidak 
ingin terjerembab ke jurang atau 
terperosok ke parit di tepi tebing. 
“Benarbenar medan yang sangat 
menantang. Mungkin seperti itulah 
yang disukai bulebule itu,” ujar 
Budi Harminton, salah satu pengun
jung Pantai Sukamade. 

Ya, Pantai Sukamade yang berada 
di wilayah Dusun Sukamade, masih 
masuk wilayah Desa Sarongan, 
Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten 
Banyuwangi. Keberadaannya boleh 

PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

84



85
PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

dikatakan terpencil, tetapi tidak 
tertinggal. Masyarakat di sana harus 
menerima kenyataan itu dan mereka 
tetap enjoy menjalani kehidupannya 
seharihari. 

Dikatakan terpencil karena untuk 
mencapainya sungguh butuh ekstra 
tenaga. Selain jalanan yang berat 
untuk dilalui, satusatunya jembatan 
penghubung Sukamade dengan 
Sarongan, sejak beberapa bulan lalu 
terputus akibat banjir. Mereka yang 
melintas pun harus turun memintas 
aliran sungai. 

Parahnya, jika banjir datang, maka 
tranportasi dan perhubungan benar
benar terputus menunggu hingga 
banjir surut. “Kami sering harus 
menginap saat bertugas di Suka
made, ketika tibatiba sungai meluap 
akibat banjir. Kalau banjir surut ya 
baru bisa dilewati,” kata Kades Sa
rongan, Muhammad Basuni.

Meski demikian Pantai Sukamade 
tetap memesona. Buktinya, beberapa 
bule alias wisatawan mancanegara 
dengan santai berada di tengah
tengah hutan belantara sambil 
mengamati tetumbuhan dan hewan

hewan yang ada di sana. Ada ayam 
hutan yang tibatiba terbang me
lintas, burungburung dan lainnya. 
Tentu saja keberadaan wisatawan 
itu harus diawasi dan dijaga petugas 
atau pemandu wisata.

“Mereka memang suka yang alami. 
Kalau misalnya jalanan menuju Pantai 
Sukamade diaspal, justru bule enggan 
datang. Ya, kita tahu sendiri justru 
wisatawan lokal yang datang. Pada
hal orang bule merupakan salah satu 
bidikan kita. Tampaknya keasrian dan 
keaslian ini yang kami pertahankan,” 
ujar Zulkadri berpromosi.

Kalau kita ke sana, lanjut Zulkadri, 
rugi rasanya bila tidak bermalam. 
Sebab di malam itulah prosesi penyu
penyu bertelur bisa diamati. Kecuali 
pelepasan tukiktukik biasanya dilaku
kan mulai sore hari. 

Lazimnya, objek wisata alami dan 
adventure atau petualangan biasanya 
sangat digemari turis asing. “Lebih 
dari itu, prosesi pelepasan tukik di 
sore hingga malam hari, serta me
nyaksikan penyupenyu bertelur di 
pantai, merupakan tontonan dahsyat 
yang menjadi sasaran turis manca,” 

lanjut Zulkadri, pria asal Medan itu.
Yang pasti, penat dan lelah di per

jalanan yang melewati medan berat, 
berbatu dan berlobang, bisa sirna tat
kala kita ikut melepaskan tukiktukik 
lucu ke alam kebebasan. Tukiktukik 
itu adalah hasil penetasan semi alami 
yang sengaja dibuat tim TNMB. 
Itulah salah satu keunggulan Pantai 
Sukamade.

Tukiktukik itu dilepas di pantai 
dan secara alamiah mereka bergerak 
menuju perairan/laut. “Kalau kita 
melepas 100 ekor tukik, biasanya 
yang mampu bertahan hingga dewa
sa hanya beberapa ekor saja. Banyak 
hewan pemangsa, termasuk hewan
hewan laut,” ujar salah satu petugas 
TNMB, yang sore itu melepaskan 
tukiktukik.

Ya, Pantai Sukamade yang masih 
tampak alami adalah habitat penyu 
dan beberapa jenis hewan lainnya. 
Alamnya pun masih relatif lebat 
meski di kanan kiri selama perjalan
an akan ditemui beberapa batang 
pohon yang tumbang, seperti habis 
dijarah. Akankah habitat penyu itu 
ikut terjarah?et Jatmiko
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Yang pasti, penat dan 
lelah di perjalanan yang 
melewati medan berat, 
berbatu dan berlobang, 
bisa sirna tatkala kita 
ikut melepaskan tukik-
tukik lucu ke alam 
kebebasan. Tukik-
tukik itu adalah hasil 
penetasan semi alami 
yang sengaja dibuat 
tim TNMB. Itulah salah 
satu keunggulan Pantai 
Sukamade.
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 Taman Nasional 
alas Purwo
(atau biasa disingkat Alas 
Purwo) terletak di ujung timur 
Pulau Jawa.

 Kawah Ijen
Objek wisata ini pernah 
dipublikasikan dan terkenal 
hingga negara Prancis.

 Pantai grajagan
Sepanjang pantai selatan Banyuwangi memang menjanji-
kan keindahan alamnya yang tiada tara terutama deretan 
gunung-gunung, perkebunan, pantai.

 Pantai Plengkung atau g-land
The Seven Giant Waves Wonder. Julukan itu diberikan oleh 
peselancar asing untuk gulungan ombak di Pantai Plengkung 
yg berlokasi di Taman Nasional Alas Purwo.

 Pantai rajegwesi
Terletak di Desa Sarongan, 
Kecamatan Pesanggaran. 
Jalan ke tempat ini juga indah. 
Pengunjung akan melewati 
kawasan perkebunan karet, 
kako dan lainnya.

 Pantai sukamade
Merupakan salah satu objek 
wisata yang terdapat di zona 

pemanfaatan intensif TNMB yang sangat potensial untuk 
kegiatan ekowisata.

 Pantai Trianggulasi
Nama Trianggulasi diambil dari sebuah Tugu Trianggulasi, 
yaitu tugu penanda untuk keperluan pemetaan yang berada 
di pantai ini.

 Pantai Blimbingsari
Terletak di Kecamatan Rogo-
jampi, kira - kira 23 km dari 
kota Banyuwangi. Blimbing-
sari merupakan pantai yang 
indah dan bersih. 

 Pulau Merah
Merupakan wisata pantai 
yang terletak di ujung selatan 
Kabupaten Banyuwangi, 

mempunyai sesuatu keunikan berupa gunung kecil yang 
berada di tengah pantai.

Watu dodol
Bila Anda hendak ke Bali melalui jalur utara Pulau Jawa, sebe-
lum tiba di Banyuwangi Anda akan melewati Watudodol.

 Taman Nasional Baluran
Merupakan perwakilan ekosistem hutan yang spesifi k kering 
di Pulau Jawa, terdiri dari tipe vegetasi savana.

 air Terjun lider
Berada di desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon. Jika Anda 

berangkat dari kecamatan 
Sempu melewati desa Jamb-
ewangi.

umbul Pule
Adalah sebuah telaga yang 
sangat jernih yang konon 
menurut cerita airnya tak per-
nah surut walaupun musim 
kemarau.

 Kaliklatak
Bukanlah nama sebuah kali atau sungai. Dia adalah nama 
sebuah perkebunan yang terletak di paling ujung timur 
Jawadwipa,

 Kolam Jatisrono
Adalah kolam renang alami yang sering digunakan sebagai 
tempat rekreasi bagi keluarga pada masa liburan.

gumuk Kancil
Berada tepatnya di Dusun 
Wonoasih, Kecamatan 
Glenmore yang merupakan 
tempat petilasan Maharesi 
Markandeya.

 air Terjun Wonorejo
erletak di Desa Kalibaru 
Wetan, Dusun Wonorejo,

 Pantai Ngagelan
Terletak 7 km ke arah barat dari Pantai Trianggulasi, Banyu-
wangi. Warga sekitar Alas Purwo lebih suka menyebutnya 
Pantai Marengan.et Jatmiko

Objek Wisata Banyuwangi & Sekitarnya

alas Purwoalas Purwo
(atau biasa disingkat Alas 
Purwo) terletak di ujung timur 
Pulau Jawa.Pulau Jawa.


Objek wisata ini pernah Objek wisata ini pernah 
dipublikasikan dan terkenal 
hingga negara Prancis.

berangkat dari kecamatan 
Sempu melewati desa Jamb-
ewangi.


Adalah sebuah telaga yang 
sangat jernih yang konon 
menurut cerita airnya tak per-
nah surut walaupun musim 
kemarau.




