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Misi
Sebagai perusahaan industri perkebunan terintegrasi yang
berbasis tebu dan tembakau dalam memberikan nilai tambah (value
creation) bagi segenap stakeholders dengan:
1. Menghasilkan produk perkebunan yang bernilai tambah serta
berorientasi kepada konsumen;
2. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul (operational
excellence) melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan
tatakelola perusahaan yang baik;
3. Mengembangkan kapabilitas organisasi, teknologi informasi dan
SDM yang prima;
4. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan
imbal hasil terbaik bagi pemegang saham;
5. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa
depan.

Visi
Menjadi perusahaan agribisnis Nasional berbasis tebu dan tembakau
yang unggul dan berdaya saing di tingkat Regional
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Filosofi
Perusahaan
Menjalankan misi perusahaan memerlukan
acuan yang berfungsi sebagai koridor
dan batasan sebagai arahan untuk
karyawan dalam melaksanakan pekerjaan
dengan penuh integritas, peraturan
atau petunjuk. Hal tersebut hendaknya
dilaksanakan oleh semua tingkat
karyawan, dengan mengikuti aturan yang
ada akan memberikan pencapaian prestasi
yang merupakan visi perusahaan.
Pokok arahan juga disebutkan dalam
Company Business Philosophy meliputi:
"Integritas, Profesionalisme, Visioner,
dan Sinergi". Dalam produktifitas
karyawan di tempat kerja harus tetap
tinggi dan budaya kerja harus dipahami
dan dilaksanakan, adalah: "Profesional,
Produktif, dan Pembelajar".

emplasemen
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INTEGRIty

H

olding PTPN (III) memperkenalkan SIPro (Sinergi, Integritas,
dan Profesional) sebagai prinsip
transformasi budaya kerja, untuk
menunjang EDO’S (Efisiensi, Diversifikasi, Optimalisasi dan Sinergi). Jika semua
prinsip itu dijalankan dengan baik, maka harap
an berdayanya (kompetensi) SDM – sekaligus
meningkatnya kapasitas korporasi, kemungkin
an akan tercapai.
Semua prinsip itu sebenarnya merupakan nilai-nilai universal yang sangat mungkin
(berpeluang besar) dilaksanakan oleh setiap
individu dalam perusahaan. Karena hanya me
nyangkut dua hal, yakni mental dan kemampuan. Kata integritas mudah diucapkan. Tapi
tidak mudah diterapkan. Karena terkait dengan
mental dan latar belakang sosio-kultural ma
sing-masing individu.
Dalam perspektif nilai agama,
integrity bagian penting dari keimanan dan tauhid. Di dalamnya
terkandung makna jujur, selalu
bersikap dan berpikir positif,
toleran dan mengabdi. Pada
individu yang memiliki integritas
biasanya mudah dibentuk menjadi
profesional, karena pada pola pikirnya tak
pernah tersirat untuk culas, curang apalagi
korup. Di benaknya selalu berpikir positif, solutif,
komunikatif, sehingga mudah untuk maju dan
berkembang.
Maka itu pada konteks penerapan budaya
kerja, integritas selalu ditempatkan pada bagian
penting. Bahkan menjadi fondasi. Karena individu (karyawan) yang berintegritas biasanya
toleran dan mudah melakukan sinergi. Pada
individu yang demikian lebih mudah dibentuk
menjadi SDM yang berkualitas, berpikir taktis,
strategis, etos kerja tinggi, dan berprilaku profesional.
Individu yang berintegritas cenderung
membangun budaya kerja yang berkualitas.
Nah, sekarang bagaimana cara membangun budaya kerja yang berkualitas agar setiap individu
(SDM) yang ada di dalam perusahaan terikat

secara nilai, norma, kebiasaan positif, sehingga
tanpa disadari menjadikan seluruh SDM “berintegritas”.
Ketika sebagian besar individu perusahaan
(SDM) memiliki integritas, berpikir taktis, strategis, etos kerja tinggi, dan berprilaku profesional,
maka sangat mudah mencapai target dengan
basis kinerja tinggi, efisiensi dan optimalisasi
potensi. Rangkaian prinsip inilah yang perlu ditanamkan secara kuat agar korporasi lebih berdaya, lebih memiliki kapasitas dan kompetensi
untuk bersaing di tengah percaturan bisnis yang
semakin ketat dan permasalahan yang kian
kompleks.
Kata pepatah kuno tapi masih relevan, “the
man behind the gun”. Secanggih apapun mesin
produksi dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki
perusahaan akan menjadi mubazir ketika spirit
SDM-nya rendah, kacau, distortif apalagi destruktif.
Modal dasar paling penting ditanamkan adalah disiplin, karena
disiplin bagian terpenting dari
integrity. Hampir semua negara
besar dan maju secara ekonomi
pada dasarnya memiliki tradisi bekerja disiplin. Dengan disiplin produktivitas kerja tinggi. Jadikan disipiln sebagai
motivasi dan budaya kerja.
Tengok tradisi kerja SDM Jepang, spirit yang
bersumber dari tradisi/budaya justru mengantarkannya menjadi negara besar. Ada tradisi
bushido (kerja keras), prinsip samurai (tidak mudah menyerah), keishan (kesungguhan), kaizen
(optimal waktu), serta malu pulang lebih awal
dan melakukan pembagian waktu yang efektif
dan efisien. Kultur dan nilai leluhur itu sudah
berlangsung bertahun – tahun.
Di lingkungan kerja kita justru ada kebia
saan buruk yang tersamarkan. Misalnya bolakbalik ke toilet, ketemu teman di toilet disempatkan ngobrol sebentar, dan banyak lagi lainnya
– yang kalau ditotal waktunya justru merugikan
jam kerja perusahaan. Kebiasaan ini bisa melemahkan integritas.
Redaksi

awarded magazine
penghargaan emas
desain cover majalah

Internal Magazine Award 2014

penghargaan emas

komposisi desain isi majalah
BUMN internal media award 2014

penghargaan emas

bahasa & sistematika majalah
BUMN internal media award 2014

penghargaan perak

penghargaan perunggu

penghargaan emas

PENGHARGAAN PERUNGGU

BUMN internal media award 2014

Internal Magazine Award 2014

Internal Magazine Award 2016

Indonesia Inhouse Magazine Award 2018

substansi, bahasa & sistematika

desain cover majalah

desain cover majalah

DESAIN COVER E-MAGZ

www.ptpn10.co.id

3

PTPN X Magz | volume: 031 | Edisi Liputan: januari - Maret 2019

sajian volume. 031

ptpnx-Magz
dapat juga diakses dalam bentuk e-magazine
di: http://www.ptpn10.co.id

 emplasemen | 01

PTPN X Gandeng PT KTI Optimalisasi Lahan Idle | 20

 varietas

PTPN X Gelar Workshop Kehumasan | 22

 Dirut PTPN X:

˝2019 Harus Lebih Baik˝ | 06
Istighosah Sambut Giling dan Tanam Tembakau | 08

Melihat pentingnya peran humas untuk menghubungkan informasi dan citra
perusahaan kepada masyarakat. PTPN X Menggelar Pelatihan Kehumasan
pada Rabu (16/1) dengan tema ’Workshop Kehumasan 2019, Membangun
Komunikasi Guna Tingkatkan Engagement dengan Petani’.

PT PP Dukung Pelatihan Petani
Milenial Mitra PTPN X | 23

Tingkatkan Kejujuran dalam Kehidupan Sehari-hari | 10
Tiga PTPN Ikut Semarakkan Perayaan
HUT ke-21 Kementerian BUMN | 11

PTPN X Magz Kembali Raih
Penghargaan InMa 2019 | 24

PTPN X Gandeng PT GEN
Kembangkan Diversifikasi Produk | 12

AGI: Efisiensi Kunci Daya Saing
Industri Gula | 26

PTPN X Bagikan 254,5 Ton Bibit Tebu ke Petani | 14

Wantannas Harapkan Mandatori
Bioetanol Segera Terlaksana | 28

 Pisah Sambut Direktur Operasional

Kembali ke Habitat, Aris Toharisman Siap Pimpin
Direktorat Operasional PTPN X | 16
Untuk meningkatkan performance perusahaan, para pemegang saham
melakukan perombakan susunan direksi di perusahaan BUMN, tidak
terkecuali PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X. Di penghujung Januari 2019,
ada perombakan posisi Direktur Operasional PTPN X dari Mustaqim ke Aris
Toharisman.

PTPN X Raih Dua Penghargaan
di Anugerah BUMN 2019 | 31

Awali 2019, PTPN X Lantik Pejabat Puncak | 17

Rating Varietas, Upaya
Tingkatkan Protas | 32

 Kunjungan Komisaris Utama PTPN X

 rendemen

Enero Fokus Optimalisasi Produksi | 18

sukrosa
38

201u9n
Tah
SDM

Untuk meningkatkan performance perusahaan,
para pemegang saham melakukan perombakan
susunan direksi di perusahaan BUMN, tidak
terkecuali PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X. Di
penghujung Januari 2019, ada perombakan posisi
Direktur Operasional PTPN X dari Mustaqim ke Aris
Toharisman.

Landaskan SIPro, PTPN X
Optimis Raih Semua Target | 44

www.ptpn10.co.id

Ubah Limbah Blotong Jadi Profit Center Baru | 34

DIRUT PTPN X: ”Integrity,
Contribution, Do the Best”

"Tahun SDM, Tahun Eksekusi
Program Kerja" | 42

4

Hadapi Musim Giling 2019,
PTPN X Gelar Sarasehan | 30

"2019, Momentum Perubahan
Budaya Kerja" | 46
Perubahan Perlu Role Model
yang Tepat | 47
Tiga Elemen
Penting dalam
Transformasi
Budaya
Kerja | 48

PTPN X Magz | volume: 031 | Edisi Liputan: januari - maret 2019

Untuk informasi iklan dan berlangganan, hubungi kami di:
Jl. Jembatan Merah No. 3-11, Surabaya 60175.
Telepon: (031) 3523143 ext. 123 | Fax: (031) 3557574 | email: redaksiptpnx@ptpn10.co.id

 tunas
Terapkan TPM, PT ENERO Terus Lakukan Evaluasi | 58
PT Energi Agro Nusantara (PT ENERO) terus melakukan penyempurnaan dalam
membangun budaya kerjanya. Di tahun 2018 lalu, anak perusahaan PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) X ini mulai mengimplementasikan Total Productive Maintenance
(TPM) di lingkungan perusahaan untuk meningkatkan performance perusahaan.

 nira
Jelajah Rasa
di Semarang | 60

 tebu
PTPN X Kembangkan Komoditas Kakao | 36

 filter
 Aris Toharisman | Direktur Operasional PTPN X

Selalu Ingat Asal Usul | 50
Bidang pertanian khususnya
budidaya tebu sudah berpuluh
tahun di geluti Aris Toharisman.
Bukannya tanpa sengaja ia
berkutat di dunia ini, karena
ternyata ada ikatan dengan masa
lalu yang tak pernah dilupakannya.

 okra
 GUDANG E-COMMERCE & DELIVERY (GEDE)

Best Inovation Millenial Award 2019 | 52

 stetoskop
Sering Ajak Anak Bicara sebagai
Deteksi Dini Speech Delay | 56
Usia balita merupakan usia emas pertumbuhan dan
perkembangan si kecil. Orang tua harus membekali diri
dengan pengetahuan seputar tumbuh kembangnya.
Salah satu hal adalah mengenai tanda bahaya (red
flag) keterlambatan tumbuh kembang pada anak,
termasuk keterlambatan bicara atau speech delay.

Menempuh perjalanan ke luar kota hanya
untuk menjelajahi kuliner khas daerah
setempat belakangan ini sudah semakin
dilakukan. Salah satu kota di Pulau Jawa
yang memiliki kekayaan sejarah serta
hidangan lezat adalah Kota Semarang.

prof-it
Punakawan, Kolaborasi Human
Resource & Teknologi | 64
Era digital telah mengubah nyaris semua sendi
kehidupan manusia, tak terkecuali aktivitas pengelolaan
Human Resources atau Sumber Daya Manusia (SDM)
dalam Perusahaan. Saat ini, digitalisasi pengelolaan
SDM semakin menjadi tren. Melalui proses digitalisasi,
data-data yang berhubungan dengan SDM perusahaan
dapat dengan mudah disentralisasi serta diakses. Hal ini
tentunya memudahkan Manajemen memperoleh data
dan informasi yang lebih cepat dan akurat.

kristalisasi
Super Holding | 66
Perlukah Kementerian BUMN dipertahankan? Pertanyaan satire ini justru mengacu
kepada statemen Menteri BUMN Rini Soemarno. Mantan Presiden Direktur Astra
International jebolan Wellesley College, Massachusetts – USA ini, menginginkan
adanya transformasi kendali seluruh BUMN ke sebuah lembaga berbentuk holding
besar atau biasa disebut ‘super holding’

lorong Aspirasi ...

70

RALAT
Pada penerbitan PTPN
X-Magz edisi 30, di halaman
16-17 terdapat kealpaan
penempatan dokumentasi foto
pada naskah Rubrik Varietas
dengan judul berita "PTPN
X Berpotensi Kembangkan
Produk Tembakau" yang
benar adalah sebagai berikut:

Unit Pelayanan Teknis Pengujian & Sertifikasi
Mutu Barang Lembaga Tembakau (UPT PSMB LT)
Jember menggelar seminar nasional dengan tema
“Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing
Tembakau Melalui Standardisasi, Pengaturan
Kelembagaan dan Diversifikasi Produk Dalam
Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0.”
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Dirut PTPN X:

˝2019 Harus Lebih Baik˝
Kemeriahan perayaan tahun baru di PTPN X
digelar pada Jumat (11/1) yang lalu. Meski terlihat
sederhana acara kemeriahan perayaan tahun baru
di Keluarga Besar PTPN X terasa begitu khidmat.
Laporan: Sekar Arum CM

Rasa haru, syukur dan bangga
meliputi seluruh keluarga besar
PTPN X karena dapat melalui satu
tahun ke belakang dengan hasil yang
menggembirakan.
Dalam sambutannya, Direktur
Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annu
rogo mengatakan bahwa tahun 2018
terlewati dengan begitu cepat. Dan
yang menggembirakan PTPN X da
pat memperoleh laba baik secara
keseluruhan baik unit maupun anak

perusahaan.
Hal ini tentu menjadi sebuah ke
banggaan tersendiri pasalnya banyak
tantangan yang harus dihadapi dan
itu tidak mudah. Namun dengan
semangat dari keluarga besar dari
PTPN X tantangan itu justru menjadi
motivasi untuk bisa jauh lebih baik
lagi kedepan.
“Saya sangat senang sekali, kare
na di tahun 2018 performa PTPN X
mengalami peningkatan dibanding
tahun 2017 lalu. Baik unit ataupun
anak perusahaan semua memperoleh

laba. Untuk itu saya sangat berterima
kasih dan mengapresiasi kinerja dari
para karyawan atas pencapaian terse
but,” ungkapnya.
Dwi pun berharap bahwa dengan
pencapaian tersebut, tidak membuat
para karyawan larut dalam euforia
yang ada. Justru hal tersebut, men
jadi pelecut agar di tahun mendatang
dapat memberikan kinerja yang jauh
lebih baik lagi sehingga target tahun
2019 dapat tercapai.
Sementara itu hadir dalam pera
yaan Tahun Baru 2019, Komisaris

foto-foto: eko suswantoro
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 Optimisme Karyawan dan
Direksi PTPN X di tahun 2019

Utama PTPN X, Banun Harpini be
serta jajaran komisaris lainnya.
Dalam sambutannya, Banun pun
mengucapkan rasa syukur yang tak
terhingga atas pencapaian PTPN X di
tahun 2018 yang memuaskan. Hal ini
tentunya tidak akan terwujud tanpa
kerja keras dari semua karyawan
yang ada di PTPN X. Baik dari unit
maupun semua anak perusahaan
yang berhasil menunjukkan performa
luar biasa di tahun 2018.
“Tahun 2018 cukup menyita ener
gi dan pemikiran kita semua, baik

tentang harga gula atau devaluasi
rupiah. Itu sebabnya di tahun 2019
ini mari kita kumpulkan energi,
semangat baru untuk mengambil
peran demi kesuksessan PTPN X ke
depan. Belum lagi dengan berbagai
tantangan yang harus dihadapi anak
perusahaan,” jelas wanita berhijab
tersebut.
Dan di tahun 2019, yang harus
menjadi fokus utama bagi PTPN X
adalah pelaksanaan proyek PMN (Pe
nyertaan Modal Negara) yang harus
selesai di tahun ini. Tentunya hal

tersebut perlu menjadi perhatian dan
fokus yang mendalam.
“2019, PMN harus selesai. Saya
harap ini menjadi perhatian bagi
kita semua mengingat hal ini sangat
krusial. Terlebih banyak pihak yang
terlibat dalam program ini. Baik dari
pihak internal ataupun eksternal PT
PN X. Semoga kiranya prestasi yang
baik di tahun 2018 bisa lebih diting
katkan lagi di tahun 2019. Bahkan bi
sa jauh lebih baik lagi sehingga target
yang sudah di tetapkan dapat tercapai
dengan maksimal,” pungkasnya.

www.ptpn10.co.id
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Istighosah
Sambut Giling
dan Tanam
Tembakau
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Untuk meraih kesuksesan tidak hanya
dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas,
tetapi ada faktor lain yang juga sangat
berpengaruh yaitu kuasa Ilahi. Menyadari
pentingnya Ridho Allah SWT dalam setiap
gerak langkah perusahaan, PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) X rutin menggelar acara
istighosah setiap akan memasuki musim
giling dan musim tanam tembakau agar
semua target bisa terealisasi dengan lancar.
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foto-foto: eko suswantoro

 Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo bersama H. Mubin dan Slamet Djumantoro memberikan
santunan kepada anak yatim.
Laporan: Siska Prestiwati

 Dirut PT NMU, Ari Sylviati turut memberikan
santunan kepada anak yatim.

X, Jalan Jembatan Merah, Jumat
(01/03).
Slamet menambahkan rasa syu
kur harus terus terucap dari setiap
insan di PTPN X, berkat kerja keras,
kerja tim, kerja cerdas dan ketaatan
seluruh karyawan PTPN X dalam
beribadah, membuat PTPN X bisa
mendapatkan laba. “Terima kasih
atas kerja keras dan doa dari seluruh
karyawan dan keluarga, serta doa-doa
anak yatim sehingga kita bisa menda
patkan laba. Bahkan laba yang kita
peroleh pun melebihi target,” ungkap
pria yang lahir di Jember pada 14
Januari 1963 ini.

menerapkan sistem bagi hasil seka
rang akan dilakukan sistem pembelian
Ruang Pandu Kantor Pusat PTPN
tebu. Sistem baru ini sangat mem
X, tepatnya hari Jumat menyuguhkan
butuhkan dana yang tidak sedikit,”
pemandangan berbeda dari biasanya.
terang pendidikan Magister Manaje
Di hari yang istimewa bagi umat mus
men Pemasaran di Universitas Udaya
lim, PTPN X mengundang beberapa
na Bali pada tahun 2000 ini.
anak yatim piatu dari tujuh yayasan
Senada dengan Direktur Komer
panti asuhan yang berada di Suraba
sil, KH Imam Hambali dalam tauzi
ya dan Sidoarjo. Seluruh anak yatim
yahnya juga mengingatkan kepada
dan karyawan PTPN X berkumpul
seluruh undangan untuk berzakat.
dan bermunajat kepada Allah SWT
“Dengan rajin bersedekah itu mem
untuk mendapatkan Ridho-Nya.
buka pintu pertolongan Allah kepada
Sebelum acara inti dimulai, dalam
kita dari segala arah,” ungkapnya.
sambutannya, Direktur Komersil PT
KH Imam Hambali menjelas
PN X, Slamet Djumantoro mengata
kan, kata istighotsah berasal dari
kan banyak tantangan dan
“al-ghouts” yang berarti
hambatan yang akan diha
“Terima kasih atas kerja keras dan doa dari seluruh pertolongan. Jadi Istighot
dapi di musim giling dan
karyawan dan keluarga, serta doa-doa anak yatim sah adalah meminta perto
musim tanam tembakau
sehingga kita bisa mendapatkan laba. Bahkan laba longan ketika keadaan sukar
tahun 2019 ini. Namun bila
dan sulit. Imam Hambali
yang kita peroleh pun melebihi target,”
semua dilalui dengan ikhlas
menegaskan, bacaan-bacaan

Slamet
Djumantoro
dan mengerjakan pekerjaan
di dalam Istighosah itu kali
Direktur Komersil PTPN X
dengan penuh tanggung
matnya memuji dan memo
jawab, maka hasilnya pun
hon pertolongan Allah.
akan baik.
Meskipun tahun 2018 berhasil
Sebelum istighosah dimulai,
“Tahun 2018, tantangan dan
memperoleh laba, sambung Slamet,
Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo
hambatan yang kita lalui juga tidak
jangan sampai membuat terlena. Di
Annurogo memberikan santunan
mudah. Alhamdulillah kita bisa mela
tahun 2019 ini, tantangan dan ham
kepada Yayasan Assalam, Yayasan
luinya dengan ridho Allah sehingga
batan baru pun kembali siap menguji
Miftahul Jannah, Panti Asuhan Antahun 2018 PTPN X mendapatkan
ketahanan dan kreativitas seluruh
Najah, TPQ & Ponpes Tahfidul Quran
laba,” kata Slamet yang disambut
karyawan PTPN X.
Al Ikhlas, Panti Asuhan Darul Musto
tepuk tangan dari seluruh undangan
“Di tahun 2019 tantangan yang
fa, Panti Asuhan Al Mutahammisun
yang memenuhi Ruang Pandu Kan
kita hadapi juga tidak mudah, dimana
dan Yayasan Madrasah Diniyah Altor Pusat PT Perkebunan Nusantara
sistem bisnis kita berubah. Dulu kita
Furqon.
www.ptpn10.co.id
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Perayaan Natal 2018

Kejujuran adalah salah satu kunci untuk menuju kepada
kesuksesan. Untuk itu, semua agama pun memerintahkan
kepada seluruh umatnya untuk berlaku jujur. Begitu juga
di dalam agama Kristen, umat Kristiani diwajibkan untuk
terus berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, itulah
pesan yang disampaikan di dalam Perayaan Natal PTPN X.
Laporan: Siska Prestiwati

Ruang Grha Djombang baru yang
sempat gelap jadi terang saat proses
penyalaan lilin, penyalaan lilin adalah
kegiatan simbolis dari doa tanpa kata,
sebuah permohonan, sekaligus juga
harapan dan syukur. Usai menyalakan
lilin, suara merdu dari umat kristiani
yang menyanyikan lagu Malam Kudus
dengan iringan musik pun memenuhi
ruang pertemuan tersebut.
Dengan penuh suka cita, warga Kris
tiani PT Perkebunan Nusantara (PTPN)

 Dwi Satriyo Annurogo Direktur Utama PTPN X
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X merayakan Natal 2018 dan Tahun Baru
2019 yang diadakan setiap tahun. Pada
perayaan natal tahun 2018 ini, para jema
at tidak hanya larut dalam doa dan suka
cita Natal tetapi juga diingatkan untuk
terus menjaga kejujuran dalam kehidupan
sehari-hari.
Dalam sambutannya, Direktur
Utama PTPN X Dwi Satriyo Annurogo
mengungkapkan banyak pesan yang
bisa diambil dalam kisah lahirnya Ye
sus.”Hikmah yang bisa ditauladani
adalah kesederhanaan,” kata Dwi di
depan jamaat dan undangan Perayaan

 Suryanto Ketua Panitia Perayaan Natal 2018 &
Tahun Baru 2019

foto-foto:eko suswantoro

Tingkatkan Kejujuran dalam
Kehidupan Sehari-hari

Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Grha
Djombang Baru, Sabtu (12/01).
Mantan Direktur Produksi, Teknik
dan Pengembangan di PT Pupuk Iskan
dar Muda Aceh menambahkan hikmat
adalah suatu pemahaman terhadap suatu
kejadian yang bisa menggerakkan hal-hal
positif di dalam kehidupan kita sehari ini.
Lahirnya Yesus di dalam sebuah kandang
menjadi tauladan dalam kesederhaan.
Dwi menambahkan kesederhanaan
bukan berarti tidak produktif dan tidak
berinovatif. Hal ini bisa diterapkan da
lam kehidupan sehari-hari, kita semua
hidup dalam kesederhanaan namun
terus berinovasi dan meningkatkan
kreativitas.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia
Perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru
2019, Suryanto mengatakan pihaknya
sangat senang karena perhatian dan support dari jajaran direksi kepada umat
kristiani PTPN X, sehingga beberapa
kegiatan mulai dari baksos hingga Pera
yaan Natal dapat diselenggarakan
dengan baik dan lancar. “Marilah kita
bekerja dengan sungguh-sungguh dan
jujur untuk bersama-sama membangun
kemajuan perusahaan,” kata Suryanto.
Sebelumnya, Pendeta Samuel Sianto
mengingatkan kepada seluruh jemaat
yang hadir untuk terus menjaga keju
juran dalam kehidupan sehari-hari.
“Kejujuran ini sangat penting untuk di
lakukan,” ujarnya.
Dengan kejujuran maka kedamaian,
kemajuan dan kesejahteraan bisa terwu
jud karena setiap orang bisa berkarya
tanpa dihantui rasa takut kehilangan
atau dibohongi.
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Tiga PTPN Ikut Semarakkan Perayaan
HUT ke-21 Kementerian BUMN
Dalam rangkaian peringatan HUT ke-21 Kementerian BUMN
tahun 2019, beberapa BUMN Perkebunan di Jawa Timur,
antara lain PT Perkebunan Nusantara X, XI, dan XII menggelar
sejumlah kegiatan sosial pada Minggu 17 Maret lalu di Desa
Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.
Laporan: Sekar Arum

Beberapa rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan dalam kegiatan so
sial tersebut antara lain, padat karya
tunai dan kegiatan sosial millennial
seperti bersih-bersih lingkungan
kampung, perbaikan patusan aliran
sungai, pembagian sembako, dan ju
ga pengobatan gratis bagi warga yang
membutuhkan.
Direktur Utama PTPN X, Dwi Sa
triyo Annurogo, yang hadir dalam
kesempatan tersebut mengutarakan
bahwa kegiatan ini merupakan bukti
hadirnya BUMN untuk rakyat. Saat
ini BUMN terus mendorong kesejah
teraan bagi masyarakat tidak hanya
melalui pelaksanaan program yang
memacu perekonomian masyarakat,
namun juga dalam bentuk program
kemitraan dan bina lingkungan yang
secara langsung memberikan manfaat
bagi kesejahteraan masyarakat.
“Selama 3,5 tahun ke belakang,
BUMN terus bersinergi dengan
mengusung misi ”BUMN Hadir

