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Madura

Bakal Jadi
’Pulau Gula’

Jawa Timur mendapat tugas yang tak mudah
dari pemerintah pusat dalam mendukung
swasembada gula, di tahun 2014 mendatang. Dari
target produksi 3,1 juta ton gula yang ditetapkan,
Jatim ditargetkan 1,6 juta ton. Mampukah?

angkat Bct

Jadi ikon indonesia timur
revitalisasi kali surabaya

Komitmen pada
Kepedulian lingkungan
limbah bioethanol hasilkan listrik 4mw

JaJaran direksi, seluruh pimpinan dan karyawan
pT perkebunan nusanTara X (persero)
mengucapkan:

salam

Madura Sang Primadona
ARI-hari ini masyarakat, terutama mereka yang bergerak di usaha pertebuan
dan pergulaan, memfokuskan perhatian
pada industrialisasi gula di Pulau Madura.
Ya, pulau yang dihubungkan Jembatan
Suramadu dengan Kota Surabaya itu,
sedang menjadi primadona.
Betapa tidak, hampir seluruh energi dicurahkan ke
pulau tersebut, khususnya pada Kabupaten Bangkalan
dan Sampang. Di dua kabupaten itu sedang digagas
projek industrialisasi gula, mulai tanaman tebu hingga
rencana pendirian pabrik gula modern dan terintegrasi.
Lazimnya, guna mendapatkan sosok primadona
maka orang mengerahkan segala daya upaya dan kiatkiat untuk meraihnya. Harus ada sentuhan dan
pendekatan dari hati ke hati, seperti dikemukakan Direktur Utama (Dirut) PT
Perkebunan Nusantara X (Persero),
Ir. Subiyono, MMA.
Pulau Madura dipilih karena
berdasarkan hasil survei, potensinya sangat besar dan
luar biasa. Tak hanya dari
pihak PTPN X sebagai pengelola, namun dari pihak pemerintah, anggota dewan, Litbang
hingga konsultan pun sepakat
menjadikan pulau tersebut sebagai kawasan industrialisasi gula.
Terlepas dari beban mewujudkan
swasembada gula pada 2014 mendatang,
keberadaan Pulau Madura, sudah selayaknya
didekati secara total. Potensinya tak kalah dengan lahanlahan yang ada di Jawa, tinggal bagaimana merekayasa
keunggulan tersebut menjadi sebuah kenyataan dan
prospektif.
Projek industrialisasi gula Pulau Madura merupakan
tantangan sekaligus garapan prestisius bagi PTPN X
sebagai perusahaan perkebunan di bawah naungan
BUMN. Totalitas perlu dikerahkan agar perwujudan per-

industrian di ‘Pulau Garam’ bisa nyata dan menyejahterakan warga setempat.
Paling tidak, PTPN X ikut andil mencegah terjadinya
urbanisasi. Paling tidak, seperti era Gubernur Basofi
Sudirman dulu, disebut ‘Back to Village’. Berkarya dan
berusaha di desa dan memberdayakan potensi pedesaan.
Momentum tahun baru 2013 tampaknya menjadi
pijakan sekaligus semangat baru. Apalagi PTPN X juga
totalitas meningkatkan diri di segala bidang dan unit.
Berbagai pelatihan maupun sosialisasi digelar demi
kinerja yang lebih bagus lagi.
Semangat baru memang tak semata-mata
fokus pada industrialisasi gula di Pulau Madura,
pengembangan unit usaha menjadi anak perusahaan juga sedang dirancang begitu
detail. Contohnya mengubah unit
usaha rumah sakit menjadi anak
perusahaan.
PTPN X menilai, bahwa
pangsa pasar rumah sakit
masih sangat menjanjikan,
sehingga seiring dengan bergulirnya waktu maka peluang
itu harus diraih. Tak cuma itu,
beberapa core bisnis yang ada
di PTPN X, juga siap mengalami
perubahan ke arah yang lebih
baik.
Bisnis rumah sakit bakal menjadi
lahan bisnis yang memunyai prospek
bagus, sejalan denganpermintaan pasar yang
sangat besar pada keberadaan rumah sakit. Pasalnya,
setiap individu tentu memerlukan rumah sakit untuk
berobat atau sekadar perawatan.
Pembaca PTPN X Mag yang budiman, akhirnya kita
semua berharap agar perusahaan plat merah yang berada di bawah naungan BUMN ini kian eksis dan mampu
meraup laba lebih besar lagi. Semoga!
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Hall PT Perkebunan Nusantara X (Persero) pada
18-19 Desember 2012 lalu, berbeda dari hari-hari biasa.
Suasana meriah, riuh dan ingar bingar mewarnai
hall tersebut ketika penampil unjuk kebolehan
di atas panggung.
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KrONiKa

Makna Kurban

untuk Berbagi
BerkurBan di Hari Raya Idul Adha
merupakan ibadah sunnah yang pa
ling dicintai Allah SWT. Setidaknya
itulah salah satu yang melatarbela
kangi PT Perkebunan Nusantara X
(Persero) kembali menyalurkan he
wan kurban pada Idul Adha 1433 H
tahun ini.
Pada perayaan Idul Adha tahun
ini, PTPN X menyalurkan hewan
kurban ke sejumlah yayasan, masjid,
dan pondok pesantren yang ada di
Surabaya. Kali ini hewan
kurban yang disalurkan
adalah 3 ekor sapi dan 25
ekor kambing.
Dalam hadits yang di
riwayatkan oleh Aisyah
RA, disebutkan bahwa
Rasulullah SAW pernah
bersabda, “Tidak ada per
buatan manusia yang paling
dicintai Allah Ta’ala pada
hari kurban kecuali men
gucurkan darah (hewan
kurban). Karena sesungguhnya hewan
tersebut akan datang pada hari kiamat
dengan bentuk seutuhnya (tanduknya,
kukunya dan kulitnya) dan sesungguh
nya darahnya akan sampai di sisi Allah
sebelum sampai ke bumi”.
Pelaksanaan perayaan Idul Adha

6

PTPN X bertempat di kantor direksi,
kawasan Jl Jembatan Merah. Acara
penyerahan kurban berlangsung hik
mat, dan diikuti seluruh karyawan
PTPN X. Mereka mengikuti rangkai
an acara dan berbaur dalam suasana
keakraban.
Ketua Panitia, Moerdwiyanto, meng
ungkapkan, dalam memeringati pe
rayaan Idul Adha kali ini diharapkan
membawa berkah. Bukan hanya bagi
mereka yang berkurban namun juga

pada seluruh karyawan PTPN X. “Se
moga kita mendapat berkah pada Hari
Raya Idul Adha kali ini,” kata dia.
Acara dilanjutkan penyerahan he
wan kurban pertama dari Dirut PTPN
X, Ir Subiyono, MM, berupa seekor
sapi yang diwakili Ketua Panitia,
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 Penyerahan hewan kurban dari PTPN X kepada beberapa
panti asuhan yang ada di Surabaya dan sekitarnya.

Moerdwiyanto, untuk diserahkan ke
pada Administratur PG Toelangan, Ir
Gunawan.
Sedangkan penyerahan hewan kur
ban kedua dari Dolly P. Pulungan, Di
rektur Keuangan PTPN X, yang diwa
kili oleh Kepala PKBL PTPN X, Wasis
Pramono, dan diikuti penyerahan he
wan kurban lainnya.
Salah satu pengurus KPAY Sido
dadi, Marika, mengungkapkan rasa
syukur yang luar biasa karena masih
dipercaya PTPN X untuk
menerima hewan kurban.
“Alhamdulillah, setiap
tahun KPAY selalu menda
pat jatah hewan kurban
dari PTPN X. Semoga apa
yang sudah dilakukan ini
mendapatkan balasan dari
Allah dan selalu diberikan
rahmat serta hidayahNya
bagi keluarga besar PTPN
X,” kata Marika.
Penyerahan
hewan
kurban di Hari Raya Idul Adha ta
hun ini ditutup dengan doa bersama
oleh Atim Arifin. “Semoga pada Idul
Adha tahun ini apa yang kita lakukan
dapat bermanfaat dunia dan akhirat,”
katanya.
Sekar Arum

kronika

Gandeng BNI untuk KKPE Petani Tebu
BerBahagialah para petani tebu
di bawah PT Perkebunan Nusantara
X (Persero), khususnya di lingkungan
Pabrik Gula (PG) Gempolkrep. Pasal
nya, mereka bakal menerima kucuran
dana untuk proses penanaman tebu.
Usai sukses menggandeng 16 Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), pada
akhir November 2012, PTPN X meng
gandeng PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk, untuk membiayai para
petani tebu. Rencananya, BNI mengu
curkan dana sebesar Rp 25 miliar un
tuk para petani tebu di lingkungan PG
Gempolkrep, Mojokerto.
“Kerjasama dengan BNI ini meru
pakan bagian dari sinergi BUMN yang
sedang digalakkan oleh Kementerian
BUMN,” ungkap Direktur Keuangan
PTPN X, Dolly P Pulungan, usai Pe
nandatanganan Kerjasama Penyaluran
Dana Sinergi BUMN Program Kemitra
an untuk Petani Tebu antara PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan
PT Perkebunan Nusantara X (Persero) di
kantor direksi PTPN X, Jl Jembatan Me
rah Surabaya, 29 November 2012.
Pulungan menjelaskan dana sebesar
Rp 25 miliar yang disedia
kan BNI akan diguna
kan para petani tebu
binaan PTPN X

untuk budidaya tebu. Sebab, pembia
yaan ini masuk dalam program Kredit
Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
dengan bunga flat enam persen perta
hun.
“Adanya kredit lunak ini akan sa
ngat membantu para petani tebu, yang
dalam hal ini PTPN X menjadi avalis
bagi para petani,” tutur pria yang me
mulai karir di PT Bank Internasional
Indonesia tahun 1990 ini.
Masih menurut Pulungan, kebu
tuhan permodalan bagi petani tebu
khusus di lingkungan PG Gempolkrep
mencapai Rp 70 miliar. Selain dana Rp
25 miliar dari BNI, permodalan yang
dibutuhkan itu akan ditopang BUMN
perbankan lainnya, maupun BUMN
nonbank melalui Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL).
Mengingat di Jawa 95 persen tebu
merupakan milik petani, sambung Pu
lungan, maka kunci sukses sebuah pa
brik gula adalah dengan memerkuat
kapasitas dan kesejahteraan petani te
bu. Bila komoditi tebu bisa memberi
kan nilai lebih bagi petani, maka minat
petani untuk menanam tebu sebagai
bahan baku pabrik tetap bisa dijaga.
Sisanya sebesar lima persen, lanjut
dia, bahan baku berasal dari kebun
milik pabrik gula. “Transparansi PG
dan komunikasi yang intensif men

jadi kunci keberhasilan,” tutur dia.
Rendemen merupakan hal yang sa
ngat sensitif. Bila petani sudah percaya
kepada PG, maka mereka akan senang
mengirim tebunya ke PG tersebut. Ke
percayaan dan kepuasan para petani
akan menjamin kontinuitas bisnis PG.
“Karena itulah, PTPN X terus men
dorong penguatan kapasitas petani,
baik melalui fasilitasi permodalan de
ngan PTPN X menjadi avalis maupun
melalui pelatihanpelatihan dan pen
dampingan,” ujar pria kelahiran Kota
Pahlawan ini.
Sedangkan Kepala Bidang PKBL
PTPN X, Wasis Pramono, menambah
kan, PTPN X selama ini dipercaya oleh
sejumlah BUMN untuk mengelola
dana PKBL. Tahun ini, produsen gula
terbesar di Indonesia ini mengelola
dana PKBL sekitar Rp 450 miliar. Ta
hun depan ditargetkan naik menjadi
Rp 550 miliar.
“Dana itu akan digunakan antara la
in untuk bantuan permodalan petani,
meningkatkan kualitas SDM petani, me
nguatkan kapasitas usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM). Kecuali itu
mendorong kesejahteraan sosialekono
mi masyarakat
sekitar
pabrik
gula,”
ujarnya.
Siska
Prestiwati

foto: Dery ArDiAnsyAh

 PTPN X menggandeng Bank BNI untuk
membiayai para petani tebu yang masuk
dalam program KKPE.
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 Karyawan Bidang Umum bergambar bersama,
dan aktivitas mereka selama mengikuti
Gathering menyambut 1 Muharam 1434 Hijriah

GatherinG bidanG UmUm PtPn X

Tahun Baru, Semangat Baru
Menjadi bidang salah satu dari
perusahaan besar seperti PT Perke
bunan Nusantara X (Persero), bidang
umum merupakan elemen yang sa
ngat penting untuk menjaga keutu
han perusahaan.
Sebagai bidang yang memiliki jum
lah karyawan yang banyak, bidang
umum selalu bersemangat dalam
membantu menyukseskan seluruh
urusan PTPN X.
Bertempat di Wisma Tretes PTPN
10, bidang umum menyelenggarakan
acara Gathering Menyambut 1 Muhar
ram 1434 Hijriah. Pada acara itu, bi
dang umum ingin menegaskan bah
wa tahun baru, mereka ingin bekerja
lebih semangat lagi.
Kepala Bidang Umum PTPN X,
Sri Wardhani, menyatakan, bidang

8

umum berkomitmen untuk saling
bekerja sama, menjaga dan menga
mankan lingkungan kerja di kantor
direksi.
“Mari kita lebih bersemangat dan
kembali bekerja. Apabila PTPN X
berjaya, kita semua juga akan me
nikmatinya,” ujar Sri Wardhani, Se
lasa (14/11).
Ia melanjutkan, bahwa acara se
perti ini diapresiasi dengan baik,
meskipun dalam suasana yang sa
ngat sederhana. Terselenggaranya
gathering tersebut, juga tidak lepas
peran ketua panitia. Kepala Urusan
Bidang Umum PTPN X, Suryanto,
menceritakan bahwa acara gathering
seperti ini merupakan gathering per
dana yang dilaksanakan oleh bidang
umum PTPN X. “Meskipun gathering
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perdana, acaranya tetap meriah kok.
Sukses buat bidang umum,” sam
bungnya disertai teriakan, “Hidup Bi
dang Umum” oleh peserta gathering.
Dalam gathering tersebut juga di
hadirkan ceramah agama oleh Hj
Khusnaini, penceramah perempuan
asal Sidoarjo. Hj Khusnaini, menyam
paikan pentingnya mengingat dan sa
dar akan semua perbuatan yang su
dah dilakukan selama ini. Kemudian,
berusaha memerbaiki diri di tahun
berikutnya.
Selain itu, Hj Khusnaini mengajak
seluruh bidang umum loyal terhadap
PTPN X, agar tercipta suasana kerja
yang harmonis. “Selamat Tahun Baru
Hijriah 1434, semoga aktivitas kita di
ridhoi Allah SWT,” ujarnya.
Dery Ardiansyah

kronika

EkspEdisi Brantas

LESTarI aLaMKu
Lestari Brantasku

foto: Dery ArDiAnsyAh

 Muspida Kabupaten Kediri ikut menyebar
ikan ke air Kali Brantas di kawasan Desa
Wanengpaten, Gampengrejo, Kediri

Sungai adalah nadi kehidupan.
Termasuk Sungai Brantas yang me
ngalir dari Gunung Arjuno hingga
ke Mojokerto perlu terus dilestarikan
keberadaannya. Meskipun memberi
banyak manfaat bagi masyarakat di
sepanjang alirannya, namun tidak
sedikit yang dalam pemanfaatannya
justru berpotensi merusak kondisi
sungai itu sendiri.
Membuang limbah rumah tangga
seperti plastik ke sungai atau menam
bang pasir secara mekanik di bebe
rapa titik di sepanjang aliran sungai
antara Kediri hingga Nganjuk. Itu

juga berpotensi merusak kondisi su
ngai, misalnya air jadi tercemar dan
sebagainya.
Berkaitan dengan itu, seperti yang
tampak pada 20 Desember 2012 lalu,
ada usaha dan aktivitas agar keber
adaan sungai bisa terus lestari. Tam
pak enam perahu karet yang terdiri
dari pejabat kedua kabupaten yaitu
Bupati Kediri, Hj Haryanti Sutrisno,
Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul
Wachid Badrus, MpdI serta Kapolres
Kediri, Wakapolres Nganjuk, Kas
dim Nganjuk dan warga masyarakat
lainnya, menyusuri sungai sepanjang

20km.
Aktivitas itu dinamai Ekspedisi
Brantas 3, yang dimulai dari Desa
Wanengpaten, Kecamatan Gampeng
rejo, Kabupaten Kediri, hingga finish
di Desa Pelem, Kecamatan Kertosono,
Nganjuk. Dalam ekspedisi tersebut,
dilakukan tabur benih ikan sekali
gus juga memetakan kondisi Sungai
Brantas saat ini.
Selain melakukan ekspedisi de
ngan perahu karet, Ekspedisi Brantas
3 juga dimeriahkan dengan Photo
graphy Contest, School Journalist Com
petition, Blog Contest dan penyerahan
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pohon secara simbolik ke beberapa
sekolah. Di lokasi pemberangkatan,
Bupati Kediri juga menanam pohon
sirsak yang diharapkan bisa menjadi
cikal bakal penghijauan di sepanjang
aliran sungai.
PG Pesantren Baru yang berlokasi
di Kediri dalam ekspedisi tersebut
memberikan bantuan berupa 70 ribu
benih ikan keting dan bader yang di
taburkan saat ekspedisi hendak dibe
rangkatkan di Desa Wanengpaten.
Selain itu PG Pesantren Baru juga me
nyerahkan dua unit perahu karet yang
ditujukan kepada petani kerambah
untuk meningkatkan budidaya ikan
secara alami. “Ini merupakan bentuk
kepedulian kita terhadap lingkungan
sekitar,” ujar Kepala Tanaman PG Pe
santren Baru, Indiarto.
Melihat kondisi yang ada saat ini,
menurutnya sudah merupakan kewa
jiban semua pihak untuk memikirkan
apa yang bisa diwariskan oleh ge
nerasi sekarang kepada anak cucu di
masa yang akan datang. Sungai Bran
tas dikenal memiliki beberapa spesies
ikan asli termasuk yang benihnya
ditaburkan saat itu.
“Kalau lingkungannya rusak, bi

sabisa anak cucu kita nanti hanya
mengetahui keting dan bader dari
gambar karena ekosistemnya di Su
ngai Brantas ini sudah rusak. Kita
semua tentu tidak ingin hal tersebut
terjadi,” tuturnya.
Bupati Kediri, Hj Haryanti Sutris
no, mengatakan, Ekspedisi Brantas 3
ini merupakan pengalamannya yang
pertama menyusuri Sungai Brantas
dengan menggunakan perahu. Dari
pengamatan yang dilakukan sepan
jang penyusuran ditemui adanya
beberapa titik yang mengalami keru
sakan lingkungan. Misalnya penye
dotan pasir di pinggipinggir sungai
secara mekanik.
”Di sana ada berpuluhpuluh truk
yang mengambil pasir, kemudian
dibawa keluar daerah. Ini ‘kan bisa
merusak lingkungan,” kata Haryanti.
Ia berharap dengan kepedulian ber
bagai pihak, lingkungan di sepanjang
aliran Sungai Brantas bisa kembali
alami seperti dulu.
17 SPeSIeS IKAN
Sementara itu, Wakil Bupati Ngan
juk, KH Abdul Wachid Badrus, MpdI,
menambahkan, setelah melihat lang

Partisipasi untuk
Kebersihan Kali Surabaya

foto: Dery ArDiAnsyAh

 Sekper PTPN X, M Cholidi (tiga dari kanan) dan Kaur Humas Sjamsul Basuki
Joedho, ikut bersih-bersih Kali Surabaya.
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sung kondisi di sepanjang aliran
Sungai Brantas mulai dari Kediri
hingga Nganjuk, sebenarnya ada be
berapa hal yang cukup membangga
kan. ”Tapi juga ada yang disayang
kan. Termasuk soal penambangan
pasir,” keluhnya.
Ia tidak menampik adanya masyara
kat yang menggantungkan hidupnya
dari Sungai Brantas. Namun perlu di
berikan pengertian kepada masyarakat
pencari ikan dan penambang pasir, ba
gaimana tetap menjalankan aktivitas
nya namun tidak merusak lingkungan
dan tetap bisa memanfaatkan Sungai
Brantas dengan baik sehingga bisa
lebih berkembang. ”Upaya ini hanya
bisa dilakukan bersamasama dengan
masyarakat agar dalam waktu 100 ta
hun mendatang Sungai Brantas tetap
lestari,” sambungnya.
LSM Lingkungan, Ecoton, yang
juga mengikuti ekspedisi menyatakan
ada 17 spesies ikan Sungai Brantas
yang berpotensi untuk dikembang
kan seperti jendil dan rengkik yang
ada di Kediri. Namun pengembangan
ikan itu memunyai musuh besar yaitu
penambang pasir mekanik karena
merusak rumah ikan.

SeBagai bentuk rasa kepedulian
terhadap lingkungan, PT Perkebunan
Nusantara X (Persero) ikut serta da
lam acara bersihbersih Kali Surabaya
yang digagas oleh Pemerintah Kota
(Pemkot) Surabaya, 28 November
2012 lalu. Karyawan PTPN X terlibat
ikut bersihbersih di sepanjang kali
yang ada di Surabaya, antara lain di
kawasan Tanjung Perak, Petekan,
Monkasel dan terakhir kawasan Kali
mas Surabaya.
Apa yang dilakukan kali ini seba
gai wujud kepedulian pada masyara
kat, apalagi air termasuk kebutuhan
hidup, seperti pemenuhan air mi
num, mandi, cuci dan lainnya. Na
mun nyatanya belum diaplikasikan
secara maksimal.
Buktinya, saat memasuki musim
penghujan seperti ini banjir masih
menjadi masalah utama yang melan
da di sejumlah tempat. Tentu pemicu
dari semua ini antara lain dikarena

foto-foto: Dery ArDiAnsyAh
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Seperti diketahui, ikan bertelur di
pasir dan batu di dasar sungai, jika
pasirnya terus dikeruk tentu ikan
ikan tersebut menjadi terganggu.
Selain penambangan pasir, hal lain
yang perlu menjadi perhatian yaitu
sampah plastik. Karena itu Ecoton
sudah menyatakan perang terhadap

plastik karena tidak bisa terurai.
Mengenai keberadaan industri,
tujuh industri penting di sepanjang
jalur ekspedisi sudah memiliki proper
biru atau sudah memenuhi persyarat
an yang ditentukan dan setiap pem
buangan limbah selalu taat dengan
aturan dan konsisten dijalankan.