Berada tepatnya di Dusun 
Wonoasih, Kecamatan 
Glenmore yang merupakan 
tempat petilasan Maharesi 
Markandeya.


erletak di Desa Kalibaru 
Wetan, Dusun Wonorejo,


Terletak di Desa Sarongan, 
Kecamatan Pesanggaran. 
Jalan ke tempat ini juga indah. 
Pengunjung akan melewati 
kawasan perkebunan karet, 
kako dan lainnya.


Merupakan salah satu objek 
wisata yang terdapat di zona 


Terletak di Kecamatan Rogo-
jampi, kira - kira 23 km dari 
kota Banyuwangi. Blimbing-
sari merupakan pantai yang 
indah dan bersih. 


Merupakan wisata pantai 
yang terletak di ujung selatan 
Kabupaten Banyuwangi, 
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JIKa Anda berencana berpergian ke PaNTaI atau 
daerah-daerah beriklim panas, ada beberapa hal 
yang penting Anda siapkan. Salah satunya barang-
barang apa saja yang sebaiknya dibawa agar cuaca 
yang terik dan panas tidak mengganggu aktivitas 
liburan Anda di sana. Berikut ini beberapa tips berke-
mas untuk berpergian ke daerah bercuaca panas:

 BaJu WarNa CeraH
Isi koper Anda dengan pakaian berwarna terang 
dan cerah. Baju-baju berwarna gelap seperti hi-
tam, cokelat tua atau biru navy punya efek me-
nyerap panas sehingga bisa meningkatkan suhu 
tubuh dan Anda akan semakin merasa kepanasan. 
Bawa beberapa pakaian berbahan katun, celana 
warna khaki dan topi. Sediakan juga fl ip fl op dan 
kacamata hitam.

 PelINduNg KulIT (sunblock)
Cuaca panas yang ekstrim mengharuskan Anda 
selalu memakai pelindung kulit, yaitu sunblock. 
Sebaiknya pakai sunblock dengan SPF minimal 24 
atau lebih. Oleskan secara berulang tiap 2-3 jam 
sekali, meskipun cuaca sedang mendung. Pakai 
juga lips balm dengan kandungan SPF minimal 15. 
Kulit bibir yang sangat tipis lebih berisiko kering 
dan pecah-pecah di udara panas.

MaKaNaN rINgaN
Iklim yang panas membuat tubuh mengeluarkan 
banyak keringat, sehingga energi pun terkuras. 
Sediakan selalu makanan ringan yang bisa Anda 
makan kapanpun dan di manapun. Makanan bisa 
berupa biskuit atau cookie. Apel dan pisang juga 
baik sebagai asupan karbohidrat.

 selalu sedIa aIr
Bawa persediaan air dan minuman isotonik yang 
cukup agar tubuh tidak dehidrasi selama perjalan-
an. Sediakan juga handuk kecil, basahkan dengan 
air dingin dan gunakan untuk mengelap wajah, le-
her dan tangan jika tubuh merasakan panas.

BerPergIaN ke wisata PeguNuNgaN memang asik, hawa pe-
gunungan yang sejuk membuat pikiran kita menjadi relaks. Musim 
liburan kali ini bisa kita manfaatkan untuk berwisata ke daerah pe-
gunungan, melihat matahari terbit, mendaki ke daerah pegunungan, 
atau sekedar berwisata untuk melihat pemandangan pegunungan 
yang indah. Sebelum berangkat berpergian, ada baiknya menyiap-
kan segala sesuatu yang diperlukan. Berikut beberapa tips yang bisa 
digunakan saat kita pergi berwisata ke daerah pegunungan. 

 sYal daN JaKeT
Gunakanlah syal dan jaket yang terbuat dari bahan yang cukup tebal 
untuk melindungi tubuh anda dari dinginnya udara pegunungan.

 PeNuTuP TelINga
Hawa pegunungan terkadang membuat telinga berdengung dan 
terasa sakit. Gunakan penutup telinga agar pendengaran tidak ter-
ganggu dan telingapun terasa lebih nyaman.

 PeleMBaB WaJaH
Hindari kulit kering dan mengelupas akibat perubahan cuaca dengan 
pelembab wajah.

 lIP BalM
Suasana daerah pegunungan yang dingin dan berudara kering bisa 
menyebabkan bibir menjadi pecah-pecah. Untuk menghindarinya 
sebaiknya gunakan pelembab bibir atau lip balm. Selain melembab-
kan, juga membuat kulit bibir terasa segar.

 BalsaM
Lindungi tubuh dari udara dingin dengan balsam atau bahan-bahan 
yang dapat menghangatkan tubuh anda.

oBaT aNTI MaBuK 
Perjalanan jauh menuju pegunungan kadang membuat perut terasa 
mual. Konsumsilah obat anti mabuk satu jam sebelum perjalanan 
agar tubuh siap melewati perjalanan yang panjang.

MaKaNaN
Perbekalan yang satu ini jangan sampe ketinggalan, 
siapkan dalam ransel atau tas bawaan anda, bawa juga 
minuman penghangat tubuh.

KaMera atau HaNdYCaM
Untuk semua jenis perjalanan wisata Anda, jangan lupa membawa gadget yang satu ini, peristiwa 
menyenangkan dengan panorama pantai atau pegunungan yang indah dan sejuk patut kita abadikan.

 memang asik, hawa pe-

tipsberwisata
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KULINER

MeNIKMaTI KeNdurI KHas
Di beberapa kelompok warga, 
saat ini masih dipertahankan 
tradisi kenduri, selamatan atau 
bancakan. Entah itu untuk 
memperingati sepasaran, 
selapanan (35 hari kelahiran 
anak), mitoni (sekitar tujuh 
bulanan bayi) hingga selamatan 
untuk orang yang sudah 
meninggal seperti tujuh hari, 40 
hari, 100 hari hingga 1.000 hari 
alias nyewoni. Masih banyak juga 
bentuk-bentuk selamatan lainnya 
di kalangan masyarakat.

Ayam Panggang 

Gandu
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nAh , kali ini bukan soal selamatan yang 
diungkap, namun suasana kenduri atau 
selamatan yang menyelimuti gaya kuliner 
khas Desa Gandu, Kecamatan Karangrejo, 
Kabupaten Magetan. Bisa dibayangkan 
betapa nikmatnya menyantap menu de
ngan duduk bersila mengitari menu yang 
dihidangkan. Benarbenar seperti orang 
selamatan.

Ya, itulah khas dan uniknya ayam pang
gang Desa Gandu. Aroma dan citarasa 
ayam panggangnya pun membuat ketagi
han penikmatnya. Untuk menuju ke objek 
kuliner tersebut tidak sulit dan relatif mu
dah dijangkau dari poros jalur Madiun
Ngawi.

Apalagi jika Anda sedang berwisata 
ke kawasan Telaga Sarangan, Kabupaten 
Magetan, ada baiknya singgah di sentra 
ayam panggang Gandu. Dari arah Saran
gan saat tiba di terminal Maospati, be
loklah ke kiri ke arah Ngawi. 

Sentra ayam panggang Gandu ini ber
ada di Desa Gandu, Kecamatan Karan
grejo, Kabupaten Magetan atau sekitar 3 
Km utara Terminal Maospati. Dari Kota 
Madiun sekitar 15 Km ke arah barat dan 
dari Kota Magetan sekitar 13 km ke arah 
timur.

Bisa dibayangkan betapaa sedapnya 
ayam panggang khas Gandu. Namun ja
ngan pernah berharap bisa dengan mu
dah menikmati ayam panggang itu saat 
Lebaran tiba. Dijamin, Anda kesulitan 
memperoleh nikmatnya ayam panggang 
karena hampir pasti kehabisan stok, ke
cuali membawa ayam hidup ke sana un
tuk disembelih dan dimasakkan.

Pengalaman beberapa warga yang 
mudik Lebaran tahun lalu, mereka ter
paksa membeli ayam dari luar sentra 
ayam panggang Gandu untuk dipotong 
dan dimasakkan di sana. Orang sekitar 
sana menyebutnya ndandakna (memasak
kan) di sana.

Salah satu warga yakni keluarga Herry 
Krisna Supriadi, misalnya, terpaksa mem
bawa ayam betina jenis bangkok untuk 
dipotong dan dimasak di 
sana. “Ya nggak apaapa, 
karena yang betina ja
rang dipelihara, kecuali 
untuk indukan. Itu pun 
betina yang bagus,” kata 
Herry Kresna, warga 
asal Pelem, Desa Karan
grejo, Magetan.