Untuk Negeri”. Banyak upaya yang
dilakukan untuk memberikan pe
ngabdian terbaik bagi Indonesia,
diantaranya melalui program pemba
ngunan infrastruktur, keadilan sosial,
ekonomi kerakyatan, pengembangan
energi terbarukan sampai dengan
Holding BUMN untuk menjadikan
BUMN semakin kuat dan lincah
sehingga mampu bersaing secara
global dan memenuhi kebutuhan
masyarakat Indonesia,” terangnya.
Selain itu, BUMN juga turut mem
bangun kesejahteraan masyarakat
kecil dan menengah melalui program
Corporate Social Responsibility
(CSR) dan Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL). Khusus
PKBL, BUMN ditugaskan secara
khusus untuk turut membangun
pertumbuhan ekonomi masyarakat
menengah ke bawah baik melalui
pendanaan, pelatihan-pelatihan dan
pemasaran produk mitra binaan.
Melalui PKBL, BUMN juga memba
ntu menyediakan sarana dan prasa
rana yang dibutuhkan masyarakat

antara lain jalan, jembatan, sarana
pendidikan, sarana ibadah dan se
jenisnya.
“ Setiap insan BUMN harus peduli
terhadap sesama, memiliki rasa empa
ti yang tinggi dan terlibat dalam ber
bagai kegiatan sosial maupun kegiatan
bisnis untuk kepentingan masyarakat
luas. BUMN adalah korporasi milik
negara, yang artinya BUMN adalah
milik rakyat Indonesia. Maka hasilnya
pun harus kembali kepada rakyat.
Kegiatan ini juga merupakan
instruksi dari Kementerian BUMN
dimana perayaan HUT ke-21 Kemen
terian BUMN tidak hanya monoton
dirayakan di kantor saja, tetapi juga
harus berbaur dengan masyarakat ter
utama yang berada di pelosok daerah,”
jelasnya kembali.
Dwi berharap dengan adanya ke
giatan ini dapat memupuk kerjasama
yang lebih baik lagi antar perusa
haan di ruang lingkup BUMN, agar
jauh lebih solid dan dapat bersinergi
sehingga bisa membawa dampak
yang lebih baik kepada masyarakat
dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Tidak hanya di Trenggalek,
kegiatan ini juga sebelumnya telah
diadakan di Probolinggo, Sumenep ,
Jember, Banyuwangi dan beberapa
kota lainnya.

foto: Eko Suswantoro

 Dirut PTPN X,Dwi Satriyo Annurogo bersama direksi PTPN X,XI dan XII usai memberikan sembako kepada masyarakat Desa Ngadirenggo
Trenggalek di acara HUT 21 Kementerian BUMN.
www.ptpn10.co.id
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PTPN X Gandeng PT GEN
Kembangkan Diversifikasi Produk
Tidak ingin tergilas dengan ketatnya persaingan bisnis gula, PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
X terus melakukan terobosan untuk mengembangkan produknya. Perusahaan perkebunan
ini mengandeng PT Gula Energi Nusantara (GEN) untuk mengembangkan diversifikasi gula.
Laporan: Siska Prestiwati

Sebagai salah satu produsen gula
di tanah air, PTPN X terus mening
katkan performanya. Berbagai ino
vasi telah dilakukan agar bisa ber
kembang sesuai dengan kemajuan
bisnis, baik di dalam maupun di luar
negeri. Menyadari semakin ketatnya
persaingan bisnis gula, maka PTPN
X menggandeng PT GEN untuk
melakukan pengembangan diversi
fikasi gula. Mengingat banyak jenis
gula yang ada di pasaran dan memi
liki pasar yang potensial.
Di Ruang Yudistira, di Kantor Pu
sat PTPN X, Direktur Utama PTPN
X Dwi Satriyo Annurogo bersama
Direktur Operasional Aris Toharis
man, Kepala Bagian Perencanaan
Strategis Edy Purnomo, dan Kepala
Bagian Pemasaran Hera Hertantina
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melakukan pertemuan dengan Direk
tur PT Gula Energi Nusantara Joko
Budi Wiryono, Komisaris PT GEN
Kholiq Arif dan salah satu distributor
PT GEN.
Dalam pertemuan tersebut, Direk
tur Utama PTPN X, Dwi Satriyo An
nurogo menjelaskan selama ini, PTPN
X selalu melakukan inovasi-inovasi
di bidang on farm dan off farm, na
mun inovasi untuk produk hilir masih
sedikit. Inovasi produk hilir yang baru
dilakukan adalah molasses ke etanol
dan blotong ke kompos.
“Kalau untuk gula, inovasi yang
kami lakukan baru ke sistem pen
jualannya saja, yaitu sistem penjual
an secara ritel,” kata Dwi pada acara
Penandatangan MoU antara PT
Perkebunan Nusantara X dengan
PT Gula Energi Nusantara di Kantor
Pusat PTPN X, Jl. Jembatan Merah

Surabaya, Jumat (01/03).
Untuk Gula Kristal Putih (GKP),
jelas Dwi sudah dilakukan dengan
baik dan terus memperhatian standar
SNI dan sudah mengantongi serti
fikat halal MUI. PTPN X juga mem
punyai wacana untuk melakukan
diversifikasi produk gula ke gula cair
atau brown sugar.
“Saat saya mendapatkan laporan
bahwa PT GEN memproduksi gula
kristal putih rendah glikemik index
dan gula cair karamel, saya langsung
saja menyetujui untuk melakukan
kerjasama ini. Sebab, menurut kami
ini adalah produk baru, produk ino
vatif yang harus segera terealisasi
tahun ini,” tegas alumnus Magister
Teknik Jurusan Kimia juga di Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Surabaya pada 2007 ini.
Dwi pun menambahkan, diharap
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kan dengan adanya kerjasama ini,
PTPN X bisa menghasilkan produk
gula baru, seperti yang tertuang dalam
surat kerjasama yaitu pengembangan
alih fungsi produk gula kristal putih
menjadi gula kristal putih rendah gli
kemik index dan gula cair karamel.
Ditempat yang sama, Direktur PT
Gula Energi Nusantara, Joko Budi
Wiryono mengungkapkan pihaknya
sangat senang bisa bekerja sama
dengan PTPN X. Sebab, selama ini
pihaknya terus berupaya agar bisa
bersinergi dengan perusahaan berba
sis gula milik Negara, namun belum
ada yang berhasil. “Semoga dengan
PTPN X ini, kerjasama ini bisa terwu
jud,” kata Joko.
Joko menambahkan kerjasama
dengan PTPN X ini merupakan ker
jasama yang ketiga. Kerjasama dua
kali sebelumnya belum final karena
ada masalah teknis, dengan perusa
haan yang pertama karena komisaris
tidak menyetujui dan dengan perusa
haan yang kedua birokrasinya terlalu
panjang dan tidak tuntas sampai
sekarang.
“Semoga di PTPN X , kedua ken
dala yang kami hadapi di dua perusa
haan sebelumnya tidak terjadi. Jujur
kami sangat mengapresiasi Direktur
Utama, Direktur Operasional dan
jajarannya untuk kerjasama ini,”
jelasnya.
Joko juga menyampaikan, PT
GEN berkeinginan untuk bisa kemba
li mengangkat industru gula nasional.
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foto: Eko Suswantoro

 Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo dengan Dirut PT Gula Energi Nusantara, Djoko Budi Wiryono.

“Selama 10 tahun kami melakukan
riset dan kami pun punya prototipe
pabrik gula untuk riset. Alhamdu
lillah, kami bisa mengembangkan
produk derivative non gula Kristal
putih,” ungkapnya.
Joko menyebutkan produk derivative non gula Kristal putih terse
but antara lain gula cair tebu, gula
putih rendah glikemik index dan gula
cair tebu caramel. Selain itu, PT GEN
juga mengembangkan minuman sari
tebu untuk menurunkan kadar gula
darah. Dan saat ini, PT GEN sedang
mengembangkan ekstrak polivenol
untuk mengobati kanker.
“Secara garis besar, kedua belah
pihak sudah menyepakati untuk me
ngembangkan dua produk, yaitu gula
tebu caramel dan gula Kristal putih

rendah glikemik indek,” sebutnya.
Masih menurut Joko, gula kara
mel memiliki potensi pasar yang
luas. segmennya adalah industri
bakery dan industri kecap. Selama
ini, pihaknya kami sudah mensuplai
gula caramel ke beberapa industri
bakery. “Dengan menggunakan gula
caramel kami, mereka bisa melaku
kan efisiensi yang tinggi dan kami
pun bisa mendapatkan margin yang
signifikan juga,” jelasnya.
Menanggapi keinginan Direktur
Utama PTPN X agar kerjasama ini bi
sa mulai dikerjakan pada musim giling
tahun 2019 ini, maka pihaknya sangat
menyambut baik dan akan segera
melakukan langkah-langkah yang
dibutuhkan agar kerjasama ini benerbenar bisa terealisasi di tahun ini.

foto: Eko Suswantoro

 Direksi PTPN X dan PT Gula Energi Nusantara usai penandatanganan MoU
www.ptpn10.co.id
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PTPN X Bagikan 254,5 Ton
Bibit Tebu ke Petani
Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas di sisi on farm, PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) X membagikan bibit untuk petani Tebu Rakyat (TR)
binaannya. Bibit dibagikan kepada 30 orang petani yang berada di 14 desa dan
enam kecamatan di Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro, Rabu (13/2/2019).
Laporan: SAP Jayanti

Bibit yang dibagikan adalah bibit
unggul jenis ROC 6243 dan BL yang
memiliki potensi produksi 150 ton
per hektar dan potensi rendemen 12
persen. Total bibit yang dibagikan
sebesar 254,5 ton dengan nilai sub
sidi bibit sebesar Rp 165.470.500.
”Adanya pembagian bibit ini se
bagai pembaharuan varietas dan pe
nanaman ulang/bongkar ratoon kare
na saat ini bibit yang ada di petani
sudah mengalami degradasi. Adanya
pembagian bibit ini akan meningkat
kan angka produk
tivitas. Subsidi
bibit diberikan
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kepada 30 orang petani yang memi
liki luas lahan total 54,7 Ha,” kata
Direktur Operasional PTPN X Aris
Toharisman di Desa Bulu, Kecamatan
Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro,
pertengahan Februari lalu.
Aris menuturkan, di wilayah Bo
jonegoro dan Lamongan ada banyak
lahan yang potensial untuk ditanami
tebu. Namun persaingan dengan ko
moditas lain yaitu jagung dan padi
tidak bisa dihindari.
“Harapannya tebu bisa membe
rikan keuntungan yang lebih tinggi
dibandingkan komoditi lain,” ujar
nya. Ia berpesan agar GM PG Djom
bang Baru dan jajarannya bisa terus
mendekatkan diri dengan petani tebu
dan memberikan bimbingan teknis

sehingga bisa mengatasi persoalan di
wilayah tersebut yaitu masih rendah
nya produktivitas.
Dari sisi rendemen, tebu yang di
tanam di wilayah Kecamatan Sugih
waras sudah menunjukkan hasil ren
demen yang baik. Bahkan tertinggi
untuk pasokan tebu yang masuk ke
PG Djombang Baru.
Kegiatan ini juga merupakan
bentuk kepedulian PTPN X kepada
petani terkait ketersediaan bibit yang
unggul. Aris menambahkan, bebe
rapa waktu sebelumnya PTPN X te
lah melakukan rating varietas dan
ditemukan varietas yang memiliki
potensi rendemen di atas 12 persen
dan protas 130 ton per hektar. ”Tapi
itu potensi ya bapak-bapak. Tentunya

varietas

PTPN X Magz | volume: 031 | Edisi Liputan: januari - maret 2019

tergantung juga dengan perlakuan ki
ta di lahan,” sebutnya.
Diharapkan dengan adanya pem
bagian bibit varietas unggul ini akan
mampu meningkatkan angka produk
tivitas, sehingga berdampak pada
penurunan Harga Pokok Produksi
(HPP). Penurunan HPP nantinya juga
akan berpengaruh pada peningkatan
pendapatan petani. “Semoga adanya
pembagian bibit ini dapat mening
katkan animo petani untuk menanam
tebu dan juga dapat memberikan
manfaat baik bagi PTPN X maupun
petani,” terang Aris lebih lanjut.
Ketua KPTR Rosan Makmur
Eko Prabowo mengucapkan terima
kasihnya kepada PTPN X yang mem
berikan subsidi bibit ke petani Bojo
negoro. ”Sebagian lahan di wilayah
Sugihwaras ini adalah lahan kering

foto: Eko Suswantoro

 Direktur Operasioanal PTPN X, Aris Toharisman (tiga dari kiri), GM PG Djombang Baru, Edwin
Risananto (kanan) dan jajaran Muspika bersama APTR Lamongan dan Bojonegoro

yang biasanya ditanami jagung. Mo
hon petani diberi sosialisasi hasil
tebu dengan pembanding tanaman
jagung,” ujarnya.

foto: Eko Suswantoro

 Aris Toharisman menyerahkan bantuan subsidi bibit tebu ke
perwakilan APTR Lamongan dan Bojonegoro

Ia juga berharap petugas PG dapat
menjalin hubungan lebih erat dengan
petani supaya petani Bojonegoro se
makin antusias menanam tebu.

foto: Eko Suswantoro

 Penyerahan bantuan subsidi tebu dari Edwin Risananto kepada petani
tebu wilayah Lamongan dan Bojonegoro

foto: Eko Suswantoro

 Lahan tebu Desa Bulu Kecamatan Sugih Waras
Bojonegoro yang mendapat subsidi bibit tebu PTPN X

www.ptpn10.co.id
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Pisah Sambut Direktur Operasional

Kembali ke Habitat, Aris
Toharisman Siap Pimpin
Direktorat Operasional PTPN X
Untuk meningkatkan performance perusahaan, para
pemegang saham melakukan perombakan susunan direksi di
perusahaan BUMN, tidak terkecuali PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) X. Di penghujung Januari 2019, ada perombakan posisi
Direktur Operasional PTPN X dari Mustaqim ke Aris Toharisman.
Laporan: Siska Prestiwati

Banyak kejutan yang dilakukan
oleh pemegang saham untuk bisa
memacu PTPN X agar terus berpres
tasi dan tetap menjadi leader di in
dustri gula. Untuk persiapan musim
giling tahun 2019 mendatang, peme
gang saham melakukan perombakan
susunan direksi PTPN X, khususnya
di Direktorat Operasional.
Komisaris Utama PTPN X, Banun
Harpini dalam sambutannya meng
ungkapkan di zaman modern ini alih
tugas itu adalah hal yang lumrah
karena tuntutan korporasi yang luar

biasa. Dengan penggantian ini, di
harapkan PTPN X bisa terus menjadi
perusahaan gula terbaik.
“Terima kasih Pak Mustaqim
telah memimpin karyawan PTPN X
sehingga menjadi seperti sekarang.
Semoga Pak Mustaqim lebih sukses
ke depan,” kata Banun pada acara
Pisah Sambut Direktur Operasional
PTPN X, di Ruang Pandu Kantor
Pusat PTPN X, 31 Januari 2019.
Banun juga mengungkapkan sela
ma dua tahun Pak Mustaqim berhasil
mengembalikan kondisi perusahaan
yang sempat terpuruk. Keberhasilan
Pak Mustaqim ini tentunya menun

jukkan kemampuan leadership
yang sudah tidak diragukan lagi dan
memimpin dan membangun suatu
perusahaan.
Sebelumnya, Direktur Utama
PTPN X Dwi Satriyo Annurogo me
ngatakan banyak kenangan baik ke
nangan manis dan pahit yang telah
dirajut selama dua tahun, bersama
Pak Mustaqim selaku Direktur Ope
rasional dan juga dengan Direktur
Komersil untuk membangun PTPN X
yang saat itu sedang terpuruk.
Saat dirinya mendapatkan man
dat dari pemegang saham untuk
memimpin PTPN X, di tahun 2016,
ungkap Dwi, PTPN X mengalami
kerugian sebesar Rp 155 milliar. De
ngan berbagai stategi, jajaran BOD
dengan dukungan penuh PTPN X
Grup bisa membalik keadaan. Tahun
2017, PTPN X bisa membukukan
laba sebesar Rp 64 milliar dari target
RKAP sebesar Rp 94 milliar.

foto: Eko Suswantoro

 Pisah sambut Direktur Operasioanal
PTPN X yang baru, Aris Toharisman
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“Alhamdulillah tahun 2018,
PTPN X kembali laba sebesar Rp 105
milliar dan melampaui target RKAP
sebesar Rp 104 milliar,” sebut Dwi.
Dwi juga menyampaikan rasa teri
ma kasih atas kerja keras dan segala
sumbangsih yang telah dilakukan
Mustaqim untuk perusahaan selama
ini.
Sementara itu, dalam sambutan
nya Mustaqim mengungkapkan acara
pisah sambut ini pasti akan datang.
Sebagai manusia, tentu dirinya pun
tidak luput dari kesalahan baik yang
disengaja maupun tidak disengaja.
“Saya dan istri mohon dimaafkan
bila ada kesalahan baik itu teknis
maupun tidak teknis,” katanya yang
didampingi sang istri.
Mustaqim juga mengingatkan
bahwa tantangan industri berbasis
tebu ke depan tidaklah mudah. Un
tuk itu, setiap karyawan harus terus
meningkatkan sinergi. Potensi yang
dimiliki PTPN X sangatlah besar
untuk bisa menjadi yang terbaik di
Indonesia.
“Intinya komunikasi dari hati ke
hati,” tegasnya.
Dalam sambutan perdananya se
bagai Direktur Operasional PTPN X,
Aris Toharisman mengatakan dirinya
seperti kembali ke habibat. Sebab
di PTPN X dirinya bertemu kembali
dengan kawan-kawan lama. Ter
masuk dengan Pak Mustaqim yang
sering bertemu dalam rapat-rapat
yang membahas tentang program Pe
nyertaan Modal Negara (PMN).
“Di PTPN X Mustaqim adalah se
nior saya. Sebagai junior, saya banyak
belajar dan berdiskusi dengan beliau
khususnya di awal-awal saya masuk
ke PTPN X,” ungkapnya.
Aris mengungkapkan begitu juga
dengan karyawan di pabrik gula milik
PTPN X, yang rata-rata sudah kenal
dan sudah pernah berinteraksi sebe
lumnya. Dengan modal yang sudah
saling mengenal ini, Aris berharap
dukungan dan kerjasama dari seluruh
karyawan PTPN X untuk bersamasama membangun dan membesarkan
PTPN X agar terus berjaya. 

foto:eko suswantoro

Awali 2019, PTPN X
Lantik Pejabat Puncak
Laporan: Ayu Firdayanti S

Mengawali hari aktif pertama di tahun 2019, manajemen PTPN X melakukan serah
terima jabatan kepada beberapa orang pejabat baru, yaitu Arison Sianipar sebagai
Pjs. General Manager PG Gempolkrep, Mohamad Kholiq sebagai Pjs. General Manager
PG Tjoekir, Erwin Budianto sebagai Pjs. General Manager PG Lestari, Sugeng Purnomo
sebagai Koordinator Task Force bidang On Farm Pabrik Gula, dan Sonhadji sebagai
Koordinator Task Force bidang Off Farm Pabrik Gula.
Sertijab yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 ini diharap akan membawa penyegaran pada jajaran manajemen sehingga nantinya akan bermunculan
inovasi-inovasi baru untuk pengembangan PTPN X ke depan. Pembaharuan manajemen ini diharap dapat dijadikan momentum untuk melihat setiap tantangan dengan
pandangan baru. Sehingga tercipta kemampuan untuk melihat peluang-peluang
yang potensial.
“Saya yakin, bapak-bapak yang baru saja dilantik ini pasti mampu menjadi agen
perubahan sesuai bidang tugas masing-masing. Sehingga, target-target yang telah
dicanangkan, tidak hanya sekedar kita capai, tapi dapat kita lampaui,” tegas Dwi.
Dalam skala Holding PT Perkebunan Nusantara, skor human capital maturity level
PTPN X saat ini mencapai level 2,65 atau berada di level keempat setelah PTPN III,
PTPN VII dan PTPN IV. Penilaian ini dilakukan holding secara obyektif dengan melibatkan pihak ketiga yang independen. Oleh karena itu, guna terus meningkatkan kualitas SDM, PTPN X akan terus berbenah dan mengembangkan diri, belajar, berdedikasi
dan beradaptasi pada perubahan.
Lebih jauh Dwi menjelaskan bahwa 2019 adalah tahun eksekusi. SOP sudah tersedia. Pengetahuan dan pengalaman sudah banyak tergali. “Kini saatnya semua insan
PTPN X berkontribusi lebih untuk kemajuan perusahaan,” ujarnya.
“Saya juga menghimbau seluruh insan PTPN X untuk bersama-sama meningkatkan integritas guna memberikan kontribusi terbaik kita bagi perusahaan. Kerjasama
dan sinergitas antar bagian juga perlu ditingkatkan, sehingga nantinya akan membuat kita menjadi tim yang solid dan handal,” kata Dwi menutup sambutannya.
Terkait target, tahun 2019 ini PTPN X menargetkan laba tahun berjalan sebesar 85
Miliar. Di sisi on farm, perusahaan menargetkan menggiling tebu sebesar 4.312.904
ton dengan protas sebesar 75,92 ton/ha. Sedangkan untuk rendemen ditargetkan
tercapai sebesar 8,15% dengan produksi gula total 352.184 ton.

www.ptpn10.co.id
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Kunjungan Komisaris Utama PTPN X

Enero Fokus Optimalisasi Produksi
Komisaris Utama PTPN X, Banun Harpini meninjau langsung PT Energi Agro Nusantara
(Enero) pada Jumat (1/2). Didampingi langsung oleh dewan komisaris lainnya yakni
Tumik Kristianingsih dan Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo, kunjungan
ini juga menjadi yang pertama sejak ia dilantik sebagai Komisaris Utama di PTPN X.

foto: Eko Suswantoro

 Dirut PT Enero, Izmirta Rachman
(menunjuk) bersama Dirut PTPN X, Dwi Satriyo
Annurogo (kiri) saat mendampingi Komisaris
Utama PTPN X, Banun Harpini (baju putih)

Laporan: Sekar Arum CM

Dalam kunjungan tersebut, Ba
nun ingin memperoleh informasi
lengkap seputar proses bisnis yang
dilakukan PT Energi Agro Nusantara
(Enero) dari hulu hingga hilir. Ia pun
mengapresiasi kinerja dari PT Enero
dimana tahun 2018 kemarin berhasil
membubuhkan laba.
Dalam penjelasannya, President
Director PT Enero, Izmirta Rach
man mengatakan bahwa potensi
yang dimiliki perusahaan yang ada di
bawah naungannya tersebut cukup
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besar. Tahun ini saja pihaknya berha
sil memproduksi bioethanol sebesar
15.394 liter. Pencapaian ini mening
kat dari RKAP tahun 2018 yang ha
nya sebesar 13.675 liter.
Namun, sejauh ini yang menjadi
kendala dalam hal produksi adalah
bahan baku yang tersedia. Kebutuhan
pabrik adalah 64.458 ton sementara
pemenuhan bahan baku yang tersedia
hanya 62 persen berasal dari pabrik
gula yakni sebesar 40.000 ton dan
sebesar 24.458 ton yang berasal dari
alternatif pihak ketiga.
“Untuk itu ditahun 2019 ini,

pihaknya telah menerapkan strategi
khusus guna pemenuhan bahan baku
produski yakni dengan perolehan
tetes alternatif dengan harga kom
petitif dan kontrak pembelian tetes
alternatif di awal tahun,” terangnya.
Dan untuk pemenuhan hari ope
rasi terkait dengan kebutuhan stand
alone steam dan peningkatan overall
equipment evectiveness (OEE) dari
65 persen ke 90 persen, pihaknya, pa
da tahun ini akan membeli boiler gas
dengan kapasitas 20 ton dan 8 bar
saat ini sudah memasuki SPK dengan
waktu penyelesaian 17 Mei 2019,
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dan juga penerapan pemenuhan
saluran gas PGN dan saluran biogas
dari proyek PMN (Penyertaan Modal
Negara), serta perubahan layanan
PLN Regular menjadi premium dan
inisiasi kegiatan TPM (Total Productive Maintenance).
Untuk penjajakan pasar retail dan
ekspor untuk produk ENA dan CO2 di
tahun 2019 sendiri, beberapa negara
dan perusahaan akan melakukan
kerjasama bersama PT Enero sebut
saja Inggris, Spanyol, Thailand dan
Singapura. Samator, Air Product, dan
Linde juga bersedia untuk membeli
produk CO2, serta pada tahun ini PT
Enero juga akan melakukan tindak
lanjut MoU dengan NSI tentang pen
jualan ethanol sebagai bahan baku
acrylic acid acrylates dengan potensi
penjualan sebesar 10.000 KL.
Sementara itu, dalam sambu
tannya, Komisaris Utama PTPN X,
Banun Harpini tak lupa memberikan
berbagai masukan serta motivasi
bagi kemajuan PT Enero kedepan.
Terlebih dengan potensi usaha yang
dimiliki, Enero harus memberikan
performa terbaik di bidangnya.
Berbagai improvement harus
terus dilakukan dalam menghadapi
tantangan bisnis, baik dalam bahan
baku, operasional pabrik, finansial
perusahaan, harga hingga sistem jual
beli yang perlu sangat diperhatikan.
Banun pun sangat bangga dengan
kinerja tahun 2018 dimana di tahun
ini anak perusahaan PTPN X tersebut

foto: Eko Suswantoro

 Kunjungan Komisaris Utama PTPN X, Banun Harpini ke PG Gempokrep

dapat memperoleh laba.
“Terima kasih kepada seluruh ja
jaran Direksi PT Enero beserta staf
dan karyawan lainnya yang telah
berusaha dengan keras sehingga di
tahun 2018, PT Enero dapat memper
lihatkan performanya yang bagus
sehingga dapat mencetak laba,”
terangnya.
Tak lupa Banun pun berharap
agar para pekerja dapat bekerja sa
ma memberikan kinerja terbaik
bagi PT Enero, "Masih banyak pe
luang yang dapat kita kelola. Yang
terpenting kita harus saling memba
ngun trust, melakukan komunikasi
secara transparan dan jujur dan
berpikir bersama apa yang terbaik
bagi PT Enero. Hal tersebut men
jadi kekuatan yang luar biasa bagi

keberlangsungan PT Enero untuk
jangka panjang. Terlebih saya ya
kin karena banyak anak muda yang
ada di sini sehingga semangat yang
tercipta akan terus menggelora dan
dapat mengantarkan PT Enero jauh
lebih baik di tahun 2019 ini dan ta
hun-tahun mendatang," pungkasnya.
Untuk proyek PMN sendiri, Ba
nun meminta PT Enero untuk fokus
pada proses yang berlangsung, pasal
nya pada tahun ini proyek PMN harus
sudah selesai. Berbagai faktor yang
mempengaruhi keberlangsungan
proyek harus benar-benar diperha
tikan. PT Enero sendiri mempunyai
target penyelesaian untuk modernisa
si proses yang akan selesai Juni 2019,
ENA pada Oktober 2019, CO2 Plant
yang akan selesai tahun 2019.