Tim Ecoton juga meneliti kandung
an oksigen dalam air yang ternyata
diketahui 7mg per liter. Dengan kon
disi tersebut, sungai termasuk sehat
dan ikan bisa berkembang biak de
ngan baik di sungai tersebut meski
pun airnya keruh.
SAP Jayanti

kan minimnya kesadaran untuk me
melihara kali secara baik.
Program Kali Bersih (Prokasih)
yang digagas Pemkot Surabaya itu
dibuka oleh Walikota Surabaya, Tri
Rismaharini, di Monumen Kapal Se
lam (Monkasel), Surabaya.
Walikota Tri Rismaharini, meng
ungkapkan, kali yang notabene men
jadi sumber kebutuhan hidup ma
syarakat Surabaya harus mendapat
perhatian khusus, apalagi saat me
masuki musim hujan.
“Di musim hujan, beberapa tem
pat berpontensi banjir. Maka untuk
mencegah hal tersebut kami menye
lenggarakan program ini. Harapan
kami, adalah kesadaran warga dan
pentingnya kebersihan kali sebagai
pemenuhan kebutuhan hidup warga
Surabaya,” ujar Tri Rismaharini.
Dikatakan, sudah terbukti pro
gram kali bersih pesertanya mem
beludak dari yang tahun lalu, yang

hanya sekitar 6.000 peserta dan tahun
ini bisa mencapai 70 ribu peserta. Ini
karena kesadaran warga terhadap ke
bersihan lingkungan, terutama kali,
sudah semakin tinggi.
Risma berharap acara seperti ini
akan terus berkelanjutan karena ba
nyak manfaat yang bisa diambil dari
program ini. Kecuali itu, program ini
juga merupakan bentuk realisasi ke
bijakan presiden yakni menuju Indo
nesia berseri.
Sementara itu Sekretaris Perusa
haan PTPN X, M Cholidi, yang ikut
turun dalam program bersihbersih
Kali Surabaya, mengatakan, kei
kutsertaan PTPN X dalam kegiatan
bersihbersih Kali Surabaya meru
pakan bentuk kepedulian terhadap
lingkungan.
“Kita tahu bahwa keberadaan Kali
Surabaya sangat penting, mengingat
selama ini Kali Surabaya menjadi
tempat bergantung warga Surabaya

dalam memenuhi kebutuhan air ber
sih. Bahkan Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) pun menggunakan
air Kali Surabaya untuk produksi,”
ujar Cholidi.
Untuk itu, kegiatan bersihbersih
Kali Surabaya ini merupakan bentuk
kepedulian terhadap kebersihan ling
kungan dan tentu saja berefek pada
kesehatan masyarakat.
Ditambahkan, selain peduli terha
dap kesehatan masyarakat, kegiatan
ini juga bermaksud menciptakan
Kota Surabaya bebas banjir. Sebab
dalam memasuki musim penghujan
bila drainase banyak yang tersumbat
maka bisa memengaruhi kelancaran
aliran air ke laut.
“Kita memang tidak tahu berapa
volume air saat hujan. Namun bila
sistem drainase lancar maka kemung
kinan terjadinya banjir bisa dimini
malisir,” pungkasnya.
Sekar Arum
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rEvitalisasi kali suraBaya

Komitmen pada
Kelestarian lingkungan
PT Perkebunan Nusantara
X (Persero) meneguhkan
komitmennya pada kepedulian
lingkungan. Bersama berbagai
elemen, BUMN pergulaan
tersebut menggelar berbagai program
kepedulian lingkungan secara berkelanjutan.
itu seperti yang tampak pada Ming
gu (9/12/2012) lalu, PTPN X mengi
nisiasi program Revitalisasi Kali
Surabaya untuk Masa Depan Gene
rasi. Kegiatan yang dipusatkan di
Panggung Jogging Track Jasa Tirta,
Magersari, Mojokerto, dihadiri Direk
tur Produksi PTPN X, Ir Tarsisius Su
taryanto, MM dan Direktur SDM dan
Umum PTPN X, Ir Djoko Santoso, be
serta karyawan PTPN X lainnya.
Mereka bersama aktivis lingkung
an, jurnalis, pelajar, hingga masya
rakat umum, melakukan penaburan
sedikitnya 40.000 benih ikan dari ha
bitat khas Kali Surabaya, seperti ikan
rengkik, jendil, bader, dan welut su
ngai. Untuk melaksanakan program
tersebut PTPN X bermitra dengan

Komunitas Jurnalis Peduli Lingkung
an (KJPL).
Direktur Produksi PTPN X, Ir. Tar
sisius Sutaryanto, MM mengatakan,
menjaga lingkungan merupakan ke
wajiban bersama. “Kita semua bisa
berkontribusi dalam menjaga ling
kungan, dan itu harus dimulai dari
diri sendiri. Misalnya dengan disiplin
membuang sampah pada tempat
nya,” ujarnya.
Mengenai revitalisasi Kali Sura
baya, Tarsisius mengungkapkan hal
tersebut memang tepat dilakukan
karena air adalah awal dari kehidup
an. Dalam penelitian mengenai ke
mungkinan adanya kehidupan di
planet lain, peneliti selalu melihat
apakah ada air di planet atau tidak.

foto: Dery ArDiAnsyAh

 Aktivitas bersih-bersih Kali Surabaya yang melibatkan berbagai elemen
masyarakat, juga diwarnai penebaran benih ikan.
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Hal tersebut sekaligus membuktikan
bahwa jika tidak ada air, maka tidak
akan ada kehidupan. Begitu juga hal
nya dengan sungai yang merupakan
sumber penghidupan bersama.
Sebagai perusahaan penghasil gu
la yang berasal dari tanaman tebu,
dipaparkan juga olehnya bahwa
70% kandungan dalam tebu adalah
air. Begitu juga tubuh manusia yang
sebagian besar terdiri dari air.
Dituturkan, dari 11 pabrik gula
yang dimiliki, hampir semuanya ber
ada di aliran Sungai Brantas. Mulai
dari PG Modjopanggoong di Tulung
agung, PG Ngadirejo, PG Pesan
tren Baru, PG Mritjan di Kediri, PG
Lestari di Nganjuk, PG Tjoekir dan
PG Djombang Baru di Jombang, PG
Gempolkrep di Mojokerto, serta PG
Kremboong, Watoetoelis dan PG Toe
langan di Sidoarjo, semuanya berada
di lintasan Sungai Brantas.
Bahkan PG Lestari di Nganjuk me
ngambil air untuk pengolahannya
dari Sungai Brantas. ”Dengan letak
PG yang terletak di sepanjang aliran
Sungai Brantas, tentu kami juga ikut
bertanggung jawab atas keberlanjut

kronika

an kelestarian sungainya,” ujarnya.
Tabur beNih DaN TaNam POhON
Selain menaburkan benih ikan,
juga diadakan penanaman bibit ma
honi dan sirsat. PTPN X secara berke
lanjutan menanam 100.000 pohon
selama tiga tahun mulai 2011. Tahun
lalu PTPN X menanam 33.000 pohon
di sekitar pabrik gula dan kawasan
Jembatan Suramadu, Madura. Kegiat
an itu berlanjut di tahun ini dengan
menanam 20.000 pohon.
”Sebagian dari 20.000 pohon itu
ditanam di kawasan Pabrik Gula
(PG) Kremboong, Toelangan, dan
Watoetoelis, Sidoarjo sebanyak 7.500
pohon. Kemudian di areal PG Gem
polkrep Mojokerto 2.500 pohon. Se
dangkan sisanya akan ditanam pada
2013.
Dalam kaitannya dengan lingkung
an, PTPN X terus meningkatkan tata
kelola lingkungan yang berkualitas
demi terciptanya praktik bisnis yang
berkelanjutan. PTPN X menempat
kan lingkungan sebagai salah satu pi
lar perusahaan selain pilar ekonomi.
Kepala Bidang Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN
X, Wasis Pramono, menambahkan,
pihaknya berkeyakinan bahwa bis
nis akan terus berkembang dengan
berbasis pada tiga pilar (triple bottom
line), yaitu profit (kinerja finansial),
planet (pelestarian lingkungan), dan
people (pemberdayaan masyarakat).
“Tiga pilar tersebut sudah merupa
kan sistem mutu PTPN X, karena se
bagai BUMN kami tidak hanya ber
pikir untung saja. Namun juga harus
berperan aktif dalam peningkatan
kualitas lingkungan dan kapasitas
sumber daya manusia di masyara
kat,” tuturnya.
PKBL PTPN X secara berkelanjut
an melaksanakan berbagai program
yang berorientasi pada kesejahtera
an petani, keberlanjutan lingkungan
alam, dan terbinanya lingkungan so
sial.
Terkait program revitalisasi Kali
Surabaya, Ketua Komunitas Jurnalis
Peduli Lingkungan (KJPL), Teguh
Ardi Srianto, mengatakan, pihaknya
mengapresiasi jika ada pihak yang
ikut tergerak peduli Kali Surabaya.
Ini mengingat jalur sungai tersebut

cukup rawan tercemar limbah rumah
tangga dan industri.
“Perlu ada upaya penyadaran war
ga yang tinggal di sepanjang stren
Kali Surabaya tentang arti penting
perbaikan kualitas air yang jadi air
baku untuk pengolahan air minum di
lima kabupaten/kota di Jatim, Batu,
Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik,
dan Surabaya,” jelasnya.
Teguh mengatakan, menjaga keles
tarian mata air untuk Kali Surabaya
sangat penting. Tanpa adanya mata
air yang terjaga maka tidak akan ada
air yang mengalir di Kali Surabaya.
“Pemulihan harus dilakukan de
ngan pengembalian ekosistem di
Kali Surabaya di antaranya dengan
mengembalikan populasi ikan yang
mati dengan tebar benih ikan asli Kali
Surabaya, seperti yang kini dilakukan
PTPN X bersama KJPL,” ujar dia.
Pada kesempatan tersebut, PTPN
X juga menyerahkan bantuan kapal
karet kepada KJPL. Diharapkan ban
tuan itu bisa bermanfaat dalam ke
giatan pelestarian lingkungan yang
dilakukan KJPL. 
SaP Jayanti

foto: Dery ArDiAnsyAh

 PTPN X meneguhkan komitmennya pada kepedulian lingkungan. Beberapa
aktivitas terkait revitalisasi Kali Surabaya dilakukan dan dipusatkan di Jogging Track
Jasa Tirta Magersari, Mojokerto.
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Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Antisipasi Penyimpangan

Pengadaan Barang & jasa

foto: Dery Ardiansyah

 Murdwijanto, SE, SH
Kepala Biro Hukum PTPN X

Pembekalan dan penyuluhan
ilmu hukum bagi karyawan PT Perke
bunan Nusantara X (Persero) sangat
diperlukan, terutama terkait dengan
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Pe
nyuluhan hukum itu terlaksana di be
berapa tempat dengan hari berbeda.
Penyuluhan hukum yang beker
jasama dengan Kejaksaan Tinggi (ke
jati) JawaTimur tersebut fokus pada
sosialisasi penyuluhan hukum terkait
Pengadaan Barang Jasa serta pence
gahan TPK (Tindak Pidana Korupsi).
Direktur SDM dan Umum, Ir
Djoko Santoso, membuka acara terse
but, didampingi Direktur Produksi
PTPN X, Ir Tarsisius Sutaryanto, MM,
di kantor Direksi PTPN X, Jl Jembatan
Merah No 3-11, Surabaya, Kamis
(13/12/2012) lalu.
“Banyaknya persoalan hukum
yang dihadapi perseroan yang ke
rap terjadi di lingkungan kerja, le
bih banyak dikarenakan minimnya
pengetahuan tentang hukum. Untuk

14

menyikapi hal tersebut, penyuluhan
hukum seperti ini wajib hukumnya,
terutama bagi keluarga besar PTPN
X,” ujar Ir Djoko Santoso.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya
sangat menyambut baik kerjasama
yang terjalin antara PTPN X dengan
Kejaksaan Tinggi JawaTimur. Ke de
pan ia berharap kerjasama tersebut
akan terus berkesinambungan dan
berkelanjutan.
Dari pihak Kejati Jatim yang di
wakili Asisten Perdata & Tata Usaha
Negara (Asdatun), Djuweriyah Mak
mun, SH, mengungkapkan, pihak
nya juga menyambut baik kerjasama
ini dan berharap ke depan kegiatan
semacam ini dapat diselenggarakan
secara paripurna.
“Masih minimnya pengetahuan
hukum oleh para karyawan me
mungkinkan adanya penyimpangan
hukum, terutama terkait dengan ke
giatan pengadaan barang atau jasa.
Diharapkan dengan adanya penyu
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luhan hukum ini dapat mengantisi
pasi risiko pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa yang salah,” ujarnya.
Djuweriyah melanjutkan, pelaksa
anan pengadaan barang dan jasa, te
lah diatur dengan peraturan Menteri
BUMN No. Per 05/MBU/2008 , yang
berisikan, kegiatan PBJ yang dilaku
kan BUMN yang pembiayaannya
tidak menggunakan dana langsung
dari APBN atau APBD dan prinsip
umum yang efisien, efektif, kom
petitif, transparan, adil, wajar dan
akuntabel.
Kendati demikian, pada tahun 2012
Peraturan Menteri BUMN No. Per 05/
MBU/2008 terkait Pengadaan Barang
dan Jasa tersebut telah direvisi pada
September lalu, menjadi Permen
BUMN No. Per 15/ MBU/2012.
Lima pasal yang direvisi Pene
gasan perubahan Permen BUMN
No. 05/MBU/2008, menjadi Permen
BUMN No. 15/MBU/2012, diamini
oleh Kepala Biro Hukum PTPN X,
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Murdwijanto, SE, SH.
“Perubahan tersebut tepat bergulir
pada 25 September yang lalu, untuk
itu Peraturan Direksi tentang Pedo
man Pelaksanaan Barang dan Jasa
PTPN X, No. XX/IDKD/1200 harus di
lakukan revisi sesuai peraturan yang
sekarang yakni Permen BUMN No.
15/MBU/ 2012,” ujarnya.
Murdwijanto melanjutkan, ada
lima pasal yang direvisi dalam Per
men BUMN yang baru tersebut yang
dua di antaranya adalah seperti yang
tersaji dalam tabel di bawah.
Ada pun revisi lainnya mengubah
9 ayat 3 huruf J dan menambahkan
huruf K baru serta menambah satu
ayat menjadi ayat 4 pada Permen
BUMN No. 15/MBU/2012, mengubah
judul Bab III pada Permen terdahulu
serta menambah satu antara pasal 12
dan 13, menjadi pasal 12 A pada Per
men yang sekarang, dan revisi yang
terakhir adalah menambah 1 Bab baru
setelah Bab V yaitu Bab V A pada Per
men BUMN No. 15/MBU/2012 yang
baru.
Sementara soal sosialisasi penyu
luhan hukum tersebut, Murdwijanto,
mengatakan, penyuluhan hukum kali
ini merupakan penyuluhan lanjutan
yang sebelumnya telah dilakukan
penyuluhan hukum pada bulan Juni
yang lalu.
Sedangkan penyuluhan hukum
tahap kedua dilakukan pada bulan
Desember 2012. “Tujuannya masih
tetap yakni untuk menyosialisasikan
Peraturan Menteri BUMN tentang

Pengadaan Barang dan Jasa PER 15/
MBU/2012, Teknik Penyusunan Kon
trak/Perjanjian, serta Pengamanan
Aset BUMN,” ungkapnya.
Dengan menggandeng narasumber
dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,
sesuai perjanjian hukum perdata
dan tata usaha negara antara PTPN
X dengan Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur dengan No. Pihak Pertama XX
KONTR/11.082 dan No. Pihak Kedua
NKS12/0.5/Gs/12/2011.
PTPN X telah menggelar penyuluh
an di tiga tempat yang diikuti para
pejabat puncak kantor direksi, admi
nistratur pabrik gula, administra
tur kebun tembakau, kepala bagian
pabrik gula, kepala bagian kebun
tembakau, kepala rumah sakit, kepala
SBU rumah sakit, kepala SBU Tem
bakau serta tim pengadaan barang
dan jasa semua unit usaha PTPN X.
Murdwijanto menyebutkan, pada
10 Desember 2012, penyuluhan hu
kum dilakukan di PG Tjoekir dengan
peserta dari PG Kremboong, PG Tjoe
kir, PG Watoetoelis, PG Toelangan,
PG Gempolkrep, PG Djombang Baru,
SBU Rumah Sakit dan RS Gatoel.
Lokasi kedua adalah PG Pesantren
Baru yang dilakukan pada 11 Desem
ber 2012 dengan peserta dari PG
Mojopanggoong, PG Ngadirejo, PG
Meritjan, PG Lestari, PG Pesantren
Baru, RS HVA Toeloengredjo, Kebun
Tembakau Klaten (Kebun Kebona
rum/Wedibirit/Gayamprit).
Pelaksanaan penyuluhan hukum
juga dilakukan di Kantor Direksi

PERMEN BUMN No.05/MBU/2008

PTPN X, Jl Jembatan Merah, pada 13
Desember 2012, dengan peserta selu
ruh bidang, Biro Hukum dan Sekre
taris Perusahaan, SPI.
Penyuluhan terakhir ditempatkan
di Jember, pada 19 Desember 2012,
dengan peserta dari Kebun Kertosari,
Kebun Ajong Gayasan, Bobbin, RS
Perkebunan, dan SBU Tembakau.
Ia berharap tahun 2013 penyuluh
an hukum dapat dilaksanakan secara
berkesinambungan pada awal, te
ngah, dan akhir tahun.
Ke depan ia akan menggandeng
Forum Hukum BUMN yang telah
dideklarasikan Kementerian BUMN.
“Saya berharap tahun 2013 bisa be
kerjasama dengan Forum Hukum Ke
menterian BUMN untuk sharing pe
ngalaman sekaligus ilmu berbagai
persoalan hukum yang pernah diha
dapi di masingmasing perusahaan
BUMN,” kata dia.
Pada acara itu juga dipaparkan be
berapa materi yang bagus bagi karya
wan PTPN X, yaitu Teknik Penyu
sunan Kontrak Perjanjian oleh Lalu
Syaifudin, Kepala Seksi TUN Kejati
Jatim, Waito Kepala Seksi Pemulihan
dan Pelaksanaan Hak Kejati Jatim.
Berikutnya Edi Handoyo, Koordi
nator Asisten Perdata dan TUN Ke
jati Jatim, dengan tema Pengamanan
Asetaset BUMN. Kemudian Ketut
Sumedane, Koordinator Asisten Pi
dana Khusus Kejati Jatim untuk ma
teri Pengadaan Barang & Jasa di ling
kungan BUMN.
Sekar Arum

PERMEN BUMN No.15/MBU/2012

Pasal 1ayat 6 berisi:
Anak Perusahaan adalah anak perusahaan BUMN yang
sahamnya minimum 90 persen dimiliki oleh BUMN

Pasal 1 ayat 6 menjadi:
a. Perusahaan yang sahamnya minimum 90 persen dimiliki oleh BUMN yang
bersangkutan.
b. Perusahaan yang sahamnya minimum 90 persen dimiliki BUMN lain
c. Perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN
minimum 90 persen.
Menambah Pasal 1 ayat 7 yaitu :
Perusahaan terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya minimal 90
persen dimiliki oleh anak perusahaan BUMN ,Gabungan anak perusahaan
BUMN atau gabungan anak perusahaan BUMN dangan BUMN.

Pasal 2 ayat 4 berisi:
Pengguna barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMN
dan/atau anak perusahaan sepanjang barang dan jasa tersebut
merupakan hasil produksi BUMN dan/atau anak perusahaan
yang bersangkutan, dan sepanjang kualitas, harga dan
tujuannya dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 2 ayat 4 menjadi:
Pengguna barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMN anak
perusahaan BUMN dan atau perusahaan terafiliasi BUMN atau antar anak
perusahaan BUMN dan atau antar perusahaan terafiliasi BUMN dalam rangka
meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian.
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RakoR BUMN GUla - Evaluasi GilinG 2012

Dahlan: Jangan Hanya Berwacana

foto: Dery ArDiAnsyAh

 Pelaksanaan Rakor BUMN Gula dan Evaluasi Giling
2012 di Flores Room, Hotel Borobudur Jakarta.