Herry Krisna terpak
sa merelakan beberapa 
ayam betina bangkok 
miliknya yang dibeli 
tetangga yang kala itu 
sedang mudik Lebaran. 
Harihari seputar Lebaran memang sa
ngat ramai, dan kerap orang yang datang 
tidak kebagian menu masakan, terutama 
ayam panggang yang dibungkus untuk 
oleholeh.

Sekilas, aroma dan kenikmatan ayam 
panggang Gandu tidak beda jauh dengan 
ayam panggang pada umumnya. Mung
kin hanya yang tahu taste dan citarasa 
ayam panggang, yang bisa membedakan 
kekhasan masingmasing.

Justru yang membedakan dengan 
ayam panggang lainnya adalah sajian dan 
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suasananya. Sangat jarang atau bahkan 
tidak ada, ketika menikmati ayam pang
gang dalam suasana orang kenduri atau 
selamatan. Menu berada di tengah dan 
sambil duduk bersila atau lesehan, me
reka pun menikmati hidangan itu.

Kekhasan dan keunikan itulah yang 
mungkin membuat ayam panggang 
Gandu menjadi jujukan (tujuan) sekaligus 
wisata kuliner yang menyedapkan. Itulah 
sebabnya banyak konsumen yang rela da
tang ke kampung tersebut, terutama ke 
warung (baca: rumah) Bu Setu, yang di
sebutsebut paling nikmat dan ramai. 

Tapi sekali lagi diingat untuk bersiap
siap kecewa kala Lebaran tiba. “Penga
laman saudara kami yang dari Jakarta 
terpaksa harus membawa ayam hidup 
sendiri untuk dipotong dan dimasakkan 
di sana,” kata Sri Rahayuningsih, warga 
lainnya.

Sebenarnya ada banyak warung atau 
kedai lainnya yang menyediakan ayam 
panggang di sana. Yang pasti, menyantap 
dan menikmati ayam panggang bersama 
keluarga di tengah perkampungan akan 
terasa beda. Di Gandu memang banyak 
tempat makan yang siap memanjakan 
kita bagai di rumah sendiri.

Hidangan ayam panggang Gandu 

yang dimasak dan diproses secara tradi
sional benarbenar mengundang selera. 
Menu tersedia dengan sajian citarasa khas 
ala kampung dengan harga yang relatif 
terjangkau.

Seperti rumah makan ayam panggang 
Bu Setu, di RT 1 RW 1, Jl Cokroaminoto 
165, misalnya, merupakan satu di antara 
banyaknya penjual ayam panggang khas 
Desa Gandu. Di rumah makan yang buka 
mulai pukul 07.30 hingga 21.30 WIB itu, 
pembeli dapat menikmati ayam pang
gang dengan variasi pilihan menu.

foto-foto: edi t jatmiko
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PeMBelI dapat makan sambil lesehan di dalam rumah sang 
pemilik. Seakan menikmati makan bersama keluarga di rumah 
sendiri. Belum lagi bagi pembeli yang makan di teras rumah, 
seakan terbuai dengan sepoi angin dari pohon bambu di seki-
tar rumah-rumah di kampung tersebut.

Dalam kondisi ‘normal’ alias bukan saat Lebaran, misalnya, 
keunikan lain yang bisa dinikmati pembeli adalah melihat 
ayam-ayam yang masih dalam kandangnya. Tak hanya itu, 
konsumen bisa melihat proses pemotongan, hingga pemang-
gangannya dari kayu bakar di beberapa tungku yang ada di 
dapur samping atau belakang rumah. Semua serba tradisional 
didukung pesona aroma khas pedesaan.

Untuk sajian menu rumah makan Bu Setu menyediakan dua 
pilihan, bumbu rujak pedas dan bumbu bawang gurih. Setiap 
satu porsi ayam panggang tersaji lengkap dengan sambal, 
urap-urapan, lalapan dan tentu saja seba-
kul nasi, bergantung pesanan.

Menurut penuturan Yatini, putri Bu 
Setu, usaha rumah makan ayam pang-
gang itu bermula dari sang ibu. “Kala itu 
ibu saya berjualan ayam goreng keliling 
dari kampung ke kampung. Ya, mulai dari 
situlah usaha ini kami kembangkan,” ujar 
Yatini.

Seiring berjalannya waktu, perlahan 
upaya yang dilakukan sang ibu berbuah 
positif. Banyak pelanggan yang meminta 
untuk berganti menu jualan. “Menghada-
pi permintaan ini ibu saya beralih menjadi 
penjual ayam panggang,” kata wanita asal 
Desa Gandu, Karangrejo, Magetan.

Bu Setu menambahkan, usaha me-
nekuni ayam panggang ini bermula dari 
berjualan ayam goreng keliling. Namun karena tidak laku, dia 
pun mencoba kreasi membuat ayam panggang. Dan upayanya 
laris hingga pesanan pun mengalir setiap harinya.

“Dulu hanya jualan ayam goreng keliling sekitar tahun 
2000-an. Karena sepi saya variasi dengan memanggang ayam, 
bukan dibakar lo. Beda antara dibakar dan dipanggang,” kata 
Bu Setu.

Dari sinilah, sekitar 12 tahun silam mulai dirintisnya mem-
buka peluang usaha baru, yakni ayam panggang khas Gandu. 
Dengan didukung suasana perkampungan yang masih serba 
tradisional dan teduh, usaha itu coba dikembangkan di ru-
mah.

Mengenai bumbu yang digunakan untuk melaburi ayam 
panggang, Yatini hanya mengatakan tidak ada bumbu tertentu 
yang dipakai, hanya bumbu seperti biasanya dalam membuat 
ayam panggang. Bumbu-bumbu itu diproses dan bisa dilihat 
secara terbuka.

Lantas untuk satu hari biasanya menghasilkan berapa po-
tong ayam kampung? Untuk hari biasanya menghabiskan 250 
ekor ayam. Jumlah itu berbeda di saat hari libur, yang biasanya 

bisa mencapai 400 ekor ayam.
Ciri ayam panggang Bu Setu itu berupa potongan ayam 

yang masih lengkap dibelah dadanya hingga melebar. Sete-
lah itu ditusuk bambu agar terbuka lebar dan dipanggang di 
atas cobek dan tidak terkena api secara langsung. “Kalau pada 
umumnya ayam ‘kan dibakar kena apinya, namun ayam pang-
gang saya tidak kena api secara langsung,” tambah Bu Setu.

Ketika dipanggang, sebelum matang, dioleskan bumbu-
bumbu yang sudah disediakan dan dibolak-balik hingga ma-
tang dan berbau sedap. Ada 2 rasa bumbu yang ditawarkan 
yakni rasa ayam bawang serta rasa bumbu rujak pedas. Yang 
paling banyak digemari ayam panggang bumbu rujak pedas.

Mengenai resep bumbu, Bu Setu maupun putrinya, Yatini, 
menyatakan tak ada yang berbe- da dari umumnya resep. 
N a m u n mereka memiliki resep 

tersendiri. “Bumbu ya rahasia dong, tapi 
sebenarnya ya bumbu pada umumnya. Pokoknya 
ada dua rasa di sini, rasa ayam bawang dan bumbu rujak pe-
das,” lanjut Bu Setu.

Tidak mengherankan bila banyak pelanggan yang berda-
tangan dari Surabaya, Jakarta, Jogjakarta dan kota besar lain-
nya. Bahkan artis Jakarta, Irfan Hakim pernah singgah ke tem-
patnya. Mereka banyak yang datang usai berwisata ke Telaga 
Sarangan.

Harganya relatif terjangkau dan siapa pun bisa menikmati 
seekor ayam panggang siap saji dengan harga antara Rp 30 
ribu untuk ayam non-kampung dan ayam kampung berkisar 
Rp 50 ribu untuk hari biasa. Sedangkan jika pas liburan, teru-
tama Lebaran, untuk panggang ayam non-kampung Rp 40-45 
ribu, dan ayam panggang kampung Rp 60-65 ribu.

Satu ekor ayam panggang bisa disantap 4-5 orang. Tentu 
saja menu itu lengkap mulai kepala hingga kaki, plus nasi, sam-
bal, lalapan termasuk sayur pelas dan botok. Untuk minumnya, 
ada es teh, es jeruk maupun minuman dalam botol yang di-
taruh di kulkas. Jadi, tunggu apalagi !et Jatmiko

Panggang Cobek & Bumbu Rujak
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Krengsengan Emprit,
Kurangi Serangan Asma

SELAIn  makanan yang umum dijumpai di daerah 
lain, ada juga kuliner unik seperti krengsengan emprit. 
Sesuai namanya, makanan ini menggunakan burung 
emprit sebagai bahan baku utamanya. Emprit sejenis 
burung pipit yang berukuran kecil dan biasa dijumpai 
di persawahan. 