foto: Eko Suswantoro

 Direksi PT Enero, PTPN X dan APTR bersama Komisaris Utama PTPN X, Banun Harpini
www.ptpn10.co.id
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PTPN X Gandeng PT KTI
Optimalisasi Lahan Idle
Optimalisasi aset sekaligus diversifikasi usaha semakin gencar dilakukan
oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X. Salah satu langkah yang
dilakukan adalah dengan menggandeng PT Kutai Timber Indonesia (KTI).
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Laporan: SAP Jayanti

Selain tebu dan tembakau yang
selama ini menjadi core usahanya,
PTPN X mulai melirik jenis tanaman
lain yang potensial untuk dikem
bangkan. Melalui penandatanganan
kerjasama dengan PT KTI, akan mu
lai dilakukan penanaman sengon di
lahan yang selama ini tidak produktif.
Direktur Utama PTPN X, Dwi Sa
triyo Annurogo mengatakan, adanya
MoU ini harapan untuk optimalisasi
aset bisa berjalan cepat. Melalui
kerjasama ini, nantinya lahan milik
PTPN X akan ditanami sengon yang
nantinya hasil tebangannya akan
ditampung oleh PT KTI. Bisnis utama
PT KTI adalah pemasaran dan pem
buatan plywood serta produk-produk
berbahan dasar kayu.
“PTPN X masih punya lahan un
tuk sengon dan lain-lain yang bisa
dikerjasamakan. Terima kasih atas
kepercayaannyaa dan semoga ker
jasama ini bisa berkembang,” kata
Dwi seusai penandatanganan MoU
dengan KTI di Kebun Kertosari, Jem
ber, Sabtu (23/2/2019). Dwi menam
bahkan, ini adalah milestone untuk
bisa melangkah dalam hal diversi
fikasi dan optimalisasi aset.
Presiden Direktur PT Kutai Tim
ber Indonesia Satoshi Kawanami
menambahkan, penanaman sengon
digunakan untuk bahan baku KTI.
“Kerjasama ini menunjukkan komit

foto: Eko Suswantoro

 MoU antara PTPN X dengan PT Kutai Timber Indonesia terkait penanaman sengon di lahan milik
PTPN X di Jember.

men kami kepada kelestarian ling
kungan terhadap bahan baku yang
ramah lingkungan,” ujarnya. Menu
rutnya, PTPN X adalah mitra yang
strategis untuk penanaman sengon.
Pada tahap pertama, lahan yang
dikerjasamakan seluas 11,5 hektare
(Ha). 10 Ha diantaranya berada di
wilayah Kebun Kertosari sedangkan
sisanya, seluas 1,5 Ha di wilayah Ke
bun Ajung.
Executive Officer PT KTI, Mu
hammad Firdaus Dja’far menam
bahkan dari luasan lahan yang dik
erjasamakan kali ini diharapkan bisa
memberikan hasil yang maksimal.
Ada kesesuaian antara perencanaan
dengan realisasinya.
Tanaman sengon sendiri ter

masuk jenis tanaman yang cukup
fleksibel terhadap kondisi tanah dan
iklim. ”Sengon tahan terhadap kondi
si-kondisi tersebut namun tetap kita
memperhatikan beberapa hal seperti
ketinggian, ketersediaan air dan lainlain. Kondisi lahan yang ada kami
melihat bahwa tidak ada masalah,”
ujarnya.
Sengon memiliki usia produkti
sekitar 6-7 tahun. ”Namun pada saat
asupan nutrisinya cukup mungkin dia
akan maju sampai 5-6 tahun. Tinggal
bagaimana konsentrasi terhadap pe
meliharaannya,” pungkas Firdaus.
Setelah penandatanganan MoU
di kantor Kebun Kertosari, dilakukan
juga penanaman perdana bibit sengon
di lahan di Desa Banjar Sengon.

foto: Eko Suswantoro

 Penanaman bibit pohon sengon oleh Dirut PTPN X di desa Banjarsengon Jember sebagai simbol kerjasama dengan PT Kutai Timber Indonesia.
www.ptpn10.co.id
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PTPN X Gelar Workshop Kehumasan
Melihat pentingnya peran humas untuk menghubungkan
informasi dan citra perusahaan kepada masyarakat. PTPN
X Menggelar Pelatihan Kehumasan pada Rabu (16/1)
dengan tema ’Workshop Kehumasan 2019, Membangun
Komunikasi Guna Tingkatkan Engagement dengan Petani’.

foto: Eko Suswantoro

 Kepala Bagian SDM PTPN X Herman (tengah) membuka workshop.
Laporan: Sekar Arum CM

Kepala Bagian SDM, Herman,
yang untuk membuka acara tersebut
mengatakan bahwa pelatihan seperti
ini sangat bagus untuk dilaksana
kan. Terlebih peran humas sangat
penting dalam penyampaian sebuah
pesan. Humas pun harus mendalami
nilai-nilai dari sebuah perusahaan
itu sendiri. Sehingga pesan yang di
formulasikan menjadi
kredibel dan dapat diper
tanggung jawabkan.
Peran humas sangat
strategis. Seorang humas
harus dapat melihat dari
berbagai perspektif pe
rusahaan, stakeholders,
management, pimpinan,
pekerja, dan masyarakat
secara luas,” tutur Her
man.
Herman juga men
jelaskan bahwa dengan
melihat dari berbagai
perspektif, komunikasi
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yang ingin disampaikan dapat tertuju
sesuai sasaran dan dapat dipertang
gung jawabkan.
Sementara itu Dr. Ari Armuning
gar, selaku pembicara dalam acara
ini menjelaskan sebagai corong pe
rusahaan, humas harus bisa menga
komodir kebutuhan perusahaan dan
memberikan pengaruh positif bagi
perusahaan. Satu diantaranya dengan
menjalin komunikasi yang baik ter

hadap khalayak termasuk juga para
mitra PTPN X yakni petani.
Dalam hal ini, peran humas tidak
hanya bersifat menghubungkan na
mun juga bagaimana dapat merang
kul masyarakat atau dalam hal ini
mitra dari PTPN X yakni para petani
tebu. Dan disinilah tantangannya.
Menurut Aris, manajemen komu
nikasi sangat diperlukan dalam men
jawab tantangan. Seorang humas
harus mampu untuk berfikir secara
cepat dan praktis namun dengan data
yang akurat agar dapat dipertang
gungjawabkan. Dan Untuk menun
jang profesi, seorang humas harus
dapat beradaptasi dengan berbagai
situasi dan kondisi. Mereka harus be
lajar melihat perkembangan dan tren
pasar agar dapat menjawab kebutuh
an masyarakat.
Disamping itu, dengan keter
bukaan informasi, seorang humas
juga harus melihat pengunaan
atau tools yang digunakan. Hal ini
sangat penting untuk merencanakan
sebuah strategi komunikasi.
”Sekarang ini, informasi si
fatnya real time. Detik itu juga
masyarakat akan mengetahui tentang
suatu hal dengan sangat mudah.
Tentu ini sangat diperlukan manaje
men komunikasi dengan kebutuhan
teknologi yang tinggi dan terukur,”
tutur wanita yang juga berprofesi
sebagai Dosen Fakultas
Ekonomi Bisnis Univer
sitas Airlangga Surabaya
tersebut.
Dia pun berharap bah
wa dengan adanya pela
tihan ini, karyawan PTPN
X secara keseluruhan da
pat menjadi humas yang
baik bagi perusahaan. Se
hingga dapat memberikan
informasi positif perusa
haan kepada masyarakat
dan dapat menjalin
komunikasi yang baik de
ngan dunia luar.

 Dr. Ari Armuninggar
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foto: Eko Suswantoro

 Para peserta pelatihan petani milenial mitra PTPN X

PT PP Dukung Pelatihan Petani
Milenial Mitra PTPN X
Keberadaan petani muda mendapat perhatian khusus dari PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) X. Pelatihan dengan beberapa pihak
digelar untuk memberikan ilmu baru bagi para petani muda ini.
Laporan: SAP Jayanti

Kali ini pelaksanaan pelatihan di
lakukan dengan menggandeng PT PP
(Persero) Tbk. Sekretaris Perusahaan
dan PKBL PTPN X Soekamto Parto
widjojo mengatakan pelatihan ini di
harapkan bisa meningkatkan produk
tivitas sekaligus menekan biaya
produksi seefisien mungkin. Apalagi
sebenarnya Indonesia memiliki po
tensi kondisi tanah yang mendukung
untuk budidaya tanaman tebu.
Ia mencontohkan, di luar negeri
HPP sudah mencapai Rp 7 ribuan.
Sedangkan di Indonesia masih di
atas Rp 10 ribu. “Meskipun begitu,
jangan patah semangat. Kita harus
tetap melakukan upaya perbaikan
menurunkan HPP,” kata Soekamto
saat membuka Pelatihan petani tebu
generasi milenial. Sinergi BUMN
antara PTPN X dan PT PP (Persero)
Tbk dengan tema ‘Dalam Rangka

Memotivasi dan Transfer Knowledge
Berbudidaya Tebu kepada PetaniPetani Muda Untuk Meningkatkan
Produktivitas dan Daya Saing di
Wilayah Kerja PTPN X’ di Kediri,
awal Januari lalu.
Untuk menekan HPP, mekanisasi
harus dijalankan. Namun, upaya ini
masih terkendala pengelompokkan
lahan. Diharapkan, generasi milenial
yang mengikuti pelatihan sudah bisa
menyadari bahwa pengelolaan lahan
secara berkelompok bisa membuat
biaya produksi menjadi lebih efisien.
Soekamto menegaskan, lahan un
tuk tanam tebu di Indonesia memiliki
potensi yang tinggi untuk mengha
silkan tebu dengan kualitas dan pro
duktivitas yang tinggi. ”Lahan kita ini
potensinya tinggi tapi tidak efisien
sehingga kalah bersaing dengan gula
dari negara lain. Namun jika nanti
biaya produksi bisa efisien tentu HPP
akan turun,” ujarnya.

Pelatihan diikuti sekitar 30 petani
tebu dari Pabrik Gula Pesantren Baru,
Ngadiredjo, Meritjan dan Modjopang
goong. Materi yang diberikan dalam
pelatihan kali ini yaitu Budidaya Tebu
dan Tebang Muat Angkut (TMA), core
sampler dan e-farming serta testi
moni dari petani tebu milenial.
Pengarah PKBL PT PP Panji Dec
ca Dunianto menambahkan, kerja
sama antara PT PP dengan PTPN X
sudah berjalan sejak 2014. “Melalui
pelatihan ini diharapkan petani tebu
bisa semakin maju. Dan kita tidak
lagi menjadi pengimpor gula tapi bisa
kembali menjadi pengekspor seperti
saat zaman penjajahan Belanda da
hulu,” ujarnya.
Salah satu petani tebu milenial
dari wilayah PG Gempolkrep, Eggal
Hasby Asdiqi menambahkan tantang
an dunia pertanian di Indonesia saat
ini adalah kurangnya minat generasi
muda. ”Jika ini dibiarkan bisa meng
ancam ketahanan pangan kita,” te
gasnya. Karena itu ia mengajak gene
rasi muda kembali dunia pertanian.
Tentunya dengan metode baru yang
lebih modern.
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PTPN X Magz Kembali Raih
Penghargaan InMa 2019
Untuk kesekian kalinya media internal PTPN X, yakni PTPN X Magz kembali meraih
penghargaan Bronze Winner untuk kategori The Best of State Own Enterprise
InMa 2019 untuk edisi volume 29 tahun VII – Januari hingga Maret 2018 dalam
ajang Awarding Night Serikat Perusahaan Pers (SPS) dan Indonesia Print Media
Awards (IPMA) di Siola Convention Centre, Surabaya, pada Kamis (7/2/2019).
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Laporan: Sekar Arum

Sebagai jembatan informasi bagi
para karyawan PTPN X dan pihak
eksternal, PTPN X Magz berhasil
membuktikan eksistensinya pada
ajang apresiasi bergengsi bagi para
pegiat media tersebut. Direktur Uta
ma PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo
yang hadir untuk menerima penghar
gaan tersebut mengutarakan rasa syu
kurnya atas pencapaian tersebut.
Menurutnya keikutsertaan dalam
ajang ini menjadi tolak ukur kualitas
majalah internal PTPN X Magz. “Kita
mengharapkan penghargaan ini tidak
foto: Eko Suswantoro
menjadikan tim pengelola PTPN X
 Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo menerima penghargaan INMA 2019
Magz untuk berpuas diri, melainkan
semakin terpacu lagi untuk menjadi
peserta. Terbukti meskipun jumlah
istik media cetak yang dituntut un
lebih baik dengan terus meningkatkan
entri menurun dibandingkan tahun
tuk lebih kreatif dan inovatif dalam
level kreativitas konten dan desain ma
lalu, tetapi karya para peserta dipasti
mengemas konten, termasuk mencip
jalah kedepan,” jelasnya.
kan semakin berkualitas. “Tujuannya,
takan cover yang menarik di tengah
Iapun berharap bahwa media in
agar kepercayaan public terhadap
perubahan tren pola konsumsi media
ternal yang dimiliki PTPN X ini bisa
media, terutama cetak, tetap terjaga,”
di Indonesia yang cenderung mulai
menjadi wadah untuk menampung
katanya dalam siaran pers InMA.
bergeser dari media cetak ke media
berbagai aspirasi, saran, kritikan,
Sejalan dengan Asmono, Danu
digital dan online. Adapun aspek yang
kreativitas, inovasi yang nantinya
Kusworo, Editor Visual Harian Kom
dinilai dalam penghargaan ini adalah
dapat membangun PTPN X lebih baik
pas, yang juga salah satu dewan juri
Aspek Ide/Gagasan Kreatif, Aspek
lagi kedepan.
melihat perubahan yang menarik pa
Desain Grafis, Aspek Foto Jurnalisme,
Malam penghargaan InMa meru
da sampul muka hasil karya peserta
Aspek Komunikasi Massa, dan Aspek
pakan acara puncak tahunan ajang
InMA. “Dulunya text thinking seka
Branding.
penghargaan tertinggi yang diberikan
rang menjadi visual thinking,” ujar
Acara ini diikuti oleh total 240
oleh SPS Pusat bagi para kreator
Danu.
entri yang melibatkan tiga dewan juri
industri media. Acara yang sekali
Sementara itu hadir dalam kesem
yang kompeten di bidangnya. Pen
gus dilakukan dalam
patan tersebut, Menteri
memperingati Hari
Komunikasi dan Infor
Pers Nasional Indone
matika (Menkominfo)
sia 2019 ini dihadiri
Rudiantara dalam pa
langsung oleh Menteri
parannya, ia berpesan,
Komunikasi dan Infor
bahwa disrupsi teknolo
matika RI Rudiantara,
gi yang dihadapi perusa
Wali Kota Surabaya Tri
haan media harus diim
Rismaharini, dan Man
bangi dengan perbaikan
tan Ketua Umum SPS
sumber daya manusia
Dahlan Iskan.
(SDM). “Sehingga pola
Mengusung tema
pikir dan cara baru yang
foto: Eko Suswantoro
besar “Kreativitas
harus diubah. Teknologi
 Menkominfo Rudiantara didampingi Dahlan Iskan dan Walikota Surabaya,Tri
Tanpa Batas Di Era Dis Rismahirini di acara Awarding Night SPS dan Satu Dekade IPMA 2019
bisa ditaklukan, industri
rupsi” pagelaran malam
pers tak akan pernah
penghargaan InMa tahun ini mengi
mati,” katanya.
jurian berlangsung secara maraton
syaratkan sebuah pesan mendalam,
Ia menambahkan, revolusi indus
di Jakarta dari tanggal 15 hingga 17
bahwa kreativitas dalam penyajian
tri telah terjadi dengan begitu cepat.
Januari 2019.
konten harus diperkaya dengan ideSemua tantangan tersebut tentunya
Direktur Eksekutif SPS Pusat, As
ide baru.
harus dihadapi dengan inovasi tiada
mono Wikan yang menjadi salah satu
InMa juga merupakan wahana
henti. Sehingga tidak akan mematikan
juri InMA mengakui adanya perkem
mengukur pencapaian karya jurnal
perusahaan media di Indonesia.
bangan yang cukup signifikan dari

www.ptpn10.co.id

25

varietas

PTPN X Magz | volume: 031 | Edisi Liputan: januari - Maret 2019

AGI: Efisiensi Kunci
Daya Saing Industri Gula
Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, industri
gula di Indonesia masih memiliki peluang menjanjikan
di masa mendatang. Efisiensi menjadi kunci agar
memiliki daya saing dan memenangkan persaingan.
Laporan: SAP Jayanti

Efisiensi bisa dilakukan dengan
cara meningkatkan produktivitas
kebun, memperbaiki efisiensi tebang
muat angkut, efisiensi pabrik dan
menciptakan produk baru. Direktur
Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia
(AGI) Agus Pakpahan mengatakan,
selama biaya tinggi, industri gula di
tanah air tidak akan bisa bersaing.
“Kalau kita mau selamat, harus bisa
menahan biaya,” kata Agus seusai Focus Group Discussion (FGD) bertema
‘Peningkatan Daya Saing Industri
Berbasis Tebu dalam Menghadapi Era
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yang Semakin Kompetitif di kantor
PTPN X, Surabaya, 14 Maret 2019.
Penyelenggaraan FGD bertujuan
untuk lebih menyegarkan pengeta
huan anggota, bagaimana kondisi di
lapangan, serta kebijakan yang akan
ditempuh pemerintah. ”Peneliti ini
kan yang ada di lapangan. Kita ber
harap dari diskusi ini untuk menye
garkan pengetahuan kita,” ujarnya.
Selain FGD, pada hari yang sama
dilangsungkan pula rapat pleno AGI.
Dalam rapat pleno tersebut, selain
disampaikan laporan pertanggung
jawaban oleh pengurus lama juga
diadakan pemilihan pengurus baru

yang akan bertugas hingga tiga tahun
ke depan.
Direktur Utama PTPN X, Dwi
Satriyo Annurogo pada sambutan
nya mengatakan, anggota AGI adalah
pelaku yang akan menentukan ke
mana industri gula ini akan dibawa.
”Kita adalah pelaku, eksekutor, ang
gota AGI ini yang akan menentukan
kita akan mengarah kemana,” kata
Dwi Satriyo yang juga Ketua Dewan
Pengarah AGI ini.
Yadi Yusriadi, peneliti dari Nu
santara Sugar Community dalam
pemaparannya menunjukkan data
tentang kondisi budidaya tebu, serta
peta industri gula berbasis tebu di In
donesia. Ia juga menyampaikan ten
tang data produktivitas tebu di nega
ra-negara lain serta perbandingannya
dengan yang ada di dalam negeri.
Meskipun data yang ditampil
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foto: Eko Suswantoro

 Paparan DirOps PTPN X Aris Toharisman di acara Focus Group Discussion yang diadakan oleh
Asosiasi Gula Indonesia di Kantor Pusat PTPN X

foto:eko suswantoro

kan belum menunjukkan hasil yang
menggembirakan, namun Yadi yakin
bahwa industri gula masih memiliki
peluang. ”Namun tetap kita memiliki
peluang yaitu bahwa protas masih
bisa dinaikkan, ketepatan budidaya
dan pengendalian biaya bisa dilaku
kan dengan mekanisasi, tebu juga
mampu bersaing di lahan sawah dan
tegal, teknologi on farm dan off farm
yang tersedia dan lembaga riset dan
penelitian yang belum dioptimalkan,”
tutur Yadi.
Dalam kesempatan tersebut, ada
beberapa hal yang ia rekomendasi

kan. Pertama, pastikan bahwa usaha
tani TR dilakukan dengan benar dan
tepat, peran PKOL (Pimpinan Kerja
Operasional Lapangan) harus mak
simal termasuk upaya penyediaan
kredit, saprodi, pengairan, dan Alsin
tan. Kemudian PG sebagai pengatur
dan pengendali manajeman TMA,
harus menjamin PTR yang telah
melakukan budidaya tepat mendapat
kan hasil yang menguntungkan, per
baikan in house keeping pabrik dan
pengoptimalan penggunaan energi.
Rekomendasi yang lain adalah
penyempurnaan sistem kerja on farm
dan off farm berikut integrasinya
untuk lebih menjamin peningkatan
produktifitas yang signifikan. ”Yang
terakhir, memperkuat daya juang/se
mangat SDM yang kapabel didukung
kepemimpinan (leadership) mum
puni,” ujar Yadi.
Sementara Triantartri dari P3GI

foto: Eko Suswantoro

 Direktur Eksekutif AGI Prof. Agus Pakpahan

lebih menyoroti tentang Peta kinerja
Pabrik Gula di Indonesia. Peta kiner
ja teknis dan ekonomis PG—PG yang
ada di Indonesia sangat diperlukan.
Bagi regulator, data ini bisa menjadi
acuan untuk menentukan kebijakan.
Sedangkan bagi perusahaan gula bisa
digunakan untuk meningkatkan daya
saing bisnisnya baik jangka pendek
maupun jangka panjang.
Untuk mendapatkan peta kinerja
yang tepat, Triantartri menekankan
perlunya data yang benar dan akurat.
”Ada beberapa parameter kinerja
teknis pabrik gula,” ujarnya. Mulai
dari kapasitas giling dan utilitasnya,
jumlah hari giling, jam henti giling,
kualitas tebu, rendemen, ekstraksi
gilingan, efisiensi pengolahan, kon
sumsi energi, kehilangan gula dan
penggunaan bahan kimia. Semua itu
menjadi ukuran untuk untuk menghi
tung kinerja suatu pabrik gula.

foto: Eko Suswantoro

 Sambutan Dirut PTPN X sekaligus Ketua Dewan Pengarah AGI, Dwi Satriyo Annurogo
www.ptpn10.co.id
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Wantannas Harapkan Mandatori
Bioetanol Segera Terlaksana
Sudah tiga tahun Mandatori Bioetanol ditetapkan namun
hingga 2019 belum ada terealisasi. Melihat hal itu, Dewan
Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan kunjungan
ke PT Energi Agro Nusantara untuk mengetahui
permasalahan tidak terlaksananya mandatory tersebut.
Laporan: Siska Prestiwati