Semangat kerja, kerja, kerja! Apa
yang digaungkan Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan
Iskan, rupanya sudah merasuk pula
ke lingkup karyawan BUMN gula.
Hal tersebut dibuktikan dengan
kinerja yang semakin moncer, baik
dari segi produksi gula maupun
laba. Dari sisi produksi ditunjukkan,
misalnya dari semakin berkurang
nya jumlah PG dengan rendemen di
bawah 7. Dari delapan PG di tahun
2011 menjadi hanya lima PG di tahun
2012. Begitu pula dari kinerja keuang
an yang menunjukkan lompatan be
sar, bahkan beberapa PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) yang sebelumnya
mengalami kerugian, saat ini sudah
mampu mereguk laba puluhan hing
ga ratusan juta.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor)
BUMN Gula Evaluasi Giling 2012 di
Flores Room, Hotel Borobudur, Ja
karta, Minggu (16/12/2012), Menteri
BUMN, Dahlan Iskan, mengatakan,
BUMN sebagai korporasi harus serba
konkret, jangan hanya berwacana.
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Dalam merancang target harus bisa
dipaparkan dengan detail, berapa
yang ingin diraih serta kapan tenggat
waktu pencapaiannya.
Dari hasil diskusi bersama karya
wan dan direksi dari seluruh BUMN
Gula yaitu PTPN II, PTPN VII, PTPN
IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XIV dan
PT Rajawali Nusantara Indonesia
(RNI), Dahlan menyampaikan ada
beberapa hal pokok yang harus dilak
sanakan di musim giling berikutnya.
Pertama masalah kedisiplinan. ”Di
siplin itu macammacam. Mulai dari
disiplin waktu, disiplin berani me
nolak tebu yang kualitas tidak bagus
dan tidak MBS (Manis Bersih Segar)
timbangan, tanam, bibit, memelihara
boiler dan lainlain,” ujarnya tegas.
Menyinggung masalah kedisiplin
an dan semangat kerja, sudah ditun
jukkan karyawan dan direksi BUMN
gula dengan dimulainya Rakor tepat
pada pukul 05.00. Menurutnya, kerja
keras tidak hanya diomongkan tapi
harus diwujudkan. ”Dan ternyata cu
kup sigap dan hadir semua. Sudah se
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pakat untuk kerja, kerja, kerja. Pabrik
tidak mengenal hari Minggu, subuh,
tengah malam, harus 24 jam,” kata
Dahlan.
Di samping pembenahan internal,
dilakukan terobosan eksternal. Tahun
ini seluruh pabrik gula memberikan
jaminan rendemen minimal kepada
petani tebu. Manajemen juga mem
buka diri kepada petani. Dengan de
mikian, tahun 2012 petani tebu men
dapatkan hasil yang sangat baik. Di
PTPN XI saja ada uang Rp 150 miliar
yang dulu jatuh ke pihak ketiga, seka
rang jatuh langsung ke petani tebu.
Belum lagi rendemen yang naik dan
harga gula yang bagus.
Karena itu Dahlan menegaskan ta
hun depan (2013) tidak boleh lagi pa
brik gula meminjam dana dari pihak
ketiga dengan cara seperti mengijon
kan gulanya. Bankbank BUMN sang
gup menyediakan dana talangan itu.
Dengan modal kepercayaan petani
tebu yang sudah pulih seperti itu,
tahun 2013 bisa diharapkan keadaan
nya akan lebih baik lagi.

kronika

hingga Rp 500 miliar.
Dengan demikian jika tahun 2012 PTPN X Tetap Memimpin
Selain pemaparan kinerja masingproduksi gula dari semua PG di Indo
Sementara itu, Deputi Bidang
nesia bisa menghasilkan lebih dari 2,6 Usaha Industri Primer Kementeri masing PG, Rakor diisi juga diskusi
juta gula dan konsumsi gula nasional an BUMN, Muhamad Zamkhani, mengenai permasalahan di bidang
sebesar 3,1 juta berarti masih ada ke menambahkan, dengan semangat instalasi dan pengolahan dan bi
kurangan sekitar 300.000 ton.
kerja dan doa, keinginan pasti bisa. dang umum. Masing-masing BUMN
“Kekurangan ini harus bisa dipe Didukung faktor iklim yang sangat gula juga diwajibkan menjelaskan
cahkan dalam musim giling 2013. kondusif di 2012 yang menyebab perubahan yang sudah dan akan di
Setidaknya kita bisa membantu pe kan produksi gula bisa lebih baik lakukan.
Direktur Utama PTPN II, H. Bha
merintah mencapai target swasem dibandingkan tahun sebelumnya.
bada gula konsumsi di 2014. Itu me
Dari peningkatan produksi, oto tara Moeda Nasution, mengatakan,
mang bukan target dari kita, tapi kita matis kinerja keuangan pun jadi ikut pada tahun 2012 pihaknya melakukan
membantu pemerintah,” kata menteri terkerek. Seperti halnya PT Rajawali langkah mengonversi dua PG mam
yang juga mantan wartawan ini.
Nusantara Indonesia (Persero) yang pu melakukan giling di luar musim
giling dengan memasukkan
Selain itu, dari sisi tek
raw sugar. Dengan perubah
nologi yakni kondisi tanah,
an ini, masa kerja giling ke
juga perlu dicoba sistem
”Kinerja keuangan juga semakin
dua PG akan lebih optimal.
drip irigasi. Di tahun ini
positif, dari Rp200 miliar di 2011
Sedangkan Dirut PTPN
ia menargetkan ada lahan
menjadi Rp 300 miliar setelah pajak.
VII dari Lampung, Boyke
seluas 1.000 ha yang sudah
Itu pun kami masih memiliki sisa
Budiono, mengungkapkan,
menggunakan
teknologi
tersebut.
gula sebesar 34.000 ton yang jika bisa tahun 2012 sudah tidak ada
Dahlan juga kembali
terjual semua keuntungan total PTPN lagi kendala di boiler dan
power house. Namun di sisi
mengritisi mengenai keber
X bisa mencapai Rp 500 miliar,”
lain juga ada masalah be
sihan pabrik. “Kalau ada
sar yang sempat dihadapi
yang mengatakan PG harus
yaitu pembakaran kebun
seperti mall, saya setuju.
Tapi kalau bahasa saya, saya mau PG dari rugi menjadi untung lebih Rp tebu oleh masyarakat sehingga bahan
bisa seperti PG-PG di negara maju. 300 miliar. PTPN XI pun yang tahun baku yang diperoleh lebih sedikit.
Pemaparan juga dilakukan Dirut
Ini pabrik makanan, masa pabrik ma lalu rugi Rp 150 miliar, tahun 2012 ini
PTPN IX, Adi Prasongko, yang me
kanan kotor, berdebu?” tuturnya.
laba di atas Rp 100 miliar.
Ia juga menjanjikan akan kembali
“Bahkan, sektor gula PTPN IX ngatakan, produksi di tahun 2012
mengunjungi PG dalam waktu lima yang tahun lalu rugi hampir Rp 200 meningkat 27% dibandingkan tahun
bulan mendatang untuk melihat pe miliar, tahun 2012 sudah laba Rp 15 sebelumnya. Dari yang sebelumnya
ningkatan kebersihan dan kerapian miliar,” ujarnya. Sedangkan PTPN mengalami kerugian Rp 158 miliar
di internal pabrik.
X tetap memimpin dengan total laba di unit usaha gula, sekarang justru

 Menteri BUMN, Dahlan Iskan (tiga dari kanan), Dirut PTPN X, Ir Subiyono, MMA, dan lima karyawan terbaik PTPN X.

foto: Dery Ardiansyah
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meraih keuntungan sebesar Rp15,2 antara tiga BUMN yang rugi terbesar, sampai musim giling berikutnya.
Peningkatan laba yang cukup tingmiliar. Dan dari enam PG yang sem- sekarang sudah melesat.
Dari kerugian Rp 150 miliar di ta- gi, menurutnya, dilakukan dengan
pat dicap sebagai pabrik dhuafa sudah berkurang menjadi hanya dua hun lalu, sekarang justru untung lebih perubahan budaya kerja. Ia juga medari Rp 150 miliar. Hal itu dilakukan nyampaikan agar BUMN gula bisa
pabrik.
Pada kesempatan tersebut, Dirut dengan memanjakan petani melalui menjadi ninja gula dan bisa mendikte
harga pasar, sehingga pedagang bePTPN X Ir Subiyono, MMA, mema- jaminan rendemen minimal.
Sementara itu, Dirut PTPN XIV, sar yang dikenal dengan sebutan saparkan, bahwa dari sisi produksi terjadi kenaikan 5.000 ton menjadi 494 Budi Purnomo, berharap, agar tiga murai bisa dihapuskan.
Dalam kegiatan itu disampaikan
ribu ton dengan rendemen rata-rata PG yaitu Takalar, Bone dan Camming
yang sekarang dikelola PTPN X bisa juga penghargaan kepada karyawan
8,14%.
terbaik dari masing-masing BUMN
“Kinerja keuangan juga semakin berhasil dengan baik dan optimal.
“Meskipun sekarang masih meng- serta penghargaan dari Kementerian
positif, dari Rp 200 miliar di 2011
BUMN. PG dengan renmenjadi Rp 300 miliar
demen terbaik diraih
setelah pajak. Itu pun
PG Krebet Baru dengan
kami masih memiliki
rendemen 8,86.
sisa gula sebesar 34.000
Di posisi kedua diton yang jika bisa terjual
tempati PG Ngadirejo
semua keuntungan total
dengan rendemen 8,83%
PTPN X bisa mencapai
sekaligus menjadi PG
Rp 500 miliar,” ujarnya.
dengan laba terbesar di
Sisi efisiensi konsumantara PG BUMN gula
si bahan bakar terus
lainnya. Posisi berikutmenurun dari Rp 130
nya masih diraih PG
miliar pada 2008, turun
milik PTPN X yaitu PG
menjadi Rp 50 miliar
Modjopanggoong depada 2009. Itu pun terus
ngan rendemen 8,7%;
berkurang menjadi haPG Pesantren Baru denya Rp 30 miliar tahun
ngan rendemen 8,32
2010 dan Rp 8 miliar di
 Menteri BUMN, Dahlan Iskan dan Dirut PTPN X, Ir Subiyono, MMA.
dan PG Asem Bagus
tahun 2011, kemudian
foto: Dery ArDiAnsyAh
sebesar 8,29%. PTPN X,
di 2012 menjadi hanya
mendominasi prestasi
Rp 4 miliar.
Projek bioethanol yang berlokasi alami kerugian, namun di musim tahun ini. Sembilan PG di bawah
di Gempolkrep (Kab Mojokerto), tanam, 2012-2013 ini kami harap bisa PTPN X semuanya masuk prestasi
dengan investasi Rp 470 miliar ditar- untung, sehingga bisa berdampak papan atas.
Selain itu diserahkan juga penggetkan bisa beroperasi pada Juni 2013 positif juga kepada PTPN XIV agar
mendatang. Dalam kesempatan ini bisa mengelola sawit dan karet dengan hargaan untuk Pabrik Gula Ramah
Lingkungan yang diraih PG Bunga
Subiyono juga menjanjikan akan me- baik secara bertahap,” harapnya.
Sedangkan Dirut PT RNI, Ismed Mayang, PG terbaik dari 10 PG terrealisasikan bonus untuk SDM yang
Hasan Putro, dengan menggebu men- sulit yaitu PG Tersana Baru serta PG
memang berprestasi.
Pemaparan dilanjutkan oleh Dirut jelaskan jika di 2011 laba perusahaan bebas supresi energi yang diraih PG
PTPN XI, Drs Andi Punoko, Ak, yang hanya Rp 55 miliar, sekarang tercatat Ngadirejo, Redjo Agung, PG Candi
dengan bangga menyatakan, jika Rp 310 miliar dan masih memiliki Baru dan PG Jati Tujuh.
SAP Jayanti
dulunya PTPN XI termasuk satu di simpanan 50.000 ton yang akan dijual

PeNGhARGAAN kemeNTeRiAN bumN

PG dengan Rendemen Terbaik (5 Besar)
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PG RAmAh LiNGkuNGAN
 PG Bunga Mayang

No

Nama PG

Rendemen

keterangan

PG TeRbAik DARi 10 PG TeRSuLiT

1.
2.
3.
4.
5.

PG Krebet Baru
PG Ngadirejo
PG Modjopanggoong
PG Pesantren Baru
PG Asem Bagus

8,86 %
8,83 %
8,7 %
8,32 %
8,29 %

Peraih laba terbesar
-

 PG Tersana Baru
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PG bebAS SuPLeSi eNeRGi
 PG Ngadirejo
 PG Rejo Agung
 PG Candi Baru
 PG Jati Tujuh
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PG KremboonG PeDUli linGKUnGAn

’Pohon, Kau
Hijaukan
Lingkunganku’
PAGI itu, Sabtu (22/12/2012), suasana
berbeda tampak di PG Kremboong,
Sidoarjo. Berbondong-bondong karyawan
PG Kremboong pergi ke lokasi tepat di
belakang pabrik, yaitu sungai Kanal di Desa
Krembung, untuk melakukan penanaman
pohon bersama sekaligus penaburan bibit ikan
di sungai tersebut.
Kali ini, pihaknya memberikan 2.000
Ia menambahkan, PTPN X secara terus
acara yang bertajuk ’Pohon Kau Hijau
kan Lingkunganku’ itu merupakan rentet menerus telah menanam 100.000 pohon bibit ikan seperti ikan rengkik, jendil,
an bentuk kepedulian yang dilakukan di selama tiga tahun sejak 2010. Tahun lalu bader, dan lele pada masyarakat untuk
beberapa unit usaha milik PT Perkebunan PTPN X menanam 33.000 pohon di sekitar ditebar ke sungai. Kecuali itu juga 1.500
Nusantara X (Persero). Tujuannya, melak pabrik gula dan kawasan Jembatan Sura pohon buahbuahan seperti rambutan,
sanakan program peningkatan kualitas madu, sisi Madura. Tahun ini menanam belimbing bangkok dan juga jambu, yang
tersebar di beberapa wilayah di sekitar PG
20.000 pohon.
lingkungan hidup.
Kremboong.
Dukungan tersebut merupakan
Sementara itu Camat Kecamat
wujud peningkatan kualitas ling
an Krembung, Drs Akhmad Iwan
kungan hidup yang dimaksudkan
Jauhari, mengungkapkan, kegiatan
sebagai upaya kelanjutan lingkung
kepedulian lingkungan yang di
an yang kembali ke alam demi masa
lakukan PTPN X, dalam hal ini unit
depan generasi.
usaha PG Kremboong, merupakan
Tak tanggung tanggung PTPN
bentuk kepedulian dan penyadaran
X dalam aksi CSR (Corporate Social
masyarakat untuk lebih peduli ter
Responsibility) kali ini menanam
hadap lingkungan.
1.000 bibit pohon mangga dan 1.500
“Kami sangat berterimakasih
bibit pohon mahoni di sekitar PG
pada PTPN X dan PG Kremboong
Kremboong, dan 2.000 bibit ikan
atas kepedulian lingkungan yang
yang siap ditebar.
dilakukan di wilayah Krembung.
Kepala Bidang Program Kemitra
Kami berharap banyak manfaat
an dan Bina Lingkungan (PKBL)
 Tekad PTPN X peduli lingkungan dilakukan salah satu
unit usahanya, PG Kremboong, melalui program CSR.
yang didapat masyarakat, terutama
PTPN X, Wasis Pramono, meng
foto: Dery ArDiAnsyAh
untuk anak cucu kita nanti, khusus
ungkapkan, kegiatan ini dilakukan
Sebagian dari 20.000 pohon itu ditanam nya di bidang lingkungan,” ujar Camat
untuk melaksanakan program peningka
tan kualitas lingkungan hidup. Selain itu di kawasan PG Kremboong, termasuk Krembung.
Perlu diketahui PG Kremboong pada
sebagai upaya menjaga kelanjutan ling yang dilakukan ini. “Kami juga menanam
kungan yang juga bermanfaat bagi proses bibit pohon di PG Toelangan dan Watoe musim giling tahun 2012 berhasil mem
toelis. Kemudian di areal PG Gempolkrep, roduksi 20.039 ton gula, meningkat 7,94
bisnis perusahaan.
Ia mengatakan, semakin perusahaan Mojokerto, 2.500 pohon. Sisanya untuk persen dibanding tahun 2011, sekitar
peka terhadap lingkungan, semakin positif memenuhi komitmen penanaman 100.000 18.584 ton. Rendemen (kadar gula dalam
dampaknya bagi perusahaan bersangkut pohon, kami akan melaksanakannya pada tebu) mencapai 7,95 persen, tercatat seba
gai rendemen tertinggi ke12 di antara PG
an, apalagi bagi perusahaan berbasis ha 2013,” tuturnya.
Sedangkan di tempat yang sama, Admi PG yang ada di Indonesia.
sil alam seperti PTPN X. “Keberlanjutan
Luas lahan tebu yang dibina PG Krem
lingkungan merupakan tanggung jawab nistratur PG Kremboong, Sumartono, meng
bersama. Karena itulah PTPN X secara ak ungkapkan, kegiatan penanaman pohon boong mencapai 3.365 hektar. Tahun 2012
tif merespons tantangan perubahan iklim dan penebaran bibit ikan itu pada dasarnya PG Kremboong menggiling 252.426 ton
dengan terus berupaya menjaga lingkung merupakan acara rutin tahunan untuk men tebu. Kapasitas giling PG tersebut mencapai
an, termasuk dengan penanaman pohon jaga kelestarian lingkungan, khususnya ke sekitar 1.500 ton tebu per hari (TCD). 
Sekar Arum
seimbangan ekosistem sungai.
secara rutin,” ujar Wasis.
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Ajak Jurnalis

Mengenal Industri Gula
EksistEnsi industri pergulaan di
Jawa Timur telah berusia ratusan ta
hun. Namun, belum banyak para jurna
lis maupun masyarakat memahami dan
mengetahui keberadaan, serta kondisi
dan perkembangannya.
Berkaitan dengan hal itu dan demi
memasyarakatkan industri gula, PT Per
kebunan Nusantara X (Persero) meng
gelar media gathering dengan meng
gundang 20 media massa di Surabaya,
baik media cetak maupun elektronik.
Kepada para jurnalis tersebut, Direk
tur Utama PTPN X, Ir Subiyono, MMA,
mengatakan, pada tahun 1998, luas are
al tebu di Jawa Timur mencapai 198
ribu hektar, namun jumlah itu menurun
pada 2000 menjadi 140 ribu hektar.
Penurunan minat petani menanam
tebu karena tebu dinilai kurang bisa
memberikan nilai tambah, sehingga
komoditas tebu kalah bersaing dengan
komoditas lain yang dinilai lebih mem
berikan nilai tambah.
Impor gula di Indonesia terjadi sejak
awal 1990 dan terus meningkat dari ta
hun ke tahun. Pada tahun 2001, impor
gula meningkat menjadi 1,5 juta ton
atau sekitar 50 persen dari kebutuhan
dalam negeri. Angka ketergantungan
impor telah mencapai 47 persen/tahun
selama periode 1998 hingga 2002.
“Pada saat itu, pabrik gula di Jawa
Timur hampir kolaps karena meng
hadapi masalah besar,” ungkap Subi
yono pada acara ‘Media Gathering PTPN
X Better Environment for Many, Better
Achievement for Company’ di Hotel Inna
Simpang, Surabaya.
Subiyono mengungkapkan, saat itu
produksi gula dari 31 pabrik di Jawa
Timur, hanya 65 ton tebu/ha dengan
rendemen di bawah 7% dan produktivi
tas gula hablur berkisar antara 4,5 ton/
hektar.
Banyak faktor yang memengaru
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hi kondisi saat itu, baik dari segi on
farm maupun off farm. Dari sisi on farm,
banyak tebu yang sudah lebih dari tiga
kali keprasan dan tidak ada penanaman
tebu baru karena petani kesulitan men
dapatkan bibit.
Sedang dari sisi off farm, ketidak
efisienan PG-PG BUMN, yang ditun
jukkan oleh beberapa indikator efisiensi
teknis yang berada di bawah angka
efisiensi normal.
“Indonesia ada 62 PG BUMN dengan
total kapasitas 205.000 TCD. Bila rata
rata rendemen mencapai lebih dari 8,5
persen, seharusnya program swasem
bada gula tahun 2014 bisa tercapai,”
ungkapnya.
Ia menyebutkan, produksi gula na
sional pada 2011 hanya 2,2 juta ton
dan produksi gula nasional tahun 2012
mencapai 2,7 juta ton. Sedang total ke
butuhan gula nasional 5.700.264 ton
pada 2014 yang terdiri atas Gula Kristal
Putih (GKP) konsumsi 2.956.259 ton
dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) indus
tri 2.744.005 ton.
Pada 2012, produksi gula PTPN X
mencapai 494.616 ton atau sekitar 19%
dari total produksi seluruh pabrik gula
sebanyak 2,57 juta ton. Dibandingkan
produksi tahun sebelumnya sebesar
446.926 ton, produksi tahun 2012 me
ningkat sebesar sepuluh persen.
TeraPkaN eDO
Tahun 2013, perusahaan menarget
kan produksi meningkat menjadi 538.
000 ton. “Kami melakukan optimalisasi
kapasitas giling dan menerapkan strate
gi EDO (Efisiensi, Diversifikasi, dan
Optimalisasi) untuk mencapai kinerja
optimal,” kata mantan Kepala Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Timur ini.
Dicontohkan, efisiensi dari sisi offfarm dilakukan PTPN X dengan menyu
sun road map revitalisasi mesin pabrik
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dengan tiga sasaran utama. Pertama,
mengurangi konsumsi bahan bakar dan
energi.
Pada tahun 2008, kebutuhan bahan
bakar mencapai Rp 52 miliar, tahun
2010 hanya sebesar Rp 30 miliar, menu
run pada 2011 yang hanya Rp 8 miliar.
“Tahun 2012 anggaran residu dan ba
han bakar hanya sebesar Rp 4 miliar.
Ke depan kami akan zero residu,” ung
kapnya.
PTPN X tidak mengarahkan ke pe
nambahan kapasitas gilling, namun
lebih kepada pengoptimalan kapasitas
giling setiap PG. Optimalisasi kapasitas
giling tersebut dilakukan dengan per
siapan mesin sebelum memasuki masa
giling. Sehingga, kemungkinan terjadi
nya kerusakan dan jam berhenti bisa
diminimalisir serta suplai bahan baku
cukup dan berkualitas.
“Kami juga melakukan desertifika
si produk, yang dalam waktu dekat
adalah biethanol dan cogeneration,”
ujar dia. Desertifikasi produk, sam
bung Subiyono, tidak lain merupakan
upaya perusahaan untuk terus hidup
dan bersaing di dunia bisnis masa
depan. Dengan adanya desertifikasi
produk, diharapkan perusahaan tetap
eksis meskipun harga gula tidak lagi
bisa memberikan keuntungan bagi pe
rusahaan.
Usai mendengar pemaparan Subi
yono, para jurnalis diajak melihat salah
satu pabrik yang sudah berusia lebih
dari 100 tahun, tetapi tetap berproduk
si. Bahkan bisa membukukan laba pada
tahun 2012.
Selama sekitar dua jam, para jurnalis
mendapatkan pemaparan dari Admin
istratur PG Toelangan, Ir H Gunawan
Budiarto, mengenai kondisi dan per
kembangan pabrik gula yang ada di
daerah Sidoarjo itu.
Siska Prestiwati
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Gelar Lomba Karya Tulis dan Penyiaran
Demi memasyarakatkan pengetahuan
tentang industri gula di dalam negeri, PT
Perkebunan Nusantara X (Persero) menggelar lomba karya tulis dan penyiaran. Diharapkan melalui lomba, masyarakat indonesia khususnya Jawa Timur, bangga
memiliki industri gula yang sudah lebih
dari seabad.
Kepala Humas PTPN X, Sjamsul Basuki
Joedho, mengatakan, lomba
karya tulis dan penyiar-

an bertujuan mengenalkan industri gula kepada masyarakat umum dan rekan media.
Selama ini, kata dia, gula menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, masyarakat kurang mengenal bagaimana peranan
pabrik gula yang ada di indonesia dalam memenuhi kebutuhan gula. “Lomba karya tulis
dan penyiaran, kami bagi dalam tiga kategori,” ungkap pria yang akrab disapa Basuki.
Dikatakan, ketiga kategori itu adalah
kategori wartawan media cetak atau online, kategori wartawan radio dan kategori
umum. Setiap peserta boleh mengirimkan maksimal tiga karya dan karya yang
dilombakan merupakan karya asli bukan
saduran atau terjemahan.
ia menuturkan, karya tulis yang dilombakan harus dimuat di media, atau di
blog atau di note facebook masing-masing
peserta, pada 1 Juli 2012 hingga 31 Januari
2013.
Karya diterima paling lambat 1 Februari