Dengan ukurannya yang kecil, emprit memang 
tidak banyak mengandung daging. Namun justru 
tulangtulangnya itu membuat olahan krengsengan 
emprit ini menjadi gurih. Bahkan, karena sudah diolah 
dengan tepat, emprit tidak terasa alot.  

Selama ini burung emprit yang menjadi hama ka
rena menyerbu padi di sawah, terbukti sedap. Bukan 
hanya disate, emprit yang digoreng dan dikrengseng 
di warung juga lezat.

Ya, warung sate emprit di depan SDN 1 Gurah, Ka
bupaten Kediri, milik Darmianto, misalnya, tidak per
nah sepi pembeli. Selain unik, saat sate digigit, citarasa 
sedap mulai terasa. Ketika melewati kerongkongan 
rasanya sangat lembut. Sate emprit juga tidak amis.

Malah sate emprit berbeda dengan sate ayam yang 
ketika dibakar masih berwarna putih. Untuk sate 
emprit warnanya menjadi kecokelatan. Teksturnya 
liat, tidak lengket, aroma rasanya kuat, tanpa lemak, 
dan gurih.

Untuk bumbunya terdiri dari garam, penyedap 
rasa, kacang, dan kecap. Bumbubumbu itulah yang 
membuat rasa sate emprit semakin nendang. Sebab 
saat daging berpadu dengan bumbu kacang, me
munculkan sensasi unik, seperti daging ayam tetapi 
rasanya lebih gurih.

Olahan daging emprit yang dipadu dengan aneka 
cabai, baik cabai rawit maupun merah besar itu terasa 
sangat lembut dan renyah, meskipun dari fi siknya 
tampak keras. Rasa krengsengan emprit sedikit pedas, 
manis, dan seperti memakan ati rempela ayam yang 
lunak.

Penasaran dengan kuliner unik ini, sejumlah war
ung makan di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, 

menyediakan menu krengsengan emprit. Untuk 
mencobanya tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. 
Cukup Rp10.000Rp12.500 untuk seporsi krengsengan 
emprit dengan sepiring nasi hangat. 

Selain diolah sebagai krengsengan, disediakan juga 
menu emprit goreng. Tersedianya menu ini untuk me
layani mereka yang tidak suka pedas. Harga jualnya 
juga hampir sama, sekitar Rp10.000 per porsi.

Usaha yang digeluti Darmianto berjalan lancar. 
Bahkan bila dulu dia harus bekerja sendiri kini sudah 
memiliki enam tenaga kerja. Baru empat tahun berdiri, 
dia bisa membuka satu warung lagi di dekat kawasan 
Simpang Lima Gumul Kediri.

Berapa ekor emprit yang dibutuhkan dalam sehari? 
Warung yang mulai buka pukul 16.0021.00 WIB itu 
membutuhkan 1.0001.500 emprit. Jika sedang sepi, 
hanya 700800 emprit yang habis. Namun jika musim 
liburan, warungwarungnya membutuhkan 2.500
3.000 emprit.

Dengan harga yang terjangkau, konon emprit 
disebutsebut memiliki khasiat yang baik untuk ke
sehatan tubuh. Sudah sejak lama emprit yang merupa
kan hewan pemakan padi tersebut bisa meringankan 
gejala asma. 

Sebagian yang lain juga mempercayai, daging em
prit yang rendah kolesterol bisa menambah vitalitas 
tubuh. Percaya atau tidak? Silakan datang ke Gurah, 
Kabupaten Kediri. saP Jayanti

Berwisata ke satu daerah tentu tidak lengkap jika tidak 
sekaligus berwisata kuliner. Kediri yang menjadi markas 
perusahaan rokok besar ini tidak hanya memiliki tahu 
atau keripik 02 (bekicot) sebagai kuliner andalannya, 
karena ada banyak lainnya yang layak dicoba.
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REHAT KOLEKSI TANAMAN LANGKA

Memiliki badan sehat serta awet muda menjadi 
impian bagi setiap orang. Banyak cara yang 
dilakukan agar bisa tampil sehat serta awet muda, 
misalnya saja mengonsumsi berbagai  makanan 
sehat serta bermacam-macam minuman herbal.

Memiliki badan sehat serta awet muda menjadi 
impian bagi setiap orang. Banyak cara yang 
dilakukan agar bisa tampil sehat serta awet muda, 
misalnya saja mengonsumsi berbagai  makanan 

Pohon Zaitun Diyakini Bisa
BIKIN AWET MUDA
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AdA  bermacammacam produk 
herbal yang bisa membuat seseorang 
bisa tampil sehat dan awet muda. 
Salah satunya seperti yang terkand
ung dalam pohon zaitun. Sebagian 
orang beranggapan bahwa pohon zai
tun merupakan pohon langka, yang 
hanya bisa tumbuh di beberapa tem
pat khusus serta dengan pengolahan 
yang khusus juga. 

Tetapi di tangan Abdullah Mach

fud, pohon yang identik tumbuh di 
kawasan Timur Tengah atau Arab 
Saudi tersebut ternyata dapat mudah 
dibudidayakan di rumahnya. Pohon 
yang berkhasiat untuk kesehatan itu 
dipercaya juga bisa membuat orang 
yang mengonsumsi bisa tampil awet 
muda.

“Sebagian orang meyakini bahwa 
di dalam kandungan pohon zaitun 
terdapat beberapa zat yang bisa mem

buat orang  awet muda,” kata Mach
fud, saat ditemui, Senin (9/1/2012).

Ia mengatakan, zat yang terdapat 
di dalam pohon zaitun merupakan 
zat antidioksidan, yang banyak terda
pat di bagian daun maupun buahnya. 
Selain itu pohon itu memiliki banyak 
fungsi serta manfaat terutama untuk 
kesehatan dan dapat tumbuh subur 
di suhu tropis seperti di Indonesia.

Bermula dari kesenangan terhadap 

foto: deRY aRdiaNSYaH
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berkebun, Machfud awalnya 
hanya merawat beberapa tan

aman saja. Kemudian muncul 
kesenangan untuk mengoleksi 

beberapa tanaman langka. Saat 
itulah beberapa tanaman langka 

ditanam.
Beberapa jenis tanaman yang 

dipelihara Machfud saat itu antara 
lain pohon tin, manggis farigata, mur
bei taiwan, pohon zaitun serta masih 
banyak tanaman lainnya.

Lambat laun, hobinya tersebut mu
lailah dia kembangkan melalui web-
sitenya. Misinya, websitenya dikem
bangkan sebagai ajang sharing atas 
tipstips bagaimana menanam serta 
merawat beberapa pohon langka. 

“Awalnya website saya gunakan 
sebagai sharing untuk para pecinta 
tanamantanaman langka, ternyata 
banyak orang yang menawar tana
man koleksi saya tersebut,” katanya.

Peminat pohon zaitun, lanjut 
Machfud, tersebar dari seluruh Indo
nesia mulai dari Aceh, Makassar, Jog
jakarta, Jakarta, Malang, dan kawasan 

Surabaya. Peminat pohon abadi se
bagian merupakan pemilik hobi yang 
sama yakni sebagai kolektor pohon 
langka. Jarang di antara pembelinya 
sebagai distributor, ratarata adalah 
untuk koleksi pribadi saja.

35 VarIeTas
Machfud juga menjelaskan, vari

etas pohon zaitun di dunia 35 jenis. 
Tetapi yang mudah tumbuh di iklim 
tropis seperti di Indonesia hanya ada 
2 varietas saja, antara lain mission ol-
ive. Varietas tersebut memiliki ciriciri 
berbuah hijau ketika matang, selain 
itu bentuk daun berukuran kecil seki
tar 3 hingga 4 sentimeter. 

“Bibit didatangkan langsung dari 
Australia dengan ukuran tinggi seki
tar 50 sentimeter dengan masa tanam 
sekitar 4 hingga 5 bulan. Sedangkan 
proses pengolahan hanya ditanam di 
media tanah dengan pemberian pu
puk kompos serta air yang cukup,” 
kata dia. 

Ternyata, lanjutnya, menanam po
hon zaitun tidak susah seperti yang 

dikatakan sebagian orang. “Yang pen
ting rajin menyirami serta memberi 
pupuk yang cukup, tanaman tersebut 
akan tumbuh subur,” ujarnya.