Sebanyak enam orang dari Dew
an Ketahanan Nasional (Wantannas)
mengunjungi Pabrik Bioetanol milik
PT Energi Agro Nusantara (ENERO)
di Mojokerto untuk mengumpulkan
informasi mengenai kebijakan pe
merintah terkait Ketahanan Energi
Baru Terbarukan di Indonesia. Di
ruang pertemuan, perwakilan dari PT
Pertamina dan perwakian dari Ke

foto: Eko Suswantoro

 Kunjungan Wantannas ke PT Enero
membahas peluang kebijakan mandatori
bioetanol bersama PT Pertamina
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menterian ESDM Republik Indonesia
pun turut hadir dalam kegiatan kun
jungan Wantannas di Provinsi Jawa
Timur.
Ketua Rombongan Tim Kajian
Daerah Sekretariat Jenderal Wan
tannas, Irjen.Pol. Indra Miza men
gungkapkan Wantannas melakukan
kunjungan ke PTPN X, PTPN XI,
dan bertemu dengan Gubernur Jawa
Timur. Tujuan dari kunjungan ini
tidak lain untuk mendapatkan infor

masi tentang ketahanan pangan di
Jawa Timur, sesuai dengan RPJM
2015-2019 antara lain tercapainya
ketersediaan yang bersumber dari
produksi dalam negeri.
“Kunjungan ke PT ENERO ini
kami ingin mendapatkan informasi
tentang ethanol sebagai Energi Baru
Terbarukan yang juga menjadi per
hatian bagi pemerintah,” kata Miza di
ruang rapat PT ENERO di Mojokerto,
Rabu (27/3).
Miza mengungkapkan berdasar
kan roadmap biofuel pada blueprint
Pengelolaan Energi Nasional ditar
getkan Bioetanol E2 pada 2016 dan
meningkat sampai Bioetanol E5 pada
2020. Namun, hingga saat ini man
datori blending E2 yang seharusnya
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jalan di tahun 2016 belum juga ter
laksana.
“Kami juga sudah bertemu den
gan Gubernur agar Jawa Timur ini
menjadi pilot project untuk En
ergi Baru Terbarukan berbasis tebu,
mengingat di Jawa Timur ini ada dua
pabrik bioetanol,” jelasnya.
Direktur Utama PT ENERO
Izmirta Rachman mengatakan PT
ENERO sudah melakukan penjualan
bioetanol ke PT Pertamina pada ta
hun 2014 sebesar 25 Kiloliter ethanol.
“Pada prinsipnya, PT ENERO
siap menyediakan fuel grade ethanol
dan berupaya agar PT ENERO dapat
beroperasi 300 hari/tahun,” kata
Erik, begitu dia akrab disapa.
Selama ini, sambung Erik, PT
ENERO masih sangat tergantung
excess power dari PG Gempolkrep
sehingga selama ini proses produksi
PT ENERO pun mengikuti hari giling
PG Gempolkrep. InsyaAllah di tahun
2020, PT ENERO bisa full beroperasi
sehingga PT ENERO bisa memaksi
malkan produksinya untuk bisa me

menuhi kebutuhan bioetanol.
“Terkait dengan Mandatory Bioethanol, PT Enero dan semua pabrik
ethanol di Indonesia pun siap. Di In
donesia ada 11 pabrik bioethanol dan
3 dari 11 pabrik itu memproduksi fuel
grade Bioethanol dengan kapasitas
30 ribu KL di PT ENERO, 10 ribu KL
di Molindo dan 4000 KL di Madu
Baru. Sehingga dalam satu tahun ada
44 ribu KL fuel grade bioethanol un
tuk mandatory E2 atau bahkan E5,”
jelas Erik.
Erik juga menambahkan bila
pemerintah menginstuksikan Jawa
Timur sebagai pilot project pember
lakuan Mandaroty Biethanol E2 atau
pun Mandatory E5 pun siap. Bahkan,
bila Mandatory itu bisa dilakukan
dan direalisasikan hingga E20 seperti
yang ditargetkan pada tahun 2020,
Jawa Timur sangat siap sebab banyak
pabrik bioetanol yang selama ini mati
suri akan menggeliat dan hidup lagi.
Erik juga membandingkan dengan
Thailand yang
sudah
berhasil
men

varietas
erapkan Mandatory bioetanolnya,
bahkan disana ada E5 dan E20 di
mana harga E20 harganya jauh lebih
murah bila dibandingkan dengan E2
dan energy MOPS (Mid Oil Platts
Singapore) fosil. Selain di Thailand,
Brazil sudah melaksanakan E85 den
gan harga yang sangat terjangkau
bagi masyarakatnya. Semua itu bisa
dilakukan karena kebijakan pemerin
tah yang sangat memberi ruang gerak
bagi energy baru terbarukan sebagai
pengganti energy MOPS.
Ditempat yang sama, Direktorat
New Renewable Energi Pertamina
Pusat Arie Kurniawan juga mengata
kan infrakstuktur blending Bioetha
nol bisa dilakukan di Surabaya, yang
perlu ada kepastian adalah suplai
bahan baku baik di 2019, 2020 dan
2021 khususnya produktivitas PT
ENERO agar Pertamina bisa mem
buat perencanaan dan Mandatory E2
bisa segera
terealisasi
di tahun
ini.
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Hadapi Musim Giling 2019,
PTPN X Gelar Sarasehan
Presiden Joko Widodo turut menceri
takan pengalamannya.
“Kami menyampaikan bahwa agar
Harga Pokok Pembelian (HPP) di
naikkan sesuai Biaya Pokok Produksi
(BPP) petani. Untuk itu nanti kita li
hat menjelang giling, berapa HPP gu
la yang akan ditetapkan pemerintah,”
jelas Agung. Masih menurut Agung,
isu pabrik yang akan ditutup sungguh
mengganggu. “Memindahkan petani
dari PG yang tutup ke PG lainnya
itu tidak menyelesaikan masalah,
malah menurunkan animo petani.
foto:eko suswantoro
Maka kalau ada isu kerugian, jangan
dihembuskan isu pabrik ditutup, tapi
Laporan: Ayu Firdayanti S
kan hari Minggu supaya bapak-bapak
berikan kesempatan untuk bersamasemua, bapak-bapak petani, Direksi
sama memperbaiki,” tegasnya lagi.
Ingin persiapan yang lebih baik,
dan Pejabat Puncak bisa hadir. Se
Aris Toharisman, Direktur Opera
PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
moga ke depan kita bisa mengadakan
sional PTPN X yang pada siang itu
X mengadakan Sarasehan Persiapan
diskusi-diskusi seperti ini secara leb
berkesempatan memaparkan kondisi
Giling 2019 bersama para petani tebu
ih rutin, guna mendukung kelancaran
terkini PTPN X menyatakan, dengan
binaannya. Acara yang diadakan di
proses giling nanti,” tutur Dwi.
tingkat rendemen hampir yang ter
Hall Kantor Pusat pada hari Minggu
Tak ingin menyiakan kesempatan,
baik di antara BUMN gula se-Indo
24 Februari 2019 tersebut dihadiri
anggota APTR PG Kremboong, Mas
nesia, serta tingkat efisiensi pabrik
kurang lebih 100 orang petani tebu
duki memulai diskusi dengan pem
paling tinggi mengindikasikan bahwa
perwakilan dari 9 pabrik gula milik
bahasan penerapan SPT pada musim
PTPN X adalah yang memberikan pe
PTPN X.
giling 2019. Menanggapi mengenai
layanan terbaik di antara BUMN gula
Dalam acara tersebut, para petani
SPT, Dwi Satriyo pun menjelaskan
lainnya.
diberi kesempatan untuk berinteraksi
bahwa dengan adanya core sampler
“Jika PTPN lain rata-rata biaya
langsung dengan jajaran manajemen
akan membantu menganalisa kuali
operasionalnya 100% dari keseluru
PTPN X. Dengan sarasehan ini, di
tas tebu. Sehingga, nantinya akan
han budget, biaya (op
harapkan petani tebu bisa
erasional) di kami hanya
“Jika PTPN lain rata-rata biaya operasionalnya 100%
menyampaikan segala
86% yaitu 14% lebih ren
dari keseluruhan budget, biaya (operasional) di kami
kritik, saran dan tang
dah. Sehingga jika bapakhanya 86% yaitu 14% lebih rendah. Sehingga jika
gapan yang membangun
bapak menggilingkan
petani menggilingkan tebunya di kami, tentunya akan tebunya di kami, tentu
guna kelancaran Musim
mendapat hasil yang jauh lebih baik.”
Giling 2019 mendatang.
nya akan mendapat hasil
Bahkan, setiap perwaki
yang jauh lebih baik,” pa
Aris Toharisman
lan PG diberi kesempatan
par Aris lebih lanjut.
Direktur Operasional PTPN X
untuk menyampaikan
Abdul, anggota APTR
uneg-uneg-nya dengan
PG Modjopanggoong
didampingi masing-masing GM.
memengaruhi pula harga jual tebu ke
mengapresiasi penuh acara sarasehan
Direktur Utama Dwi Satriyo An
pabrik.
ini. Menurutnya, dengan bermun
nurogo dalam sambutannya, me
Pada kesempatan yang sama,
culannya pabrik-pabrik gula baru
nyampaikan terima kasih atas kehad
Agung sebagai anggota APTR PG
di Jawa Timur, bentuk kemitraan
iran seluruh stakeholder internal dan
Lestari yang pada 6 Februari silam
seperti ini harusnya bisa dijalankan
eksternal PTPN X. “Sengaja saya ada
berkesempatan berdiskusi dengan
setiap bulan.
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 Aris Toharisman, Direktur
Operasional (dua dari
kanan) mewakili PTPN X
dalam malam penghargaan
Anugerah BUMN
foto:Ayu Firdayanti S

PTPN X Raih Dua Penghargaan
di Anugerah BUMN 2019
Laporan : Ayu Firdayanti S.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X dinobatkan seba
gai BUMN dengan Strategi Pertumbuhan Terbaik versi
Emerging Corporate pada ajang Anugerah BUMN 2019,
Kamis (28/3) malam. Ajang penghargaan yang diseleng
garakan di Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta tersebut,
dihadiri oleh beberapa mantan Menteri BUMN antara lain
Tanri Abeng dan Sofyan Djalil.
Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN 2019 Tanri Abeng
menyampaikan, tahun ini penilaian tidak lagi membeda
kan antara anak usaha dan induk usaha, ataupun tbk dan
non tbk. Melainkan dibagi menjadi dua kategori utama,
yaitu Big Corporate dan Emerging Corporate berdasar
kan revenue-nya. “Karena yang penting adalah how they
run their busines, sehingga mereka bisa tetap tumbuh dan
berkembang,” jelasnya.
Pada kategori CEO Terbaik, Direktur Utama PTPN
X Dwi Satriyo Annurogo juga menyabet penghargaan
kategori Strategic Orientation. Menurut Tanri, para pe
menang kategori CEO adalah pemimpin yang mampu
memperkuat kinerja korporasi melalui keahlian leadership yang tinggi, mampu mengelola SDM, sekaligus men
dorong pencapaian kinerja keuangan yang unggul.
“SDM BUMN dari tahun ke tahun makin profesional,
integritasnya makin tinggi. Pimpinan saat ini juga memi
liki kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan perusa
haan. Mudah-mudahan ini menjadi proses kita semua un

tuk membangun sebuah bangsa,” papar mantan Menteri
BUMN tersebut.
Ajang tahunan ini diselenggarakan oleh BUMN Track
yang bekerjasama dengan PPM Manajemen, untuk men
gapresiasi kontribusi BUMN yang telah menorehkan kin
erja unggul di bidangnya masing-masing. Tujuan dari keg
iatan ini adalah guna mendorong pertumbuhan tata kelola
BUMN yang semakin governance, sekaligus mendorong
kepemimpinan CEO BUMN yang mampu memperkuat
kinerja korporasi dengan memberdayakan segenap kekua
tan perusahaan.
Didukung oleh tim riset dari PPM Manajemen, men
jadikan Anugerah BUMN sebuah ajang yang berbobot dan
teruji integritasnya. Untuk menjaring pemenang, para
peserta harus melalui tiga tahapan proses seleksi. Diawali
seleksi kuesioner, dilanjutkan dengan wawancara pendala
man materi kuesioner di hadapan Dewan Juri dan berakhir
dengan proses wawancara CEO. Dari 90 peserta, sebanyak
30 BUMN kategori Big Corporate dan 45 BUMN kategori
Emerging Corporate mengikuti tahap final penjurian.
“Alhamdulillah, PTPN X kembali meraih dua penghar
gaan sekaligus di ajang Anugerah BUMN. Ini semua ten
tunya karena sinergi dan kerjasama yang kuat, ditunjang
dengan arahan-arahan strategis Direktur Utama, sehingga
membawa PTPN X berada pada titik ini. Terima kasih
kepada seluruh pihak,” ungkap Aris Toharisman, Direktur
Operasional yang mewakili PTPN X dalam malam peng
hargaan Anugerah BUMN.

www.ptpn10.co.id

31

varietas

PTPN X Magz | volume: 031 | Edisi Liputan: januari - Maret 2019

Rating Varietas, Upaya
Tingkatkan Protas
Upaya peningkatan
produktivitas terus dilakukan.
Salah satunya dengan pemilihan
varietas yang berkualitas. Untuk
mendapatkan varietas unggulan
tersebut, PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) X mengadakan
rating varietas di TSS Godong,
Desa Godong, Kecamatan Gudo,
Jombang, akhir Januari lalu.
32
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Laporan: SAP Jayanti

Tantangan yang akan dihadapi industri gula di masa mendatang
semakin berat. Jumlah luasan tanam terus menurun dan produktivitas
menunjukkan stagnasi. Dibutuhkan upaya agar kondisi tersebut tidak
terus berkelanjutan.
”Faktor pendukungnya ada di varietas,” kata Kepala Bagian Peren
canaan Strategis (Renstra) PTPN X, Edy Purnomo sebelum pelaksa
naan rating varietas. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identi
fikasi kelebihan dan kelemahan varietas.
Rating varietas merupakan upaya untuk mempersiapkan varietas
pengganti. Saat ini di petani masih didominasi varietas-varietas lama
yang sudah mengalami stagnasi, produktivitas rendah dan rentan
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 Kepala Bagian Budidaya dan Sarpram Syahrial Koto (kanan) berdiskusi bersama Direktur
Operasional PTPN X Aris Toharisman mengenai varietas yang dirating di Kebun TSS Godong,
Desa Godong, Kecamatan Gudo, Jombang

foto-foto:eko suswantoro

hama penyakit. Dengan adanya varie
tas baru diharapkan bisa mendukung
upaya peningkatan produktivitas di
industri gula.
Ia menambahkan, PTPN X barubaru ini merilis varietas dengan label
NX 1, NX 2 dan NX 3. “Ke depan
perlu lebih banyak lagi potensi-

potensi varietas unggul supaya tujuan
peningkatan produktivitas tercapai,”
kata Edy.
Saat pelaksanaan rating varietas
tersebut, peserta rating yang berasal
dari PTPN X, PTPN XI, PTPN XII,
P3GI serta Balitas dibagi dalam be
berapa kelompok yang diminta untuk
menilai 20 varietas yang disajikan.
Beberapa parameter yang menjadi
obyek penelitian diantaranya diam
eter batang, apakah ada luka api, mu
dah tidaknya diklentek serta apakah
batangnya mudah ambruk. Selain itu
ada lagi beberapa hal yang menjadi
pertimbangan kelompok penilai.
Direktur Operasional PTPN X
Aris Toharisman mengungkapkan,
ketersediaan varietas baru memang
minim. Di PTPN X sendiri masih

didominasi varietas BL yang masak
akhir. Hal ini menyebabkan kesulitan
pasokan bahan baku di awal giling.
Ia mengakui, rilis varietas mem
butuhkan waktu lama. ”Memang bisa
sampai 9 – 10 tahun. Langkah yang
diambil PTPN X ini sudah benar. Saat
ini kita juga melakukan introduksi
varietas dari Brazil. Ini sebenarnya
ironi karena varietas-varietas dari
Brazil, Filipina atau Queensland,
indukannya berasal dari Indonesia,
yaitu Pasuruan. Dengan varietas yang
sama, rendemen di luar negeri bisa
lebih tinggi,” tuturnya.
Ia berharap dari 20 varietas yang
dirating bisa ditemukan minimal lima
varietas unggul yang sesuai dengan
berbagai tipologi lahan di wilayah
PTPN X.
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rencana & Ide Manajemen

Ubah Limbah Blotong
Jadi Profit Center Baru
Selama ini, limbah blotong yang dihasilkan pada unit proses
penapisan atau pemurnian nira belum dimanfaatkan secara
maksimal. Untuk itu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X
menggandeng PT Petrokimia agar limbah yang dihasilkan
dari proses penyaringan dan pemisahan nira kotor dan nira
bersih bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan
bisa bermanfaat bagi petani sebagai pupuk kandang.
Laporan: Siska Prestiwati

Setiap memasuki musim giling,
PTPN X tidak hanya memproduksi
gula kristal putih saja, tetapi saat
proses, setiap pabrik gula juga meng
hasilkan limbah industri antara
lain molasses, blotong, dan abu.

Untuk molasses, PTPN X sudah bisa
melakukan diversifikasi molasses
menjadi bioethanol yang dikelola
oleh anak perusahaan yaitu PT Energi
Agro Nusantara. Berbeda dengan molasses, blotong belum bisa diolah dan
digunakan dengan maksimal.
Kepala Bagian Perencanaan Strat

egis PTPN X, Edy Purnomo meng
ungkapkan selama ini blotong belum
dimanfaatkan secara maksimal, blo
tong hanya dibuang dan penduduk
dipersilahkan mengambil secara
bebas. Masyarakat memanfaatkan
blotong sebagai bahan timbunan atau
untuk urug tanah dan pupuk tanam
an. Namun setelah dilakukan kajian,
ternyata blotong pun bisa diolah
menjadi pupuk organik yang sangat
dibutuhkan oleh tanaman.
“PTPN X telah melakukan inves
tasi untuk mengolah blotong menja
di pupuk organik. Produksi pupuk
kompos yang dilakukan masih kecil
dan hanya cukup untuk memenuhi
kebutuhan di lahan HGU saja,” kata
Edy disela-sela kunjungan ke Kom
partemen Riset PT Petrokimia Gresik,
(18/03/2019).
Edy menjelaskan untuk limbah
blotong ini targetnya adalah zero
biaya. Sebab selama ini, perusahaan
masih harus menyediakan anggar

Tim PT Petrokimia Gresik
mengambil sample blotong di
sembilan pabrik gula PTPN X
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setiap musim giling tiba, limbah blotong
yang dihasilkan bisa mencapai 120 ribu ton

foto-foto:dok. ptpnx

an untuk membawa blotong keluar
eral Manager Kompantemen Riset
untuk menjadi bahan baku pupuk
pabrik gula. Namun, untuk tiga pa
PT Petrokimia Gresik, ES. Nuraini
organik.“Kalau dari hasil analisa
brik gula, yaitu PG Pesantren Baru,
Hadi mengungkapkan secara teknis
kami, kandungan C-Organik masih
PG Ngadiredjo, dan PG Gempolkrep,
semakin jelas nanti kemana arah ker
bagus dan lebih bagus dari blotong
PTPN X menargetkan blotong dapat
jasama yang akan dilakukan karena
yang kami beli dari pihak ketiga,”
memberikan nilai tambahnya karena
ada arahan dan istruksi dari direksi
kata Menik.
investasi sudah dilakukan.
dan juga sudah ada MOU yang telah
Menik menjelaskan jumlah
“Terkait kerjasama dengan PT
ditandatangani 2017 lalu.
produksi blotong PTPN X di tahun
Petrokimia Gresik, untuk
2018 sebesar 117.707 ton
“Terkait kerjasama dengan PT Petrokimia Gresik,
pengolahan limbah blotong
bisa memenuhi kebutuhan
untuk pengolahan limbah blotong ini masih terus blotong PT Petrokimia,
ini masih terus digali seper
digali seperti apa nanti kerjasamanya mengingat dimana jumlah produksi
ti apa nanti kerjasamanya
setiap musim giling tiba, limbah blotong yang
mengingat setiap musim
Petroganik 2018 sebesar
dihasilkan bisa mencapai 120 ribu ton,”
giling tiba, limbah blotong
173.880 ton dan setara ke
yang dihasilkan bisa menca
butuhan bahan baku organ
Edy Purnomo
pai 120 ribu ton,” ungkap
ik sebesar 181.965 ton.
Kepala Bagian Perencanaan Strategis PTPN X
nya.
“Di setiap lokasi pabrik
Masih menurut Edy,
gula milik PTPN X, kami
akhir Januari 2019 lalu, tim dari PT
“Bisnis ini memiliki potensi yang
juga memiliki mitra Petroganik yang
Petrokimia Gresik sudah mengambil
bagus dan sudah jelas pasarnya,” un
siap menyerap pupuk organik yang
sample blotong di sembilan pabrik
gkap wanita yang akrab disapa Menik
ada,” jelasnya.
gula dan juga sudah melihat pupuk
ini.
Menik menambahkan pihaknya
organik yang dihasilkan PTPN X di
Menik menjelaskan dari hasil
juga menghadirkan perwakilan dari
PG Pesantren Baru. Diharapkan ker
pengambilan sample yang telah di
Koperasi Karyawan Keluarga Besar
jasama pemanfaatan blotong sebagai
lakukan oleh tim PT Petrokimia di
PT Petrokimia Gresik (K3PG) yang
bahan baku pupuk organik Petro
Sembilan pabrik gula milik PTPN X
memiliki jaringan mitra Petroganik.
kimia bisa segera terelasasi dengan
memang kandungan C-organiknya
Dimana, K3PG siap untuk bekerjasa
baik.
bagus dan rata-rata di atas 30
ma dengan PTPN X dalam menyerap
Di tempat yang sama, PGS Gen
persen. itu sudah memenuhi syarat
produksi pupuk organik yang ada.
www.ptpn10.co.id
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PTPN X Kembangkan
Komoditas Kakao
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X terus berupaya
mengoptimalkan aset yang dimiliki. Salah satunya
melalui pengembangan tanaman kakao yang
sekarang digarap oleh Unit Kebun Kertosari.
Laporan: SAP Jayanti

Tanaman kakao yang ada di lahan
Kebun kertosari berasal dari program
pengamanan lahan-lahan eks gudang
pengering dari kebun tembakau di
era PTP 27. Dari yang awalnya ada
250 Ha, saat ini hanya tersisa 169 Ha.
”Dulunya, pengelolaan budidaya
sampai pasca panen dilakukan oleh
karyawan non organik atau yang bi
asa disebut penekun. Mereka kemu
dian menyetor ke kita dalam bentuk
biji kering. Setelah dievaluasi, pola ini
kurang bagus. Karena itu, sesuai den
gan program optimalisasi aset PTPN
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X, mulai 2018 kita rombak sistem
nya,” kata General Manager Kebun
Kertosari L. St. Gomo Tumanggor.
Perombakan pertama terkait dengan
sistem budidaya. Dari yang semula
ditangani oleh pihak lain, sekarang
langsung di bawah penanganan Unit
Kebun Kertosari dengan menem
patkan karyawan-karyawan organik
sebagai asmen, asmud dan mandor
mulai dari pangkasan, pemupukan,
proteksi tanaman, pengendalian
hama penyakit hingga pelaksanaan
panen di lapangan.
Kemudian juga merombak sistem
pola panen. ”Sekarang penekun

hanya dipasrahi memetik dari pohon
saja. Kemudian kami yang mengelola
budidaya mulai dari pecah tongkol,
fermentasi sampai pengeringan dan
siap jual,” jelasnya.
Komitmen Unit Kebun Kertosari
mengelola tanaman kakao dibuktikan
dengan membangun gudang pengo
lah dengan alat-alat yang cukup
lengkap. Mulai dari mesin pemecah
tongkol, kotak fermentasi hingga
pengeringan biji kakao. ”Dengan
cuaca yang fluktuatif sepanjang ta
hun, kami menginisiasi tiga jenis
teknologi sederhana tapi tepat guna.
Pertama konvensional pakai lantai
jemur biasa. Kedua sistem tunnel
pakai UV, yang ketiga drying oven
dengan udara panas. Jadi untuk
musim kemarau memaksimalkan
sistem konvensional dan UV. Untuk
musim hujan, kita maksimalkan tun-
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nel dan oven,” ujar pria yang akrab
disapa Leo ini.
Ditanya mengenai produktivitas,
Leo mengakui saat ini masih fluktu
atif. Pada saat puncak panen, antara
Oktober- Desember bisa dihasilkan 5
ton tongkol basah per Ha atau men
jadi 51 Kg biji kering siap jual. Setelah
pada 2018 mulai dilakukan pengelo
laan secara serius, bisa didapatkan
242 Kg biji kering per Ha.
Sementara itu secara kualitas, saat
ini diakui Leo masih belum mencapai
grade tertinggi atau grade A. ”Den
gan histori tanaman tua dan budida
ya yang minim, dominan produksinya
masih di grade B,” ungkapnya.
Karena itu salah satu strategi yang
akan segera dilaksanakan adalah
melakukan intensififkasi denganme
nambah dosis pupuk, baik organik
maupun kimia, dan pengendalian
hama heliopeltis atau lalat buah. Se
dangkan untuk jangka menengah akan
mulai melakukan replanting atau
peremajaan dengan dua cara. Pertama
langsung tanam di polybag untuk la
han-lahan dengan luasan sekitar 3Ha
serta sistem sambung untuk tanaman
eksis. Untuk penyambungan akan di
lakukan bertahap per lokasi.
Agresif Perluas Pasar
Selain membenahi sisi budidaya,
Unit Kebun Kertosari juga semakin
serius memperluas pasar. Jika dulu
nya hanya ada 1-2 pembeli, sekarang
sudah ada 10 pembeli dari dalam
negeri. Bahkan kakao produksi Unit
Kebun Kertosari juga diminati Burger
Soehne Ag Burg (BSB) dari Jerman
yang memiliki pabrik coklat di Swiss.

BSB selama ini bekerjasama untuk
penanaman tembakau dengan PTPN
X. Dengan produksi yang ada seka
rang, disebutkan Leo belum bisa me
menuhi permintaan pasar.
Tidak ingin hanya berhenti pada
produksi biji kakao kering saja, Unit
Kebun Kertosari juga sudah beren
cana mengembangkan produknya
hingga bisa langsung menjangkau
konsumen dengan memproduksi
coklat batang dan bubuk coklat.
”Di 2019 ini kami berencana untuk
membuka kafe coklat di mana pen
gunjung bisa melihat langsung proses
pengolahannya mulai dari biji kering
sampai bubuk. Jadi sekaligus untuk
edukasi,” ujar Leo.
Untuk memenuhi kebutuhan
pasar, ia berencana menambah
luasan tanam hingga 200 Ha. Ia
yakin kakao memiliki potensi untuk
berkembang. Apalagi melihat litera
tur dan perkembangan pasar
dunia di mana harga kakao
cenderung stabil bahkan
bisa naik.

Dari sisi pendapatan, kontri
busi kakao sampai minggu kedua
Desember 2018 mencapai Rp 561 juta
dengan laba sekitar Rp 300 juta. Se
dangkan sebelumnya hanya berkisar
Rp 70 juta atau tertinggi Rp 300 juta.
”Sebenarnya bisa lebih dari Rp 561
juta, namun baru terbayar di awal
tahun sebesar Rp 250 juta,” ujarnya.
Di 2019, sesuai RKAP, pendapatan
dari kakao diharapka bisa mencapai
Rp 1,2 Miliar dengan laba sekitar Rp
500 juta.

 L. St. Gomo Tumanggor

General Manager Kebun Kertosari
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2019 Tahun SDM

DIRUT PTPN X:

”Integrity,
Contribution,
Do the Best”

G

egap gempita pera
yaan ‘HUT Ke-21
Kementerian BUMN’
yang jatuh pada tang
gal 13 April 2019,
sungguh dirasakan oleh masyarakat.
Masing-masing BUMN merayakan
dengan caranya sendiri. Ada kegiatan
sosial, pasar murah, pengobatan gra
tis, dan ada juga yang bagi-bagi dis
kon atas produk barang dan jasanya.
Masing-masing BUMN semangat
nya sama, yakni mendekatkan diri

38

www.ptpn10.co.id

dengan masyarakat. Sehingga motto:
“BUMN Hadir untuk Negeri”, bukan
sekedar jargon. Tapi benar-benar di
rasakan hadirnya oleh masyarakat.
Tentu tidak hanya di perayaan
HUT saja kehadiran BUMN ditunggu
rakyat. Tapi kiprah, kerja dan kinerja
terbaiknya juga ditunggu oleh rak
yat. Pencapaian prestasi pada per
caturan bisnis yang kian komplek,
juga ditunggu kabarnya. Pengabdian
tertinggi kepada bangsa dan negara,
juga dinantikan.

Namun di era ketatnya persaing
an dan kompleksitas permasalahan
ektrnal yang dihadapi, harus diakui
kian berat bagi BUMN untuk berki
prah. Termasuk yang dihadapi PT.
Perkebunan Nusantara (PTPN) X –
sebagai bagian dari holding BUMN
bidang perkebunan dan industri gula.
Aneka persoalan dihadapi oleh
BUMN perkebunan dan gula, di
antaranya kian terbatasnya lahan
tebu, over suplai produk gula impor,
bertumbuhnya industri gula swasta,
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serta dinamika HJE. Meski demikian,
bukan berarti usaha sektor ini sudah
diujung senja. Masih besar potensi
dan peluang yang bisa digarap, se
panjang korporasi mampu berkom
petisi secara kuat.
Perlu ada transformasi untuk
menghadapi lingkungan eksternal
yang perubahannya cenderung cepat
– terkadang ekstrim, yakni memba
ngun kekuatan internal yang diawali
dengan menata budaya kerja secara
kuat.