2013 dan bisa dikirim ke Jl Jembatan merah 3–11 Surabaya atau di lomba.ptpn10@
gmail.com dan contact@ptpn10.com, dilampiri identitas seperti KTP atau Sim.
Khusus untuk insan pers harus melampirkan fotocopi kartu pers.
“Total hadiah yang disiapkan adalah Rp
52,5 juta,” kata dia. Rincian, untuk kategori media cetak atau online juara pertama
sebesar Rp 10 juta, juara kedua Rp 7 juta,
juara ketiga Rp 5 juta dan untuk empat
juara harapan masing-masing sebesar Rp
1 juta.
Untuk kategori radio, juara pertama
mendapatkan hadiah Rp 4 juta dan juara
kedua sebesar Rp 2 juta. Sedang untuk kategori umum, juara pertama mendapatkan
hadiah Rp 8 juta, juara kedua sebesar Rp 5
juta, juara ketiga sebesar Rp 3,5 juta dan
untuk empat orang juara harapan masingmasing mendapatkan Rp 1 juta. 
Siska Prestiwati

LOMBA KARYA TULIS INTERNAL PTPN-X(PERSERO)
TEMA LOMBA
1. PERAN PABRIK GULA MENUJU SUGARCANE BASED INDUSTRY
Konsep dari sisi on farm, off farm, non farm, dukungan stakeholder
yang diharapkan
2. PABRIK GULA PTPN X SIAP BERSAING DI PASAR GLOBAL
Strategi meraih penghargaan dan pengakuan bertaraf internasional
(ISO, HACCP, MBCfPE dll)
3. PERAN KINERJA DAN CSR RUMAH SAKIT DALAM PENINGKATAN
KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT
Kontribusi, komposisi dan kompetensi dokter spesialis,
kelengkapan fasilitas
4. RUMAH SAKIT SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN:
MENYONGSONG MASA DEPAN BARU
Upaya peningkatan kinerja, profit margin dan daya saing
5. POSITIONING TEMBAKAU DI ERA GLOBAL
Upaya menyiasati RUU Tembakau dan sentimen negatif
terhadap eksistensi usaha tembakau
6. DIVERSIFIKASI PRODUK TEMBAKAU
Ragam produk olahan tembakau selain rokok dan cerutu
baik yang berupa hasil penelitian maupun konsep/ide

keluarganya, baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri.
 Tulisan yang dilombakan harus sudah dimuat di blog pada periode 1
Januari 2012 – 28 Februari 2013.
 Peserta wajib membagi tulisan atau link dari alamat blog yang berisi
tulisan ke sosial media seperti Facebook atau Twitter.
 Karya tulis yang dilombakan harus asli, bukan saduran, dan bukan
terjemahan.
 Panjang tulisan minimal 700 kata.
 Karya tulis dikerjakan secara individu.
 Setiap peserta hanya boleh mengirimkan maksimal tiga karya tulis.
 Seluruh karya tulis yang masuk bisa dipergunakan untuk kepentingan
PTPN X dengan tetap mencantumkan sumbernya.
 Naskah wajib dikirimkan dalam bentuk hard copy ke alamat panitia dan
soft copy melalui surat elektronik (e-mail).
 Link di blog yang memuat tulisan peserta wajib disertakan dalam
pengiriman.
 Pengiriman naskah wajib dilampiri identitas yang berlaku (KTP/SIM/
Paspor).
 Naskah diterima paling lambat
1 Maret 2013 (cap pos).

PERSYARATAN
 Naskah yang dilombakan berbentuk tulisan essay dengan gaya bahasa
ilmiah-populer.
 Peserta lomba adalah karyawan/karyawati PTPN X (Persero) beserta

Juara I : Rp 8 juta
Juara II : Rp 6 juta
Juara III : Rp 4 juta
Lima juara harapan masing-masing Rp 1 juta
Pajak hadiah ditanggung pemenang
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pElatihan satpam

Seragamkan Standar
Sekuriti Perusahaan
peran satuan pengaman atau satpam tak bisa dianggap remeh
bagi sebuah instansi atau perusahaan. keberadaannya tetap
dinilai penting dan merupakan salah satu bagian yang berandil
dalam sukses perusahaan yang bersangkutan.
Berkaitan dengan itu, PT Perkebun
an Nusantara X (Persero) menggelar
pelatihan Satpam untuk meningkatkan
kemampuan para tenaga penjaga ke
amanan agar memenuhi standar yang
ditetapkan pemerintah.
Direktur Sumber Daya Manusia
(SDM) dan Umum, Ir. Djoko Santoso,
mengatakan, perusahaan sangat memer
cayai para peserta pelatihan Satpam da
lam menjaga keamanan perusahaan.
“Tentu sangat berat berpisah dengan
keluarga selama dua minggu. Saya me
lihat tidurnya berkumpul jadi satu,
semacam di barak. Hal ini dimaksud
kan agar para Satpam ini saling menge
nal dan saling berinteraksi,” kata Djoko

pada upacara pelatihan Satpam bertitel
‘Dengan Pelatihan Kita Tingkatkan Pro
fesionalisme TugasTugas Satpam’, di
Pacet, Mojokerto, 29 Desember 2012.
Mantan Sekretaris Perusahaan ini me
nambahkan, selama ini mungkin para
peserta kurang saling mengenal satu
dengan yang lain. Sebab, mereka hanya
fokus hanya mengamankan unit kerja
masingmasing. “Dengan berinteraksi
selama pelatihan, diharapkan para te
naga keamanan ini bisa saling bertukar
informasi,” ungkap dia.
Dikatakan, dari 70 orang peserta
mungkin sebagian belum pernah menda
patkan pelatihan. Pelatihan dibagi men
jadi dua metode, yaitu teori dan praktik

dengan komposisi 30 persen teori dan 70
persen praktik.
“Mungkin teori yang diajarkan di
kelas sangat membosankan, tapi itu sa
ngat penting. Karena tanpa teori, kita ti
dak akan tahu bagaimana Standard Oper
ating Procedure (SOP) Satpam,” kata dia.
Dengan pelatihan ini, sambung Djoko,
harapan manajemen adalah adanya stan
dar kemampuan masingmasing Satpam
terhadap keamanan di masingmasing
unit sama dan seragam.
Semua tugas keamanan di semua
unit tidak boleh ada perbedaan. Misal
nya bagaimana tata cara menerima
tamu, bagaimana cara menangani gang
guan keamanan, bagaimana bila terjadi
musibah kebakaran karena yang menge
tahui pertama adalah Satpam.
“Semua ini dilakukan dalam rangka
meningkatkan profesionalisme perusaha
an. Karena Satpam adalah garda terde
pan keamanan perusahaan,” tegasnya.
Seperti diketahui, lanjut Djoko, unit

foto: Dery ArDiAnsyAh
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 Penutupan pelatihan Satuan Pengaman diwarnai
joget bersama di Pacet, Mojokerto.

kronika

usaha PTPN X sangat banyak dan terse Manajemen Pengamanan.
Kecuali itu, pengetahuan pertolong
bar di manamana. Semua aset perusa
“Latar belakang pelatihan ini adalah an pertama pada gawat darurat serta
haan harus dijaga keamanannya. Pihak masih banyak tenaga satuan pengaman pengetahuan intel dasar dan negosiasi.
nya sangat yakin meskipun pelatihan ini di unit PTPN X yang belum mengenyam Sedang untuk praktik meliputi penggu
lebih singkat dari seharusnya dua ming pendidikan kesatpaman. Dari total Sat naan tongkat, borgol, keterampilan baris
gu, namun dengan jadwal yang cukup pam sebanyak 650 orang yang telah berbaris, pengaturan lalu lintas, serta be
efektif, pelatihan ini akan bermanfaat.
mengikuti pelatihan 350 orang,” kata ladiri Polri.
“Harapan kami, pengorbanan bapak dia.
“Pelatihan ini harus diteruskan dan
bapak selama dua minggu berpisah de
Tujuan pelatihan ini tidak lain agar semua Satpam harus pernah merasakan
ngan keluarga bisa membawa dampak para Satpam PTPN X mengerti tugastu nya. Meskipun sudah pernah, Satpam
luar biasa. Nantinya juga
perlu merefresh ilmu kesat
bisa diterapkan dalam
paman serta bisa mengup
”Latar belakang pelatihan ini adalah masih grade pengetahuan mere
menjalankan tugas untuk
banyak tenaga satuan pengaman di unit
menjaga keamanan perusa
ka tentang penjagaan kea
haan,” tutur dia.
PTPN X yang belum mengenyam pendidikan manan perusahaan,” ujar
Di tempat yang sama,
nya.
kesatpaman. Dari total Satpam sebanyak
Perwira Keamanan PTPN
Di bawah guyuran hu
650 orang yang telah mengikuti pelatihan
X, AKBP Drs Dwi Purwan
jan, saat penutupan pela
350 orang,”
to, SH, MSi, mengungkap
tihan, ke70 peserta juga
kan, pelatihan ini diikuti
unjuk kebolehan tentang
70 peserta sejak 17 Desember hingga 29 gas pokoknya. Selama dua minggu, para keterampilan mereka dalam baris berba
Desember 2012 di Wisma PTPN X yang peserta mendapatkan pelajaran tentang ris. Juga cara menggunakan tongkat dan
berlokasi di Pacet.
tugas Satpam. Pelajaran teori yang dibe borgol serta kepiawaian para Satpam da
Dengan menggandeng pihak Polres rikan adalah tugas pokok fungsi satpam, lam menguasai seni beladiri yang dibu
Kabupaten Mojokerto, diharapkan PTPN pembinaan keamanan dan ketertiban tuhkan untuk menunjang tugas sebagai
X akan memiliki Satpam berkualitas dan masyarakat, antisipasi teror bom, antisi penjaga keamanan.
yang sesuai dengan Peraturan Kapolri pasi terjadinya kebakaran, cara membuat
Siska Prestiwati
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem laporan KUHP.
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foto: Dery Ardiansyah

 Pemprov Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM melakukan
studi banding ke PTPN X.

Pemprov Riau
Apresiasi PKBL PTPN X
Sukses Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) PT Perkebunan Nu
santara X (Persero) dalam memberdaya
kan masyarakat sekitar, mendapat apre
siasi dari pihak lain, salah satunya adalah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Setidaknya ada 21 orang yang terga
bung dalam rombongan Pemprov Riau
melakukan studi banding. Selain studi
banding, mereka juga melakukan shar
ing pengalaman dan memelajari lebih da
lam bagaimana kebijakan PKBL PTPN X,
sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang BUMN dan Peraturan Men
teri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007.
Sekretaris Perusahaan PTPN X, M
Cholidi, saat menyambut rombongan,
mengungkapkan rasa gembira yang luar
biasa karena PTPN X dipilih sebagai tem
pat studi banding Pemprov Riau yang
dalam hal ini diwakili Dinas Koperasi
dan UKM Riau.
Diharapkan nantinya penerapan
PKBL di PTPN X bisa menjadi contoh
bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam
pembinaan terhadap masyarakat yang
membutuhkan.
“Kami ucapkan selamat datang dan
terima kasih sebesar-besarnya, karena
berkenan menyempatkan waktu untuk
melakukan studi banding terkait PKBL
di PTPN X,” kata Cholidi, saat membuka
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acara Studi Banding Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Riau tentang Penerapan
PKBL PTPN X, Kamis (29/11/2012), di
hall Kantor Direksi PTPN X.
Dalam paparannya Kepala Bidang
PKBL PTPN X, Wasis Pramono, meng
ungkapkan, setiap daerah memiliki po
tensi yang bisa dikembangkan untuk
kemajuan daerah bersangkutan.
Dikatakan, sistem PKBL di PTPN X
bukan hanya mengucurkan dana kepada
masyarakat yang membutuhkan, namun
lebih kepada pelatihan dan peningkat
an skill warga yang membutuhkan. Ha
rapannya, kelak mereka mampu bersa
ing dan juga sebagai modal usaha.
“Kami berusaha merangkul masyara
kat dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) setempat, untuk menggali potensi
yang ada di daerah tersebut,” ungkap
Wasis.
Ia menambahkan, beberapa kegiatan
PKBL telah dilakukan di daerah wilayah
kerja PTPN X, salah satunya adalah
kegiatan membangun desa. Seperti di
sebuah desa di Kabupaten Kediri, yang
pertumbuhan ekonominya lamban.
Namun, geliat pertumbuhan ekonomi
akan tampak ketika kebutuhan akan air
bersih terpenuhi. “Di Desa Banyakan,
Kediri, mereka butuh air bersih. Begitu
kebutuhan itu terpenuhi, mereka mu
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lai mengembangkan ternak sapi, kam
bing dan ayam. Selama ini kegiatan itu
kurang bisa tumbuh karena pasokan air
yang kurang,” ujarnya.
Selain kegiatan membangun desa,
sambung dia, banyak pelatihan-pelatih
an kewirausahaan yang sudah dilakukan
PTPN X. Bahkan, selama 2012, sebanyak
Rp 400 miliar dikucurkan untuk Usaha
Kecil Menengah (UKM).
Dari pihak Pemprov Riau, melalui
Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Raja
Indra Bangsawan, menyatakan terima
kasih atas kesediaan menerima dan
memberi info serta sharing pengalaman
yang telah dipaparkan pihak PTPN X.
“Kami mendapatkan banyak ilmu
dan pengalaman dari studi banding ini.
Kami ucapkan terima kasih telah meneri
ma kunjungan kali ini, khususnya dalam
menyalurkan anggaran demi percepatan
pertumbuhan perekonomian nasional,”
ujar Raja Indra.
Rasa kagum atas keberhasilan kinerja
PTPN X tentang PKBL juga diutarakan
Zulkarnaen, Kepala Dinas Koperasi,
Industri dan Perdagangan Kabupaten
Rukan Hulu, Riau. Menurutnya, koor
dinasi PKBL PTPN X sangat bagus, ter
bukti PKBL dijadikan divisi tersendiri di
PTPN X.
“Ini patut dicontoh karena di be
berapa instansi, PKBL dijadikan satu
dengan divisi lain, tapi untuk PTPN
X sudah dibuatkan divisi sendiri. Ini
membuat penanganan terhadap PKBL
jauh lebih maksimal dan fokus,” ujar
Zulkarnaen.
Sekar Arum
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Pisah Sambut Komisaris Utama PTPN X

Harus Tetap Jadi ’Leader’ BUMN Gula
Menjabat sebagai Komisaris Uta- dari tahun 2011 lalu sebesar 446.926 ton. di sini. Ke depan saya berharap agar
ma selama setahun di PT Perkebunan Produksi tahun 2012 meningkat sepu- PTPN X tetap menjadi leader BUMN
perkebunan gula di Indonesia,” kata
Nusantara X (Persero), memberi ke- luh persen menjadi 494.616 ton.
Produktivitas tebu mengalami ke Sjafrie.
san sangat mendalam bagi Letjen TNI
Ia menambahkan, yang patut di
naikan. Dengan lahan tebu seluas
(Purn) Sjafrie Sjamsoedin.
Dalam acara Pisah Sambut Komisa- 72.125 hektar dapat menghasilkan 84,2 banggakan dari PTPN X adalah soliris PTPN X dari Letjen (Purn) Sjafrie ton tebu per hektar dengan rendemen daritas manajemen yang tinggi, dari
Sjamsoedin kepada Prof. Dr. Ir. H. Rudi (kadar gula dalam tebu) 8,14 persen. tingkatan direksi hingga sampai ke level
Wibowo, MS yang diadakan di Hall “Untuk produksi tahun depan (2013), bawah, dalam hal ini operator. Melalui
Kantor Direksi PTPN X, 27 Desember kami menargetkan produksi gula PTPN kerjasama yang baik dari level atas hing2012, suasana haru dan penuh keakra- X meningkat menjadi 538.000 ton. Salah ga bawah, kinerja maupun produksi
pasti bakal meningkat.
ban menyelimuti acara yang
“Saya berharap ke depan
digelar mulai pukul 15.00
PTPN X bisa menjadi penjuru
WIB itu.
BUMN gula di Indonesia.
Sebagai pembuka, Direktur
Kecuali itu tiga pabrik gula
Utama PTPN X, Ir. Subiyono,
PTPN X di Sulawesi SelaMMA, mengungkapkan rasa
tan, yakni PG Takalar, Bone,
terima kasih yang sebesardan Camming, bisa menjadi
besarnya atas dedikasi, dusentral industri gula untuk
kungan serta motivasi tiada
kawasan Indonesia Bagian
henti yang diberikan KomisaTimur,” tutur Wakil Menteri
ris Utama, Sjafrie Sjamsoedin,
Pertahanan RI itu.
kepada jajaran direksi dalam
Sejauh ini ia telah berkeli
membawa PTPN X ke arah
ling ke 11 pabrik milik PTPN
yang jauh lebih baik.
X yang ada di Jawa dan tiga
“Kami atas nama seluruh
pabrik gula yang ada di Sukeluarga besar PTPN X menglawesi Selatan. Itu adalah hal
ucapkan terima kasih yang
baru yang membuatnya basebesar-besarnya pada Bapak
hagia.
Sjafrie Sjamsoedin atas bim
Sedangkan Komisaris Uta
bingannya selama ini. Kami
ma PTPN X yang baru, Prof.
berharap bimbingannya tiDr. Ir. H. Rudi Wibowo, MS,
dak hanya berhenti sampai di
mengatakan, siap melanjutsini, tapi juga ke depan dalam
 Dirut PTPN X, Ir Subiyono, MMA, dan
Sjafrie Sjamsoedin, mantan Komisaris Utama.
kan visi, amanat, ide serta
membawa PTPN X jauh lebih
kinerja yang selama ini ditebaik lagi,” ujarnya.
foto: Dery Ardiansyah
rapkan Sjafrie Sjamsoedin.
Subiyono menambahkan,
“Pak Sjafrie, kami siap melanjutkan
Sjafrie merupakan sosok yang visioner satu caranya dengan melakukan opti
dan memunyai integritas tinggi. Dalam malisasi kapasitas giling baik dari sisi on cita-cita Anda menjadikan PTPN X sebagai leader BUMN gula di Indonesia.
kepemimpinannya PTPN X mampu farm dan off farm,” ujar Subiyono.
Sementara itu Sjafrie Sjamsoedin, Lebih dari itu kami siap mengangkat
bertengger menjadi BUMN gula nomor
mengungkapkan, bahwa kebahagiaan tiga pabrik gula di Sulawesi Selatan
satu di Indonesia.
Terbukti, lanjutnya, pada tahun 2012, terdalam dirasakannya karena pernah menjadi sentra industri gula di kawaPT Perkebunan Nusantara X (Persero) menjadi bagian dari keluarga besar san Indonesia Timur,” ujar Rudi.
Tentu saja hal tersebut bisa dicapai,
menjadi penghasil gula terbesar nasio- PTPN X.
“Saya yang notabene seorang praju- lanjut Rudi, melalui   dedikasi dan innal. Dengan jumlah produksi mencapai
494.616 ton atau sekitar 19% dari total rit, ketika menerima tugas negara untuk tegritas serta solidaritas yang tinggi
produksi pabrik gula domestik seba- mengabdi, ya harus dilakukan. Apa pun dari setiap karyawan demi membawa
itu bidangnya. Namun dengan menjadi PTPN X menjadi BUMN perkebunan
nyak 2,57 juta ton.
Untuk produksi tahun 2012 meng- Komisaris Utama PTPN X, saya mene gula nomor wahid di Indonesia.
Sekar Arum
alami peningkatan sekitar 10 persen mukan keluarga baru dan ilmu baru
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potensi

PG Bone

Optimalkan
Potensi HGU
foto: Dery ArDiAnsyAh

 Administratur PG Bone, Arief Djatmiko (kanan) dan
salah satu petani dengan latar belakang tanaman tebu.

Hamparan hijau luas terpampang.
Sepanjang mata memandang hanya
tampak tanaman tebu yang tumbuh
subur dan bagus. Lahan Hak Guna
Usaha (HGU) seluas 7.700 hektar yang
dikelola Pabrik Gula (PG) Bone, Sulsel,
merupakan modal utama.
Hal tersebut mengingat lahan tebu
di Jawa sudah semakin
menipis dan terdesak. Kecuali itu harus bersaing
tidak hanya dengan komoditi lainnya namun juga
dengan kebutuhan akan
perumahan yang kian meningkat.
Administratur PG Bone,
Arief Djatmiko, mengatakan HGU di PG Bone ada
dua jenis. Pertama tanah
jenis low land atau dataran
rendah dan up land atau
dataran tinggi. Masingmasing jenis tanah memerlukan treatment agar produktivitas
tinggi. “Untuk low land, saat ini kami
tengah membuat drainase kanal utama,” ungkap Arief, sambil menunjukkan sebuah drainase besar yang masih
dalam proses pengerjaan.
Mantan Administratur PG Toelan-
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gan ini menjelaskan, pihaknya akan
membangun drainase kanal utama
yang lebarnya 7 meter, lebar bawah 4
meter dan ke dalam 4,5 meter, dengan
panjang 2.500 meter. Tujuan dibangunnya drainase kanal utama ini untuk menurunkan air tangkis.
Dataran rendah atau low land, jelas

Arief, memiliki kandungan air tanah
yang cukup banyak. Tingginya kadar
air di dalam tanah kurang bagus untuk tanaman tebu. Untuk itu, pihaknya
mencoba untuk menurunkan air tanah
ke dalam drainase kanal utama agar
kandungan air di dalam tanah dapat
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berkurang.
“Ini kami lakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Sebab,
kandungan air sudah tidak terlalu
banyak dan tebu bisa tumbuh dengan
baik,” kata dia.
Pembangunan drainase kanal utama ini bisa mengairi 400 hektar serta
untuk menginjeksi kebutuhan air ke dalam pabrik
saat debit air di Sungai Lagusi sedikit. Biaya pembangunan yang dianggarkan
kurang lebih Rp 800 juta,
dan target pembangunan
diperkirakan selesai September 2013. “Ke depan
area ini kami jadikan sentral pembibitan,” ungkapnya.
Setelah melihat pembangunan drainase kanal utama yang berada di sebelah
utara PG Bone, tepatnya di
Desa Darampah, Kecamatan Kinang,
Arief mengajak tim PTPN X Mag mengunjungi lahan HGU yang berada di
dataran tinggi. “Pada dataran tinggi
atau up land, kami membuat embung
untuk menampung air. Sedikitnya
kami memiliki 32 embung,” ujarnya.

potensi

Perbaikan dan pengoptimalan on Rp 6,7 miliar,” kata Arief.
Arief menjelaskan 32 embung yang
Berdasarkan data, PG Bone mengada di up land atau kawasan bukit, farm dilakukan agar pada musim giling
fungsinya untuk pengairan. Air ber- bisa meningkatkan kinerja PG Bone. alami kerugian sebesar Rp 17 miliar
asal dari tadah hujan dan air resapan. Sesuai dengan Rencana Kerja dan Ang- pada 2006. Kerugian meningkat pada
Ini mengingat di Bone bila musim ke- garan Perusahaan (RKAP), target kap- 2007 sebesar Rp 26 miliar, dan tahun
2008 sebesar Rp 28 miliar. Kemumarau tiba maka tanah sangat
dian pada 2010 rugi sebesar Rp 7
kering dan tidak ada mata air.
”Agar mampu meningkatkan
miliar dan tahun 2011 lalu keru“Untuk satu embung bisa menperforma pabrik, selain
gian mencapai Rp 37 miliar. “Agar
gairi 200 hektar hingga 300 hekmelakukan perbaikan mesin,
mampu meningkatkan performa
tar. Memang bergantung besar
kami juga mengirim karyawan
pabrik, selain melakukan perbakecilnya embung,” ungkapnya.
studi banding ke PG-PG di Jawa.” ikan mesin, kami juga mengirim
karyawan studi banding ke PGHama Tikus DaN BaBi
PG di Jawa,” ungkapnya.
Selain membangun drainase
Pengiriman karyawan ke PG-PG
kanal utama dan embung, masalah asitas giling sebesar 20 ribu TCD.
Target produksi gula sebesar 10.270 di Jawa guna meningkatkan kualitas
utama dalam mengoptimalkan lahan
HGU adalah serangan hama tikus dan ton gula, target rendemen 6,3 persen dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab,
babi. Secara rutin dan intensif telah di- target laba sebesar Rp 1,8 miliar. “Tahun SDM merupakan kunci utama peninglakukan pemberantasan kedua hama ini, kami optimistis dapat memenuhi tar- katan kinerja perusahaan.
siska Prestiwati
get RKAP. Prognosa laba kami sebesar
itu.