Hingga saat ini, Machfud memi
liki 30 hingga 40 pohon zaitun dengan 
ukuran tinggi sekitar 2 hingga 3 meter. 
Harga yang ditawarkan bermacam
macam, yang berukuran 2 meter dihar
gai Rp 650 ribu sedangkan 2,5 hingga 3 
meter dihargai Rp 1 juta. 

Bagi Machfud fokusnya hanya un
tuk koleksi saja, tetapi jika ada yang 
tertarik dengan koleksinya maka dia 
akan memberikannya. Yang penting 
bagi dia tanaman langka tersebut bisa 
berkembang di Indonesia, sudah ba
gus. Ini mengingat ketertarikan terha
dap tanaman tersebut sangat kecil.

“Potensi pohon zaitun untuk dikem
bangkan di Indonesia sangat bagus, 
banyak warga Indonesia belum be
gitu tertarik untuk mengelola maupun 
mengembangkan tanaman tersebut. 
Semoga ke depan ada yang fokus un
tuk memperhatikan dan mengembang
kannya,” ujarnya. dery ardiansyah

berkebun, Machfud awalnya 
hanya merawat beberapa tan

aman saja. Kemudian muncul 
kesenangan untuk mengoleksi 

beberapa tanaman langka. Saat 
itulah beberapa tanaman langka 

ditanam.
Beberapa jenis tanaman yang 

dipelihara Machfud saat itu antara 
lain pohon tin, manggis farigata, mur
bei taiwan, pohon zaitun serta masih 
banyak tanaman lainnya.
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MANFAAT LAIN POHON DAN BUAH ZAITUN
daUN zaitun digunakan untuk mengobati luka, gatal-gatal dan mengatasi masalah 
bau badan. Kayu dari pohon zaitun juga sangat bagus, keras dan indah teksturnya. 
Air buah zaitun baik untuk bekas luka bakar dan menguatkan gusi. Buah zaitun 
yang merupakan sumber terkaya asam oleat (oleic acid) juga digunakan sebagai 
penyedap makanan, sering digunakan sebagai campuran hidangan seperti salad, 
pizza, mezze dari Yunani atau untuk campuran tapas dari Spanyol.

Asam oleat ini dapat mengenyalkan kulit dan melindungi elastin kulit dari keru-
sakan. Hal tersebut tak lain karena buah zaitun yang mengandung minyak sebesar 15 % 
sehingga mampu melembabkan kulit dengan baik. Kelembaban tersebut akan menjaga 
elastisitas kulit sehingga meminimalkan munculnya keriput dini.  Demikian pula untuk 
merawat kesehatan kulit di tubuh secara keseluruhan, minyak zaitun bisa dioleskan 
sebelum mandi. Pemijatan dengan minyak zaitun pada otot yang tegang akibat ak-
tivitas keseharian yang terlalu berat dapat mengendurkan otot-otot tersebut. 

Bagi para ibu muda yang sedang mengandung, minyak zaitun ini pun dapat 
dipakai untuk mengoles bagian perut yang terkadang gatal dan mengurangi 
guratan di seputar perut bila rajin menggunakannya.

memPeRCePat PRoSeS PeNCeRNaaN
Makan 1/2 cup buah zaitun setiap hari dapat mencegah kegemukan. 

Khasiat ini berasal dari lemak tak jenuh tunggal yang mem-
percepat pembakaran lemak dan mencegah gula diubah 
menjadi lemak. Selain itu, sebuah dalam British Journal 
of Nutrition menemukan, asam lemak tak jenuh tunggal 
menstimulir cholecystokini, sejenis hormon penekan 
nafsu makan yang mengirim sinyal kenyang ke otak. 
Secara klinis, zaitun juga memiliki fungsi sebagai 
pencegah kanker usus, penyakit kandung kemih, 
penyakit jantung, dan mampu mampu menurunkan 
kadar kolesterol. 

meNiNGkatkaN metaBoLiSme 
Zaitun adalah sumber istimewa dari polyphenols, senyawa antioksidan yang 

membantu mencegah penggumpalan darah yang berbahaya. Sebuah studi dalam 
“Journal of American College of Cardiology” mengaitkan senyawa ini dengan pe-
ningkatan kadar nitric oxide, molekul jantung sehat yang meningkatkan pelebaran 
pembuluh darah dan aliran darah.

 
detokSifikaSi & meNGeLUaRkaN CaCiNG SeBaGai aNtiokSidaN

Minyak zaitun banyak mengandung vitamin E yang sangat dibutuhkan untuk 
menghentikan kerusakan sel-sel yang menjadi pemicu timbulnya kanker. Selain itu 

juga, mengandung polifenol yang berperan sebagai penghadang radikal 
bebas. Hal ini dibuktikan oleh Dimitros Trichopoulus, profesor dari Har-

vard School of Public Health di AS yang menyelidiki hubungan 
antara banyaknya konsumsi minyak zaitun dengan pertumbu-
han kanker payudara. Dari penelitian yang melibatkan sedikit-
nya 2300 wanita diketahui bahwa wanita yang mengkonsumsi 

minyak zaitun lebih dari satu kali dalam sehari memiliki peluang 
terkena kanker payudara 25 % lebih rendah dibanding wanita 

yang kurang mengkonsumsi minyak zaitun.

meNYUBURkaN RamBUt
Wanita di Timur Tengah meminyaki rambut mereka dengan 

minyak zaitun sebelum tidur kemudian berkeramas keesokan 
harinya menjadikannya hitam dan lebat, tidak mudah rontok 

dan panjang, juga menghambat tumbuhnya uban. Limbah 
minyak zaitun sendiri masih dapat dipergunakan seba-

gai bahan bakar, pupuk, makanan hewan dan minyak 
pelumas.
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TEKNOLOGI

Pada pelaksanaan pameran tahun 2012 
ini, beberapa vendor menyebut sudah 
siap memetik buah dari ajang Ces terse-
but. seperti laporan yang dikeluarkan 
Huffi  ngton Post, senin (9/1/2011) lalu, 
setidaknya ada lima tren teknologi yang 
mendominasi Ces 2012.

Kelima tren teknologi yang men-
dominasi tersebut yakni 3d TV Tanpa 
Kacamata, ultrabook, oled dan Con-
nected TV, Mobil Pintar dan istuff . Na-
mun masih ada sajian lain yang juga 
mewarnai ajang pamer tersebut, yakni 
Windows 8, Ice Cream sandwich, Kame-
ra digital untuk Ponsel Pintar, Konten 
Video dan beberapa lainnya.

untuk ulasan singkat sosok tren 

teknologi itu, yang pertama 
adalah 3d TV Tanpa Kacamata. Keha-

diran TV 3d memang sudah ada sejak 
beberapa waktu lalu, begitu pula yang 
dirilis tanpa kacamata. Namun kehadi-
ran perangkat tersebut diyakini bakal 
kian booming pada tahun 2012 ini.

deretan TV 3d nantinya akan se-
makin banyak yang bebas kacamata 
untuk dinikmati. Harganya pun diper-
caya akan semakin miring, tak lagi seek-
sklusif dulu. Hal itu seperti ditegaskan 
oleh Chief Ces 2012, gary shapiro, yang 
menyebut bahwa 3d adalah sebuah 
fi tur, bukan sebuah kategori baru dari 
industri televisi.

Masih terkait teknologi 3 dimensi, 

MasterImage, salah satu perusahaan 
kacamata akan memamerkan kacamata 
3d yang bisa digunakan untuk melihat 
fi lm di layar 7 inci dan 10 inci. seperti 
apa teknologi tersebut, kita tunggu 
peredarannya.

Yang kedua adalah ultrabook. defi -
nisi ultrabook, singkatnya adalah kom-
puter jinjing yang tipis namun berte-
naga, mampu diajak bermain dengan 
komputasi berat. Pada akhir 2011 lalu, 
sejumlah vendor sebenarnya sudah ada 
yang ‘pemanasan’ dengan merilis ultra-
book mereka.

Jika di tahun 2011 adalah tahunnya 
tablet, maka tahun 2012 ini menjadi 
tahunnya ultrabook. ultrabook adalah 

CES 2012

Ajang Pamer Gadget Dunia
Kemajuan gadget dunia atau tren canggihnya teknologi di jagat ini setidaknya bisa dicermati 
dan disimak dari ajang Consumer Electronics Show (CES) 2012, pertengahan Januari 2012. 
Ya, even yang  berlangsung di Las Vegas, Amerikat Serikat tersebut selalu menjadi ajang 
pamer berbagai vendor untuk memperkenalkan teknologi terbaru mereka. 

PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

94



95
PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

95
PTPN-X magazine | Volume:003 | Th-II | Januari 2012

laptop tipis dengan spesifi kasi tinggi 
yang berusaha menyaingi Macbook air. 
Puluhan model ultrabook dihadirkan 
dalam ajang tersebut. Intel, sebagai 
salah satu produsen prosesor juga bakal 
menampilkan prosesor terbarunya un-
tuk laptop super tipis tersebut.

Kecuali itu pada Ces 2012, di mana 
sorotan mata penggila gadget dunia 
tertuju ke acara ini, deretan vendor lain 
dipercaya unjuk kebolehan dan turut 
serta bersaing dengan perangkat ul-
trabook. sebut saja nama acer dan le-
novo.

Namun tampaknya hingga saat 
ini, ultrabook masih terbilang barang 
‘mewah’. Hal itu terlihat dari banderol 
harganya yang minimal di angka bela-
san ribu dolar as. Tentu itu harga yang 
masih relatif mahal dijangkau pasar.

ada sementara prediksi sebelum 
Consumer electronics show (Ces) dige-
lar, pertengahan Januari 2012 di las 
Vegas, yakni ultrabook yang disebut-
sebut bakal menjadi bintangnya. “Jika 
tahun 2011 adalah tahunnya tablet, 
maka tahun 2012 bisa menjadi tahun-
nya ultrabook,” ujar Jason oxman, se-
nior vice president Ces.

oxman mengatakan, produsen kom-
puter bakal berlomba memperkenalkan 
lusinan model ultrabook baru. ultra-
book adalah laptop tipis dengan spesi-
fi kasi lengkap yang berusaha menyaingi 
Macbook air.

Pada 2011 lalu, Ces memang ramai 
oleh berbagai tablet dari berbagai ven-
dor. Namun di 2012 ini, oxman yakin 
ultrabook bakal jadi bintangnya. Ces 
yang merupakan pameran elektronik 
tahunan terbesar di amerika serikat, 
digelar di las Vegas Convention Center 
dan beberapa lokasi lain, 9-13 Januari 
2012.

TV resolusi Tinggi
sedangkan yang ketiga adalah oled 

dan Connected TV. oled alias organic 
light emitting diode, disebut-sebut 
hadir dengan teknologi yang hemat 
energi. Teknologi ini akan membuat TV 
kian ramping dan tampil dengan warna 
yang lebih kaya, serta kontras dan res-
olusi yang lebih baik.

Vendor lg electronics paling getol 
memperkenalkan televisi beresolusi 
tinggi di ajang Ces. Tidak hanya me-
mamerkan televisi berlayar 55 inci 
oled, vendor Korea selatan ini juga me-
nampilkan televisi tiga dimensi berlayar 
84 inci, televisi 3d terbesar di dunia.

Ya, lg menjadi salah satu vendor 
yang pamer teknologi oled. Bahkan 
dengan bentang layar selebar 55 inch, 
display oled lg ini diklaim terbesar 
di dunia. display oled ini sangat tipis, 
dengan ketebalan 5 mm dan akan dibe-
namkan di TV terbaru lg dengan rasio 
kontras lebih dari 100.000:1.

Berikutnya yang keempat adalah Mo-

bil Pintar. Ces tak cuma ajang bagi ven-
dor gadget, pabrikan mobil pun diberi 
kesempatan untuk memperkenalkan 
teknologi baru mereka. dalam Ces 2012 
sendiri ada keynote speech dari Ceo 
Ford dan Mercedes yang mengumbar 
inovasi mereka untuk menciptakan 
solusi mobil pintar.

salah satunya adalah kehadiran ap-
likasi mobile yang dapat mengendali-
kan mobil seperti MyFord Mobile app 
besutan Ford. aplikasi ini dikatakan 
juga bakal membantu pengguna mobil 
listrik untuk mencari stasiun pengisian 
bahan bakar.

Yang kelima yakni istuff . seperti 
biasa, apple tak akan menghadiri Ces, 
tetapi vendor yang memproduksi ap-
likasi, perangkat dan aksesoris yang 
terkait iPhone dan iPad diyakini berte-
baran di Ces 2012. Bahkan disebutkan 
Ces 2012 memiliki ‘ilounge’, sebuah 
area berisi 300 peserta ekshibisi yang 
membuka ‘lapaknya’ fokus untuk men-
support produk-produk apple.

Beberapa sajian lainnya yang tak 
boleh dilewatkan adalah Windows 8. 
Kabar menyebutkan bahwa Microsoft 
merilis perangkat lunak terbarunya 
tersebut sebelum ajang Ces. Namun 
ada kabar juga yang menyebut bahwa 
Ceo Microsoft, steve Ballmer, mengu-
mumkan produk lain di Ces, kemung-
kinan sesuatu yang penting bagi seja-
rah perangkat lunak di Microsoft.
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Ya, Keynote speaker Ces 2012 adalah 
steve Ballmer, Ceo Microsoft. Ini akan 
menjadi keynote terakhir Microsoft. di 
2013, Microsoft sudah tak lagi meng-
isi slot keynote maupun mendirikan 
booth.

selain itu masih ada Ice Cream sand-
wich. Tentu semua sudah tahu kalau 
google bakal merilis sistem operasi 
android 4.0 terbaru Ice Cream sand-
wich pada smartphone mitra-mitranya. 
seperti apa sistem operasi yang bakal 
membuat gerah ios apple, Windows 
Phone ataupun Blackberry os terse-
but?

ada pula Kamera digital untuk Pon-
sel Pintar. ajang Ces tahun ini juga 
bekerja sama dengan PMa, pameran 
dagang terbesar di industri fotografi . 
di sini, kita bisa melihat teknologi fo-
tografi  pada tahun ini dan tahun depan. 
gambar dari kamera ponsel nantinya 
tidak perlu dipermak karena hasilnya 
sudah bisa disamakan dengan kamera 
profesional. Kejelasan soal teknologi ini 
juga bisa dicermati pada ajang Ces.

sementara itu masih berhubungan 
dengan perangkat keras, konten video 
terutama berasal dari fi lm maupun aca-
ra televisi bakal semakin tersambung 
dengan tablet, ponsel hingga televisi 
kabel. Konten apa saja yang bakal di-
pamerkan untuk bisa disinkronisasi 
dengan perangkat keras? 

Ternyata sebelum Ces digelar, bebe-
rapa vendor tak berani mengungkap-
kan keunggulan teknologinya. Mereka 
cenderung masih merahasiakan produk 
terbarunya di ajang Ces. Yang jelas, 
ajang Ces 2012 di las Vegas ini mampu 
menghadirkan teknologi baru yang ti-
dak boleh dilewatkan bagi penikmat, 
penggemar atau pemerhati masalah 
teknologi terbaru. 

Beberapa vendor besar menyiapkan 
produk baru, perangkat lunak, tren, 
dan beragam konten digital yang ber-
peluang berkembang di masa depan. 
seperti dikutip dari CNet, ajang Ces ini 
merupakan barometer dari bisnis kon-
sumer elektronik sejagat yang digelar 
setahun sekali.

sementara itu sebuah laporan ter-
baru menyebutkan, setelah meluncur-
kan radar dan Titan, HTC menyiapkan 
sebuah ponsel berbasis Windows Phone 
dengan teknologi tinggi terbaru. seper-
ti ditulis InternationalBusinessTimes, 
Jumat (6/1/2012), ponsel pintar yang 
dikabarkan bernama radiant tersebut, 
diketahui via situs Phones4u.

Meskipun belum ada keterangan res-
mi dari HTC dan belum jelas keberadaan 
perangkat ini, situs tersebut diduga 
telah mengetahui spesifi kasi teknolog-
inya. Melansir bocoran foto dari Pock-
etnow, Phones4u melaporkan, radiant 
berbeda dengan kebanyakan ponsel 
pintar lain kreasi HTC. 

Tubuh perangkat pintar kali ini memi-
liki tiga bagian, dengan tambahan layar 
4,7 inci seperti HTC lainnya, serta dual-
led untuk fl ash mirip dengan yang ter-
dapat di Titan. Meskipun beberapa me-
dia mengabarkan bahwa ponsel pintar 
tersebut diharapkan tampil di Ces 2012, 
belum ada detil lebih lanjut mengenai 
perangkat yang belum dapat konfi rmasi 
dari HTC ini.