Yaitu budaya kerja yang memung
kinkan setiap karyawan berlaku pro
fesional, etos kerja tinggi, serta cer
mat dalam menghadapi masalah.
‘HUT Ke-21 Kementerian BUMN’
tentu bukan sekedar selebrasi. Tapi
momentum HUT bisa dijadikan mo
numen resolusi bersama, bagi terwu
judnya transformasi dan budaya kerja
yang kondusif, inovatif serta kompe
titif. Dibutuhkan SDM berkualitas
agar korporasi bisa bersaing di te
ngah persoalan eksternal yang kian
kompleks. Minimal bisa bertahan.
Menteri BUMN Rini Soemarno
pernah berpesan, semua perusahaan
pelat merah hendaknya mencetak
sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas. Sebagai basic kekuatan
BUMN dalam menghadapi ketatnya
persaingan, baik di dalam negeri
maupun di percatruran internasional.
“Agar bisa bersaing, perusahaan
BUMN harus bisa menjaga dan me
ningkatkan kualitas SDM-nya. Aset
utama perusahaan adalah SDM. Ka
lau SDM-nya handal, kapabel dan
tulus memperbaiki perusahaan, maka
BUMN bisa bertahan dan maju. Di
sinilah perlunya transformasi budaya
kerja,” kata Rini dalam satu kesempa
tan, di Jatim.
Transformasi budaya kerja bisa
membentuk etos kerja yang kuat,
serta mendukung terciptanya suasa
na kerja yang kondusif. Sehingga
masing-masing pihak bisa ekspresif
meningkatkan kompetensinya, solutif
dalam setiap menghadapi persoalan,
saling mengapresiasi hasil kerjanya,
sehingga secara keseluruhan tercipta
team work yang kuat, handal, dan
berkualitas.
PTPN X selama ini termasuk kor
porasi BUMN yang tergolong aktif
melakukan refresh budaya kerja,
disesuaikan dengan dinamika dan
kebutuhannya. Misalnya tahun ini
(2019) telah dilakukan penyusunan
ulang mengenai standar KPI (Key
performance Indicator) secara lebih
terperinci. Dengan KPI yang baru,
semua kontribusi pekerjaan bisa teru
kur secara akurat.
Jajaran direksi PTPN X dan

sukrosa
komisaris melakukan pemantauan
terhadap progress dari capaian target
yang sudah disepakati. Sebagaimana
pada merit system, kebijakan mana
jemen PTPN X dalam setiap mene
tapkan target, selalu berdasarkan
kepada kualifikasi, kompetensi, serta
kinerja secara adil dan wajar – tanpa
kecuali.
“Guna mencapai target korporasi,
ada dua hal penting yang harus dite
kankan, yakni (satu sisi) melakukan
revitalisasi fasilitas pabrik, pengem
bangan proyek -proyek dan produk
hilir. Namun di sisi lain kita harus
membangun standar kerja dan bu
daya kerja yang baik dan kuat, agar
terbentuk SDM berkualitas dan serius
bekerja,” kata Direktur Utama PTPN
X, Dwi Satriyo Annurogo.
Menurutnya, seluruh keberhasilan
program yang disusun oleh perusa
haan sangat tergantung kepada
SDM yang ada. Sehingga diperlukan
standar kerja yang ketat dan kuat,
serta sistem dan budaya kerja yang
mengikat. “Partisipasi kerja yang
tinggi itu penting. Namun tidak se
mua orang memiliki etos kerja yang
sama, sehingga tetap diperlukan stan
dar, sistem dan budaya kerja yang
mengikat,” katanya.
Secara spesifik Dwi Satriyo merin
ci ‘kriteria minimal’ yang harus dimi
liki oleh seluruh karyawan – sebagai
standar pencapaian program kerja
yang telah ditetapkan, yakni integri
tas, kontribusi, serta bekerja secara
baik, cerdas, loyal, dan taat aturan.
“Minimal tiga hal itu bisa jadi pan
duan, yakni integrity, contribution,
dan do the best,” tambahnya.
Dwi Satriyo meyakini, karyawan
yang memiliki integritas tinggi tidak
mungkin melakukan tindakan yang
merugikan perusahaan, dan biasanya
selalu mengutamakan kepentingan
kerja dari perusahaan. “Dan jika ma
sih ada karyawan yang tidak berinte
gritas, kami tidak akan pernah mem
beri ruang toleransi kepadanya.”
Integritas, kata Satriyo, adalah
basic karakter yang harus dimiliki
(dibentuk) setiap individu di perusa
haan. Karyawan yang berkarakter dan

www.ptpn10.co.id

39

sukrosa
berintegritas, biasanya mengedepan
kan tanggung-jawab atas seluruh tu
gas-tugasnya, loyal, kooperatif, dan
selalu ‘berkontribusi positif’ terhadap
kemajuan perusahaan.
Kemudian do the best, yakni
memberikan solusi terbaik pada
setiap persoalan yang dihadapi per
usahaan. “Bukan sekedar bekerja
secara standart, tapi lebih dari itu
mampu berpikir jauh ke depan,
kreatif, cerdas, inovatif, serta ban
yak menciptakan terobosan untuk
kemajuan perusahaan,” kata Dwi Sa
triyo. “Kami membuka peluang yang
sebesar-besarnya kepada karyawan
yang demikian,” tambahnya.
Terkait dengan itu, kata Dwi
Satriyo, manajemen PTPN X kini
menyiapkan sistem KPI yang lebih
terperinci – guna mengukur setiap
kontribusi pekerjaan secara kuanti
tatif, baik pekerjaan terkait on farm,
off farm, marketing, hingga yang ber
sifat supported. Juga diberlakukan
bagi seluruh anak perusahaan.
Sistem KPI yang baru juga bisa
dipakai untuk melakukan evaluasi
terhadap kemampuan karyawan, ter
utama dalam hal penempatan tugas
sesuai kapasitas dan keahliannya.
Dengan sistem KPI yang baru dan
budaya kerja yang kuat, diharapkan
kinerja perusahaan terus meningkat.
Menurut Satriyo, banyak persoal
an yang dihadapi PTPN X, mulai
dari terbatasnya lahan, munculnya
industri pesaing, dan lainnya. “Tidak
ada yang bisa membantu kecuali kita
sendiri bangkit, mengupayakan se
cara maksimal apa yang menjadi tar
get bersama. Tiga poin penting tadi
bisa menjadi pegangan, yakni inte
grity, contribution dan do the best.”
Meski demikian, sebagai bagian
dari holding PTPN III, manajemen
PTPN X tetap menjadikan standar
kerja holding sebagai rujukan utama.
Transformasi budaya kerja di holding memperkenalkan SIPro (Sinergi,
Integritas, dan Profesional). Aspek In
tegritas tetap ditekankan pada SIPro
dengan memasukkan label kata Jujur,
Tulus, Ikhlas di dalamnya. Selain itu
juga perlu terus meningkatkan kin
erja: Efisiensi, Diversifikasi, Optimal
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isasi dan Sinergi atau disebut EDO’S.
Menurut para ahli, sistem dan bu
daya kerja yang baik harus memenuhi
unsur-unsur, diantaranya: tupoksi
(tugas pokok dan fungsi), nilai-nilai
perusahaan, peraturan, sanksi dan
apresiai. Dari variabel tersebut ke
mudian diperlukan alat pengukur se
macam KPI, sehingga bisa diketahui
kiprah dan tingkat partisipasinya,
sekaligus bahan evaluasi apakah kerja
karyawan sudah sesuai tupoksinya,
sudah merujuk nilia-nilai perusaha
an, mematuhi aturan, dan sanksi
apa yang harus dikenakan bagi yang
melanggar.
Kemudian memberikan apresiasi
bagi mereka yang tingkat partisipasi
nya tinggi, sebagaimana disebutkan
oleh Dwi Satriyo mengenai dua hal
penting, yakni contribution dan do
the best. Aspek integritas (integrity)
harus menjadi fondamen, sementara
contribution dan do the best meru

pakan aspek partisipatif yang bisa
didorong melalui motivasi berupa
apresiasi.
Upaya PTPN X beserta holding
dalam melakukan transformasi buda
ya kerja mendapatkan apresiasi dari
kalangan praktisi human resources.
Novianingtyastuti, direktur Magnet
Solusi Integra, mengatakan PTPN X
memiliki potensi bisnis yang sangat
besar, sehingga perlu diterapkan
sistem dan budaya kerja yang kuat,
agar vitalitas korporasi lebih memi
liki kemampuan bersaing di tengah
kompleksitas persoalan eksternal
yang dihadapi.
Meski demikian, kata Novianing
tyastuti, sistem dan budaya kerja
yang baik jangan hanya dimaknai
secara sederhana, yakni hanya seba
tas menjalankan rutinitas perusaha
an. Tapi juga diperlukan budaya
kerja yang kreatif, cerdas, inovatif
dan kompetitif dalam mewujudkan
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visi-misi perusahaan, seiring perkem
bangan ilmu pengetahuan yang kian
moderen.
Budaya kerja yang kuat, kata
Novianingtyastuti, harus konteks
tual, taktis dan strategis. Pemimpin
tertinggi perusahaan merupakan
peran sentral bagi pembentukan bu
daya dan karakter kerja karyawan.
Pemimpin dituntut memiliki komit
men dan konsistensi tinggi dalam
menjalankan sistem dan budaya pe
rusahaan keseharian.
“Pemimpin harus berkomitmen
dengan aturan main yang ditetapkan.
Poin ini merupakan syarat dasarnya.
Pemimpin harus menjadi role model
bagi karyawannya,” kata Novianing
tyastuti.
Kemudian, lanjutnya, pemimpin
harus melibatkan para pemimpin
strata di bawahnya untuk menjadi
agen perubahan, sekaligus contoh
peran implementasi budaya perusa

haan. Pemimpin tingkat kedua yang
banyak berkutat pada tataran opera
sional sehari-hari, merupakan contoh
nyata perilaku yang diharapkan dari
budaya perusahaan.
Sementara itu, Slamet Djuman
toro, Direktur Komersil PTPN X,
mengatakan transformasi budaya
kerja merupakan keniscayaan bagi
korporasi sebagai prasyarat untuk
maju. “Melalui transformasi, dengan
budaya kerja yang baru, diharap
kan semua target pengembangan
dan pembangunan perusahaan akan
tercapai,” kata Slamet.
Kata Slamet, transformasi budaya
kerja dari holding yang memperke
nalkan SIPro urgent diterapkan di se
tiap lini perusahaan. Terutama yang
terkait dengan prinsip-prinsip siner
gi, integritas dan professional, efisien,
diversifikasi, dan optimalisasi.
Aspek sinergi, kata Slamet, tidak
hanya dilakukan antar PTPN, tetapi

juga bisa (harus) diterapkan di dalam
institusi PTPN itu sendiri. “Sinergi
antar karyawan, sinergi antar bagian.
Alhamdulillah, di lingkungan PTPN X
aspek sinergi sudah terbentuk – yang
hasilnya bisa terlihat dari kinerja
2018,” katanya.
Pada 2018, kata Slamet, hampir
semua komponen operasional sa
ngat berat. Tapi dengan budaya kerja
yang sudah tercipta, serta komitmen
karyawan yang tinggi, maka PTPN X
berhasil melewati fase berat tersebut
secara kaffah. Sehingga perlu terus
dilakukan penguatan budaya kerja,
dengan tetap merujuk kepada SIPro.
Contoh budaya SIPro dan EDO’S
yang sudah diterapkan, kata Slamet,
adalah pelaksanaan kegiatan penga
daan barang. Saat ini pengadaan
barang sudah mulai dihitung secara
teliti. Sehingga sudah bisa diketahui
prioritas mana yang perlu didahulu
kan. “Teman-teman di bagian aku
tansi, teknik dan pengadaan sudah
mulai bergerak memberikan penjela
san ke unit usaha untuk menerapkan
budaya kerja.”
Satu hal lagi, kata Slamet, bahwa
penerapan prinsip cost cutting sudah
mulai ditinggalkan. ”Sekarang ini era
nya cost income ratio, dimana cost
boleh keluar tetapi pendapatannya
harus ada. Cost naik tidak apa-apa
yang penting pendapatannya pun
juga harus naik,” tegasnya.
Selain itu, katanya, PTPN X juga
aktif membangun sinergi dengan
anak perusahaan untuk optimalisasi
asset. Juga sinergi dengan seluruh
stake-holder sepanjang prosesnya
dilakukan secara profesional dan se
mata untuk memberikan nilai tambah
bagi perusahaan.
Terkait semua itu, PTPN terus
melakukan pemberdayaan SDM
melalui pelatihan , kursus dan
workshop, serta terus melakukan
penguatan budaya kerja, – dalam
kerangka peningkatan kompetensi
karyawan, terutama mereka yang
masih tergolong usia milenial yang
nota-bene jumlahnya (di PTPN X)
cukup besar, semata-mata untuk pen
ingkatan kompetensi korporasi dalam
berdayasaing.TIM
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Dwi Satriyo Annurogo
Direktur Utama PTPN X
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"Tahun SDM, Tahun
Eksekusi Program Kerja"
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset penting bagi sebuah
perusahaan. SDM yang kompeten dan memiliki kapabilitas menjadi
salah satu kunci keberhasilan pencapaian target perusahaan.
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Laporan: SAP Jayanti

tadi, saat ini sedang disusun KPI (Key performance Indicator) yang lebih terinci dan terukur.
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menaruh
Jajaran direksi juga terus memantau progress
perhatian khusus pada pengembangan SDM yang
dari capaian target yang sudah disepakati.
dimiliki. Bahkan tahun ini dicanangkan sebagai
Diakui Dwi untuk mengukur performa kerja
tahun SDM.
ini memang tidak mudah. ”Tingkat kesulitan
Lalu apa sebenarnya maksud dari tahun SDM
di masing-masing unit tentu berbeda. Misalnya
tersebut? ” Di sisi teknologi kita sudah melakukan
untuk penilaian manajer tanaman. Kondisi di
revitalisasi, pengembangan proyek-proyek dan
masing-masing wilayah berbeda. 100 Ha di unit A
produk hilir. Sekarang ini kita tinggal eksekusi.
akan berbeda dengan 100 Ha di unit B. Tingkat keNah siapa yang mengeksekusi? Tentunya SDM,”
sulitannya berbeda. Untuk memulai ini memang
kata Direktur Utama PTPN X Dwi Satriyo Annuroperlu waktu, tapi ini harus dibuat sekarang,”
go. Semua keberhasilan program yang disusun
ujarnya.
oleh perusahaan tergantung pada SDM yang ada.
Namun meskipun nantinya akan diberlakukan
Dikatakan Dwi, ada tiga kata kunci yang menstandar secara kuantitatif namun tetap perusajadi panduan karyawan PTPN X. Pertama adalah
haan akan memberikan kesempatan bagi SDM
integrity. Ia mengharapkan karyawan bisa menyang performanya dianggap kurang baik di suatu
jalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberiposisi. ”Mungkin bukan di situ tempatnya. Kita
kan. Di Holding Perkebunan sendiri juga dikenal
akan beri kesempatan di bidang lain,” kata Dwi.
adanya SIPro yang di dalamnya juga menyebut
Lebih lanjut ia menuturkan, perubahan budaya
mengenai integritas. Hal ini membuktikan bahwa
kerja seperti ini sudah tidak bisa dihindari lagi.
integritas menjadi hal yang
Jika dulu bahan baku melimpah
mendasar.
dan tanpa kerja keras tebu akan
”Di
PTPN
X
saat
ini
Ia yakin, karyawan yang
datang sendiri ke pabrik gula,
generasi milenialnya
memiliki integritas tidak akan
sekarang tidak lagi. Dengan laberlaku curang, mengutamahan yang terbatas dan munculsekitar 11 persen. Saya
kan kepentingan pribadi dan
nya pabrik gula baru tentu akan
tentunya tidak hanya
mengambil keuntungan untuk
membuat persaingan semakin
menggantungkan pada
diri sendiri. ”Dan saya tidak
ketat. Ditambah lagi adanya regmereka. Kita punya senior ulasi pemerintah yang mengatur
akan memberi peluang untuk
yang berpengalaman
hal semacam itu. Pasti akan
HET (Harga Eceran Tertinggi)
saya libas,” tegas Dwi.
gula. Maka budaya kerja pun
yang diharapkan bisa
Kedua adalah contribution.
membagikan pengetahuan harus diubah seiring dengan
Ini terkait dengan tanggung
tuntutan zaman.
dan pengalamannya.
jawab setiap insan di perusaKehadiran karyawan-karySebaliknya generasi
haan untuk berkontribusi terawan muda atau yang disebut
hadap kemajuan perusahaan.
muda menjadi masa depan sebagai karyawan milenial bisa
Untuk mengukur kontribusi
menjadi harapan bagi PTPN X.
dari PTPN harus bisa
karyawan, perusahaan telah
PTPN X saat ini generasi
menangkap pengetahuan ”Di
menyiapkan target-target yang
milenialnya sekitar 11 persen.
itu dan melakukan
disusun secara kuantitatif.
Saya tentunya tidak hanya
Target di sini dikatakan Dwi
menggantungkan pada mereka.
inovasi,”
bukan sekedar tugas atau tuntuKita punya senior yang berpentan yang diberikan oleh atasan
galaman yang diharapkan bisa
kepada bawahannya. Namun ada komitmen bermembagikan pengetahuan dan pengalamannya.
sama untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapSebaliknya generasi muda ini menjadi masa depan dari PTPN ini harus bisa menangkap pengetakan oleh perusahaan.
huan itu dan melakukan inovasi,” tuturnya.
Sedangkan yang ketiga adalah Do the Best,
Ia menyampaikan terima kasih kepada karyatau memberikan performa kerja yang terbaik.
awan-karyawan generasi milenial ini karena
Tidak hanya sekedar bekerja sesuai standar dan
sudah memperkenalkan teknologi baru seperti
mencapai target, namun yang diharapkan adalah
implemtasi e-farming serta menginisiasi aplikasimampu melampaui target. Bahkan diharapkan
aplikasi yang dapat membuat pekerjaan menjadi
akan muncul seorang history maker. Seseorang
lebih efisien. ”Perusahaan membuka pintu seleyang mampu membuat terobosan atau inovasi sebar-lebarnya bagi inovasi-inovasi baru dari SDMhingga ia akan terus dikenang.
SDM kami yang bertalenta ini,” pungkasnya.
Untuk melakukan internalisasi budaya kerja
www.ptpn10.co.id
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Landaskan SIPro, PTPN X Optimis
Raih Semua Target
PT Perkebunan Nusantara X terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
dengan menerapkan budaya kerja Sinergi, Integritas dan Profesional (SIPro) selain itu juga
terus meningkatkan kinerja Efisiensi, Diversifikasi, Optimalisasi Dan Sinergi (EDOS). Dengan
budaya kerja yang baru diharapkan semua target-target pengembangan dan pembangunan
perusahaan akan tercapai.
Laporan: Siska Prestiwati

Memasuki tahun 2019, PTPN X
mempunyai semangat baru untuk
menyambut musim giling dan tanam
tembakau. Perusahaan perkebunan
ini akan benar-benar melandaskan
budaya kerja yang mengedepankan
prinsip-prinsip Sinergi, Integritas
dan Profesional (SIPro) dan mening
katkan budaya keja yang sudah ter
bangun yaitu Efisiensi, Diversifikasi,
Optimalisasi dan Sinergi.
Direktur Komersil PTPN X,
Slamet Djumantoro mengungkap
kan Holding Perkebunan Nusantara
menerapkan slogan baru yaitu SIPro
yang sangat bagus dan tepat. Slamet
menjelaskan sinergi artinya tidak
hanya dilakukan antar PTPN yang
satu dengan PTPN lainnya saja, tetapi
penerapan sinergi ini juga harus dite
rapkan di dalam institusi PTPN itu
sendiri yaitu sinergi antar bagian.
“Alhamdulillah, di lingkungan
PTPN X sinergi ini sudah terbentuk
dan hal ini terlihat dari kinerja tahun
2018 lalu,” kata Slamet ditemui di
ruang kerjanya di Jalan Jembatan
Merah, Surabaya.
Pria kelahiran Jember pada tang
gal 14 Januari ini mengungkapkan
jika dilihat dari segi operasional, pada
musim giling tahun 2018 kemarin
sangatlah berat karena harga gula.
Seperti yang diketahui bahwa awal
musim giling harga gula ada di angka
Rp 9.500/kg lalu turun terus hingga
menembus angka Rp 8.500/kg.
“Dari segi operasional sangat
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berat tantangannya, harga tebu juga
sama, sulit untuk dicapai. Tapi de
ngan sinergi antar bagian dan antar
unit semua tantangan yang berat itu
bisa kita lalui,” ungkapnya.
Masih menurut Slamet, PTPN X
punya budaya kerja efisiensi, diversi
fikasi dan optimalisasi lalu ditambah
dengan sinergi atau disingkat dengan
EDOS ini juga sejalan dengan budaya
kerja SIPro yang digagas Holding
Perkebunan Nusantara.
Contoh budaya SIPro dan EDOS
juga sudah diterapkan, sambung
Slamet, adalah pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang. Sekarang ini un
tuk melakukan pengadaan barang su
dah mulai dihitung dengan rapi dan
teliti. Sehingga mana yang urgent
dan yang bisa ditunda sudah mulai
diterapkan. Contoh khususnya adalah
stok-stok alat di pabrik. Selama ini
banyak stok-stok sparepart di pabrik
yang tidak terkontrol dengan baik se
hingga menyebabkan investasi yang
berlebihan.
“Teman-teman di bagian akutansi,
teknik dan pengadaan sudah mulai
bergerak untuk memberikan penje
lasan dan pengertian ke unit usaha
untuk bersama-sama menerapkan
budaya kerja kita ini,” jelasnya.
Dengan sinergi yang dilakukan
dengan baik, ungkap Slamet, sudah
terjadi penghematan dan perusaha
an bisa mengurangi biaya dengan
signifikan. Slamet juga menegaskan
bahwa dirinya sangat tidak setuju
dengan penerapan prinsip cost cutting sebab itu artinya memotong

biaya dan saat ini prinsip cost cutting
itu sudah ditinggalkan. Sekarang ini
eranya cost income ratio, dimana
cost boleh keluar tetapi pendapatan
nya harus ada.
“Cost naik tidak apa-apa yang
penting pendapatannya pun juga
harus naik,” tegasnya.
Alumnus Universitas Ma
hasaraswati Bali ini juga meng
ungkapkan sinergi dengan
anak perusahaan pun
sudah dilakukan untuk
bersama-sama mem
bangun perusahaan
ini. PTPN X juga
telah melakukan
optimalisasi aset
dengan meng
gandeng pihak
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ketiga agar aset-aset yang ada bisa
bermanfaat dan bisa memberikan
nilai tambah bagi perusahaan.
“Untuk meningkatkan Profesio
nalisme, kami juga meningkatkan
kegiatan pelatihan dan peningkatan
kompetensi sesuai dengan bidang
masing-masing karyawan,” tutur pria
berkacamata ini.
Slamet menjelaskan untuk ang
garan pelatihan dan peningkatan
kompetensi karyawan ini, pihaknya
sudah melakukan menyediakan ang

garan yang cukup dan jumlahnya
juga lebih banyak dari anggaran ta
hun-tahun sebelumnya. Diharapkan
semua karyawan juga akan menda
patkan pelatihan dan peningkatan
kompetensi sesuai dengan bidang
dan keahliannya, sebab perusahaan
sangat mendorong setiap karyawan
nya untuk menjadi ahli di bidangnya.
“Karyawan adalah aset perusaha
an yang sangat berharga dan SDM
yang berkualitas ini sangat dibutuh
kan tidak hanya oleh PTPN X saja
tetapi juga oleh negara. Kami sangat
mendukung karyawan yang ingin te
rus belajar dan belajar untuk mening
katkan kualitas dirinya,” paparnya.
Menjadi SDM yang berkualitas,
jelas Slamet sudah harus ada di setiap
hati karyawan PTPN X. Karyawan
yang berkualitas juga harus siap
mendapatkan amanah dan keper
cayaan untuk ditugaskan dimana saja
dan kapan saja.
“Jiwa ini yang terus kita bangun
agar setiap karyawan PTPN X bisa
menjadi SDM yang ahli dibidangnya
dan memiliki jiwa leadership yang
tinggi. Apalagi PTPN X ini kan sudah
banyak SDM-nya yang bagus
dan dipercaya oleh pemegang
saham untuk memimpin
PTPN lainnya,” pa
parnya.
Slamet
memaparkan
budaya kerja
SIPro dan EDOS
sudah mulai diter
apkan di lingkun
gan PTPN X dan
anak perus ahaan,

hasil dari semua itu akan terlihat di
akhir Desember 2019 nanti. Dengan
penerapan SIPro dan EDOS ini, di
harapkan semua karyawan bisa me
nampilkan kinerja yang bagus, target
individu bisa tercapai, target tim bisa
tercapai dan tentunya target perusa
haan pun bisa teralisasi.
“Akhir tahun baru kelihatan.
Akhir Desember 2019 bila semua on
the track maka semua target-target
akan bisa terelasasi dengan baik,”
imbuhnya.
Masih menurut Slamet, karya
wan di PTPN X jumlah karyawan
milenialnya hampir 50 persen dan
ini menjadi kekuatan yang luar biasa.
Dimana, kaum milenial ini adalah
generasi yang mudah menerima pe
rubahan dan siap untuk menjemput
perubahan.
“Kami membentuk grup milenial
dan kaum milenial ini menjadi agent
of change yang mempunyai ide-ide
cemerlang dan siap melakukan inova
si-inovasi spektakuler,”imbuhnya.
Banyak program, jelas Slamet
yang akan dilakukan untuk mewa
dahi dan mendorong kaum milenial
untuk berkarya dan menuangkan
ide-ide kreatif mereka untuk memba
ngun perusahan dan industri gula
tanah air. Misalnya inovasi dalam
untuk menghitung rendemen gula
dengan membuat sistem deteksi diri
rendemen sebab rendemen itu bisa
dideteksi dari awal dan banyak sekali
ide-ide baru dari kaum milenial ini.
“Ke depan akan diadakan lomba
inovasi milenal karena banyak ide-ide
dari kaum milenial ini yang belum
terwadahi,” pungkasnya. 