CV. ANUGRAH

Office: Jl. Pirngadi 11a surabaya 60174. Jawa Timur - indonesia
Tlp: +6231 5344772, +6231 5345542 | Fax: +6231 5345698
email: cv_anugrahsby@yahoo.com

SPecialized fOr
indUStrieS eqUiPmentS
& needS
 Boiler reparation & retubing
 Procure, instalation &
overhoule steam turbine for
turbine alternator, Idf, Fdf, Bfwp,
Pumps, gearbox, etc.

Segenap Pimpinan dan Karyawan,
mengucapkan:

Selamat Natal 2012
Tahun Baru 2013

 Mechanical equipments job
& engineering
 Construction equipments job
& engineering
 Electrical equipments job
& engineering

equipments job & engineering
 Chemical supplies &
maintenance (resin DOW by USA,
cleaning evaporators, boiler,
water treatment plant, waste
water treatment Plant, etc.)
 Efficiency thread for boiler
& evaporators
 Inspections for boiler
equipments (inner side
tube, etc.)

suported by:

AquASCienCΣ

Gustaf Pumps
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Pt mitrAtAni DUA tUjUh

Pertahun Ekspor
5.600 Ton
Edamame
jePang dikenal sebagai salah satu
negara maju. Teknologi di berbagai
bidang mereka kuasai dengan bagus,
termasuk dalam teknologi pertanian.
Salah satunya adalah dalam hal per
tanian kedelai.
Negeri Matahari Terbit—sebutan
Jepangtak hanya canggih pada
teknologi mobil, yang banyak meng
uasai pasar dalam negeri. Kedelai
dari Jepang pun kini bisa dijumpai
di dalam negeri, termasuk di Jember.
Malah, sebagian petani sudah mem

budidayakan kedelai yang dikenal
dengan nama edamame itu. PT Mi
tratani Dua Tujuh, salah satu yang
ikut mengembangkannya sejak tahun
1995 lalu.
Prospek ke depan kedelai eda
mame tak mainmain. PT Mitratani
Dua Tujuh berpeluang memasok 50
persen edamame dari kebutuhan pa
sar di Jepang, yang per kapita sebesar
70.000 ton pertahun.
Edamame merupakan adaptasi bu
didaya kedelai dari daerah subtropis

ke daerah tropis. Proses pengolahan
sayuran segar beku, suatu metode
pengawetan produk segar tanpa ba
han kimia, tanpa mengurangi nutrisi
serta gizi yang terkandung di dalam
nya.
Selain itu tanaman tersebut meru
pakan tanaman semusim yang di
panen muda atau menjelang tua,
sekitar 65 hari setelah tanam. Yang
menarik dari tanaman edamame ada
lah paling lama empat jam setelah
dipetik harus diproses.

dafTar 18 caLON PEMBELI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agi Japan
Asia Foods
Fuji Corporation
HSH Frozen Foods
Kanematsu Corp
Kohyo Co. Ltd

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kohyo Holland
Life Foods
Misuzu Corp.
Multiearning
Oki Products
Submarine International

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Thai Delmair
Tokai Denpun
Toyo International
Toyota TS
TTC Singapore
Youngsun FF

LuaS PaNEN & PrOduKTIvITaS
(Sejak tahun 2007 hingga 2011)
Tahun

Luas Panen

2007
2008
2009
2010
2011

897
860
741
743
853

(dalam hektar)

Produktivitas
(ton per hektar)

2.862
3.890
4.285
4.659
5.538
foto: Dery ArDiAnsyAh

 Drs H Supomo, Ak, MM.
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Sehingga diperlukan pengaturan
tanam dan panen sedemikian rupa
agar panen harian sesuai dengan
kapasitas olah mesin pabrik pengo
lahan.
Direktur PT Mitratani Dua Tujuh,
Drs H Supomo, Ak, MM, mengung
kapkan, saat ini produksi edamame
dalam satu hektar tanam, terbagi
dalam beberapa grade atau kualitas
yakni, Edatsuki (edamame dalam
satu tangkai), SQ (Standard Qual
ity), SG (Second Grade) dan Muki
mame (edamame yang dikupas).
Tahun ini pihaknya telah mengek
spor edamame sebesar 5.600 ton.
“Produktivitas edamame dalam
kurun waktu lima tahun terakhir
mengalami peningkatan. Ini seiring
dengan terus dikembangkannya
sistem perwilayahan, pemilihan
pupuk, baik dosis dan waktu pemu
pukannya. Kemudian jarak tanam
dan yang tidak kalah penting ada
lah program pemurnian benih,” ujar
Supomo.
Pemurnian benih dilakukan
melalui program esensial benih se
hingga diperoleh hasil induk yang
memunyai kualitas yang sama de
ngan kualitas induk awal. Saat ini
varietas tanaman edamame ada dua
macam yakni KS3 dan R75.
Target ke depan, kata Supomo,
pihaknya menggenjot jumlah pro
duksi edamame yang diharapkan
bisa mencapai angka 6.000 ton per
tahun. “Saat ini ekspor ke Jepang
atau ke negara tujuan lainnya, setiap
bulan ratarata mencapai 20 kontai
ner perbulan (1 kontainer = 22 ton),”
ujar dia.
Supomo menerangkan, penyera
pan produksi edamame milik Mitra
Tani Dua Tujuh bukan hanya di ka
wasan Jepang, Amerika dan bebe
rapa negara lainnya di Asia. Namun
juga mulai diterima masyarakat di
Indonesia, antara lain Jakarta, Bali,
Bandung, Jogjakarta, Pekanbaru,
Batam, dan Banjarmasin.
Ia juga menginformasikan, saat ini
terdapat 18 calon pembeli yang telah
menanti hasil produksi edamame
PT Mitratani Dua Tujuh. “Mudah
mudahan ke depan akan lebih bagus
lagi,” ujar Supomo.
Sekar Arum

Manfaat dan
Khasiat Edamame

e

daMaMe? Tanaman ini bukanlah jenis tanaman kacang
kacangan, melainkan masuk ke dalam kategori sayuran (green
soybin vegetable). Di Jepang, negara asal kedelai tersebut,
edamame termasuk tanaman tropis dan dijadikan sebagai
sayuran serta camilan kesehatan.
Dulu kedelai rebus sering dianggap makanan murahan. Mereka yang
mengonsumsi makanan ini juga dianggap kurang modern. Padahal, kede
lai merupakan sumber protein, lemak, serat, dan antioksidan terbaik.
Meningkatnya pengetahuan gizi masyarakat, kini kedelai kembali
naik daun. Terlebih lagi sejak kepopuleran edamame (kedelai Jepang)
sebagai camilan.
Yang membedakan edamame dengan kedelai lain adalah bijinya lebih
besar, teksturnya halus, rasanya lebih manis, dan lebih mudah dicerna.
Mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan dikaitkan dengan
penguatan sistem imun tubuh dan mengurangi risiko kanker.
Isoflavon juga terbukti mengurangi risiko kanker prostat dan kanker
payudara, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah, dan
mengurangi gangguan saat menopause.
Kandungan protein di dalam edamame mencapai 36 persen, jauh
lebih tinggi dibanding kedelai matang. Panganan ini juga mengandung
minyak yang rendah. Dikombinasikan dengan kandungan proteinnya
yang tinggi, camilan ini sangat ideal untuk mereka yang ingin mencari
panganan rendah lemak, tetapi tinggi protein.
Edamame tidak mengandung kolesterol dan sedikit lemak jenuh. Ma
kanan ini juga kaya vitamin C dan B. Kandungan lainnya adalah mineral
penting seperti kalsium, zat besi, atau magnesium. Ia juga mengandung
vitamin K dan asam folat.
Setengah cangkir edamame mengandung empat gram serat. Kand
ungan serat diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan saluran cerna
hingga menurunkan kolesterol. Alasan lain mengasup edamame adalah
ia membuat perut terasa kenyang lebih lama.
Seperti diketahui, kedelai ini dikategorikan sebagai Healthy Food. Bah
kan di Amerika Serikat digunakan sebagai bahan baku produk kecan
tikan kulit serta wajah. Edamame mengandung berbagai zat berkhasiat
untuk kesehatan.
Edamame juga merupakan satusatunya sayuran yang mengandung
semua dari sembilan jenis asam amino esensial yang dapat menstabil
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kan kadar gula darah, meningkatkan metabolisme dan
kadar energi dan membantu membangun otot dan selsel
sistem imun.
Selain itu, edamame juga mengandung isoflavon,
beta karoten dan serat. Berikut ini beberapa khasiat dan
kegunaan edamame:

1. Mengatasi Intoleransi Laktosa

Air Susu Ibu (ASI) merupakan
minuman sekaligus makanan ter
baik dan alami untuk bayi, yang
paling bersih, bergizi, dan murah.
Namun, karena berbagai kendala
atau alasan, tidak sedikit kaum ibu
yang mencoba menggantikan ASI dengan susu sapi.
Kenyataannya banyak anak, terutama balita yang
alergi terhadap susu sapi. Responnya bisa berupa
mual, muntah, diare, dan gejala sakit perut lainnya. Ini
pertanda sistem pencernaan tidak mampu mencerna dan
menyerap laktosa (lemak susu) dengan baik.
Kondisi itu dikenal dengan istilah intoleransi laktosa
yang disebabkan terbatasnya enzyme lactase dalam tubuh,
yang berfungsi memecah laktosa menjadi glukosa dan
galaktosaa (monosakarida) agar lebih mudah dicerna
usus.
Sebagai alternatif, jus edamame bisa dijadikan peng
ganti susu sapi dan minuman pendamping ASI bagi
balita. Salah satu kelebihan susu kedelai dibandingkan
dengan susu sapi adalah, tidak adanya laktosa susu .
Khusus untuk balita, jus kedelai sebaiknya diberikan
setelah anak berumur di atas 2 tahun. Porsinya cukup
250 500 ml, atau 1 – 2 gelas perhari. Dua gelas susu kede
lai mampu menyuplai 30 % kebutuhan protein perhari
bagi balita. Susu kedelai dapat diberikan setelah atau
sebelum makan, tergantung kebiasaan dan selera anak.

2. Minuman untuk Penderita Autisme

Autisme adalah gangguan
perkembangan yang terjadi pada
masa anakanak, sehingga mem
buat seseorang tidak mampu
mengadakan interaksi sosial dan
seolaholah hidup dalam duni
anya sendiri. Autisme pada anakanak biasanya disebut
Autisme Infatil.
Penderita autisme sebaiknya tidak mengosumsi maka
nan yang mengandung kasein (protein susu) dan glutein
(protein tepung). Karena selain sulit dicerna, makanan
yang mengandung kedua jenis protein itu bisa menye
babkan gangguan fungsi otak. Jika dikonsumsi perilaku
penderita autisme akan menjadi lebih hiperaktif.
Bagi penderita autisme, susu sapi dapat diganti
dengan jus edamame. Dengan demikian, para penderita
autisme tetap memeroleh masukan protein, vitamin, dan
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mineral yang cukup. Apalagi jus edamame tidak meng
andung kasein dan glutein.

3. Minuman
untuk Vegetarian

Vegetarian adalah orang yang
menganut pola makan berpantang
daging, termasuk produk pangan
lainnya yang berasal dari hewan
seperti telur, susu serta hasil
olahannya. Namun kenyataannya
para vegetarian pun sangat membutuhkan sumber gizi
hewani yang merupakan sumber gizi tinggi bagi pertum
buhan dan perkembangan tubuh manusia.
Bagi vegetarian, susu kedelai dapat disajikan sebagai
minuman utama. Selain enak dan menyegarkan, nilai
gizinya tidak kalah dengan susu sapi. Susu kedelai
merupakan minuman sumber vitamin (B1, B2, B6, dan
provitamin A), sumber mineral (Kalsium, Magnesium,
Selenium, Fosfor), sumber karbohidrat, sumber protein,
dan sumber lemak.

4. Mengurangi Kadar
Kolesterol Darah

Di dalam tubuh kolesterol
akan bergabung dengan protein,
membentuk senyawa yang disebut
Lipoprotein, yang terdiri dari dua
jenis yaitu Low Density Lipoprotein
(LDL) dan High Density Lipoprotein

(HDL).
LDL dikenal sebagai kolesterol jahat, karena sering
memicu penumpukan plak kolesterol di dinding arteri.
Sementera HDL dikenal sebagai kolesterol baik, karena
berfungsi membersihkan kolesterol di dinding arteri dan
membawanya kembali ke hati tempat kolesterol dipecah
dan dikeluakan.
Susu kedelai mampu menghalau kolesterol jahat
(LDL), karena susu kedelai mengandung lesitin yang ber
sifat mengemulsi (melarutkan) kolesterol dalam darah.
Sehingga tidak ada lagi penyempitan dan penyumbatan.
Selain Lesitin, zat gizi lain yang dapat menggempur
kolesterol adalah Isoflavon yang berfungsi sebagai anti
oksidan dan mampu meningkatkan HDL. Penelitian oleh
America Heart Association menunjukkan konsumsi susu
kedelai selama tiga bulan mampu meningkatkan HDL
ratarata 4,7 %.

5. Mencegah Arteriosklerosis, Hipertensi,
Jantung Koroner, dan
Stroke.

Selain Lesitin dan Isoflavon,
susu kedelai juga mengandung
vitamin E (Tokoferol) yang juga
dapat membantu mencegah terja
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dinya penyakit jantung koroner dan stroke.
Vitamin E juga mampu mencegah teroksidasinya ko
lesterol LDL, sehingga tidak menimbulkan plak yang me
nyebabkan tersumbatnya pembuluh darah arteri. Kecuali
itu meremajakan kembali arteri yang sudah tua, sehingga
lebih elastis dan menghindari terjadinya arteriosklerosis
(pengerasan pembuluh darah).
Kandungan asam folat dan vitamin B6 dalam susu ke
delai juga dapat mencegah penyakit jantung. Untungnya
lagi susu kedelai mengandung mineral magnesium yang
mampu mengatur tekanan darah seseorang.

6. Mencegah
Diabetes Melitus

Diabetes melitus muncul karena
tubuh kekurangan insulin, yang
mengakibatkan kelainan metabo
lisme karbohidrat, protein, lemak,
air, dan elektrolit. Susu kedelai
yang mengandung asam amino
glisin dan asam amino arginin mampu menjaga keseim
bangan hormon insulin.
Selain itu, protein dalam susu kedelai lebih mudah
diterima organ ginjal dibandingkan dengan protein
hewani. Karena itu susu kedelai baik dikonsumsi oleh
penderita diabetes melitus.

7. Hambat
Menopause dan
Cegah Osteoporosis

Kendati proses alami, tak
sedikit kaum wanita merasa takut
dan khawatir menghadapi masa
menopause. Hal ini wajar karena
proses yang ditandai dengan
berhentinya siklus menstruasi itu kerap menimbulkan
gangguan psikis dan fisik, baik sebelum maupun setelah
memasukinya.
Berhentinya siklus haid pada wanita menopause
sangat dipengaruhi oleh Hormon Estrogen yang dipro
duksi oleh kelenjar ovarium. Karena itu terapi medis
yang biasa diberikan adalah Hormone Replacement Therapy
(HRT).
Meskipun cukup ampuh mengatasi beberapa sin
droma menopause; tetapi dalam jangka panjang bisa
menyebabkan gangguan kesehatan; antara lain Kanker
Payudara (33%), Stroke (49.1 %), Thromboemboli (125.3
%), dan Penyakit Jantug (34.4%) (Woman Health Initi
aive USA).
Salah satunya yang terbukti efektif mengatasi sindro
ma menopause adalah Isoflavon yang terkandung dalam
susu kedelai. Selain harganya murah, produknya juga
telah dikenal masyarakat. Mengonsumsi susu kedelai
secara teratur dapat memertahankan tulang tengkorak
dan tulang belakang. (Susan M.Potter –University of Il
lionis – USA)

8. Mencegah Migrain

Migrain dikenal juga dengan
sakit kepala sebelah yang beru
lang dan bersifat idiopatik (timbul
dengan sendirinya tanpa diketahui
penyebabnya). Kecuali itu bersifat
kambuhan.
Penyakit ini lebih banyak
menyerang wanita dibanding pria (3 : 1). Faktor utama
nya adalah adanya siklus hormonal pada wanita. Dengan
sifatnya yang idiopatik, migrain sangat berkaitan dengan
perubahan biokimiawi.
Mengonsumsi susu kedelai secara teratur dapat
mencegah dan meredakan migrain; terutama yang dis
ebabkan oleh defisiensi zat gizi. Hal ini disebabkan susu
kedelai merupakan sumber Vitamin BComplex (kecuali
B12), mineral (terutama Kalium), dan asam amino (teru
tama Lisin) dengan jumlah cukup tinggi.

9. Minuman
Antikanker

Pernah mendengar atau melihat
iklan susu yang mampu mence
gah kanker? Ya, susu itu adalah
Soymilk alias Susu Kedelai. Susu
kedelai merupakan salah satu
minuman kesehatan sumber
mineral, selenium, vitamin E, Isoflavon, dan asam amino
triptofan.
Untuk mengatasi paparan radikal bebas pemicu, kan
ker diperlukan zat atau senyawa yang berfungsi sebagai
antioksidan . Selain Selenium, antioksidan pada Susu
Kedelai adalah Vitamin E dan Genistein, yang secara
sinergis mampu menghalau kanker.