Bila kabar itu benar, hal tersebut be-
rarti google dan apple bisa saja sedang 
bersiap menghadapi serangan dua arah, 
yaitu Windows Phone kreasi Microsoft, 
dan lumia 900 ciptaan Nokia. Namun, 
serupa dengan desas-desus HTC ra-
diant, sampai saat ini lumia 900 pun 
masih belum mendapatkan konfi rmasi 
dari Nokia. et Jatmiko, INs
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VeNdoR jam tangan kenamaan asal Jepang, 
Casio, yang bakal meluncurkan produk terbaru 
G-SHOCK GB-6900 pada bulan Maret 2012 men-
datang.

Jam tangan terbaru Casio ini selain menawar-
kan fungsi dasar sebagai pengingat waktu ternya-
ta juga telah menyematkan fungsi lain, yakni bisa 
terhubung dengan smartphone tertentu melalaui 
Bluetooth LE (LE = Low energy).

Jam tangan G-SHOCK GB-6900 disebutkan 
akan kompatibel dengan smartphone Android 
buatan NEC, yakni Medias LTE N-04D dan Medias 
PP N-01D NEC.

Pihak Casio mengklaim bahwa G-SHOCK tidak 
hanya mensinkronisasi waktu dengan ponsel, na-
mun juga akan memberi tahu panggilan masuk, 
email, atau SMS pada layarnya.

 Pengguna juga dapat mengalihkan modus 
getar pada ponsel dengan cara menekan sebuah 
tombol pada jam tangan tersebut.

G-SHOCK GB-6900 memang bukan jam ta-
ngan pertama buatan Casio yang memiliki ke-
mampuan untuk dihubungkan ke ponsel. Meski 
begitu, jam tangan ini merupakan jam tangan 
Casio pertama yang menawarkan konektivitas 
dengan Bluetotooth LE (Bluetooth 4.0) yang da-
pat mengkonsumsi energi lebih kecil dari versi 
Bluetooth lainnya.

Kendati hadir dengan � tur konektivitas Blu-
etooth, baterai untuk jam tangan itu pun diper-
kirakan mampu menghidupi perangkat hingga 2 
tahun lamanya. Perangkat ini awalnya direncana-
kan digulirkan 16 Maret 2012 dengan banderol 
sekitar $231 (Rp 2 juta-an).ins, ad Putranto

Terhubung 
ke Ponsel via 
Bluetooth LE

Casio G-SHOCK GB-6900
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tekNoLoGi lain yang tak kalah canggih adalah kamera. 
Ricoh, misalnya, merilis kamera dengan sistem GXR yang 
siap hadir di pasaran, kemungkinan dijadwalkan ikut 
meramaikan fotogra�  di awal tahun 2012.

Kamera Ricoh GXR pabrikan Jepang ini memang 
tidak terlihat seperti kamera lainnya, kamera yang 
memiliki sistem GXR tersebut memungkinkan peng-
gunanya tidak hanya dapat mengganti lensa saja, 
namun juga mengganti sensor unitnya.

Melirik pada Ricoh, modul terbaru di kamera GXR 
tersebut akan menyuguhkan aperture f/3.5-5.5 serta 
lensa zoom 24-85mm. Keduanya digabungkan dengan 
kamera 16 MP yang menggunakan sensor APS-C.

Fitur yang spesial dari Kamera GXR ini adalah ka-
mera unit pertama yang mengkombinasikan antara 
kemampuan zoom dan kualitas jepretan yang diklaim 
setara dengan DSLR. Tidak ada salahnya Kamera GXR 
ini ikut menemani momen penting dan perjalanan 
wisata anda di awal tahun baru 2012.

Sedangkan Polaroid mungkin menjadi perusahaan 

pertama yang mengeluarkan kamera yang mengadopsi 
sistem operasi Android. Di ajang Consumer Electron-
ics Show 2012, Polaroid mengenalkan Kamera SC1630 
Smart, gabungan teknologi muktahir dan OS dari Google.

Kamera Polaroid SC1630 Smart ini menawarkan 
dukungan WiFi, ditambah kemampuan untuk lang-
sung meng-upload foto ke situs jejaring sosial. Fungsi 
tersebut adalah bonus baik untuk produk yang dileng-
kapi dengan sensor gambar 16-megapiksel, 3x optical 
zoom dan lensa 36-108mm.

“Polaroid telah membantu dunia membawa cerita 
untuk hidup melalui foto-foto selama 75 tahun ter-
akhir,” kata Scott W. Hardy, Presiden Polaroid, seperti 
dikutip Softpedia, Rabu (11/1/2012).

Sedangkan vendor elektronik ternama Korsel 
Samsung, baru-baru ini telah merilis kamera digital 
terbarunya ke pasar global dengan label Samsung 
DV300F.  Seperti diketahui Samsung DV300F dibe-
namkan dengan beberapa � tur menarik yang lengkap 
dengan teknologi wi-�  untuk pengguna kamera yang 

ingin mengambil dan berbagi momen secara instan.
Samsung DV300F menghadirkan resolusi kamera 

CCD 16 MP dengan 5x optical zoom dan lensa wide-
angle 25mm adalah kamera dengan mode Dual-View 
dengan layar menghadap ke depan 1.5 inci dan ber-
jenis layar LCD. Teknologi yang dihadirkan oleh Sam-
sung diklaim merupakan yang pertama di dunia.

Dengan teknologi Wi�  yang disematkan Samsung 
menjadikan kamera ini memiliki kemampuan untuk 
mengupload gambar secara langsung ke situs situs media 
sosial seperti Facebook, Picasa, Flickr dan Youtube.

Selain itu hasil gambar dapat dikirim via e-mail 
serta dapat disimpan ke kartu memori microSD ka-
mera, atau dapat disimpan ke PC rumah yang telah 
dilengkapi dengan wireless atau jasa penyimpanan 
berbasis cloud seperti Microsoft SkyDrive.

Rencananya DV300F kamera apik besutan sam-
sung ini akan hadir dipasaran pada bulan Maret 2012 
mendatang dengan label harga 199 USD atau sekitar 
Rp. 1.7 Juta-an. ins, ad Putranto

k e C a N G G i -
HaN teknologi 
benar-benar se-
makin memanjakan 
penggunanya. Bah-
kan memasuki tahun 
2012 ini beberapa produk 
baru diluncurkan. Meng-
awali tahun, LG Electronics 
meluncurkan sebuah perangkat 
yang merupakan salah satu dari 
teknologi terbaru 2012. Perangkat ini 
menggabungkan fungsi navigasi kom-
puter (mouse) dan alat pemindai (scanner). 

Perangkat terbaru dari LG untuk tahun 2012 ini 
diberi nama LG Mouse Scanner. LG melalui LG Mouse 
Scanner menawarkan kejutan inovasi terkini serta 
keunikan fungsi di dalam perangkat terbaru ini.

Dari segi tampilan, sangat terlihat jelas jika 
LG Mouse Scanner memiliki bentuk yang tak jauh 
berbeda dengan alat bantu navigasi komputer 
(mouse) lainnya. Perbedaan akan terlihat ketika 
kita melihatnya secara detail karena pada bagian 
samping kiri akan terlihat adanya tambahan dua 
tombol yang berfungsi sebagai tombol untuk 
mengaktifkan fungsi pemindaian (scan) dan tom-
bol ’Back’ untuk kembali ke menu sebelumnya.

Selain itu, perbedaan yang terlihat paling 
menonjol yaitu pada bagian penampang dasar yang 
merupakan letak alat pemindai. LG Mouse Scanner 

dilengkapi dengan lensa optik beserta rangkaian 
perangkat pendukung yang berfungsi untuk 

mengenali objek. Sama halnya seperti 
alat pemindai (scanner) lainnya. 

Dengan LG LSM-100, Anda 
dapat memodi� kasi hasil 

pindaian yang berupa kom-
binasi dari teks, tabel dan 
gambar.

Cara menggunakan 
alat atau perangkat ini 

pun cukup mudah. Anda 
hanya perlu menekan tom-

bol scan, lalu memblok seluruh 
bidang objek yang ingin dipindai. Setelah itu, 
Anda hanya perlu menggeser hasil pindaian sebe-
lumnya ke dalam laman Microsoft word atau Mi-
crosoft excel, perangkat ini akan secara otomatis 
hanya akan mengambil teks atau tabel dari hasil 
pindaian sebelumnya dalam format siap edit.