Sinergi artinya tidak hanya dilakukan
antar PTPN yang satu dengan PTPN lainnya
saja, tetapi penerapan sinergi ini juga
harus diterapkan di dalam institusi PTPN
itu sendiri yaitu sinergi antar bagian.
 Slamet Djumantoro
Direktur Komersil PTPN X

foto:eko suswantoro
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Teguh Widodo

Kasubdiv Talent Management Divisi SDM Holding PTPN III (Persero)

"2019, Momentum
Perubahan Budaya Kerja"
Perubahan di dunia industri saat ini berlangsung begitu dinamis.
Bagi yang tidak bisa mengikutinya, siap-siap saja untuk tertinggal.
Laporan: SAP Jayanti

dilakukan seleksi change agent un
tuk menginternalisasikan corporate
Transformasi budaya kerja di
value sampai ke unit-unit terkecil,
Holding PT Perkebunan Nusantara
sampai ke pabrik, ke kebun.
III (Persero) mulai dilakukan pada
Teguh mengakui, mengubah
tahun 2019 dengan memperkenalkan
budaya kerja yang sudah bertahunSIPro atau Sinergi, integritas dan
tahun dijalani seseorang memang
profesional. SIPro ini menjadi kesa
tidak mudah. Namun Ia yakin saat
tuan semangat bagi seluruh insan
ini adalah momentum yang tepat.
perkebunan di bawah Holding PT
”PTPN ini ibaratnya, kalau tidak mau
Perkebunan Nusantara III.
berubah dia tidak akan ada lagi. Jadi
”Jadi di 2016 ketika Holding efek
ini momen yang menentukan, kita
tif terbentuk, kami memahami bahwa
mau berubah atau tidak, kita mau
PTPN 1-14 ini memiliki value masingshifting atau tidak,” tutur Teguh.
masing. Kemudian kita punya quick
Ia mencontohkan, di Jawa Timur
win untuk budaya kerja PTPN secara
misalnya saat ini muncul pabrik gula
keseluruhan. Kebetulan pada saat
swasta yang kapasitas besar dengan
itu ada masalah integritas, mungkin
daya pikat yang luar biasa. Jika PTPN
karena kurangnya pengawasan se
tidak mau mengubah budaya kerja,
hingga dalam Quick win kita masuk
maka PTPN akan tergerus. ”Jika
kan Jujur Tulus Ikhlas yang
tidak berubah, kita akan pu
di 2016-2017 menjadi trend,”
nah. Itu hal utama yang akan
Meskipun sekarang memberlakukan SIPro,
kata Kasubdiv Talent Mana
memaksa orang-orang untuk
namun Jujur Tulus dan Ikhlas tidak hilang,
gement Divisi SDM Holding
bahkan menjadi core behavior dari integritas. mau berubah,” kata Teguh.
PT Perkebunan Nusantara
Menurutnya, ada beberapa
III (Persero), Teguh Widodo.
faktor penentu agar transfor
Meskipun sekarang memberlakukan
seseorang. ”Tidak boleh di bawah
masi budaya kerja bisa diterima hing
SIPro, namun Jujur Tulus dan Ikhlas
standar. Harus sesuai dengan job
ga level ke bawah. Pertama komitmen
tidak hilang, bahkan menjadi core
position-nya,” tegasnya.
top management, kemudian yang
behavior dari integritas.
Dan yang ketiga adalah culture.
kedua adalah kehadiran anak-anak
Mengenai SIPro sendiri, untuk
”Poin ini menjadi penting karena mes
muda atau generasi milenial yang
nilai mengenai sinergi dituturkan
kipun sudah didukung dengan SDM
mendukung transformasi budaya
Teguh berasal dari kesadaran bahwa
yang kapasitas dan kapabilitasnya baik
kerja ini karena menyangkut masa
latar belakang sebagai Holding Perke
namun culture-nya tidak oke, maka
depan mereka.
bunan yang relatif baru terbentuk
kinerja baik sebagai individu maupun
Dengan transformasi yang dilaku
dan masing-masing PTPN memiliki
sebagai organisasi tidak akan bisa men
kan, diharapkan produktivitas juga
kelebihan dan kekurangan masingjalankan visi misinya,” jelasnya.
akan menjadi semakin positif dan
masing. Maka dengan sinergi ini, baik
Pelaksanaan transformasi budaya
tumbuh sifgnifikan. ”Bagaimanapun,
di internal PTPN maupun grup bisa
kerja ini dikatakan Teguh sudah dise
kita adalah perusahaan padat karya
terjalin kerjasama dan kebersamaan.
pakati pemimpin di masing-masing
jadi faktor SDM sangat berpengaruh,”
Sehingga kelebihan dari satu PTPN
PTPN. Kemudian saat ini sedang
ujar Teguh.
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bisa ditularkan ke PTPN yang lain.
Sedangkan Professional mengacu
pada background perkebunan yang
dulunya terkait dengan kolonialisme.
”Sekarang harus kita tarik dengan
efektivitas dan efisiensi yang memang
menjadi best practice kompetensi di
bidang usaha agribisnis. Hal ini sesu
ai dengan visi kita, menjadi korporasi
yang memiliki daya saing global,”
ujarnya.
Selain menyatukan semangat
dari 14 PTPN yang ada, transformasi
budaya kerja dilakukan juga untuk
me-manage SDM yang ada. Pertama
dalam hal kapasitas SDM. Jumlahnya
harus pas, tidak boleh lebih dan tidak
boleh kurang. Kedua mengenai ka
pabilitas, yang menyangkut masalah
kompetensi atau kemampuan

PTPN X Magz | volume: 031 | Edisi Liputan: januari - maret 2019

Perubahan Perlu
Role Model yang Tepat
Pentingnya standarisasi dalam sebuah transformasi budaya
kerja sangat penting untuk dilakukan. Terlebih untuk
pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) di dalamnya.
Hal ini pun akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja
karyawan yang akan meningkat, serta kualitas dan kuantitas
produksi yang semakin baik, technical skill, human skill,
dan managerial skill, karyawan akan semakin baik.
Laporan: Sekar Arum

Sumber Daya Manusia (SDM) seu
tuhnya. Budaya kerja memang tak
terlihat nyata. Namun, budaya kerja
Transformasi budaya kerja
sangat berpengaruh terhadap kelang
yang dicanangkan PTPN X pada ta
sungan hidup suatu perusahaan.
hun ini rupanya diapresiasi positif
Bagaimana menciptakan
oleh Praktisi Human Resources, I
budaya kuat, kontekstual dan
Novianingtyastuti. Menurut wanita
strategis? Menurut Novi,
yang juga menjabat sebagai Direktur
lagi-lagi pemimpin
Magnet Solusi Integra ini, sebagai
tertinggi perusahaan
entitas usaha milik negara, PTPN X
bersangkutan memi
memiliki potensi bisnis yang besar.
liki peran sentral bagi
Oleh karena itu, transformasi budaya
pembentukan budaya
kerja adalah hal yang wajib untuk
tersebut. Pemimpin
dilakukan.
yang memiliki komit
“Unsur dasar budaya kerja meru
men tinggi dan ke
pakan suatu mata rantai proses, di
mudian konsisten
mana setiap kegiatan berkaitan antara
mempraktikan bu
satu proses dengan proses lainnya,
daya perusahaan da
atau suatu hasil pekerjaan merupakan
lam keseharian mereka
masukan bagi proses pekerjaan lain
bekerja merupakan
nya. Kualitas pekerjaan terletak pada
syarat dasarnya. Ia harus
kekuatan setiap rangkaian proses
menjadi role model bagi
kerja yang berjalan benar sejak saat
karyawannya. Contoh kecil saja
pertama pada setiap tahap peker
seperti kedisiplinan.
jaan,” terangnya.
Syarat berikut
Ditambahkan wanita
sang pemimpin
nya, sang pemimpin
yang kerap disapa Novi
harus melibatkan
harus melibatkan
ini, seiring dengan se
para pemimpin
makin berkembang dan
strata dibawahnya para pemimpin
strata dibawah
majunya Ilmu Penge
untuk menjadi
nya untuk men
tahuan dan Teknologi,
agen perubahan
jadi agen perubah
maka budaya kerja
an dan contoh peran
tidak hanya sebatas
implementasi budaya perusahaan.
menjalankkan rutinitas perusahaan
Pemimpin tingkat kedua yang banyak
belaka, namun sangat diperlukan  bu
berkutat pada operasional bisnis se
daya kerja kreatif dan inovatif dalam
hari-hari ini merupakan contoh nyata
mewujudkan visi misi perusahaan.
perilaku yang diharapkan dari budaya
Tujuan budaya kerja yang kreatif dan
perusahaan.
inovatif adalah untuk membangun

sukrosa
Alhasil apabila perusahaan me
nyusun KPI bagi para karyawannya,
nilai-nilai inti merupakan salah satu
indikator yang harus dijalankan oleh
karyawan. Nilai-nilai inti menjadi
landasan penilaian dari kinerja karya
wan, tak peduli ia berada pada divisi
manapun.
Transformasi budaya kerja ini
juga membentuk etos kerja yang ku
at. Dengan etos kerja yang tinggi
maka akan dapat mendukung tercip
tanya suasana kerja yang kondusif
dan meningkatkan kompetensi dan
kecakapan,serta mampu menghadapi
setiap masalah dan alternatif solusi
nya, menghormati hak semua pihak,
serta tidak saling menjatuhkan antar
pihak, terlebih antar sesama rekan
kerja.

www.ptpn10.co.id

47

sukrosa

PTPN X Magz | volume: 031 | Edisi Liputan: januari - Maret 2019

Tiga Elemen Penting
dalam Transformasi
Budaya Kerja
Untuk mengembangkan bisnis, PT Perkebunan
Nusantara telah bertekad untuk melakukan transformasi
budaya kerja di Tahun 2019 ini. Agar transformasi
budaya kerja itu bisa dilakukan, maka ada tiga elemen
penting yang terlibat langsung di dalamnya.
Laporan: Siska Prestiwati

Budaya kerja di sebuah perusaha
an memberikan pengaruh positif
terhadap kinerja pegawai. Budaya
kerja yang terbina dengan baik dalam
sebuah perusahaan akan memenga
ruhi perilaku pegawai, yang selan
jutnya akan bermuara pada prestasi
kerja pegawai. Dalam perusahaan,
implementasi budaya dirupakan da
lam bentuk perilaku, artinya perila
ku individu dalam organisasi akan
diwarnai oleh budaya organisasi yang
bersangkutan.
Perilaku pegawai yang sesuai de
ngan budaya kerja akan memberikan
efek pada meningkatnya kinerja pe
gawai, karena budaya perusahaan
ditetapkan oleh manajemen demi
mewujudkan visi dan misi perusaha
an, yang salah satunya adalah men
ciptakan kompetensi pegawai yang
berkinerja tinggi. Dengan demikian,
budaya kerja menjadi salah satu kri
teria penting dalam menentukan per
tumbuhan dan kesuksesan organisasi.
Kepala Bagian SDM PTPN X Her
man menjelaskan, kegagalan di tahun
2016 lalu menjadi salah satu faktor
yang memengaruhi adanya perubah
an budaya kerja di PTPN X. Peru
bahan-perubahan tersebut belum
sempurna dan terus disempurnakan
seiring dengan perkembangan dunia
bisnis saat ini. Pada 2017, sudah di
lakukan kajian dengan melibatkan
konsultan, salah satu yang dilakukan
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adalah penataan struktur organisasi.
Dengan adanya perubahan struktur
organisasi, maka strategi perusahaan
pun berubah yaitu Efisiensi, Diverfi
sikasi, Optimalisasi dan Sinergi.
Herman menambahkan di tahun
2019 ini, direksi menetapkan 2019
sebagai tahun SDM. Untuk itu, selu
ruh SDM juga harus dipersiapkan
untuk bisa menjalankan perubahan
yang ada. Sedikitnya ada tiga hal
yang akan kita lakukan, corporate
value atau budaya kerja, people capacity atau jumlah SDM dan people
capability atau kemampuan SDM.
“Semua itu akan lebih mudah di
lakukan dengan teknologi, sebab ka
lau masih menggunakan sistem man
ual akan sulit dilakukan. Hal ini juga
selaras dengan semangat Holding
Perkebunan yang sudah menerap
kan sistem digitalisasi,” kata Herman
ditemui di ruang kerjanya.
Herman menegaskan dengan digi
talisasi, maka validitas dan ketepatan
data akan mudah diberikan kepada
para pengambil keputusan yaitu BoD.
Holding Perkebunan sudah melaku
kan pengukuran untuk SDM di semua
PTPN pada 2017 lalu, hasilnya PTPN
X menempati rangking 4 dengan skor
2,63. Artinya PTPN X saat ini masih
berada di level critical growth atau
tumbuh. Sedang rangking satu ditem
pati oleh PTPN III, rangking dua
diraih oleh PTPN IV, rangking tiga
diraih oleh PTPN VII.
“Dibanding dengan PTPN lain,

kita masih di atas rata-rata sebab
rata-rata PTPN adalah 2,24. PTPN X
masih di atas rata-rata. Di tahun 2019
ini, target kita adalah ke rangking
atau grade tiga yaitu maturity atau
matang. Sedang untuk grade empat
ini sudah sempurna dan saat ini di
raih oleh perusahaan-perusahaan
internasional,” paparnya.
Herman mengungkapkan
untuk corporate value di tahun
2014, PTPN X ada Provisi yaitu
Visioner, Sinergi dan Integritas.
Semua itu baru tertuang di
code of conduct dan manual
book namun belum tercermin
dalam kehidupan sehari-hari.
Budaya kerja harus turun
dan harus menjadi kom
petensi setiap karyawan.
Di tahun 2018, Holding
meluncurkan budaya
kerja jujur, tulus, ikhlas.
Dimana, itu menjadi
part of integritas dan
belum memenuhi vi
sioner, dan sinergitas.
“2018, Holding me
nyeragamkan budaya kerja
dengan mencari irisan-irisan
budaya kerja dari semua PTPN dan
27 Januari 2019 di Curug Madu,
Holding Perkebunan me-launching
budaya kerja baru yaitu Sinergi, In
tegritas Dan Professional atau SIPro
yang berlaku di semua PTPN Holding,” ungkapnya.
Herman menjelaskan mengapa vi
sioner ditiadakan, karena visioner itu
bagian dari cara kerja orang professional. Seseorang yang visioner, maka
dia sangat memahami manajemen
resiko dan lainnya. Budaya kerja itu
adalah dasar pada saat perusahaan,
dan membedakan perusahaan satu
dengan perusahaan lainnya. Dari sisi
sinergi ada tiga nilai yang diharapkan
yaitu kerjasama, kepercayaan, mem
beri nilai tambah.
“Tanggal 30 Januari 2019 untuk
melandaskan SIPro ini, PTPN X su
dah membentuk tim implementasi
transformasi budaya perusahaan
yang terdiri dari direksi, pejabat pun
cak, kepala urusan, manager dan
agent of change per bagian dan per
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unit usaha,” ujarnya.
Para agent of change, sambung
Herman, mempunyai tugas untuk
menyebarkan virus SIPro. Sosialisasi
SIPro juga dilakukan di semua forum
misalnya di forum pejabat puncak,
coffee morning di unit usaha dan
disosialiasasikan melalui semua me
dia, termasuk memasang spandukspanduk SIPro.
“Hal ini dilakukan agar semua
karyawan di PTPN X ini mengerti,
memahami dan

 Herman

Kepala Bagian SDM PTPN X

mau menjalankan SIPro ini,” tegas
nya.
Terkait people capacity, Her
man menjelaskan arah output-nya
melakukan terbentuknya standar
formasi dari semua bagian dan kan
tor pusat serta unit usaha. Selama ini,
yang paling mudah dilakukan adalah
berapa jumlah karyawan yang pen
siun akan diganti dengan keryawan
baru. Tentunya proses rekrutmen
pun tergantung dengan laba yang
diperoleh. Bila perusahaan sedang
merugi, maka rekrutmen pun tidak
dilakukan. “Sekarang ini kami sedang
menghitung ulang berapa kebutuhan
SDM untuk satu bagian, apa tugas
dan tanggung jawabnya” kata Her
man.
Herman juga mengungkapkan
yang selama ini ada, belum ada pe
nataan berapa jumlah SDM di satu
bagian, sehingga ada beberapa karya
wan yang banyak mendapatkan tugas
dan beberapa karyawan yang hanya
sebagai “pupuk bawang” pelengkap
saja.
“Itu bukan salah mereka, se
bab dalam mengatur orang ini kita
mendapat warisan dari yang dulu.
Mungkin kita sendiri yang tidak
memberi kesempatan bagi dia
untuk berkembang, karena bu
daya kerja yang dulu membuat
karyawan berada di zona nya
man,” paparnya.
Untuk itu, ungkap
Herman, dengan adanya
perubahan struktur organi
sasi ini juga telah dilakukan
standarisasi terkait kapasitas
dan status SDM. Berapa kebu
tuhan SDM di satu bidang,” Kita
akan lakukan penyusunan lagi den
gan menerapkan sistem right sizeing
dan right status,” imbuhnya,
Right status jelas Herman, status
karyawan ini akan diperjelas, apakah
satu pekerjaan itu harus dikerjakan
oleh karyawan dengan status karya
wan tetap atau dikerjakan oleh karya
wan dengan status karyawan PKWT
atau out sourcing. Untuk status telah
dirapikan dan dilakukan, contohnya
sejak 2014 untuk pekerjaan driver
sudah tidak ada perbedaan lagi, se

sukrosa
mua driver status karyawannya ada
lah karyawan outsourcing, baik itu
driver untuk direksi maupun driver
untuk umum.
Herman menambahkan, ketika
dilakukan penataan SDM berdasar
kan dengan beban pekerjaannya ten
tunya akan berpengaruh terhadap
renumerasinya. Penetapan struktur
organisasi sudah dilakukan di bulan
November 2018 dan muncul bebera
pa point, antara lain standarisasi ja
batan, Norma per jabatan, Grading
jabatan.
“Tujuan dilakukan perubahan
ini tidak lain untuk memotivasi dan
membangun semangat berkarya di
semua karyawan,” jelasnya.
Masih menurut Herman, misal
kan bagian yang berkaitan langsung
dengan pendapatan dan bagian yang
tidak berkaitan langsung dengan
pendapatan, perusahaan akan diberi
nilai jabatan. Misalkan, manager
pengolah tingkat jabatannya 60,
sedang manager keuangan tingkat
jabatannya 55. Sehingga, akan ada
penghargaan atas performance yang
muncul per individu. Selama ini
penghargaan itu ada, tapi diberikan
kepada unit usaha, belum ke performance individu.
“Sehingga yang kerja maksimal
dan yang kerja biasa-biasa saja
mendapatkan bonus yang sama, saat
unit usaha tersebut berprestasi. Ini
tidak akan lagi bisa diterapkan di
struktur organisasi yang baru,” pa
parnya.
Terkait dengan People capability,
Herman menerangkan akan ada pro
gram pelatihan dan pengembangan
untuk seluruh seluruh karyawan baik
di level direksi, pejabat puncak hing
ga karyawan. Sekarang ini istilahnya
diganti dengan BOD-1 hingga BOD-5.
“Semua karyawan mendapatkan hak
untuk memperoleh pelatihan mini
mal 16 jam/tahun/orang,” sebutnya.
Di tahun 2019 ini, anggaran untuk
peningkatan kompetensi SDM sudah
lebih tinggi bila dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Diharap
kan dengan anggaran yang ada, bisa
memberi kesempatan untuk semua
karyawan.
www.ptpn10.co.id
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 Aris Toharisman
Direktur Operasional PTPN X

Selalu

Ingat

Asal
Usul
Bidang pertanian
khususnya budidaya tebu
sudah berpuluh tahun di
geluti Aris Toharisman.
Bukannya tanpa sengaja
ia berkutat di dunia ini,
karena ternyata ada ikatan
dengan masa lalu yang
tak pernah dilupakannya.
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Menghabiskan masa kecil di
sebuah desa kecil di Sumedang, Jawa
Barat meninggalkan kesan tersendiri
bagi seorang Aris Toharisman hingga
dewasa. Memiliki ayah seorang pe
tani, Aris kecil sering mendapat tugas
mengantarkan makanan bagi petani
yang sedang menggarap sawahnya.
Ketika itu pula ia sering menyaksi
kan penggunaan teknologi-teknologi
sederhana yang dibikin sendiri oleh
sang ayah.
Misalnya saja bagaimana mem
buat bendungan tradisional untuk
irigasi, menggunakan kincir untuk
menyirami tanaman dan lain-lain.
”Teknologi yang sederhana, meng
gunakan bambu, tapi ternyata bisa
berfungsi untuk menyirami tanaman.
Waktu itu mungkin banyak di tempat
lain, tapi bagi saya hal-hal seperti itu
sangat menarik. Karena sehari-hari
dekat dengan petani itu lah yang
membuat saya akhirnya tertarik ku
liah di pertanian,” kata Aris.
Memasuki jenjang perguruan
tinggi, ia memilih untuk mengam
bil jurusan Ilmu Tanah di Institut
Pertanian Bogor. Setelah lulus pada
1989, ia langsung bergabung di P3GI
(Pusat Penelitian Perkebunan Gula
Indonesia) sebagai seorang peneliti.
Hingga pada 2012 ia diangkat men
jadi Direktur P3GI. Karirnya ber
lanjut pada 2014 menjadi direktur
di PTPN XI, sampai kemudian pada
2017 ia melanjutkan karir di Holding
Perkebunan sebagai EVP tanaman
semusim, dan di awal 2019 kemudian
dipercaya menjadi Direktur Opera
sional PTPN X.
Di PTPN X, Aris mengatakan
dirinya telah
menyiapkan
langkahlangkah

strategis. Untuk jangka pendek, ia me
nekankan bahwa perusahaan ini harus
profit. ”Bagaimana caranya? Saya
akan membuat kriteria yang namanya
produktivitas PG untuk menggambar
kan gula yang dihasilkan masing-ma
sing PG per TCD per hari,” ujar pria
yang menempuh pendidikan S2 nya di
bidang Biotechnology di University of
New South Wales, Sydney Australia.
Salah satu yang terpenting adalah
mengamankan pasokan bahan baku.
Dikatakan Aris, di Jatim ada lebih
dari 13 juta ton tebu sedangkan yang
diserap PTPN X baru sekitar 4 juta
ton. Artinya tebu yang tersedia masih
banyak.
Berikutnya, untuk menambah pa
sokan bahan baku, lahan HGU yang
dimiliki PTPN X harus ditingkatkan
produktivitasnya. ”Lahan HGU yang
kita miliki sekitar 1.300 Ha, tentu
tidak cukup. Akhirnya kita kembang
kan lahan kerjasama dengan Perhu
tani (agroforestry) serta menyewa
lahan,” jelas Aris. Selain dengan Per
hutani, PTPN X juga mengembangkan
kerjasama dengan instansi lain seperti
TNI AU dan TNI AL yang memiliki la
han luas namun kurang produktif.
Ia mengakui, tantangan yang diha
dapi industri gula sekarang ini berat.
Selain dari peningkatan produktivitas
di lahan serta efisiensi di pabrik, yang
juga perlu segera diperbaiki adalah
tata niaga gula. Kunci utamanya
adalah dengan menekan impor raw
sugar. Ia meminta agar angka kebu
tuhan gula untuk industri makanan
dan minuman kembali diverifikasi.
Apakah kenaikan konsumsi yang dise
but menyentuh 8% tersebut benar
adanya? Verifikasi kebutuhan gula
untuk industri mamin menjadi sangat
penting karena jika ternyata estimasi
nya salah maka raw sugar yang diim

por pun akan berlebih.
Meskipun didera berbagai ma
salah, ia yakin industri gula masih
akan tetap ada karena kebutuhan di
dalam negeri sangat besar. Selama
daya saing terus ditingkatkan, ia ya
kin industri gula akan terus eksis.
Mandiri Sejak Muda
Jika membaca data riwayat pen
didikan Aris Toharisman akan dike
tahui bahwa ia sudah menamatkan
pendidikan hingga jenjang S3 di bi
dang Food Biotechnology dari Institut
Pertanian Bogor dan Universitas Ulm,
Jerman (Sandwich Program) pada
2004. Namun siapa sangka bahwa pa
da masa kecilnya Aris bukanlah sosok
anak yang rajin belajar. ”Dari kecil se
ingat saya tuh bisanya main saja. Sore
pulang sekolah harusnya ada Madra
sah gitu, tapi saya malah main bola,”
kenangnya sambil tertawa.
Meskipun bukan anak yang rajin,
namun ia menjalani pendidikannya
dengan sangat lancar. Di sisi lain, ia
juga sudah mandiri sejak usia muda.
Mulai SMP, ia sudah menjadi anak
kos. Dan hal ini terus berlanjut hingga
kuliah di IPB. ”Mulai SMP sudah
mandiri, nyuci sendiri,” ujar ayah tiga
orang putra ini.
Hingga akhirnya berkuliah, Aris
sudah tidak lagi tergantung pada
orang tua secara finansial. Untuk
kebutuhan kuliah, ia mendapatkan
beasiswa. Sedangkan untuk yang lainlain, ia membiayai kehidupannya den
gan menjadi asisten dosen di sekitar
tujuh mata kuliah serta memberikan
les privat. Hingga ketika di wisuda
dan disebutkan sebagai penerima
beasiswa, Aris mengatakan orang tua
nya sempat terkejut. Hal ini tentunya
memberikan kebanggaan tersendiri
bagi orang tuanya.