10. Mencegah
Penuaan Dini

Menjadi tua adalah sebuah
kepastian yang sebenarnya tidak
perlu ditakutkan. Salah satu cara
yang diyakini paling ampuh
menangkal penuaan dini adalah
dengan mengandalkan antiok
sidan yang bersumber dari makanan atau minuman.
Mengonsumsi makanan atau minuman sumber anti
oksidan merupakan pilihan bijak, sekaligus pilihan tepat
untuk mengatasi penuaan dini.
Antioksidan umumnya berasal dari golongan vitamin
dan mineral; di antaranya vitamin B, E, C, BetaKaroten,
Chromium, Selenium, Kalsium, Tembaga, Magnesium,
dan Isoflavon. Susu kedelai layak dimasukkan ke dalam
daftar menu diet, agar Anda tetap awet muda. Susu
kedelai mengandung berbagai zat senyawa antiaging
(menghambat penuaan dini). 
DbS, et Jatmiko
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POTENSI BESar
Wisata PG Toelangan

 Wajah depan PG Toelangan, Sidoarjo, harus lebih bernuansa pesona wisata.

jangan meremehkan potensi objek
wisata pabrik gula dengan mesin
mesin tua, gedunggedung lama
hingga proses pembuatan tebu men
jadi gula. Itulah yang direncanakan
PT Perkebunan Nusantara X (Per
sero), yakni menjadikan pabrik gula
(PG) Toelangan sebagai objek wisata
heritage.
Bahkan rencana tersebut ternya
ta juga mendapatkan perhatian dan
tanggapan positif dari praktisi wisa
ta. Salah satunya dari Ketua Dewan
Pariwisata (Depari) Jawa Timur, Yu
sak Anshori.
Ketika ditemui di kantornya, bebe
rapa waktu lalu, Yusak menuturkan,
pada dasarnya PG Toelangan memili
ki potensi wisata yang besar dan bisa
bersaing dengan objek objek wisata
lainnya di Jawa Timur. Dari data
yang dihimpun Dewan Pariwisata
Jawa Timur, terdapat 160 lebih objek
wisata yang belum tergarap secara
optimal.
“PG Toelangan memiliki potensi
besar, karena berada pada jalur yang
strategis. Posisinya di persimpangan
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membuat arus lalu lintas di seputar
pabrik gula buatan Belanda ini dile
wati banyak orang. Di samping itu
nilai jual PG Toelangan sangat besar.
Segala infrastruktur dari zaman Be
landa hingga sekarang masih terawat
dan terjaga dengan baik,” ujar Yusak.
Dikatakan, sejauh ini yang men
jadi kendala beberapa objek wisata di
Jawa Timur adalah kurang dimina
ti wisatawan, baik dari dalam mau
pun luar negeri. Mungkin disebab
kan jarak antara satu tempat wisata
dengan objek wisata lainnya relatif
jauh.
Diharapkan dengan dibukanya
PG Toelangan menjadi objek wisata
baru di Jawa Timur maka semakin
beragam tempattempat wisatanya.
Kecuali itu bisa menjadi daya tarik ke
beberapa objek wisata lainnya yang
ada di sekitarnya, seperti wisata batik
Sidoarjo dan Museum Mpu Tantular,
yang juga berada di kawasan Sido
arjo.
Yusak yang juga menjabat dekan
salah satu universitas terkemuka di
Surabaya ini, menuturkan, ada bebe
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rapa persiapan yang harus dilakukan
PTPN X dalam menggarap PG Toe
langan sebagai objek wisata di Jawa
Timur, khususnya di wilayah Sido
arjo. Persiapan itu antara lain kelaya
kan tempat wisata, inventaris yakni
apa saja yang bisa ditonjolkan pada
objek wisata tersebut.
“Yang ketiga adalah penyiapan
materi promosi yang harus diko
munikasikan terlebih dulu dengan
pelaku usaha atau instansi terkait se
perti pemerintah setempat, biro per
jalanan, dan masyarakat,” ujar dia.
Mungkin juga pada pelaku usaha
yang bergerak di bidang pariwisata
dan yang terakhir adalah promosi se
cara besarbesaran.
Ia memrediksi bahwa PG Toelagan
bisa menjadi objek wisata yang me
narik dan sensasional. Deru mesin
mesin tua yang telah berumur ratus
an tahun, peluh dan keringat para
pekerja yang sedang melakukan tu
gasnya mengolah tebu menjadi gula,
ditambah suara lori yang sedang
beroperasi mengelilingi pabrik dan
gedunggedung tua, merupakan ob
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ten setempat, masyarakat sekitar, dan
pelaku usaha yang berkait di bidang
tersebut.
Kedua sinergitas yang solid antara
pihak yang terkait dengan program
dan harus selaras sesuai visi dan misi.
Yang terakhir adalah konsistensi,
dalam hal ini erat kaitannya dengan
mUSeUm DAN KAFe
programprogram yang disediakan
Pihaknya yakin PG Toelangan
dan harus dilakukan secara konsisten
yang menyuguhkan keaslian objek
dan berkesinambungan.
objek lamanya akan mengundang
“Saya berharap pro
minat wisatawan, da
ses ini tidak butuh wak
lam maupun luar nege
”Segala infrastruktur PG Toelangan
tu yang lama, karena
ri. Karena nilai edukasi
di Jawa Timur sangat
yang terkandung di
dari zaman Belanda hingga sekarang
beberapa
dalamnya boleh dikata
masih terawat dan terjaga dengan baik.” memerlukan
objek wisata yang me
kan sangat tinggi. Akan
munyai tingkat edukasi
lebih bagus lagi apabila
menghadirkan museum atau kafe kan hal yang mudah. Selain mema tinggi, seperti PG Toelangan,” kata
bernuansa perkebunan untuk me kan waktu dan biaya besar, ada tiga Yusak.
Ditambahkan, asalkan tiga acuan
hal yang bisa menjadi acuan pihak
lengkapi objek wisata tersebut.
tadi dilaksanakan dengan seksama,
Yusak juga menyarankan, dari po manajemen.
Pertama, dalam proses PG Toelan maka pihaknya yakin PG Toelangan
tensi yang dimiliki PG Toelangan itu,
yang tak kalah penting adalah akses gan menjadi objek wisata baru perlu bukan hanya menjadi tempat wisata
dan fasilitas. Harus ada toilet yang koordinasi. Artinya, PG Toelangan membanggakan PTPN X, tapi bagi
bersih dan lahan parkir yang luas. tak bisa berdiri sendiri jika tidak pemerintah dan juga warga sekitar.
Sekar Arum
“Sejauh ini beberapa objek wisata, menggandeng pemerintah kabupa
jek wisata yang memikat.
“Wisatawan yang datang ke sana
akan terkesan dan mereka bisa men
dapatkan pengalaman berharga saat
berkunjung ke PG Toelangan,” ung
kap Yusak.

yang ada di Jawa Timur ataupun di
luar Jatim, banyak yang kurang me
merhatikan hal ini,” ujarnya.
Minim dan kurang bersihnya toilet
bisa mengurangi minat wisatawan.
Kecuali itu jika akses parkir sangat
jauh dari lokasi wisata pasti mem
buat wisatawan berpikir ulang untuk
berkunjung kembali.
Ia juga mengingatkan bahwa ren
cana pembentukan objek wisata bu

CV Kurnia Jaya abadi
Pertokoan Klampis Megah, Blok i / No. 19, Surabaya
Phone/Fax. (031) 5963603

Spesialis di bidang:
 Pengadaan dan

instalasi kontrol dan
sistem instrumentasi

 Pengadaan dan

pemasangan
mechanical gearbox
dan pompa

 Pengadaan dan

pemasangan elektrikal
lengkap dengan panel

Segenap Pimpinan dan Karyawan,
mengucapkan:

Selamat Natal 2012
dan
Tahun Baru 2013

 Pengadaan dan suku

cadang alat berat

suppurted by:
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Madura

bakal Jadi ’pulau gula’
provinsi Jawa timur mendapat tugas tidak mudah dari pemerintah pusat dalam mendukung
swasembada gula, pada tahun 2014 mendatang. dari target produksi 3,1 juta ton gula yang
ditetapkan bisa tercapai pada 2014, Jatim kebagian jatah 1,6 juta ton. mampukah?

J

uMlah yang dibebankan
pada Jawa Timur memang
tidak sedikit. Selama lima
tahun terakhir, provinsi
yang dipimpin Gubernur
Soekarwo ini baru mampu
memroduksi gula sekitar 1,2 juta ton
gula pertahun. Artinya Jatim masih
harus memburu kekurangan sebesar
400 ribu ton dalam jangka waktu dua
tahun ke depan. Guna mencapai tar
get produksi itu, dibutuhkan lahan
seluas 20.000 ha.
Dengan hadirnya tanaman tebu di
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‘Pulau Garam’, bisa jadi julukan ‘Pu
lau Garam’ yang identik dengan rasa
asin, berubah. Madura bisa jadi akan
dikenal dengan sebutan baru yakni
'Pulau Gula'.
“Wilayah yang dibidik untuk tana
man tebu ada dua, yaitu Madura dan
Tulabo atau Tuban, Lamongan dan
Bojonegoro. Di Madura potensinya
mencapai 60 ribu ha dan di Tulabo
seluas 40 ribu ha,” ujar Kepala Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Ir
Moch Samsul Arifien, MMA. Saat ini
pengembangan lahan di Madura oleh
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PT Perkebunan Nusantara X (Perse
ro) sudah mencapai 1.300 ha.
Untuk wilayah Madura dipusatkan
di dua kabupaten yaitu Bangkalan
dan Sampang. Kedua kabupaten ini
dipilih karena sampai saat ini dinilai
belum memiliki komoditas unggulan.
Berbeda dengan kondisi dua kabupa
ten tetangga mereka, yaitu Pameka
san dan Sumenep yang memiliki tem
bakau sebagai komoditas andalan,
serta produksi garam.
Di Bangkalan, potensi areal tanam
tebu sudah mencapai 33.538 hektar

sajian utama

(ha), yang tersebar di 10 kecamatan untuk tebu yang nilai ekonominya ranya disebabkan cuaca yang minim
yakni Arosbaya, Blega, Kwanyar, Mo lebih tinggi. Kondisi yang sama juga hujan.
Sementara soal SDM, masyarakat
dung, Tanah Merah, Tanjung Bumi, muncul di Sampang,” tutur Samsul.
Madura dipilih menjadi lahan Madura belum paham mengenai
Burneh, Klampis, Labang dan Socah.
Sedangkan di Kabupaten Sampang untuk pengembangan tebu karena tebu sehingga harus dilatih. Belum
lagi soal ketersediaan jum
terdapat lahan seluas 34.528
SDMnya. Di Pulau Jawa,
ha yang tersebar di Kecama
Madura dipilih menjadi lahan untuk lah SDM
masih
sangat mudah mencari
tan Banyuates, Camplong,
pengembangan tebu karena memiliki
tenaga saat mulai tanam dan
Jrengik, Kedungdung, Om
musim kemarau yang tegas. Artinya, masa tebang. Sedangkan di
ben, Torjun, Sampang, Tam
saat kemarau panasnya menyengat
Madura sering terjadi keku
belangan dan Sokabana.
Lahan yang digunakan di
yang justru baik untuk tanaman tebu rangan tenaga penggarap
saat tanam dan panen tebu.
kedua kabupaten termasuk
karena sinar matahari membantu
Kesulitan yang ketiga
dalam kategori S2 dengan
proses fotosintesa.
adalah masalah kebiasaan
tingkat produksi 500800
orang Madura mengenai
kuintal perhektar pada lahan
kering. Kategori tanah S2 ini berupa memiliki musim kemarau yang te aturan soal galengan atau pematang
gas. Artinya, saat kemarau panasnya yang tidak boleh dibongkar karena
lahan kering seperti tegal.
Lahan potensial di Bangkalan ke menyengat yang justru baik untuk berkaitan dengan masalah warisan.
banyakan berupa lahan tidur yang tanaman tebu karena sinar matahari Hal itu tentu menyulitkan untuk pro
ses mekanisasi.
sudah sekitar 1520 tahun tidak per membantu proses fotosintesa.
Di Madura dengan kondisi SDM
nah digarap petani karena ditinggal
yang terbatas, mekanisasi tidak bisa
mencari nafkah ke luar daerah atau SDM dan Budaya
Di sisi lain, pengembangan Madura dihindarkan. Sedikit demi sedikit so
luar negeri seperti Surabaya, Malay
juga memiliki hambatan, setidaknya sialisasi dilakukan. Termasuk peng
sia dan lainnya.
“Kalaupun digarap, biasanya dalam tiga hal yaitu keterbatasan gunaan GPS (Global Positioning Sys
hanya ditanami kacang dan jagung air, kelemahan SDM (Sumber Daya tem) yang bisa membuktikan lokasi
yang hasilnya tidak seberapa. Pada Manusia) dan masalah budaya. Me lahan mereka sebelum galengan di
hal kondisi tanah seperti itu bagus ngenai keterbatasan air tentu di anta bongkar. Bahwa nantinya jika tidak

foto: Dery ArDiAnsyAh

 Jembatan Suramadu,
penghubung kemajuan
industrialisasi gula Pulau Madura.
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lagi menanam tebu, lahannya bisa
dikembalikan seperti semula.
Dikatakan Samsul, pengembangan
tanaman tebu ke Madura sebenarnya
sudah dilakukan pada 1997 lalu. Na
mun ketika itu tidak berhasil karena
mahalnya biaya tebang angkut. Kua
litas tebu juga menjadi turun karena
sering mengalami penundaan giling
akibat antrean di penyeberangan
yang lebih mendahulukan angkutan
untuk manusia.
Ketika itu penanaman tebu dilaku
kan di Burneh, Bangkalan, dengan
lahan seluas 2 ha dan produktivitas
hanya 300 kuintal perhektar. Diakui,
pengembangan saat itu masih dalam
taraf cobacoba dan tanpa proses pe
ngajian lahan.
Mengalami kegagalan pada perco
baan pertama tidak membuat jera. Se
telah Jembatan Suramadu diresmikan
tahun 2009, ekspansi ke Madura kem
bali dilakukan. Kali ini bekerjasama
dengan Pusat Penelitian Perkebunan
Gula Indonesia (P3GI) untuk melaku
kan kajian di Sampang dan Bangka
lan.
”Hasil identifikasi P3GI ternyata
positif. Ada 68 ribu ha lahan dengan
kategori S2 yang bisa ditanami tebu,
meskipun ada hambatan yaitu drai
nasenya yang kurang baik,” kata
Samsul.

foto: Dery ArDiAnsyAh

 Ir. Moch Samsul Arifien, MMA

kepala dinas perkebunan provinsi Jawa timur,
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Dari masa tanam 2011 yang dite
bang pada 2012, lahan tebu di Madu
ra terbagi menjadi tiga kategori. Kate
gori pertama termasuk produktivitas
rendah seluas 13,3 ha atau 5% dari to
tal luas areal tanam dengan produksi
450 kuintal per ha.
Sedangkan kategori kedua dengan
produktivitas 570 kuintal per ha ter
dapat 125 ha atau 43% dan kategori
ketiga produktivitas tinggi seluas 161
ha atau 52% dengan produksi 600
kuintal per ha. Ratarata rendemen di
Madura saat ini sebesar 8,1% bahkan
ada di salah satu wilayah yang men
capai 9,8%.
PeNGhASILAN DAN SUbSIDI
Samsul mengatakan, pendapatan
yang diperoleh petani dari tebu jelas
lebih tinggi jika dibandingkan dengan
tanaman lainnya seperti kacang atau
jagung. Petani dengan produktivitas 450
kuintal tebu per hektar pendapatannya
bisa mencapai Rp 6,643 juta per ha.
Sedangkan yang produktivitas
nya 575 kuintal per ha, pendapatan
nya sebesar Rp 10,451 juta dan yang
produktivitasnya di atas 600 kuintal
per ha bisa mendapatkan Rp 13,583
juta per ha.
Untuk mendukung pencapaian ke
kurangan 400 ribu ton dari target 1,6
juta ton itu, Jatim akan mendapat ban
tuan pengembangan seluas 6.000 ha.
Pengembangan itu terbagi dua yaitu
dari dana APBN sebesar 3.000 ha dan
dana kepresidenan seluas 3.000 ha.
Dengan pengembangan yang su
dah dilakukan PTPN X di Madura se
luas 1.300 ha, berarti akan ada lahan
tanam tebu seluas 7.000an ha pada
2014. Dengan luasan itu, maka
sudah waktunya bagi
PTPN X untuk memba
ngun pabrik gula dengan
kapasitas 3.000 ton cane
per day (TCD) untuk me
ngurangi biaya tebang
angkut dari Madura.
Ada pun biaya tebang
angkut dari Madura
sebesar Rp 16.000 se
dangkan di Pulau Jawa
hanya Rp 8.000.
Selama ini subsidi te
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bang angkut sebenarnya sudah dibe
rikan. PTPN X memberikan subsidi
tebang angkut sebesar Rp 6.500 untuk
tebu dari Sampang dan Rp 4.500 un
tuk tebu dari Bangkalan. Sedangkan
Pemprov Jatim memberikan subsidi
sebesar Rp 2.000 untuk truk pengang
kut tebu yang melewati Jembatan
Suramadu.
Pada 2013, petani akan menda
pat bantuan modal dari dana APBN
sebesar Rp 16 juta per ha yang digu
nakan untuk budidaya. Sedangkan
anggaran kepresidenan sebesar Rp1
triliun yang diperuntukkan Madura,
nantinya Rp1 miliar di antaranya
dikhususkan untuk tebu.
Anggaran tersebut disiapkan un
tuk pengadaan 40 unit traktor, 5 unit
cane harvester, 50 mini cutting, 50 lifter
dan 5 cane loader. Mekanisasi di Ma
dura ini merupakan jawaban atas
kekurangan tenaga kerja karena satu
unit mini cane harvester, kata Sam
sul, sudah mampu menggantikan 10
orang pekerja.
Diharapkan, langkah PTPN X
yang serius menggarap Madura bisa
meningkatkan produksi tebu Jatim,
mampu meningkatkan pendapat
an petani di Madura dan mengerek
struktur ekonomi di pedesaan.
”Pakde Karwo selaku Gubernur
Jatim bahkan berharap PTPN X su
dah bisa membangun pabrik di per
tengahan 2013 sehingga di akhir 2014
sudah selesai dan langsung opera
sional. Ada kesempatan di semester
pertama 2013 untuk pengurusan izin,
mencari lokasi dan proses adminis
trasi lainnya,” tuturnya.
Saat ini konsumsi gula di Jatim
mencapai 370 ribu ton atau sekitar
1012 kg per kapita per tahun. Jika
ditambahkan dengan kebutuhan un
tuk industri makanan dan minuman
yang ada di provinsi ini yaitu 100.000
ton per tahun, berarti Jatim membu
tuhkan 470 ribu ton gula per tahun.
Padahal produksi gula di Jatim sudah
mampu mencapai 1,2 juta ton. Se
cara produksi, Jatim memang masih
surplus namun tetap saja ada kewa
jiban untuk memenuhi kebutuhan
nasional.
SAP Jayanti
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sekdaprov Jatim, dr h rasiyo, m.si

dorong Pendirian Pabrik Gula di Madura
Pulau Madura, terutama Kabupaten Bangkalan
dan Sampang, menyimpan potensi pertanian tebu
yang besar. Tetapi petani di pulau tersebut lebih me
milih menanam tembakau daripada tebu. Sebab jika
menanam tebu, mereka harus mengeluarkan biaya
mahal untuk mengirim hasil panen ke pabrik gula
(PG) di Jawa.
“Oleh sebab itu, pendirian PG di Madura harus
segera dilaksanakan untuk memudahkan petani
tebu,” ujar
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa
Timur, Dr H Rasiyo, M.Si, di selasela Peringatan Ke
55 Hari Perkebunan dan 35 Tahun Dinas Perkebunan
(Disbun) Provinsi Jawa Timur di Hotel Orchid, Batu
(30/11).
Menurut Rasiyo, kendala utama bagi petani tebu
di Madura adalah belum adanya pabrik gula di dae
rah setempat. Sehingga ketika panen, mereka harus
mengeluarkan biaya mahal untuk ongkos angkut ke
pabrik gula di Jawa. “Ini sangat memberatkan petani,
mereka harus mengeluarkan biaya mahal untuk ba
yar tol, bensin, dan lainnya,” ujar dia.
Kondisi itu, lanjut dia, membuat petani di Madura
lebih memilih menanam tembakau daripada tebu.
Padahal, potensi budidaya tebu di pulau tersebut sa
ngat besar. Ini karena Madura memiliki faktorfaktor
pendukung untuk penanaman tebu, yaitu lingku
ngan agroklimat yang memadai, sinar matahari, ke
cepatan angin, suhu kelembaban udara, dan air yang
cukup.
Hal itu diperkuat dari hasil survei yang dilaku
kan oleh Kementerian Pertanian, beberapa saat
lalu. Dalam survei diketahui terdapat potensi
lahan kurang lebih 60.000 hektare yang bisa di
tanami tebu. Potensi terbesar berada di Kabu
paten Bangkalan dan Sampang. “Tentu sangat
disayangkan bila potensi ini tidak kita maksi
malkan,” ujar Rasiyo.
Pihaknya mendorong program indus
trialisasi gula di Madura, yaitu melalui
perluasan areal tebu, serta pendirian pabrik
gula. “Dalam hal ini, PT Perkebunan Nusan
tara X (Persero) kami dorong untuk segera
membangun pabrik gula di Madura, bekerja
sama dengan Pemprov Jatim. Pabrik ini sangat
membantu meningkatkan kesejahteraan petani
tebu di Madura,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Panitia Puncak Ke55 Peringat

an Hari Perkebunan dan 35 Tahun Dinas Perkebunan
Jatim, Dr. H. Muhammad Dzaky, M.Si, mengatakan,
acara ini merupakan penghargaan sekaligus momen
penting bagi pemerintah, BUMN, dan seluruh petani
untuk selalu membangun perkebunan di Jatim.
Acara dihadiri 1.500 peserta, di antaranya Direk
tur Budidaya Tanaman Semusim, Direktorat Jende
ral Perkebunan, Dr. Ir. Agus Hasanuddin Rachman,
M.Sc, Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir. Samsul Ari
fien, MMA, mantan Kepala Dinas Perkebunan Jatim,
serta anggota forum perkebunan masyarakat di Jatim
yang terdiri dari Dinas Perkebunan, Direksi BUMN,
Perguruan Tinggi, Balai Penelitian, serta stakeholder,
dan tokoh masyarakat perkebunan seJatim.
et Jatmiko