LG Mouse Scanner ini dilengkapi dengan dua 
sensor laser berkekuatan 1200 dpi, yang ber-
fungsi untuk mengenali koordinat objek yang 
akan dipindai. Kedua sensor laser ini tidak akan 
merubah hasil pemindaian meski nantinya terjadi 
pengulangan proses pemindaian pada bidang 
yang sama. Dengan adanya dua sensor laser dari 
perangkat terbaru dari LG ini, tentunya Anda 
dapat men-scan dengan leluasa tanpa mempe-
ngaruhi hasil pemindaian. Untuk harga mouse 

unik LG LSM-100 dibanderol 129 dolar AS atau 
sekitar Rp 1 juta lebih.

LG Mouse Scanner, Inovasi Terkini dan Unik

Mungil & Praktis
keCaNGGiHaN perkembangan teknologi gadget juga 
kian pesat. Banyak perangkat kini tak lagi berukuran besar, 
namun berubah mungil hingga mudah dibawa ke mana-
mana (mobile). Hal ini terlihat pada perangkat scanner, 
yang kini bisa ditemui dalam bentuk ekstra mini, tak lagi 
sebesar perangkat printer.

USB Scanner Mini Portable berbentuk kecil, kompak 
dan ringan, yang dirancang khusus untuk pengguna note-
book. Sesuai namanya, sumber daya untuk pengoperasian 
scanner mini ini memanfaatkan daya dari port USB note-
book. Perangkat ini bisa memindai foto, kartu nama, gam-
bar, halaman buku, surat kabar atau pun majalah, dengan 
kecepatan pemindaian maksimum 1.6 – 2 detik (panjang 
objek 8 inci atau 200 mm).

Scanner berukuran bodi panjang 9 cm, lebar 2,8 cm dan 
ketebalan 2 cm plus bobot 57 gram ini mampu melakukan 
akses pemindaian dengan bidang scanning 12x5,4 cm. 
Jenis format digital seusai pemindaian yakni JPEG. Alat ini 
pun didukung dengan beberapa software aplikasi seperti 
Picture Direct, OCR, dan BCR Direct, yang bisa mengopti-
malkan kemampuannya. USB Scanner Mini Portable ini 

menawarkan resolusi 
pemindaian 300 

dpi.  Harga 
yang dila-
belkan un-

tuk gadget 
ini sebesar 80 

USD (Rp 744 ribu-
an).

Kamera Sistem GXR
hingga Koneksi Wi-Fi
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UNIT GULA
1.  PG Watoetoelis
Ds. Temu, Kec. Prambon, Sidoarjo 61262 
| Telepon: 031-8971007, 8972383 | 
Fax: 031-8970079

2.  PG toelangan
Ds. Tulangan, Kec. Tulangan, Sidoarjo 
61273 | Telepon: 031-8851002 | 
Fax: 031-8851001

3. PG kremboong
Ds. Krembung, Kec. Krembung, Sidoarjo 
61275 | Telepon: 031-8851609, 8851315 
| Fax: 031-8151661 

4.  PG Gempolkrep
Ds. Gempolkrep, Kec. Gedeg, Mojokerto 
61302 | Telepon: 0321-362111, 362114 | 
Fax: 0321-362414

5.  PG djombang Baru
Jl. Panglima Sudirman No.1 Jombang 
61417 | Telepon: 0321-861311 |
Fax: 0321-866373 | 
email: pg_dbu@telkom.net

6.  PG tjoekir
Ds. Cukir, Kec. Diwek, Jombang 61471 | 
Telepon: 0321-861441 | 
Fax: 0321-868600

7.  PG Lestari
Ds. Ngrombot, Kec. Patianrowo, Nganjuk 
64391 | Telepon: 0358-552468, 551439 | 
Fax: 0358-552468

8.  PG meritjan
Jl. Merbabu, Ds. Mrican, Kec. Mojoroto, 
Kediri 64102 | Telepon: 0354-771619, 
773649 | Fax: 0354-773651

9.  PG Pesantren Baru
Jl. Mauni No. 334, Kec. Pesantren, Kediri 
64131. Kotak Pos 6 | Telepon: 0354-
684610 | Fax: 0354-686538 | homepage: 
http://www.pesantrenbaru.co.cc | 
email: pgpesantren@yahoo.com

10.PG Ngadiredjo
Ds. Jambean, Kec. Kras, Kediri 64102. 
Tromolpos 5 | Telepon: 0354-479700 | 
Fax: 0354-477178

11.PG modjopanggoong
Ds. Sidorejo, Kec. Kauman, Tulungagung  
66261 | Telepon: 0355-321633, 324638 | 
Fax: 0355-327126     

SBU TEMBAKAU
1. kantor SBU tembakau
Jl. Bondowoso Km.10 Jelbuk, Jember 
68102 | Telepon: 0331-540181, 540666, 
540639, 541111 | Fax: 0331-540639, 

540700 | email: sbu_tembakau@
ptpn10.com

1. kebun kertosari
Jl. A Yani No. 688 Pakusari, Jember  
68181 | Telepon: 0331-334177 | 
Fax: 0331-332854 | 
email: ptpn10_kts@telkom.net

2. kebun ajong Gayasan
Jl. MH Thamrin No.143 Ajung, Jember 
68175 | Telepon: 0331-321501, 331058 | 
Fax: 0331-335145 | 
email: ajong@ptpn10.com

3. kebun kebonarum/Gayamprit/
Wedhibirit
Jl. Pemuda Selatan No. 59 Klaten 57411 
| Telepon: 0272-321806, 320583, 
321252 | Fax: 0272-322203

SBU RUMAH SAKIT
4. kantor SBU Rumah Sakit
Jl. Hayam Wuruk No. 88, Mojokerto 
61321 | Telepon: 0321-328557, 390988 | 
Fax: 0321-395117 

1. Rumah Sakit Gatoel
Jl. Raden Wijaya No. 56, Mojokerto 
61321 | Telepon: 0321-321681, 322329 | 
Fax: 0321-321684 | UGD: 0321-399772

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

3.  Rumah Sakit Perkebunan (RSP)
Jl. Bedadung No.2 - Jember 68118 | 
Telepon: 0331-487104, 487226 | 
Fax: 0331-485912 | homepage: 
www.jember-klinik.co.id | 
email: rs@jember-klinik.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 Pecangan No 03 Jepara | Jawa 
Tengah | Telepon: 0291-755210 | 
Fax: 0291-755205
Penyertaan:
Pt mitratani dua tujuh
Jl Brawijaya 83 Mangli, Jember 68136 | 
Telepon: 0331-422222, 488881 | 
Fax: 0331-489456, 489457

Kantor Pusat:  Pt Perkebunan Nusantara X (Persero)
 Jl Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia
 Telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167
 http://www.ptpn10.com  | email: contact@ptpn10.com

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

EMPLASEMEN
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PTPN X Makin Jaya 
Di Tahun 2012 ini, semoga PTPN X kinerja semakin bagus. 
Sehingga, bisa menghasilkan laba yang lebih besar lagi dari 
tahun-tahun sebelumnya. Dengan tingginya laba perusa-
haan diharapkan bisa semakin meningkatkan kesejahteraan 
seluruh karyawan PTPN X.  Selain bisa meningkatkan ke-
sejahteraan seluruh karyawan, keberhasilan yang diraih oleh 
PTPN X bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khusus-
nya masyarakat yang ada di lingkungan unit kerja PTPN X. 

Mudjito 
Driver Kantor Direksi PTPN X

PTPN X terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan per-
forma. Salah satunya melalui peningkatan sistem Information 
technology (IT) terintegrasi yang akan digunakan di seluruh 
unit usaha. Di mana, manfaat IT adalah memberikan solusi, 
menciptakan efi siensi dan produktivitas agar meningkatkan 
daya saing perusahaan. Selain itu juga dalam rangka mewu-
judkan good corporate governance (GCG) yakni informasi 
kinerja dan usaha perusahaan diketahui publik.  

Wellem stefanus Ndoen 
Kepala Urusan IT Sekretaris Perusahaan PTPN X

Meningkatkan
Daya Saing melalui IT



Direksi dan Segenap Pimpinan 
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Mengucapkan:



PT DASAPLAST NUSANTARA
Plastic Woven Bag, Inner Bag, Warring Industry & Trades

”...bring the best plastic woven bag 
to the world...”

Head O�  ce:
Jl. Raya Pecangaan No.3 Pecangaan. Jepara 59462
Tlp. +62291 755210 | Fax. +62291 755205 | e-mail: dasaplast@indo.net.id

Representative O�  ce:
Jl. Gajahmada 23 - 27A, Semarang 50133, Indonesia
Tlp. +6224 3543431 | Fax. +62243543843 | e-mail: dasaplast.smg@gmail.com