Meskipun didera berbagai masalah, ia yakin
industri gula masih akan tetap ada karena
kebutuhan di dalam negeri sangat besar.
Selama daya saing terus ditingkatkan, ia
yakin industri gula akan terus eksis.
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GUDANG E-COMMERCE & DELIVERY (GEDE)

Best Inovation
Millenial Award 2019
Oleh: M Syaiful Rizal & 		
Kusuma Dewangga

Perkembangan industri 4.0
tidak hanya merubah cara pandang
masyarakat dalam gaya hidup (lifestyle) dan menghamburkan uang
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mereka, namun juga bagaimana
mendatangkan peluang bisnis un
tuk mendapatkan keuntungan.
Perpaduan Internet of think (IOT),
Artificial Intelligence (AI), model
bisnis yang menarik dan Asset
Management yang optimal dapat

mendatangkan Laba yang besar bagi
perusahaan dalam berbagai skala.
Tak jarang kombinasi konsep indus
try 4.0 dan manajemen aset yang
menarik justru mendatangkan laba
yang lebih besar dari hasil bisnis
utamanya. Menurut Mentri BUMN,
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asset BUMN yang dapat dikelola
mencapai 8.000 trilyun. Bayangkan
asset sebesar itu akan berlipat lipat
jika dikelola dengan baik.
PTPN X sebagai salah satu dari
perusahaan plat merah juga memi
liki asset yang berpotensi besar
mendatangkan revenue yang besar.
Namun pengelolaan nya masih
dirasa belum optimal. Tutupnya
beberapa Pabrik Gula seperti PG
Toelangan dan PG Watoetoelis
menyebabkan biaya operasional
yang terus berjalan namun tidak
ada pemasukan. Menurut data SAP
untuk biaya operasional perawatan
gedung pertemuan di PG Watoetoe
lis pada semester ke-II tahun 2018
sebesar Rp 224.147.605.
Di sisi lain, akibat perkembang
an industry 4.0 yang mengakibat
kan perubahan model bisnis
terutama e-Commerce juga me
munculkan masalah bagi pelaku
nya. Model bisnis e-Commerce
yang memungkinkan marketing
dan interaksi dengan user cukup
dilakukan dengan online memang
semakin mempermudah para

pemilik lapak online, namun tidak
dengan operasionalnya. Mayoritas
penjual e-Commerce tidak memiliki
Gudang untuk penyimpanan barang
mereka terutama bagi mereka yang
harus memiliki stok barang. Jika
hanya mengandalkan menjadi reseller saja maka layanan toko online
tersebut tidak akan cepat dan tidak
bisa menjual barang dengan pasti.
Banyak dari mereka yang harus
rela memiliki toko offline dan sewa
di mall untuk menyimpan barang,
sehingga biaya operasional beng
kak. Padahal saat ini, transaksi se
cara online lebih besar daripada offline yang dapat dibuktikan dengan
tutupnya gerai-gerai konvensional
di Indonesia.
Kesulitan terhadap gudang pe
nyimpanan untuk industri e-Commerce ini patut disayangkan. Menu
rut data HIPMI, transaksi belanja
digital di Indonesia mencapai 80%
dari total transaksi lain di Internet
selain sosial media. Nilai transaksi
e-Commerce mencapai $7.056 juta.
Produk produk yang paling laku
adalah sebegai berikut:

Produk
Fashion & Beauty
Furniture & Appliances
Electronics & Physical Media
Food & Personal Care

Nilai transksi
$2.466 juta
$1.288 juta
$1.273 juta
$0.593 juta

Dari dua realitas di atas, maka
sebenarnya terdapat potensi yang
besar bagi PTPN X untuk mengop
timalkan asset-nya terutama PG
yang berhenti operasional seperti
PG Toelangan dan PG Watoetoe
lis. Di satu sisi ada kebutuhan dari
pelaku e-Commerce untuk gudang
penyimpanan stok, di sisi lain ter
dapat space area gedung yang tidak
terpakai dan menimbulkan biaya
di PTPN X. Kedua masalah itu da
pat menjadi peluang bagi masingmasing. Maka muncullah ide untuk
mengembangkan Layanan Gudang
untuk e-Commerce dan delivery ke
customer atau disingkat GEDE.
Ide Gede sebenarnya sederhana,
menjadi sebuah kepingan puzzle
bagi operasional e-Commerce, yaitu
dibagian penyimpanan stock dan
delivery service ke customer, seperi
pada gambar berikut:

operasional
e-commerce

e-commerce

select product

bank payment

customers

gudang untuk
e-commers
shipping

warehouse

www.ptpn10.co.id
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Sistem operasional untuk Gede
berbasis TI, sehingga customer
Gede yaitu para pelaku e-Commerce cukup melakukan transaksi
stok, monitoring, dan mengeluar
kan stok dengan sistem mobile atau
web yang sudah disiapkan. Mereka
bahkan tidak perlu datang ke gu
dang untuk merapikan dan meny
iapkan fasilitas agar barang aman
karena sudah dikelola oleh GEDE.
Alur proses dibikin sesimple mung

Business
Process

kin agar semakin memberikan ke
mudahan bagi pelaku e-Commerce
dalam menjalankan bisnisnya.
Awalnya, pemilik toko online
memilih jenis gudang yang ingin
disewa berdasar barang/komoditi
yang akan disimpan. Setelah itu
setiap akan memasukkan barang
gudang, cukup memberikan no
tifikasi lewat sistem bahwa akan
disimpan dengan spesifikasi nya.
GEDE akan melakukan operasional

GUDANG
E-COMMERCE &
DELIVERY (GEDE)

penyimpanan berdasarkan standart
pada produk. Jika ada pembelian
produk, maka pelapak juga cukup
memberikan notofikasi surat keluar
lewat aplikasi GEDE, dan petugas
GEDE akan mengeluarkan barang
sesuai order.
Selain pergudangan Gede juga
dapat menyediakan jasa delivery
pengiriman ke customer. Alur pro
ses Gede dapat digambarkan seperti
gambar berikut:

1.	Tenaga proses order,
inbound dan outbound
2. 	Cross docking
3. Bar-coding, pengemasan
dan re-packaging
4. Labeling dan QC
5. Bebas Pajak Bangunan
6. Statistik penyimpanan

e-commerce
1. Mengirimkan profil barang yang akan disimpan
2. Mengirimkan surat keluar barang

customers

Selain empat komoditas e-Commerce di atas, beri
kut adalah potensi lain Gudang yang dapat dilayani di
GEDE PTPN X:
 Sewa gudang penyimpanan bahan baku, seperti ser
buk pasir, bijih besi, karet dan bahan baku lainnya.
 Sewa gudang simpan barang setengah jadi, yaitu
sebagai tempat packaging barang, labelling barang,
penambahan item, pengemasan barang dan kegiatan
lainnya.
 Sewa gudang tempat bahan hasil produksi/barang
siap jadi.
 Sewa gudang transit.
 Sewa gudang untuk transhipment.
 Sewa gudang cross docking.
 Sewa gudang untuk sortir barang.
 Penyewaan gudang fullfilment.
 Sewa gudang reverse logistics.
 Sewa gudang untuk Document
 Sewa gudang untuk kepentingan publik.
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PG. toelangan

PG. watoetoelis

Kenapa PTPN X harus memulai optimalisasi asset
lewat Gede :
 Perkembangan Toko online yang pesat menimbulkan
kebutuhan terhadap gudang komoditas yang dijual
 Kebanyakan toko online tidak memiliki gudang yang
memadai
 Toko online sudah terbiasa menggunakan manaje
men berbasis TI, termasuk untuk manajemen Gu
dang. Hal ini membuat bisnis ini tidak membutuh
kan Banyak SDM
 Dapat dikembangkan ke usaha Delivery (transpor
tasi barang ke customer)
 Dapat digunakan untuk toko offline atau UMKM bis
nis lainnya
 Revenue Stream baru untuk PTPN X
 Kompetitor di area jawa timur tidak banyak
 Memonetisasi dan Optimalisasi aset perusahaan
 Terlibat dalam industri 4.0
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Berikut adalah rancangan overview dari gudang Gede jika dilihat dan diukur di sebuah Gudang milik PG
Watoetoelis:

Sehingga dari model tersebut
dapat memunculkan potensi
revenue sebagai berikut:

overview
model fisik GEDE

Sewa Gudang
Tipe Gudang Kecil:
Ukuran: 1,2m x 3m x 2,4m
Harga: Rp 600.000,- / bulan

Panjang: 90,24m | Lebar: 23,63m | Luas: 2.070m2

Tipe Gudang Besar:
Ukuran: 1,2m x 5m x 2,4m
Harga: Rp 1.000.000,- / bulan
Misal:
Target 400 Gudang Kecil
Revenue:
Rp
600.000 x 400 =
Rp 240.000.000,- / bulan
Revenue/semester:
Rp
240.000.000 x 6 =
Rp
1.44 Miliar (sewa gudang saja)

Dengan penerapan Gede untuk tahap awal setidaknya PTPN X dapat menutupi biaya operasioanal dari
perawatan pabrik yang berhenti operasional, dan selanjutnya dapat menambah laba dari PTPN X.
Referensi: https://ekonomi.bisnis.com | SAP PTPN X | Hooq Digital Landscape | Gudangbang.com dan Kargo.id
www.ptpn10.co.id
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Sering Ajak Anak Bicara sebagai Deteksi Dini

Speech Delay

Usia balita merupakan usia emas pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Orang
tua harus membekali diri dengan pengetahuan seputar tumbuh kembangnya.
Salah satu hal adalah mengenai tanda bahaya (red flag) keterlambatan tumbuh
kembang pada anak, termasuk keterlambatan bicara atau speech delay.
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Keterlambatan perkembang
an pada anak dapat terjadi pada satu
ranah atau lebih. Secara garis besar,
ranah perkembangan terdiri dari motor
kasar, motor halus, bicara atau bahasa,
kognitif, personal, sosial dan kemandi
rian. Speech delay atau keterlambatan
bicara merupakan salah satu penyebab
keterlambatan yang sering dijumpai.
Penyebabnya sangat luas dan kom
pleks, sehingga perlu diketahui tandatandanya agar mudah mendeteksi
terjadinya keterlambatan bicara pada
si kecil.
Dokter spesialis anak RS HVA Toe
loengredjo, dr. Hudi Wijassari, Sp.A
Biomed mengungkapkan bicara merupa
kan bentuk verbal dari bahasa, dimana
bahasa merupakan produksi konseptual
dari komunikasi. Kemampuan bahasa
mengandung unsur reseptif (mema
hami) dan ekspresif atau kemampuan
untuk menyampaikan informasi perasa
an, pikiran dan ide. “Speech delay bisa
dideteksi sejak dini,” kata dokter yang
akrab disapa dr. Sari ini.
Sari menjelaskan pada usia 0-6
bulan, anak sudah dapat memberikan
respon reseptif seperti melirik jika
ada suara, berekspresi seperti tertawa,
cooing, bersuara seperti ‘aahh’. Pada
usia sembilan bulan, cooing berubah
menjadi babbling, mengucapkan ‘baba
ba baba’, ‘dada dada’, ‘mama mama’
atau ‘papa papa’, dapat mengucapkan
mama dan papa walaupun belum jelas
dan mulai dapat melambai.
Pada usia 12 bulan, ungkap Sari,
anak mulai dapat mengikuti satu pe
rintah seperti ‘ayo sini’ atau ‘lihat’, mu
lai menirukan suara dan intonasi suara,
dapat mengucapkan satu suku kata.
Pada usia 15 bulan, pengucapan suara
meningkat menjadi tiga kata. Saat
memasuki usia 18 bulan, anak mulai
dapat menunjuk minimal satu anggota
tubuhnya, pengucapan kata meningkat
menjadi enam kata.
Ketika anak usia dua tahun, maka
dia mulai dapat menunjukkan gambar,
mengikuti lebih dari dua perintah, da
pat merangkai kata dan dapat menye
butkan gambar. Pada usia 2,5 tahun, si

kecil dapat menunjuk enam anggota tu
buhnya, dapat melakukan dua tindak
an, setengah pembicaraannya dapat
dimengerti. Ketika anak berusia tiga ta
hun, si kecil dapat mengetahui dua kata
sifat, mengenali empat gambar, dan
mengenal satu warna dan seluruh pem
bicaraannya dapat dimengerti. Pada
usia empat tahun, si Kecil mulai dapat
memahami empat kata, mengenal em
pat warna dan seluruh pembicaraannya
dapat dimengerti.
“Jika anak sudah berusia 20 bulan
tetapi belum bisa mengucapkan kata
yang bermakna, maka orang tua sudah
harus waspada,” kata alumnus Fakultas
Kedokteran Universitas Brawijaya ini.
Dari tanda-tanda tersebut di atas,
orang tua harus mewaspadai sejak dini
agar tidak terjadi keterlambatan bicara
pada anak secara berkelanjutan. Selain
itu, perlu dicari penyebab lain dari ke
terlambatan bicara. Keterlambatan
tersebut dapat disebabkan oleh bebe
rapa faktor seperti: gangguan rongga
mulut seperti bibir sumbing, lidah
pendek atau bentuk gigi, selain itu juga
bisa diakibatkan gangguan otak seperti
sering kejang, cerebral palsy, trauma
kepala atau kecelakaan di kepala, ma
nginitis atau radang selaput otak, au
tisme, adanya gangguan pendengaran,
Dislapsia, gangguan hormon tiroid,

kurang stimulus.
Untuk mengetahui diagnosis pasti
penyebabnya, diperlukan pendekatan
multidisiplin oleh dokter anak, telingahidung-tenggorok (THT), psikolog dan
psikiater anak, dan terapi dapat dimu
lai secara sistematis sesuai keadaan
pasien.
Sebagai orang tua, peran ibu sangat
penting dalam penanganan keterlam
batan bicara tersebut. Rajinlah menga
jak si Kecil untuk berbicara sejak bayi,
walaupun belum bisa berbicara namun
kosakata dari ibu dapat menjadi bekal
dalam perkembangan bicara dan baha
sanya kelak. Ibu juga bisa membacakan
cerita untuk menambah kosakata yang
didengar oleh si kecil. Keterlambatan
bicara pada si kecil sebaiknya dapat di
ketahui sejak dini, sehingga dapat dila
kukan penanganan secepatnya.
“Terapi yang pertama adalah komit
men dari kedua orang tuanya. Cara
stimulasi bicara pada anak itu –televisi
harus dimatikan, anak sering diajak
bercerita, anak diajari dengan gambar
atau visual, mengajak anak jalan-jalan
dan jangan bilingual,” papar ibu dari
satu orang putri ini.
Setelah orang tua melakukan stimu
lasi bicara di rumah, juga bisa dilaku
kan terapi bicara yang dilakukan oleh
tim medis di rumah sakit.

“Jika anak sudah berusia 20 bulan tetapi belum bisa
mengucapkan kata yang bermakna, maka orang tua sudah
harus waspada,”
 dr. Hudi Wijassari, Sp.A Biomed | Dokter spesialis anak RS HVA Toeloengredjo
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Terapkan TPM,
PT ENERO Terus
Lakukan Evaluasi
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PT Energi Agro Nusantara (PT ENERO)
terus melakukan penyempurnaan
dalam membangun budaya kerjanya.
Di tahun 2018 lalu, anak perusahaan
PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
X ini mulai mengimplementasikan
Total Productive Maintenance (TPM)
di lingkungan perusahaan untuk
meningkatkan performance perusahaan.
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Pada 10 Oktober 2018, PT Enero
mulai mengimplementasikan Total
Productive Maintenance (TPM) di
lingkungan perusahaan. Implemen
tasi TPM ditandai dengan acara
Kick Off TPM dan penandatanganan
komitmen karyawan untuk menjalan
kan TPM dalam rangkaian acara
Monthly Meeting di Ruang Serba
Guna Lantai dua Enero.
Maintenance and Utility Mana
ger PT ENERO, Rodhy Amrillah
menjelaskan TPM pada dasarnya
diartikan sebagai suatu sistem yang
diterapkan untuk memelihara dan
meningkatkan kualitas produksi me
lalui perawatan perlengkapan dan
peralatan kerja perusahaan. Sistem
inovatif ini diperkenalkan oleh Seiichi
Nakajima sekitar tahun 1950-an dan
diterapkan pada perusahaan Jepang,
Nippondenso pemasok sparepart
Toyota. Dalam perkembangannya
sistem ini berkembang dan telah di
adopsi secara luas di berbagai perusa
haan elit dunia.
“Dengan mengimplementasi TPM
ini diharapkan dapat meningkatkan
ketersediaan unit, produktivitas,
serta kualitas produk ethanol sesuai
dengan permintaan buyer,” kata
Rodhy ditemui di ruang kerjanya.
Rodhy menambahkan dalam pe
nerapan TPM, masing-masing karya
wan perlu memahami filosofi TPM itu
sendiri. Filofosi pertama, TPM bagi
user atau pengguna adalah seperti
merawat kendaraan milik sendiri,
user diharapkan bisa melakukan pe
rawatan kecil sendiri sedangkan bagi
team maintenance atau perawatan
melakukan perawatan dengan ting
kat kesulitan lebih tinggi, seperti
layaknya perawatan terhadap pesa
wat terbang atau dengan kata lain
zero mistake maintenance.
Filosofi kedua, jelas dia, bahwa
semua unit dan area ada yang ber
tanggung jawab dan semua orang
di-plot menjadi penanggungjawab
di unit dan area masing-masing. Fi
losofi terakhir, user atau pengguna
mengerti dasar-dasar perawatan unit
di areanya, dan team maintenance

atau perawatan
mengetahui
fungsi dan cara
kerja unit atau
alat di area
nya.
“TPM ini
juga merupa
kan penerapan
dari budaya
kerja 5S yaitu
konsep yang sangat
sederhana sehingga
dapat mudah dimengerti
dan penerapannya oleh siapa saja,”
ungkapnya.
Penerapan 5S di perusahaanperusahaan harus diikuti oleh semua
level mulai dari operator sampai ke
Top Management (Manajemen pun
cak). Dengan menerapkan 5S dengan
baik, dapat meningkatkan produktivi
tas kerja dan juga dapat bekerja de
ngan se-efektif serta se-efisien mung
kin dan meningkatkan keamanan
(safety) di tempat kerja. Di samping
itu juga dapat meningkatkan citra
atau image perusahaan di hadapan
customer maupun manajemen peru
sahaan itu sendiri karena penataan
dan kerapihan di tempat kerja juga
mencerminkan sikap karyawannya
terhadap pekerjaan.
Rodhy menjelaskan 5S merupa
kan huruf awal dari 5 kata Jepang
dalam Bahasa Indonesia disingkat
5R, yaitu Seiri atau Ringkas, dengan
membuang barang yang tidak diper
lukan. S yang kedua adalah Seiton
atau Rapi, dengan membenahi dan
menstandarkan tempat penyimpan
atau meletakkan barang dan peralat
an pada tempatnya.
Untuk S yang ketiga adalah Seiso
atau resik, dengan menjaga keber
sihan tempat kerja (membersihkan
tempat kerja agar bebas dari debu
dan sampah). Sedang S yang keempat
adalkah Seiketsu atau rawat, dengan
mempertahankan tempat kerja agar
tetap ringkas, bersih atau resik dan
rapi untuk S yang kelima adalah
Shitsuke atau rajin, dengan menjaga
disiplin diri sendiri.
Rodhy menambahkan dalam
penerapan 5S atau 5R, terdapat 4

langkah yang
perlu dila
kukan an
tara lain
melakukan
perekaman
atau check
list di setiap
bagian yang
sesuai dengan
bagian tersebut
sehingga dalam
menyusun check list
melibatkan karyawan di
bagian tersebut. Hal ini dilakukan
agar setiap bagian bisa melakukan
check list sesuai dengan kondisi ba
gian tersebut dengan senang hati
karena mereka juga turut andil dalam
menyusun check list.
Tahap berikutnya adalah melaku
kan kegiatan 5S dan membudayakan
5S, serta menjadikan 5S sebagai ba
gian yang tidak terlepas dari aktivitas
kerja harian. Kegiatan evaluasi kem
bali terhadap 5S juga dlakukan dan
lakukan tindakan pencegahan agar 5S
tetap terjaga di tempat kerja. ”Dalam
kegiatan evaluasi ini kami lakukan
selama tiga bulan sekali dan sistem
reward and punishment pun kami
terapkan,” ujarnya.
Rodhy menjelaskan pihaknya
membuat plakat baik untuk bagian
yang terbaik dan bagian yang terbu
ruk. Dimana plakat itu akan dipasang
di depan unit tersebut selama tiga
bulan. Selain plakat, bagi bagian yang
terbaik juga mendapatkan reward
berupa voucher belanja.
“Selain penilaian terhadap ruang
kerja, kami juga akan menilai kinerja
individu dari absensi kedatangan. Bagi
karyawan yang paling banyak datang
terlambat maka foto, nama dan bagian
karyawan tersebut akan ditempel di
ruang absensi, agar setiap kali mela
kukan absensi, semua karyawan bi
sa membaca. Tentunya punishment
seperti ini diharapkan bisa memberi
efek jera bagi karyawan,” paparnya.
Reward pun juga diberikan kepa
da karyawan yang berprestasi dan da
tang paling awal, hal ini diharapkan
bisa menjadi motivasi bagi karyawan
yang lain.
www.ptpn10.co.id
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Jelajah Rasa
di Semarang

Menempuh perjalanan ke luar kota hanya
untuk menjelajahi kuliner khas daerah setempat
belakangan ini sudah semakin dilakukan. Salah
satu kota di Pulau Jawa yang memiliki kekayaan
sejarah serta hidangan lezat adalah Kota Semarang.
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Jika menyebut makanan Semarang,
banyak orang akan langsung menye
but lumpia. Padahal di kota ini, ada
banyak sekali jenis hidangan yang
menggoda selera. Mulai dari yang
legendaris, hingga jajanan kekinian
yang banyak bermunculan dan berkat
sosial media sekarang juga menjadi
sangat tenar dan menjadi buruan pe
cinta kuliner.
Penulis melakukan perjalanan
ke Semarang pertengahan Februari
lalu. Niat travelling kali ini sungguh
mulia, ingin mencontreng semua list
kuliner Semarang yang banyak
direkomendasikan di blog ku
liner dan berseliweran di sosial
media.
Setelah melalui perjalanan
selama kurang lebih lima jam
dari Surabaya, penulis tiba di Se
marang tengah hari. Perut pun
keroncongan karena belum sem
pat sarapan. Tempat pertama
yang dituju adalah Soto Bang
kong di Jalan Brigjen Katamso.
Tempat kuliner yang disebut
sudah buka sejak tahun 1950-an
ini merupakan warung sederhana
namun selalu penuh pengunjung.
Satu porsi soto bangkong beri
si ayam suwir, irisan tomat, bihun,
tauge, serta taburan bawang putih
dan bawang merah. Penyajiannya
dilengkapi dengan kuah bening ke
cokelatan yang muncul dari cam
puran kecap. Porsi nasinya tidak
sebesar soto ayam yang biasa ada di
Surabaya, namun rasanya pas meng
ganjal perut yang sudah kosong.
Sembari menunggu pesanan soto
datang, ada banyak menu lain yang
disiapkan di meja. Perkedelnya man
tab, tempe gorengnya gurih apalagi
disajikan ketika masih hangat, sate
telur puyuh, sate rempelo dan hati
ayam serta lumpia kulit tahu juga
tidak kalah lezat.
Setelah perut terisi soto ayam,
buruan berikutnya adalah makanan
yang manis. Lekker paimo adalah
jawabannya.
Lekker Paimo yang sangat terke
nal di Semarang ini berada di depan

SMA Kolese Loyola, tepatnya di Jalan
Karang Anyar No 37, Brumbungan.
Meskipun tempat jualannya hanya
berupa gerobak dengan tenda kaki
lima dan beberapa bangku, namun
antriannya sungguh luar biasa. Dibu
tuhkan kesabaran ekstra untuk akhir
nya bisa mendapatkan camilan ini.
Jika biasanya lekker hanya berisi
sejumput gula pasir, coklat, keju atau
pisang, di sini pilihan isinya sangat
lengkap. Tidak hanya topping manis,
banyak juga pilihan menu leker de
ngan topping asin. Beberapa menu
favorit pembeli adalah telur sosis
keju, jagung cokelat keju, dan pisang

daging sapi pada masa penjajahan
lebih diperuntukkan untuk kolonial
Belanda, dan bangsawan.
Sepintas kuahnya sangat mirip ra
won surabaya atau nasi gandul khas
Pati, hanya saja cita rasa daun melin
jonya menjadi pembeda. Kuahnya
yang keruh, terasa gurih santan dan
rempah lainnya, terutama kluwak.
Sang pemilik mengatakan kedai ini
menggunakan daging leher dan da
ging tipis yang menempel di rusuk
sapi untuk pindang dan sotonya.
Nasi ayam. Menu ini sangat pas
untuk sarapan. Karena porsinya tidak
terlalu

cokelat keju.
Setelah sempat beristirahat seben
tar dan mendinginkan tenggorokan
dengan gelato, perjalanan kembali di
lanjutkan dengan menghampiri Nasi
pindang di Kedai Nasi Pindang Kudus
dan Soto Sapi di Jalan Gajahmada
Semarang yang sudah ada sejak 1987.
Kuliner ini berupa gulai daging de
ngan paduan rempah khas bersantan.
Meski sebenarnya kuliner ini khas
Kudus, Jawa Tengah, nyatanya Nasi
Pindang dan Soto Sapi Gajah Mada
telah eksis di Semarang sejak 1989.
Di daerah asalnya, nasi pindang
khas Kudus berisikan daging kerbau,
karena sapi dahulu disucikan oleh
masyarakat adat di sana. Sedangkan

besar,
sehingga masih ada sisa tempat di
perut untuk kembali melanjutkan
berburu kuliner yang lain, hihihi…..
Salah satu penjual nasi ayam yang
terkenal di Kota Semarang adalah Bu
Pini yang ada di Gang Pinggir. Satu
porsi nasi ayam berisi nasi gurih,
sayur labu, setengah telur bacem,
krecek, suiran ayam dan kuah opor.
Karena cita rasa kuahnya cende
rung manis, bagi penyuka pedas bisa
minta bumbu pedas. Yang bikin khas
dari nasi ayam Bu Pini adalah nasi
yang telah diolah bersama santan se
hingga menciptakan rasa yang gurih.
Tidak heran, jika di pagi hari, warung
nasi ayam Bu Pini sudah penuh de
ngan antrian.
www.ptpn10.co.id
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Bagi penyuka hidangan laut, ketika
mengunjungi Kota Semarang sebaik
nya tidak melewatkan Warung makan
Kepala Manyung Selera Bu Fat yang
sangat tersohor. Bayangkan saja siram
an kuah panas dengan potongan cabai
rawit yang melimpah di atas ikan asap
gurih. Dijamin nikmat!
Bagi yang gemar masakan pedas,
salah satu kuliner yang melegenda di
Semarang ini cocok sebagai pilihan
menu makan siang.
Ikan manyung merupakan ikan laut
yang dagingnya biasa digunakan untuk
ikan asin jambal roti. Gurih dan padat
dagingnya menjadi alasan rumah makan ini mengolah kepala dan daging
ikan untuk diasap dan diolah dengan
bumbu ala Bu Fat.
Hidangan favorit di sini justru
bagian kepala ikan yang berukuran
besar dan bisa dinikmati tiga sampai
lima orang. Daging kepala ikannya
terasa lembut, tapi padat, ada bebera
pa bagian yang kenyal. Kuah ala Bu
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Fat dengan cabai dan rempah
yang kaya memberikan cita
rasa khas yang bikin berke
ringat dan ketagihan.
Untuk oleh-oleh
tentunya lumpia ba
nyak dijadikan pilih
an. Salah satu lumpia
yang beken di Semarang
adalah Lumpia Gang Lombok, sesuai lokasinya yang
berada di Gang Lombok No.
11, Kauman, Semarang Tengah.
Tempat wisata kuliner Semarang ini sangat dekat dengan
Klenteng Tay Kak Sie, sehingga
Anda tidak akan kesulitan
menemukannya.
Lokasi Lumpia Gang Lombok
juga tidak terlalu jauh dari Wa
rung Nasi Ayam Bu Pini. Dengan
berjalan kaki hanya butuh waktu sekitar 10-15 menit. Ketika
itu, penulis langsung berjalan ke
Lumpia Gang Lombok agar bisa

memesan untuk
diambil pada siang harinya.
Jangan heran, sehari-hari
antrian di sini selalu melimpah.
Waktu tunggu untuk bisa men
dapatkan lumpia terkenal ini
bisa lebih dari tiga jam. Pembeli
akan diminta menulis jumlah
pesanannya, apakah lumpia ke

ring atau lumpia basah
dilengkapi nama dan
nomor teleponnya.
Selanjutnya sang
penjual akan
menentukan
jam berapa pesanan itu bisa
diambil. Namun
bagi mereka yang
sudah berlangganan bisa langsung
memesan lewat
telepon dan mengambil
pada jam yang telah ditentukan.
Lumpia Gang Lombok berhasil mendapat tempat istimewa
di hati para pecinta kuliner Semarang, karena rasa rebungnya
tidak terlalu dominan. Porsinya
juga cukup besar dan bisa dimakan bersama dua orang sekaligus. Kulitnya juga tipis dan
tidak keras. Dijamin puas!
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Punakawan

Kolaborasi Human
Resource & Teknologi
Era digital telah mengubah nyaris semua sendi
kehidupan manusia, tak terkecuali aktivitas pengelolaan
Human Resources atau Sumber Daya Manusia (SDM)
dalam Perusahaan. Saat ini, digitalisasi pengelolaan
SDM semakin menjadi tren. Melalui proses digitalisasi,
data-data yang berhubungan dengan SDM perusahaan
dapat dengan mudah disentralisasi serta diakses. Hal ini
tentunya memudahkan Manajemen memperoleh data
dan informasi yang lebih cepat dan akurat.
Laporan: Sekar Arum C.M

Hal inilah yang melatarbelakangi
PTPN X untuk melakukan terobosan
terbaru dengan membuat aplikasi
dan mengembangkan HRIS (Human
Resources Information System).
HRIS merupakan salah satu langkah
digitalisasi penting di PTPN X teru
tama untuk Bagian SDM. Adapun
konten yang disajikan dalam HRIS
ini berisi tentang
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Punakawan (Pusat Layanan Karya
wan) /employeeself service, people
development, planning dan budgeting, knowledge management system
dan dasboard.
Aplikasi yang saat ini
sudah digunakan
oleh Karyawan
adalah aplikasi
Punakawan.
Punakawan
menjadi
embrio dari
konsep be
sar HRIS.
Punakawan
merupakan
sebuah sistem
informasi SDM
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PTPN X yang terintegrasi dengan
sistem SAP (System Application and
Product in Data Processing) HCM.
Menurut Desta Risdiyanto, Kepala
Urusan Administrasi SDM PTPN X
bahwa aplikasi Punakawan dikem
bangkan secara khusus untuk men
dukung pengelolaan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang baik di PTPN
X guna menunjang perkembangan
dinamika perusahaan.
“Human resources dan teknologi
harus lebih bersinergi, agar penge
lolaan Sumber Daya Manusia menja
di lebih efektif dan optimal, sehingga
dapat menunjang keberhasilan Peru
sahaan,” terangnya.
Ia pun menunjukkan, bagaima
na pemanfaatan teknologi dapat
membantu mengoptimalkan fungsi
manajemen Sumber Daya Manu
sia di Perusahaan. Mulai dari cara
memaksimalkan kinerja karyawan,
pengambilan keputusan pada saat
itu juga sertamelakukan analisis dan
bekerja dengan data HR yang bersifat
real time.
Dijelaskan kembali,meski sebe
narnya merupakan sebuah hal positif,
tak dapat dipungkiri bahwa yang
namanya perubahan selalu menjadi
tantangan tersendiri. Selama teknolo
gi terus mengalami perkembangan
selama itu pula Bagian SDM harus
terus melakukan adaptasi.
“Prosesnya yang bersifat otomatis
akan sangat mengurangi paperwork dan membantu menyelesaikan
pekerjaan administratif lebih cepat,
mulai dari mengurus data absensi,
gaji karyawan, cuti, hingga CV dari
para Karyawan. Dengan penggunaan
aplikasi ini dapat memanfaatkan
waktu sebaiknya sehingga da
pat melakukan hal lain yang
lebih krusial,” terangnya.
Sejauh ini, terang Des
ta kembali, dari 2820
Karyawan Tetap yang ada
di PTPN X, semuanya su
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“Prosesnya yang bersifat otomatis akan sangat mengurangi
paperwork dan membantu menyelesaikan pekerjaan
administratif lebih cepat, mulai dari mengurus data absensi,
gaji karyawan, cuti, hingga CV dari para Karyawan. Dengan
penggunaan aplikasi ini dapat memanfaatkan waktu sebaiknya
sehingga dapat melakukan hal lain yang lebih krusial,”

foto:dok.ptpnx

dah diberikan akses untuk menggu
nakan aplikasi dan semua karyawan
telah mendapatkan email korporasi
untuk login di aplikasi ini. Aplikasi
ini sendiri dibuat pada awal Januari
2018, hasil kolaborasi bagian SDM
Kantor Pusat dengan IT dan dite
rapkan secara bertahap pada tahun
tersebut hingga sekarang.
“Untuk konten sendiri ada bebe
rapa informasi yang termuat di da
lamnya antara lain informasi gaji,
informasi peneriaman (THR, perja
lanan dinas, uang transpor, peneri
maan offcycle lainnya), informasi
absensi, profil Karyawan, e-Cuti,
e-Lembur, e-Absensi, dan e-Promut.
Dan ke depan masih akan banyak
aplikasi lainnya yang akan dibuat
sesuai dengan kebutuhan Bagian
SDM seperti e-TVM, e-CV, e-Letter,
informasi penerimaan (bantuan
pemondokan, bantuan pernikahan,
uang PMP, biaya pisah pindah), info
cuti panjang & tahunan, info PMP
(Penghargaan Masa Kerja), dan per

hitungan hak
Karyawan,”
terangnya.
Sementara
itu Andika Dhy
ta Vernanda,
Kepala Urus
an Teknologi
Informasi,
Sekper PTPN X
mengungkapkan
bahwa program Punakawan
merupakan program turunan dari
modul SAP HCM, yang berisi tentang
semua informasi terkait karyawan
atau SDM. Dalam pembuatannya
sendiri tak ada kendala berarti karena
dasarnya adalah SAP.
Untuk mengakses aplikasi ini
pun cukup mudah, karyawan hanya
melakukan registrasi pada halaman
Punakawan dengan memasukkan
alamat email korporasi dan klik daf
tar. Kemudian Punakawan akan me
ngirimkan link aktivasi pada email
korporasi. Klik link aktivasi dan

input password pada
kolom yang
tersedia, ke
mudian klik
login dan
kemudian
Punakawan
telah aktif.
“Aplikasi ini
mempunyai banyak
manfaat diantaranya
meningkatkan efisiensi dalam
administrasi, mengurangi biaya ope
rasional yang tidak perlu, meningkat
kan fleksibilitas dalam mengakses
informasi atau data, melakukan ana
lisis yang lebih baik dan mengambil
keputusan bisnis yang lebih tepat,
mengamankan informasi dan bisa
melakukan recovery dengan cepat
seandainya terjadi halyang tidak di
inginkan. Untuk itu Punakawan ini
merupakan jawaban yang tepat untuk
kebutuhan SDM yang makin digital
isasi,” ujarnya.
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Perlukah Kementerian BUMN dipertahankan? Pertanyaan
satire ini justru mengacu kepada statemen Menteri BUMN Rini
Soemarno. Mantan Presiden Direktur Astra International jebolan
Wellesley College, Massachusetts – USA ini, menginginkan
adanya transformasi kendali seluruh BUMN ke sebuah lembaga
berbentuk holding besar atau biasa disebut ‘super holdiing’

G

agasan Rini Soe
marno itu terkesan
agak ‘nyentrik’.
Karena disampai
kan saat posisinya
justru sebagai Menteri BUMN. Tapi
pemikiran itu logis. Karena transfor
masi menjadi super holding adalah
keniscayaan paradigma bagi masa
depan government-owned corporation (GOC/BUMN). Langkahnya bisa
lebih fleksibel, tanpa bayang-bayang
(intervensi) politik. Peluang menjadi
lebih besar terbuka lebar, sehingga
kontribusinya kepada negara juga
bisa lebih besar.
Gagasan itu sama sekali tidak
bermotif politik, meski hubungan
Menteri Rini dengan DPR RI selama
ini kurang terbangun secara harmo
nis. Dasar pemikiran tersebut semata
mengedepankan aspek kebutuhan
untuk perbaikan GOC ke depan. Agar
BUMN bisa berkembang lebih cepat,
lebih profesional, dan lebih mudah
dalam membangun sinergi dengan
korporasi besar kelas dunia di banyak
panggung bisnis internasional.
Meski faktanya, tidak bisa di
pungkiri, ketika induk BUMN berada
di bawah Kementerian, nuansanya
menjadi agak politis. Jabatan men
terinya kerap 'dikapling' oleh partai
politik, sehingga politisasi terhadap
kementerian ini pun sering terjadi.
Akibatnya, kerja Kementerian men
jadi tidak efektif dan tidak efisien.
Ingat jaman Menteri BUMN dijabat
Laksamana Sukardi dan Rozi Munir.
Keduanya portofolio partai politik.
Jalannya Kementerian saat itu ba
nyak terganggu oleh keriuhan politik.
Beruntung di era pemerintahan
ini jabatan Menteri BUMN tidak di
serahkan kepada politisi, sehingga

nuansa profesional lebih terasa.
Menteri BUMN Rini Soemarno ada
lah seorang profesional sejati. Bukan
portofolio partai politik. Tapi tetap
saja, aspek politik masih kerap ‘ber
benturan’ dengan jalannya Kemente
rian BUMN.
Soal gagasan super holding, Men
teri Rini mengakui banyak belajar
dari keberhasilan Temasek di Singa
pura dan Khasanah di Malaysia. Ke
dua super holding milik negara itu
terbukti tumbuh besar dan mampu
berkompetisi di panggung bisnis
kelas dunia. Karena statusnya murni
lembaga bisnis, bukan kementerian,
maka lajunya lebih akseleratif.
Rini berkeinginan, seluruh GOC
(BUMN) milik RI nantinya bisa ber
ada dalam satu holding besar (super
holding) yang kiprahnya bisa sejajar
dengan Temasek dan Khasanah.
Kini Kementerian BUMN sudah me
mulai membentuk holding per sek
tor berdasarkan kemiripan bidang
usahanya, sebelum akhirnya nanti
(kemungkinan besar) disatukan da
lam super holding. Bukan pekerjaan
mudah. Terutama saat menggabung
kan BUMN sektor tambang ke dalam
Inalum.
Jika BUMN ingin akselerasi bis
nisnya lebih cepat, tidak ada salahnya
meniru seperti Temasek dan Kha
sanah. Terbukti bisnis keduanya
kian meraksasa. Sebagai gambaran,
pada 2017 lalu Temasek Holdings
berhasil membukukan net income
sebesar US$33 miliar dan Khasanah
Nasional Berhad sebesar US$37 mi
liar. Bandingkan dengan totally net
income BUMN RI yang hanya US$13
miliar. Padahal secara jumlah GOC
dan sektor usaha yang dikelola, Indo
nesia lebih banyak.

Oleh: Lutfil Hakim

Temasek terus menancapkan
kuku bisnisnya ke banyak negara dan
banyak sektor usaha. Bukan hanya
jago kandang. Dari total portofolio
usahanya, terbukti hanya 27% yang
berada di Singapura. Selebihnya be
rada di China 26%, Asia (non-China)
15% dan lainnya: Erpoa, Afrika,
Amerika, Australia & NZ.
Di sektor keuangan, misalnya,
Temasek memiliki saham di sejumlah
perusahaan keuangan papan atas
dunia, seperti AIA Group Limited,
China Costruction Bank Corporation,
DBS Group Holdings Ltd, Industrial
& Commercial Bank of China Limited, Ping An Insurance Goup – China
Ltd, Standard Chartered PLC, Virtu
Financial Inc, serta Bank Danamon
Indonesia. Kabarnya saham di Bank
Danamon sudah dikerjasamakan de
ngan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Limited.
Di sektor telekomunikasi, media
dan teknologi, Temasek sudah tergo
long raksasa, diantaranya memiliki
saham di IHS Markit Ltd, Century
Link Inc, Global Healthcare Exchange LLC, Intouch Holding, STT
Telemenia, Singtel, Media Corp
Pte Ltd, bahkan juga punya saham
di Tencent Holding Limited dan di
Alibaba Holding Limited. Bahkan
Singtel sudah memiliki saham di be
berapa perusahaan telekomunikasi,
termasuk di Indonesia.
Terlalu banyak untuk menyebut
kan daftar perusahaan dunia yang
di dalamnya ada saham Temasek,
mulai dari sektor consumer, realestat,
transportasi, industrial, lifesciences,
agrobisnis, financial services, serta
energi dan resources. Bahkan di sektor
energi, Temasek kini terus menam
bah sahamnya di Repsol, perusahaan
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energi legendaris dunia asal Spanyol.
Tidak harus membangun sendiri unitunit bisnisnya, tapi bisa sinergi ke se
jumlah korporasi besar kelas dunia.
Begitu juga kiprah Khasanah Nasional Berhad di beberapa negara,
termasuk di Indonesia –melalui
sejumlah sektor bisnis, terutama
keuangan dan perkebunan. Misalnya
Khasanah pernah menjadi mayori
tas di Bank International Indonesia
(BII), CIMB Niaga dan Bank Bumi
putera. Bahkan CIMB Group memi
liki jaringan bisnis keuangan di 15
negara. Di sektor telekomunikasi ada
Axiata Group dan Telkom Malaysia
Berhad yang memiliki jaringan ope
rasi di 10 negara.
Masih banyak sektor lain yang
dimiliki Khasanah yang operasi
bisnisnya menembus batas banyak
negara, seperti sektor properti, infrastructure, construction, healthcare &
wellness, aviation, creative & media,
inovation & technology, dan bebera
pa sektor lainnya. Khasanah melejit
kiprah bisnisnya karena rendahnya
intervensi politik.
Padahal super holding milik Ma
laysia ini tidak hanya berbisnis murni
seperti Temasek, tapi juga membuka
ruang yang luas bagi masyarakat dan
pengusaha lokal untuk bekerjasama
bisnis, sehingga keberadaannya te
tap dirasakan manfaatnya oleh ma
syarakat. Model super holding seperti
Khasanah Nasional Berhad inilah
yang dipikirkan Rini Soemarno.
”Mungkin nanti seperti Khasanah. Kalau Temasek kan murni lem
baga bisnis,” kata Rini kepada media,
belum lama ini.
Penekanan kepada model seperti
Khasanah ini sekaligus menjawab
keraguan beberapa pihak, yang me
nyangsikan konsep super holding
bisa care bekerjasama dengan pengu
saha lokal. Padahal peran dan fungsi
sebagai BUMN, seperti pada Khasanah, masih akan melekat pada super
holding yang akan dibentuk.
Gagasan super holding di sini
penekanannya lebih kepada aspek
fleksibelitas, kecepatan, dan profe
sionalisme sebagai lembaga bisnis,
tanpa bayang-bayang dan hegemoni
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politik. Mandiri dalam melakukan
perbaikan internal, efisien, serta ha
rapannya bisa lebih cepat dalam me
naikkan ekuitas, sebagai prasyarat
utama jika ingin bersaing di kancah
internasional.
Banyak peluang bisnis di pasar
global yang bisa dimanfaatkan oleh
BUMN RI. Bahkan Tiongkok yang
dikenal sebagai negara komunis,
banyak mengantarkan GOC-nya
bermain di kancah internasional.
Taruhlah misalnya: Sinopec Group,
China National Petroleum, State
Grid yang banyak bergerak dibidang

energi, transportasi dan farmasi. Juga
ada Industrial & Commercial Bank
of China (ICBC), China Costruction
Bank, Agricultural Bank of China,
China Mobile Communications,
China Railway Engineering, China
National Offshore Oil dan banyak
lainnya.
Bahkan melalui The China Investment Corporation (CIC), ekspansi
bisnis Negeri Tirai Bambu ini mene
lusup ke hampir seluruh penjuru du
nia. Bahkan CIC mendirikan anak pe
rusahaan yakni CIC International Co
di Hong Kong, serta membuka kantor
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utama di Toronto, New York, London
dan beberapa kota besar lainnya.
CIC memiliki banyak usaha, ter
masuk healthcare terbesar yakni
iKang Health Group. Sekitar lima
tahun silam, CIC sudah mengakui
sisi hampir seperempat kepemilikan
saham OJSC Uralkali, perusahaan
pupuk kalium terbesar di Rusia.
Kemudian CIC melalui China State
Shipbuilding menggandeng Carnival
Corporation & Plc yang berbasis di
Miami - Florida, USA, membangun
perusahaan pesiar bernama CSSC
Carnival Cruise Shipping.

Sekitar dua tahun silam, CIC sem
pat menggegerkan halaman media
massa di NewYork karena dikabar
kan telah mengakuisisi 45% saham
sebuah properti di 1211 Avenue of the
Americas, NYC yang dikenal sebagai
gedungnya News Corp. Gedung tinggi
ini kabarnya bernilai US$2,3 miliar.
Tidak lama kemudian CIC dikabar
kan tengah menawar saham Logicor,
yakni European warehouse and logis
tics company milik Blackstone Group.
Banyak perusahaan yang saham
nya dimiliki oleh negara (GOC) mam
pu establish di percaturan bisnis

internasional karena didorong oleh
pemerintahnya. Di Jerman, misal
nya, ada Hapag-Lloyd. Meski saham
Hapag-Lloyd dimiliki oleh banyak
pihak, tapi pemerintah menguasai
hapir 24%. Perusahaan pelayaran ini
mengoperasikan 227 kapal moderen,
aktivitas angkutan 9,8 juta TEUs per
tahun dengan 407 kantor perwakilan
di 128 negara.
Di Timur Tengah ada The Qatar
Investment Authority (QIA) yakni su
per holding milik negara Qatar yang
aktivitas bisnisnya sangat ekspansif.
Nilai dana kelolaannya (AUM/asset
under management) sangat fantas
tis yakni sekitar US$ 1 triliun. QIA
memiliki banyak bisnis di mancaneg
ara, diantaranya property investment
di London melalui Canary Wharf
Group Investment Holdings. Juga
sebagai majority pada Heathrow Airport di London, serta memiliki saham
di industri mobil Volkswagen AG dan
di perusahaan tambang Glencore Plc.
Di Amerika, QIA, banyak terlibat
pada investasi proyek infrastruktur
dan building moderen, selain juga
banyak membeli properti di kawasan
elit NewYork dengan nilai US$ 3,78
miliar, diantaranya properti yang
berposisi di 111 West 33rd Street, 501
Seventh Avenue dan 250 West 57th
Street.
Kembali ke rencana super holding
BUMN Indonesia, apa yang digagas
oleh Rini Soemarno sebenarnya sudah
banyak dilakukan di dunia, sehingga
terkesan aneh jika masih ada pihak
yang mempersoalkan. Pengalaman
Rini mengelola 158 perusahaan di
Grup Astra dengan aneka sektor bis
nis, lebih jeli dalam melihat peluang
usaha BUMN di mancanegara.
Gagasan Menteri Rini sudah
benar, sebagai bagian dari upaya
mengurangi intervensi politik dan
birokrasi terhadap GOC, sehingga
BUMN bisa lebih bebas dalam
melakukan aksi korporasinya . Ban
yak negara yang sudah mengurangi
intervensi politiknya terhada GOC.
Diperlukan dukungan banyak pihak
agar pembentukan super holding
BUMN bisa berjalan mulus, sebagai
prasyarat BUMN go international.
www.ptpn10.co.id

69

lori lorong inspirasi

PTPN X Magz | volume: 031 | Edisi Liputan: januari - Maret 2019

Redaksi PTPN X-mag menerima opini serta saran dan kritik membangun dari seluruh karyawan. Tulis opini Anda pada kertas A4 spasi
1,5 maksimal 6 halaman dan sertakan pas foto. Kirim melalui email ke cindhylarashati91@gmail.com dan suraidafirda@gmail.com.

 Emelia Septia Novita
Asisten Muda SDM PG Meritjan

Diharapkan Makin
Banyak Pelatihan
Dicanangkannya tahun 2019 sebagai tahun SDM sangat
diapresiasi oleh para karyawan. Pasalnya dengan adanya
transformasi budaya kerja yang baru menuntut para karya
wan untuk keluar dari zona nyamannya dan diharuskan un
tuk lebih berkembang mengeluarkan ide serta gagasan baru
yang diperuntukkan untuk kemajuan perusahaan.
Juga tidak ada gap antara yang tua ataupun yang muda,
semua berbaur menjadi satu untuk memberikan kinerja terbaik bagi perusahaan seperti slogan PTPN X dimana semua
insan yang ada di dalamnya harus menjunjung sinergitas,
integritas, serta profesionalisme.
Di samping itu dengan adanya budaya kerja yang baru,
juga sangat membantu pekerjaan kare
na sangat efisien dari waktu, dana
dan juga lainnya. Contoh seperti
dengan penerapan SAP, yang
dulunya dilakukan secara manual
sekarang semua bisa dilakukan
dengan berbasis online.
Dengan dicanangkannya
tahun ini sebagai tahun SDM
maka diharapkan kedepan juga
makin pelatihan yang dise
lenggarakan untuk melatih
kemampuan karyawan
baik itu secara individu
ataupun kelompok agar
nantinya melalui pelatih
an tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi
perusahaan.

 Aila Cahyani
Asisten Urusan Penggajian & Kesejahteraan PTPNX

Era Digitalisasi,
Karyawan Dituntut
untuk Terus Belajar
Transformasi budaya kerja ini memang harus dilakukan
untuk menyamakan visi dan misi perusahaan. Sehingga tidak
ada kesenjangan antara generasi yang lebih senior dan gene
rasi yang masih junior.
Dengan adanya sistem yang dibuat mau tidak mau men-
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Opini yang dimuat akan
mendapatkan apresiasi

 Pandu Nuswantara
Asisten Manajer SDM - Kebun Ajong Gayasan

Selalu Terapkan
Sinergitas, Integritas,
dan Profesionalisme
Seperti yang telah dica
nangkan juga oleh Holding
Perkebunan, budaya kerja
perusahaan adalah Sinergi,
Integritas, dan Profesional.
Artinya setiap insan di perusahaan harus saling berkolabo
rasi (sinergi) sehingga menjadi tim yang kuat, memiliki
kesesuaian antara perkataan
dan perbuatan (integritas)
serta kompeten dan bertanggung jawab pada masing-masing bidangnya (Profesional).
Hal tersebut bertujuan agar PTPN X dapat menyesuaikan dengan situasi perubahan bisnis yang semakin dinamis khususnya gula dan tembakau. Dan harus dilakukan
oleh seluruh insan PTPN X.
Kedepan kami berharap bahwa dilakukan sosialisasi
secara kontinyu terkait dengan budaya perusahaan.
Ke depan saya berharap, agar adanya reward (penghargaan) bagi insan PTPN X yang telah mengaplikasikan
sinergitas, integritas dan profesionalisme dalam pekerjaan
sehari-hari. Reward tersebut bisa sebagai piagam penghargaan agar memacu insan PTPN X yang lainnya dalam
menggalakkan etos kerja/budaya kerja.

jadikan para karyawan berubah, tentunya ke arah yang jauh lebih positif.
Semisal kedisiplinan.
Di samping itu semua
sistem sekarang mengarah
pada digitalisasi, dimana hal
tersebut sangat membantu
dalam pekerjaan. Dengan
mengaplikasikan hal ini,
mau tidak mau kita pun
dituntut untuk mau belajar
tentang hal-hal baru yang
nantinya akan memberikan
sumbangsih positif bagi
perusahaan.
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Kantor Pusat:
Jl Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur
Telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167
http://www.ptpn10.com | email: contact@ptpn10.com

Unit Gula
PG Watoetoelis

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

PG Toelangan

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

PG Kremboong

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

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

unit Tembakau
Kebun Kertosari

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

Kebun Ajong Gayasan

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

Kebun Kebonarum / Gayamprit / Wedhibirit

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

PG Gempolkrep

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

PG Djombang Baru

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

PG Tjoekir

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

PG Lestari

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

PG Meritjan

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

PG Pesantren Baru

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

PG Ngadiredjo

Unit Usaha Lain:

Unit Industri Bobbin

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

Anak Perusahaan
PT Dasaplast Nusantara

Jl Raya Pecangaan No 03 Jepara | Jawa Tengah
Telepon: 0291-755210 | Fax: 0291-755205

PT Nusantara Medika Utama

Kantor Direksi
Jl. Hayam Wuruk No. 88, Mojokerto 61321
Telepon: 0321-328557, 390988 | Fax: 0321-395117

Rumah Sakit Gatoel

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

Rumah Sakit Toeloengredjo

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

Rumah Sakit Perkebunan (RSP)

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

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

PT Energi Agro Nusantara

PG Modjopanggoong

PT Mitratani Dua Tujuh

Ds. Sidorejo, Kec. Kauman, Tulungagung 66261
Telepon: 0355-321633, 324638 | Fax: 0355-327126
email: pg.modjopangong@ptpn10.co.id

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