foto: DoK

 Dr H Rasiyo, MSi
sekdaprov Jatim
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Siap Sejahterakan Warga Madura
keButuhan gula nasional tiap tahun dan Kabupaten Sampang, memiliki po melakukan pengembangan tebu dan
mengalami kenaikan. Saat ini kebutu tensi alam yang luar biasa. Di sana, ada pabrik gula baru di Merauke.
“Setelah kami amati potensi alam, in
han gula nasional mencapai 5,7 juta ton, kurang lebih 100 ribu hektar lahan tidur
masingmasing sebesar 2,95 juta ton un yang sangat berpotensi namun selama frastuktur dan beberapa aspek lainnya,
Merauke bukanlah jawaban yang tepat.
tuk kebutuhan makanan dan minuman ini dibiarkan begitu saja.
Mengapa PTPN X berani ‘menyen Karena saya sangat mengenal dan me
sebesar 2,7 juta ton. Sedang produksi
gula nasional tahun 2012 mencapai 2,7 tuh’ Madura di saat banyak pihak jus mahami kondisi Jawa Timur, saya me
nilai Madura jauh lebih bagus
juta ton atau naik sebesar 30
persen dari tahun 2011 yang ”Kami berusaha untuk menyentuh hati dan menjanjikan bila diban
dengan Merauke,”
hanya 2,2 juta ton.
nurani dan menyadarkan akan potensi dingkan
kata mantan Kepala Dinas
Ketatnya persaingan tebu
dengan komoditas lainnya yang mereka miliki. Bahwa kami hadir Perkebunan Provinsi Jawa
untuk membantu mereka yang ingin
Timur ini.
menjadi tantangan tersendiri
Subiyono menambahkan
untuk mewujudkan program
maju dan semakin sejahtera.”
secara mikro, PTPN X meru
pemerintah akan swasembada
pakan perusahaan yang se
gula pada tahun 2014 menda
tru pesimis? Sambil tersenyum, Subi dang berkembang dengan cash flow
tang.
Sebagai salah satu perusahaan yono menjawab, ketakutan itu muncul yang sangat sehat. Selain itu, PTPN X
gula milik Badan Usaha Milik Negara karena tidak mengerti. Yang paling juga memiliki sumber daya manusia
(BUMN), PT Perkebunan Nusantara X penting tidak boleh melupakan dan (SDM) yang berpengalaman. Ditambah
lagi dengan keinginan perusahaan un
(Persero) sedang gencar mengembang melepaskan hati nurani.
“Kami berusaha untuk menyentuh tuk mengembangkan industri gula ke
kan tebu di Pulau Madura. Di pulau itu
menyimpan potensi besar yang selama hati nurani dan menyadarkan akan po depan.
“Mengapa Madura? Karena secara
tensi yang mereka miliki. Bahwa kami
ini terabaikan.
Direktur PTPN X, Ir. Subiyono, hadir untuk membantu mereka yang geografis Madura masih satu provinsi
MMA, mengungkapkan, Pulau Ma ingin maju dan semakin sejahtera,” im dengan Jawa Timur, ditambah lagi
dengan adanya Jembatan Suramadu.
dura khususnya Kabupaten Bangkalan buh dia.
Beberapa alasan mendasari program Kami ingin melanjutkan semangat ser
PTPN X dalam mengembangkan ko ta mimpi penggagas Suramadu demi
moditas tebu di Madura. Program pe kemajuan dan kesejahteraan masyara
merintah akan swasembada gula pada kat Madura,” ujar dia yang juga Ketua
tahun 2014 mendatang. Pemerintah me Umum DPP Ikatan Ahli Gula Indonesia
minta perusahaan gula BUMN untuk (Ikagi).
Subiyono, menjelaskan dalam dua
tahun terakhir, PTPN X sudah menge
lola sebagian lahan di Kabupaten Bang
kalan, yang hasilnya ternyata cukup
bagus. Bahkan rendemen bisa di atas
8 persen. Padahal, di Bangkalan yang
potensi lahannya mencapai 43.000 hek
tare, baru 1.000 hektar yang dimanfaat
kan dan ditargetkan pada 2014 bisa me
ningkat hingga mencapai 3.5004.000
hektare.
“Beberapa ahli perkebunan tebu asal
India yang pernah kami ajak melihat
lahan di Madura, mengatakan kalau
karakteristik lahannya lebih bagus di
foto: Dery ArDiAnsyAh
 Ir Subiyono, MMA.
banding yang ada di Kolombia dan
direktur ptpn X
Meksiko,” ujarnya.
Alasan lainnya, sambung Subiyono,
pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi
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Jawa Timur mencatat rata-rata penda
patan per kapita penduduk Surabaya,
Sidoarjo, dan Gresik, mencapai Rp 26
juta per tahun. Sedangkan pendapatan
per kapita masyarakat Pulau Madura
hanya Rp 6,5 juta per tahun.
“Berdasarkan data tersebut, kami
sebagai perusahaan BUMN harus bisa
menggerakkan laju perekonomian pe
desaan. Bila kehadiran pabrik gula ti
dak bisa memberikan nilai tambah dan
meningkatkan kesejahteraan petani,
lebih baik kami angkat kaki saja,” ujar
pria yang pernah mendapatkan peng
hargaan Satya Lencana Karya Satya XX
pada tahun 2001.
Selain ingin meningkatkan harkat
hidup masyarakat Madura, Subiyono
mengungkapkan industri gula yang
ada di Jawa Timur sudah berusia le
bih dari seratus tahun. “Kami memiliki
mimpi dan mendesain pembangunan
industri gula yang modern di Madura,
baik dari sisi on farm maupun off farm,”
ucap ayah tiga orang anak ini.
Di sisi on farm akan dilakukan
sistem mekanisasi dan penggunaan
drip irigasi atau salah satu teknologi
pengairan dengan mengalirkan air dan
nutrisi yang dibutuhkan dari dalam ta
nah, sekaligus untuk menghemat air.
Sedang di sisi off farm akan didirikan
pabrik gula modern yang langsung
terintegrasi dengan produk-produk tu
runan gula, mulai dari bioethanol dan
co-generation.
PTPN X, lanjut dia, tidak akan mem
bangun pabrik berkapasitas besar. Na
mun pabrik gula berkapasitas 5.000
hingga 6.000 tons of cane per day (TCD)
yang modern. Salah satunya dengan
pabrik gula bersistem close loop. Yakni
sistem yang tidak berinteraksi dan ti
dak dipengaruhi oleh lingkungan, mi
salnya reaksi kimia dalam tabung yang
terisolasi.
Subiyono mengungkapkan proposal
pengembangan dan pembangunan Ma
dura sudah selesai dikerjakan. Ditar
getkan tahun 2013 ini semua persiapan
pembangunan pabrik gula baru di Ma
dura selesai. Sehingga, pengerjaan fisik
bangunan pabrik gula di Madura bisa
mulai digarap pada 2014 dan selesai
pada 2016 mendatang.
Siska Prestiwati

Industrialisasi
Gula Madura Kian Nyata
Realisasi industrialisasi gula di Pulau Madura, semakin mendekati ke
nyataan. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) sedang melakukan kajian
terkait rencana pembangunan Pabrik Gula (PG) terintegrasi di Pulau Ma
dura. Bahkan PTPN X memerkirakan kebutuhan dana investasi pemba
ngunan pabrik sebesar Rp 1 triliun.
Direktur Utama PTPN X, Ir Subiyono, MMA, mengatakan, lahan di Pu
lau Madura layak untuk ditanami tebu. Banyak faktor, seperti sinar ma
tahari yang cukup membantu peningkatan kualitas tebu, yang muaranya
pada pencapaian rendemen tinggi.
“Saya katakan, bahwa secara teknis pengembangan lahan tebu di Ma
dura sangat prospektif dan potensial,” ujar Subiyono. Dijelaskan, dalam
dua tahun terakhir PTPN X sudah mengembangkan sekitar 1.300 hektar
lahan tebu di Madura, yakni 975 hektar di Bangkalan dan 340 hektar di
Sampang.
Rendemen (kadar gula dalam tebu) dari Madura juga cukup bagus, mi
nimal 7,5 persen. Ke depan dengan pendekatan best agricultural practices,
rendemen bisa mencapai minimal 8 persen seperti di lahan petani wilayah
lain. Pengembangan lahan tebu dilakukan di lahan tidur yang selama ini
kurang produktif.
Subiyono melanjutkan, di tengah-tengah sulitnya melakukan eksten
sifikasi lahan tebu di Pulau Jawa, pengembangan dan ekspansi lahan di
Madura harus dioptimalkan.
Pihaknya menargetkan pengembangan lahan tebu di Madura bisa men
capai 3.500 hektar pada tahun 2014. Saat lahan sudah mencapai 3.500 hek
tar, PTPN X akan memulai pembangunan pabrik.
Ia menilai, bahwa pembangunan pabrik butuh waktu dua tahun. Sejalan
dengan itu lahan tebu sudah mencapai 5.000-6.000 hektar. Pabrik baru nan
ti bakal berkapasitas minimal 6.000 ton tebu per hari (TCD). Pabrik terse
but didesain menjadi pabrik gula terintegrasi dari hulu ke hilir.
Maksudnya, selain memroduksi gula sebagai produk utama, pabrik
juga menghasilkan sejumlah produk turunan, seperti bioethanol dari tetes
tebu.

 Kunjungan Dirut PTPN X, Subiyono, ke Madura, beberapa waktu lalu.

foto: Dery Ardiansyah
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Tak hanya itu, ada juga listrik
sebesar 25 megawatt dalam program
co-generation dari ampas tebu dan pupuk kompos. “Yang jelas, pabrik ini
nantinya berbeda dengan pabrik gula
lain karena didesain modern dan terintegrasi,” kata Subiyono.
Disinggung soal pendanaan pembangunan pabrik gula, ia menyebutkan bisa mencapai Rp 1 triliun.
Sedangkan sumber dananya, antara
lain dari pasar modal. Dengan kondisi keuangan yang sehat, PTPN X
siap mencari dana ke pasar modal.
Perseroan tengah mengaji mekanismenya apakah melalui penawaran
saham perdana kepada publik (IPO)
atau penerbitan obligasi.
Pada tahun 2012, PTPN X membidik laba sebelum pajak Rp 250 miliar, naik dari tahun lalu di kisaran Rp
210 miliar. Peningkatan kinerja didorong dengan efisiensi konsumsi bahan
bakar yang mampu menekan dari Rp
133 miliar beberapa tahun lalu, kini
tinggal Rp 8 miliar pada 2011 dan

PRoduKsi Gula Jawa TiMuR
Tahun
2009
2010
2011
2012

Produksi (ton)
1.014.000
1.079.000
1.051.000
1.341.000

Areal (ha)
186.026
193.396
197.587
203.000

musim giling tahun 2012 diprediksi
Rp 4 miliar. Penurunan biaya bahan
bakar karena PTPN X memaksimalkan ampas tebu untuk bahan bakar.
Subiyono menambahkan, kehadiran pabrik gula di Madura diharapkan bisa mendorong industrialisasi
di pulau tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Industrialisasi yang dibangun di Madura harus berbasis pertanian dan
berkaitan dengan potensi yang ada.
Dikatakan, industri gula adalah
contoh terbaik pelaksanaan industrialisasi berbasis komoditas pertanian,
khususnya subsektor perkebunan.
Pada 2011, produksi PTPN X mencapai 446.926 ton gula, tertinggi di

antara perusahaan lain di seluruh
Indonesia. Lebih dari itu, PTPN X
memberi kontribusi sekitar 19 persen
terhadap produksi gula nasional.
Sementara itu berkaitan rencana
industrialisasi gula di Madura, Pemerintah Provinsi dan DPRD Jatim
mendukung penuh agar PTPN X bisa
segera mendirikan fasilitas industri
pengolahan berupa pabrik gula.
Pemprov sangat berkepentingan
mendorong BUMN maupun swasta
agar bisa mendirikan PG baru di
wilayah itu (Madura), juga Tuban,
Lamongan serta Bojonegoro. Khusus
untuk Madura, tampaknya PTPN X
telah menyiapkan diri dan telah menyusun proposal action plan.
Kunjungan yang dilakukan Dirut
Subiyono bersama Direktur Pemasaran
dan Renbang, Ir. H. Mochamad Sulton,
MM, meninjau empat kebun yang ada
di daerah Bangkalan dan Sampang,
antara lain Pesanggrahan, Petrah,
Kranggan Timur, dan Pacentan. 
Sekar Arum

AzwAr, PetAni tebu

’Keuntungan Mencapai Rp 30 Juta’
Dalam sebuah tanya jawab dengan warga
petani tebu di kawasan Bangkalan dan Sampang,
Dirut PTPN X, Ir Subiyono, MMA, mengatakan,
“Orang sakti menghidupkan lahan mati. Begitu
pula dengan PTPN X.”
Itulah sepenggal dialog atau tanya jawab antara
Dirut PTPN X dengan para petani tebu saat meninjau lahan tebu di Desa Petrah. Subiyono dengan
nada optimistis meyakinkan para petani tebu dalam menggarap lahan masing-masing.
Salah satu petani tebu, Azwar, mengungkapkan, baru kali pertama ini menanam tebu. Di luar
perkiraannya ia mendapat untung yang luar biasa dari hasil tanamannya tersebut. “Keuntungan
saya dari hasil menanam tebu ini hampir mencapai Rp 30 juta,” ujar dia.
Azwar melanjutkan, mula pertama proses
menanam tebu mengalami kesulitan, karena memang tidak terbiasa dengan tanaman tersebut.
Namun proses itu dijalaninya dengan tekun, kerja keras dan giat.
Ia tidak tahu seperti apa yang dijalaninya da-

lam menggarap tanaman tebu. “Namun
setelah mengetahui lebih dalam dan berdasarkan pengetahuan tambahan yang
kami peroleh sehari-hari, saya putuskan
untuk bertanam tebu,” ujar Azwar.
Azwar mengungkapkan, penggarapan
tanaman tebu dilakukan di lahan yang
sudah lama tidak terpakai alias lahan
tidur sekitar 50 tahun. Ia dengan
tekun menggarapnya, kendati
belum tahu nanti seperti apa.
Saat ini, lanjutnya, kendala
yang dihadapi dalam penanaman tebu adalah sumber daya
manusia yang masih sangat
kurang, karena kurangnya
ilmu yang diperoleh. Namun
untuk pengairan lahan tebu
miliknya, relatif tidak ada
masalah.
Sekar Arum

foto: Dery ArDiAnsyAh
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Memikat Masyarakat usia Produktif
induStrialiSaSi gula di Pu
lau Madura, terutama di Kabupaten
Bangkalan, hendaknya mampu mem
beri harapan pada pemerintah mau
pun masyarakat setempat. Selama ini
banyak warga usia produktif di Bang
kalan yang memilih mengadu nasib
keluar dari Madura karena merasa ti
dak banyak yang bisa dikembangkan
di daerah asalnya.
Apalagi jika nantinya rencana
pembangunan Pabrik Gula (PG) di
wilayah tersebut terealisasi, maka
pintu kesempatan mengangkat ke
sejahteraan rakyat akan semakin ter
buka lebar. Tidak hanya petaninya
yang sejahtera melalui tanaman tebu,
namun penduduk usia mudanya juga
diharapkan bisa terserap sebagai te
naga kerja di PG tersebut.
“Program pengembangan tana
man tebu ini memang kami harapkan
mampu mengubah kesejahteraan ma
syarakat dan masyarakat bisa menjadi
tuan di tanahnya sendiri. Tidak harus
keluar dari Madura atau bahkan ke
luar negeri untuk mencari nafkah,”
ujar Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Bangkalan,
Abdul Razak.
Ia mengharapkan, keuntungan me
nanam tebu dapat menjadi daya tarik
utamanya kepada masyarakat usia
produktif agar tetap berkarya di dae
rah asalnya.
Pengembangan tebu di Madura,
katanya, memang sempat mengalami
kendala. Sebagian masyarakat masih
trauma pada pengalaman di masa
lalu. Ketika itu, di beberapa wilayah
di Bangkalan juga sudah melakukan
penanaman tebu. Namun karena ken
dala transportasi yang masih men
gandalkan penyeberangan Kamal
Surabaya, akhirnya banyak tebu yang
tidak terangkut ke PG.
Namun sedikit demi sedikit serta
dengan sosialisasi yang terus dilaku
kan, kekhawatiran masyarakat bisa
ditepis. Apalagi setelah adanya MoU
antara Dirut PT Perkebunan Nusantara
X (Persero) dengan Pemerintah Kabu

paten Bangkalan, yang merupakan tin
dak lanjut dari MoU antara Dirut PTPN
X dengan Gubernur Jawa Timur.
Dalam kesepakatan tersebut di
antaranya adanya komitmen bahwa
setiap tebu yang ditanam pasti akan
terangkut. Komitmen itu yang mam
pu mengembalikan kepercayaan ma
syarakat Bangkalan untuk kembali
menanam tebu.
Menurut kajian Pusat Penelitian
Perkebunan Gula Indonesia (P3GI),
ada 43.000 ha lahan di Bangkalan
yang potensial ditanami tebu. Semen
tara luas lahan kritis di Bangkalan ada
49.000 ha yang selama 20 hingga 50
tahun tidak dimanfaatkan dan hanya
menjadi lahan tidur.
Sebelum tebu, masyarakat Bangka
lan lebih banyak memanfaatkan lah
annya untuk menanam jambu mete,
cabe jamu dan kelapa. Sayangnya
hasil dari tanaman itu masih kurang
maksimal karena penanamannya spo
radis, sehingga sulit dihitung potensi
keekonomian per hektarnya.
Tanaman kelapa, misalnya, saat
ini mengalami kendala hama kwang
wung. Sedangkan jagung, karena
ukurannya yang kecil hanya diman
faatkan untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga.
Sedangkan tebu sudah memi
liki pasar yang jelas, serta program
dan bantuan yang sudah terencana.
Berbeda dengan jambu mete yang
pasarnya cenderung fluktuatif.
Razak mengatakan, tanaman tebu
sejak dari program tanam hingga
panen perdana yang diselenggara
kan di Kecamatan Pacentan, sudah
menunjukkan hasil menggembirakan.
”Kalau melihat hasilnya tam
paknya program ini perlu
dilanjutkan,” kata Razak.
RATA-RATA
ReNDemeN 8%
Ratarata
pro
duksi tebu di
Kabupaten
Bangkalan

mencapai 492 kuintal per hektar de
ngan rendemen ratarata 8%. Bahkan
ada salah satu wilayah yang rende
mennya mencapai 10,3%.
Melihat hasil tersebut, ia optimistis
Bangkalan mampu memberikan kon
tribusi terhadap program swasem
bada gula yang dicanangkan peme
rintah. Selain tentunya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Selain program pengembangan
tebu yang dilakukan PTPN X dan
PTPN XI, di Madura sebenarnya juga
ada program pengembangan tebu
yang berasal dari pemerintah pusat
dengan sumber dana dari APBN.
”Ini ada perbedaan pelaksanaan
nya sehingga perlu ada sinergi antara
program dari PTPN dan yang berasal
dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Dari pemerintah pusat, disiapkan
anggaran dari APBN 2013 untuk
perluasan lahan sebesar 4.000 ha di
Madura, yang 2.500 ha di antaranya
berada di Bangkalan. Permintaan itu
belum termasuk dari bantuan presi
den yang juga meminta adanya per
luasan lahan untuk tebu seluas 2.000
ha di Bangkalan.
“Tahun depan, kami harus menyi
apkan 4.500 ha lahan untuk tebu. Pa
dahal sekarang baru ada 200 ha dan
yang sudah dibajak dan ditanam baru

foto: Dery ArDiAnsyAh
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70 ha. Karena itu harus ada keterpa
duan antara tim teknis. Siapa berbuat
apa dan bagaimana?” tuturnya. Kare
na program tersebut menyangkut ba
nyak pihak, ia berharap tidak terjadi
kegagalan dalam pelaksanaannya.
Target ketersediaan lahan seluas
4.500 ha diakuinya memang bukan
hal yang mudah. Karena itu pihaknya
sudah menyiapkan strategi dengan
menggencarkan sosialisasi tebu de
ngan mengumpulkan camat, kepala
desa serta tokohtokoh masyarakat
bersama pihak PTPN X.
Pada saat panen perdana di Keca
matan Pacentan, Pemkab juga meng
undang semua desa agar bisa melihat
sendiri keberhasilan menanam tebu.
Dengan demikian, warga dari desa
dari kecamatan lain juga bisa mencoba,
sehingga luas areal tanam bisa terus
bertambah. Petani yang sudah berhasil
menanam tebu juga bisa bercerita me
ngenai keberhasilan mereka.
Pada 2013 juga akan disusun ran
cangan teknik pengembangan tebu
di Bangkalan dengan menggandeng
P3GI sehingga bisa dipetakan mana

lahan dengan Pola A atau Pola B.
Nantinya tidak hanya kelembagaan
nya yang dibentuk, namun juga telah
disiapkan program pendukungnya.
Mengenai rencana pembangunan
PG, Razak bahkan mengatakan mung
kin sebaiknya dipikirkan untuk mem
bangun lebih dari satu PG. ”Kalau me
lihat rencana pengembangan lahannya,
bisabisa satu pabrik saja tidak bisa me
nampung,” ujarnya sambil tertawa.
Ia yakin, dengan strategi perluasan
lahan yang dicanangkan pemerin
tah, tahun 2014 di Bangkalan sudah
akan tersedia kebutuhan lahan untuk
membangun satu buah PG yaitu la
han seluas 5.000 ha.
Selain masalah trauma, seperti su
dah diketahui, Madura juga memiliki
kendala dalam ketersediaan air. Pada
2012, sudah diberikan bantuan lima
unit pompa dari APBD Kabupaten
Bangkalan dan 20 unit pompa yang
berasal dari Pemprov Jawa Timur
serta satu unit traktor dari APBN dan
lima unit hand tractor dari APBD ka
bupaten. Sedangkan pada 2013 akan
diberikan bantuan embung atau ko

lam penampung air untuk mengatasi
kesulitan air yang dialami petani.
Meskipun menyatakan dukungan
nya, namun pria yang bergabung
dengan Dishutbun Kabupaten Bang
kalan sejak 2008 itu juga mengingat
kan adanya imbas negatif masalah
degradasi lahan.
Di Bangkalan, ada daerah yang
lahannya tidak datar dan agak me
lengkung atau berbentuk seperti tera
sering. ”Seharusnya lahannya tetap
dibiarkan terasering agar saat musim
hujan tidak sampai erosi karena juga
bisa mengurangi tingkat kesuburan
tanah,” ujarnya.
Belum lagi soal air yang disedot
dari sumur dalam dan sumur dang
kal. Sumber dari sumur dangkal me
rupakan sumur resapan yang menjadi
andalan masyarakat untuk kebutuh
an air. Ketika air disedot untuk pe
ngembangan tebu, dikhawatirkan
akan terjadi kekurangan air di masya
rakat, sehingga ia berharap nantinya
bisa dibuatkan sumur resapan untuk
masyarakat.
SAP Jayanti

pt. Bintang aBadi teknik
Segenap Pimpinan dan Karyawan,
mengucapkan:

Selamat Natal 2012
dan
Tahun Baru 2013
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Kementerian bUmN ’all Out’
keMenterian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) sebagai induk peru
sahaan perkebunan, ikut mendorong
peningkatan kontribusi dari PT Perke
bunan Nusantara X (Persero), utama
nya memroduksi gula untuk mencapai
swasembada gula tahun 2014.
Menteri Negara BUMN, Dahlan Is
kan, bahkan menyambut baik usaha
beberapa PTPN yang mulai melakukan
perluasan lahan di luar lahanlahan
tradisional yang sekarang sudah ada.
“Kementerian BUMN tentu mendukung
langkah yang dilakukan PTPN X dengan
mengembangkan areal tanam tebu ke
Madura,” ujar Dahlan Iskan.
Menurutnya, pengembangan areal
tanam di Pulau Madura tidak hanya
akan mampu memberikan kontribusi
terhadap program nasional swasembada
gula tahun 2014, namun lebih luas lagi,
juga akan mampu membantu pengem
bangan perekonomian di Madura.
Begitu juga dengan rencana pemba
ngunan Pabrik Gula (PG) di Madura.
Karena PG ini merupakan yang pertama
kali di Madura, ia berjanji Kementerian
BUMN akan all out dalam memberikan
dukungan termasuk masalah teknologi
terbaru dan drip irrigation.
Melihat perkembangan yang ada, me
nurut dia, kapasitas produksi yang ideal
untuk PG baru tersebut sekitar 3.000
4.000 ton cane per day (TCD). ”Kalau ke
menterian (BUMN) hanya memberikan
dukungan teknis. Kalau dana ‘kan PTPN
X sudah sangat mampu,” kata mantan
Dirut PLN ini sambil tersenyum.
Lebih lanjut Dahlan memaparkan,
target swasembada gula memang harus
dipecahkan bersama. Apalagi saat ini
terdorong dengan momentum pening
katan produksi yang sudah luar biasa.
Dengan tetap menjaga semangat kerja
keras, ia yakin tahun depan sudah bisa
membantu pemerintah mewujudkan
swasembada gula pada tahun 2014.
“Swasembada gula memang tugas
pemerintah. Kementerian BUMN hanya
membantu dengan meningkatkan pro
duksi gula,” paparnya. Hingga musim
giling tahun 2012, produksi gula sudah

mencapai 2,7 juta ton dengan kebutuhan
untuk konsumsi sebesar 3 juta ton. Arti
nya masih terjadi kekurangan sebesar
300 ribu ton. Setiap tahunnya, produksi
gula mengalami peningkatan sebesar
30%.
Dahlan optimistis kekurangan itu
sudah mampu tertutupi dalam musim

benar cocok untuk tebu. Misalnya soal
kontur. Kalau tebingtebing ‘kan sulit
juga kalau mau ditanami tebu. Begitu
juga dengan status tanahnya. Apakah
tanahnya bermasalah atau tidak,” tu
turnya.
Untuk meningkatkan produksi, tentu
tidak mungkin tanpa adanya perluasan

foto: Dery ArDiAnsyAh

giling yang akan datang. Bahkan dari
BUMN saja diharapkan sudah bisa
memberikan kontribusi sebesar 1,9 juta
ton terhadap produksi gula nasional
dengan rendemen yang juga meningkat.
“Dan tidak ada lagi PG yang rendemen
nya di bawah 7%,” lanjutnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha
Industri Primer Kementerian BUMN,
Muhamad Zamkhani, menambahkan,
Kementerian BUMN hanya bisa membe
rikan arahan. ”Tidak mungkin anggaran
dari kementerian. Sehingga, dipacunya
produksi gula ini tidak hanya berbicara
masalah kontribusi kita ke program
swasembada gula tetapi juga bagaimana
mendapatkan keuntungan bagi BUMN
itu sendiri,” kata dia.
Yang bisa dilakukan Kementerian
BUMN, menurut Zamkhani, di anta
ranya dengan mendorong instansi lain
yang terkait agar bisa memberikan kele
luasaan dalam hal data lahan yang co
cok untuk tebu.
“Datanya memang sudah diberikan
tapi ternyata tidak semuanya benar

areal tanam. Karena itu pihaknya juga
mendukung langkah beberapa BUMN
perkebunan, utamanya yang mem
roduksi gula yang melakukan perlua
san lahan di wilayah baru seperti yang
dilakukan PTPN X di Madura. ”Saya
sudah mendapatkan laporan dan kata
nya tebu di Madura cukup bagus,” kata
Zamkhani.
Budaya di Madura menurutnya,
memang masih perlu kesabaran dalam
hal sosialisasi mengenai industrialisasi.
Namun melihat besarnya manfaat yang
bisa diperoleh masyarakat, sebaiknya
lahan yang ada jangan dibiarkan begitu
saja. Pendekatan ke tokoh masyarakat
perlu terus dilakukan.
Untuk pembangunan PG hingga saat
ini masih disusun studi kelayakannya.
Apakah lahan yang ada sekarang su
dah memungkinkan untuk dibangun
PG di Madura dan jika memang belum,
strategi seperti apa yang bisa dilakukan
untuk mencapai target areal tanam yang
dibutuhkan.
SAP Jayanti
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Kementan Gerojokkan
Rp 95,5 Miliar
Pulau Madura menjadi harapan
tercapainya swasembada gula tahun
2014 mendatang. Tidak heran jika
Kementerian Pertanian (Kementan)
menaruh perhatian serius terhadap
upaya industrialisasi gula di Pulau
Madura. Bahkan Kementan juga akan
akan menyiapkan dukungan teknis
untuk mendorong perluasan lahan
tebu di pulau tersebut.
Dirjen Perkebunan Kementerian
Pertanian, Gamal Nasir, mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan
anggaran hingga hampir Rp100 miliar
untuk program pengembangan tebu
tahun 2013-2014. “Untuk tahun 2013
anggaran yang disiapkan sekitar Rp
95,5 miliar. Sedangkan untuk tahun
berikutnya kurang lebih juga sama segitu,” ujarnya.
Pada tahun 2013, anggaran itu ditujukan untuk perluasan lahan tebu
sekitar 3.100 hektar, pembangunan infrastruktur berupa jalan sepanjang 30
km dan bantuan teknis seperti traktor
sebanyak lima unit, 115 unit pompa
air dan 10 sumur. Sesuai dengan perkembangan saat ini, anggaran ditujukan untuk pengembangan tebu di
Sampang dan Bangkalan dengan potensi lahan sekitar 80.000 ha.

Kementan, sambung Gamal, telah
menyiapkan langkah dukungan untuk mendorong industrialisasi gula di
Madura. Tenaga penyuluh pertanian
akan diberdayakan untuk memberi
panduan praktik budidaya tebu yang
baik ke petani.
“Dengan perluasan lahan tersebut,
BUMN bisa segera bangun pabrik
gula. Saya dengar PTPN X mau bangun pabrik gula di Madura. Itu bagus. Madura akan menjadi salah satu
kunci jawaban untuk mewujudkan
swasembada gula yang tentu membutuhkan perluasan areal lahan tebu
dan pembangunan pabrik baru,” kata
Gamal.
Melihat potensi lahan di Madura,
sekitar dua atau tiga pabrik gula baru
yang modern dan berkapasitas 10.000
ton tebu per hari (TCD) bisa didirikan
di kawasan tersebut.
Gamal mengatakan, Kementan juga
akan melakukan riset terpadu perluasan lahan tebu di Madura. “Riset akan
dikerjakan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan,”
tuturnya.
Seperti diketahui, dalam roadmap
awal, Kementerian Pertanian menetapkan target swasembada gula pada
2014 sebesar 5,7 juta ton. Jumlah itu
terdiri atas 2,96 juta Gula Kristal Putih
(GKP) dan 2,74 juta ton Gula Kristal
Rafinasi (GKR). Namun, setelah
melakukan penghitungan ulang, pemerintah menetapkan target swasembada gula pada 2014 hanya sebesar
3,1 juta ton yang merupakan gula
konsumsi.
Dilakukannya revisi target tersebut di antaranya disebabkan masih
stagnannya produksi gula. Taksasi gula tahun ini hanya
tercapai 2,6 juta ton dan
tahun depan ditargetkan
 Gamal Nasir

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian
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meningkat jadi 2,8 juta ton. Sehingga
dua tahun mendatang atau 2014 sudah bisa tercapai swasembada untuk
gula konsumsi.
Ia menambahkan target swasembada gula memang terpaksa direvisi
karena pada awal pencanangannya telah memasukkan perhitungan adanya
tambahan lahan baru dan revitalisasi
pabrik gula.
Pada roadmap 2009-2014, diasumsikan tersedia tambahan lahan 300-500
ribu hektare, ditambah revitalisasi sejumlah pabrik gula. Padahal sampai
sekarang penambahan lahan tidak
berjalan sesuai target sedangkan waktu kurang dari dua tahun.
Ia menuturkan sulit menemukan
lahan yang cocok untuk tanaman tebu
karena sifatnya harus spesifik dan
cocok. “Tambahan lahan tebu hanya
tercapai 5.000–6.000 hektar karena sulitnya mencari lahan baru,” ujarnya.
Berdasarkan roadmap lama, sasaran
swasembada gula sebesar 5,7 juta ton
akan diperoleh dari pabrik gula yang
ada sebesar 3,57 juta ton, yaitu 2,32
juta ton dari pabrik gula BUMN dan
1,25 juta ton pabrik gula swasta. Selain itu, juga harus ada tambahan gula
dari pembangunan 10-25 pabrik gula
baru sebanyak 2,13 juta ton.
Untuk mengejar target swasembada gula sebesar 3,1 juta ton pada 2014,
Kementerian Pertanian akan melakukan bongkar ratoon lahan (mengganti
dengan benih tebu baru). Tahun 2013,
direncanakan kegiatan bongkar ratoon
akan dilakukan di atas lahan seluas
36.000 hektar. Sedangkan tahun berikutnya, kegiatan bongkar ratoon akan
dilakukan di atas lahan 50.000 hektar.
Anggaran untuk bongkar ratoon ini
sekitar Rp 300 sampai Rp 400 miliar.
Gamal melanjutkan, secara teknis
lahan di Madura sangat layak untuk
budidaya tebu. Lingkungan agroklimatnya memadai. Sinar matahari,
kecepatan angin, suhu, kelembaban
udara, air dan kesesuaian lahannya
bisa mendukung budidaya tebu secara baik. “Dengan budidaya yang
baik dan nanti ditopang pabrik gula
yang prima, rendemen bisa 9 persen,”
ujarnya optimistis. 
SAP Jayanti
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DPR-RI

Perjuangkan APBN untuk Madura
Pulau Madura dinilai akan menjadi salah satu jawaban
swasembada gula nasional. Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI) pun mendukung pengembangan tebu di wilayah Madura, khususnya Kabupaten
Bangkalan dan Kabupaten Sampang.
Anggota DPR RI Komisi IV (Bidang Pertanian), Abdul Wahid, mengatakan, selama ini swasembada gula
selalu terhambat dengan perluasan areal tebu dan pembangunan pabrik baru. Ini mengingat persaingan lahan
perkebunan di Pulau Jawa sudah begitu ketat.
Pemerintah merencanakan pengembangan tebu dan
pabrik gula di Merauke, Kalimantan, dan di Sulawesi.
“Secara geografis, Pulau Madura sangat dekat dengan
Jawa, khususnya Surabaya. Ini yang menjadi nilai plus
bagi pengembangan tebu di Madura,” ungkap Wahid.
Ia mengungkapkan, banyak pihak yang kurang antusias mendengar rencana industrialisasi gula di Madura.
Sebab, selama ini di Madura sangat identik dengan garam dan tembakau. Namun, setelah Komisi IV melihat
langsung pengembangan tebu oleh PT Perkebunan Nusantara X (Persero) ke lapangan, ternyata hasilnya sangat membanggakan dan luar biasa potensinya.
“Tanahnya bagus, udaranya bagus, airnya bagus serta ditunjang dengan ekstensifikasi dari Jawa yang tidak
jauh dengan adanya Jembatan Suramadu,” kata Wahid.
Dari hasil tinjauan di lapangan beberapa waktu lalu,
Wahid menambahkan, perluasan lahan tebu di Madura
juga banyak diarahkan di lahan-lahan tidur yang selama
ini ditinggalkan. Bahkan, ada lahan tidur yang 50 tahun
tidak digunakan, sekarang sudah disulap menjadi kebun
tebu. Lahan yang sudah dikembangkan di Kabupaten
Bangkalan dan Sampang, terbukti bisa meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
“Data yang saya terima, ada 60 ribu hektar bahkan
bisa mencapai 100 hektar lahan yang bisa dikerjakan.
Pemerintah harus menyediakan dana untuk pengembangan, baik itu di sisi on farm maupun pembangunan
pabrik gula di Madura,” ungkap Wahid.
Sepulang dari tinjauan ke perkebunan tebu di Madura, dirinya langsung menelpon Menteri Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, guna menceritakan keadaan dan potensi Pulau Madura untuk pengembangan tebu ke depan.
Tidak hanya ke Menteri BUMN, pihaknya juga
mendorong Kementerian Pertanian Repulik Indonesia untuk pengembangan Madura. Meskipun Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir
Gamal Nasir, MS, juga datang untuk melihat, namun

dirinya menilai rekomendasi DPR RI sangat diperlukan.
Ia juga melakukan koordinasi dengan DPR RI Komisi
VI yang membidangi Kementerian Perindustrian untuk mendukung pengembangan perkebunan tebu dan
pendirian tiga pabrik gula di Madura. “Mari kita keroyok bareng-bareng pengembangan tebu di Madura ini.
Kami akan memerjuangkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) tahun 2013 dan 2014 untuk Madura,” ungkapnya.
Wahid menjelaskan pengembangan tebu di Madura
selain untuk menjawab tantangan swasembada gula nasional sekaligus mendorong percepatan perekonomian di
Madura. Diharapkan pengembangan tebu di Madura juga
bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura serta bisa menekan urbanisasi masyarakat Madura.
“Dengan pengembangan tebu di Madura, semoga
orang-orang Madura bisa kembali lagi ke kampung halamannya. Serta pengiriman TKI dan TKW ke luar negeri
tidak lagi menjadi pilihan bagi masyarakat Madura, karena budidaya tebu jauh
lebih menjanjikan,”
tutur dia.
Siska
Prestiwati

 Abdul Wahid,

Anggota DPR RI
Komisi IV (Bidang Pertanian)
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Konsultan STM Projects. Ltd, India

Pengembangan Madura

LAyAK DILAKsANAKAN
Rencana PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
memerluas areal tanam dan membangun pabrik gula
di Madura tampaknya sudah tepat. Dukungan bermunculan. Tidak hanya dari pemerintah pusat dan
daerah, hasil feasibility study yang dilakukan dengan
melibatkan konsultan asal India pun, menyebutkan,
projek pengembangan Madura bisa dan layak dilaksanakan, baik secara teknis maupun finansial.
Dengan dasar perhitungan luas areal tanam yang
mencapai 12.000 ha pada 2015 mendatang, STM Projects. Ltd, India yang telah berpengalaman selama 30
tahun sebagai konsultan pembangunan PG (Pabrik
Gula), mengusulkan untuk membangun kompleks PG
yang terintegrasi dengan kapasitas 5.000 ton cane per
day (TCD) yang mampu menghasilkan 460 ton gula
per hari.
PG tersebut nantinya masih bisa ditingkatkan kapasitasnya menjadi 7.500 TCD dan menghasilkan pembangkit listrik berkapasitas 28 MW (megawatt) serta
pabrik alkohol atau ethanol dengan kapasitas 60 kilo
liter per day (KLPD).
Managing Director STM Projects, JJ Bhagat, mengatakan, return on capital yang didapat dalam
sebuah kompleks pabrik yang terintegrasi
cukup stabil, meskipun terjadi fluktuasi
harga gula dunia. Dalam perhitungannya, dengan kapasitas PG yang dibangun, penghasilan dari gula dengan
harga 1.050 dollar AS per metric ton gula
sudah mencapai 76,65 juta dollar AS.
Sedangkan dari energi menghasilkan
9,42 juta dollar AS dan hasil dari ethanol sebesar 9,98 juta dollar AS dengan
perhitungan harga 0,70 dollar AS per
liter serta dari bio-compost sebesar
0,30 juta dollar AS. ”Sehingga
total penghasilannya bisa mencapai 96,35 juta dollar AS,” kata
pria yang berpengalaman lebih
30 tahun di industri gula ini.

Menurut Bhagat, untuk membangun PG dengan
kapasitas 5.000 TCD dibutuhkan lahan seluas 12.000
ha. Padahal terdapat 472.000 ha lahan budidaya di Madura meskipun yang cocok untuk tebu hanya 85.600
hektar. “Lahan seluas 12.000 ha tersebut baru akan terwujud di 2015,” ujarnya. Hal tersebut sejalan dengan
rencana pembangunan
P G

 JJ Bhagat

Managing Director STM Projects
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Dari evaluasi sembilan
tempat di Bangkalan
dan empat tempat di
Sampang, teridentifikasi
tiga lokasi yang dianggap
layak. Ketiga tempat
tersebut yaitu Petrah,
Petrah Kranggen Timur,
Kecamatan Tanah Merah,
dan Desa Krenggon
Kecamatan Galis.

 JJ Bhagat mendampingi Dirut PTPN X, Subiyono dalam
kunjungan ke Madura beberapa waktu lalu.
foto-foto: Dery ArDiAnsyAh

yang tentunya membutuhkan waktu tidak instan.
Seiring dengan perluasan lahan yang terus dilakukan, tahapan implementasi projek juga akan berjalan.
Pembangunan konstruksi baru bisa dimulai sekitar
Juni atau Juli 2013, yang ditargetkan selesai pada
Februari
Februari 2014. Sedangkan pemasangan mesin dan
peralatan dijadwalkan bisa dilaksanakan pada Maret
peralatan
2014 hingga Februari 2015. Setelah tahap uji coba dan
commisioning pada Maret - April 2015,
PG tersebut baru siap beroperasi
pada Mei 2015.
Tim sudah melakukan survei ke
bagian-bagian dari Pulau Madura
untuk mengidentifikasi tempat ideal
dilaksanakannya projek ini. Lokasi terter
sebut harus memiliki keunggulan seperti lokasi sentral untuk menurunkan biaya
transpor, kemudahan koneksi dengan
jalan, tanah harus datar atau paling tidak
sedikit bergelombang. Kecuali itu diprioritaskan jauh dari pemukiman, berpotensi irigasi yang baik dan tersedia fasilitas effluent.
Dari evaluasi yang dilakukan di sembilan tempat di Bangkalan dan empat tempat
di Sampang, teridentifikasi tiga lokasi yang
dianggap layak. Ketiga tempat tersebut
yaitu Petrah yang berlokasi setelah Desa
Krenggon, Kecamatan Tanah Merah; Petrah
Kranggen Timur, Kecamatan Tanah Merah
dan Desa Krenggon menuju Sapara Kecamatan Galis. “Lokasi-lokasi ini dipilih karena berlokasi di tengah, telah memiliki
tebu, terkoneksi baik dengan jalan, terdapat sumber air yang cukup dan drainase
baik,” tutur Bhagat.

Dikatakannya, studi yang dilakukan timnya sejak
awal tahun lalu ditugaskan untuk melihat seperti apa
industrinya ke depan. Memotret kondisi saat ini, mulai dari lahan yang kurang ideal dan apa yang harus
dilakukan agar bisa mencapai kondisi tersebut. Untuk memenuhi target areal lahan yang dibutuhkan,
PTPN X harus terus memerluas lahan tanam tebunya
di Madura. Dan itu tentu sangat bergantung kepada
para petani.
Harga gula memang ditentukan pasar dunia. Namun bagaimana tetap bisa memberikan harga yang
menarik kepada petani merupakan masalah yang
harus dicari solusinya. Jika mereka mendapat keuntungan dan kesejahteraannya meningkat, tentu petani
mau menanam. Sebaliknya, jika ternyata sosial ekonomi petani tidak terangkat yang menyebabkan keengganan menanam tebu, tentu pabrik akan sulit mendapatkan bahan baku.
”Bagaimana membuat petani mau menanam tebu.
Kalau petani gembira, pabrik tentu akan gembira,” sambungnya. Agar petani gembira dengan hasilnya, ada
beberapa kondisi yang perlu dipenuhi. Misalnya sinar
matahari yang membantu proses pemasakan tebu.
Di Madura, syarat ini bisa dengan mudah dipenuhi
karena memiliki iklim panas yang tegas. Namun di
sisi lain, di Madura sulit mendapatkan air. Padahal
air sangat dibutuhkan untuk menanam tebu. ”Sinar
matahari tidak bisa kita atur, itu given. Sedangkan air
masih bisa kita kontrol. Ini yang harus diupayakan,”
kata Bhagat. Begitu juga dengan jenis varietas yang digunakan. Tidak hanya yang memiliki kuantitas tinggi
tetapi juga memiliki daya tahan dengan kondisi yang
ada.
SAP Jayanti
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Total Bersinergi dengan P3GI
ToTaliTas dan kerja keras memerluas
areal tanam tebu ke Pulau Madura dilakukan secara sinergis. Sebagai pelaksana, PT
Perkebunan Nusantara X (Persero), juga
menggandeng Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), untuk melakukan berbagai studi. Mulai dari kajian kesesuaian lahan serta jenis varietas yang cocok
dan mampu beradaptasi dengan kondisi
tanah, air dan iklim di Madura.
Terkait hal itu, P3GI telah meluncurkan
beberapa jenis varietas yang disesuaikan
dengan tipologi (iklim dan tanah) Madura.
Hasilnya sejauh ini cukup menggembirakan. Namun demikian, penelitian tetap
dilakukan guna mengantisipasi semakin
berkembangnya lahan tanaman tebu di pulau yang kerap dijuluki ‘Pulau Garam’ itu.
Direktur P3GI, Aris Toharisman, mengatakan, dari puluhan varietas yang
dikembangkan di P3GI, setidaknya ada empat yang dianggap sesuai dengan kondisi
di Madura. ”Sekarang ini ada PS 864, PS

 Aris Toharisman,
Direktur P3GI
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881, PS JK 992 dan VMC 76-16,” ujar Aris.
Keempatnya dianggap sesuai dengan
lahan di Madura yang masih kesulitan dalam masalah drainase atau aliran air. Dikatakannya, jika masalah drainase sudah bisa
diatasi, sebenarnya PS BM 901 juga bisa
ditanam di Madura. Begitu juga dengan
varietas Telanghula 2 dan Cening serta beberapa jenis varietas lainnya.
Pemilihan varietas ini menurutnya bukan sekadar mengenai masalah tinggi rendahnya produktivitas. Namun lebih dari
itu juga berkaitan dengan daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta
daya adaptasi dengan lingkungan.
Saat ini, kata Aris, jika kultur dan
masalah teknis bisa mendukung, Madura
memiliki potensi produktivitas sebesar 80
ton per hektar dengan rendemen 8 - 9%.
Bahkan jika masalah drainase bisa terpecahkan, produktivitasnya bisa meningkat hingga 100 ton per ha.
Soal budaya masyarakat, ia optimistis
sudah bisa teratasi. ”Tebu banyak berkembang di Pantura Jawa yang sebagian juga
merupakan orang Madura. Sebenarnya
bisa dilakukan studi banding dengan
mengajak petani Madura ke petani tebu
di Pantura Jawa,” tuturnya. Begitu juga
dengan masalah pematang atau galengan
yang menjadi pembatas lahan terbukti sudah mampu diatasi PTPN dengan menggunakan teknologi GPS (Global Positioning
System).
Ia tidak mengelak bahwa dengan adanya
perluasan lahan di Madura tentu akan terjadi perubahan ekosistem. “Itu tentu akan
terjadi. Dari yang semula tidak ada
tebu menjadi ada tebu dengan
hamparan yang sangat luas.
akan terjadi perubahan ekosistem sehingga agak sulit
memrediksi kendala yang
mungkin terjadi di masa
mendatang,”ujarnya.
Karena itu perlu dilakukan pengawalan
secara periodik, karena saat ini skala
lahan
tanaman
tebu di Madura
masih relatif kecil
sehingga belum
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terlihat hama dan penyakit yang berpotensi mengganggu.
KembANgKAN VArieTAS
Ia menambahkan, P3GI dan PTPN X
juga telah bekerjasama mengembangkan
varietas untuk tanah dengan kadar garam
tinggi seperti di Madura. Lahan yang digunakan untuk menanam tebu saat ini masih
di posisi agak di tengah pulau yang kadar
garamnya tidak terlalu tinggi.
Namun, dengan program pengembangan tanaman tebu yang gencar dilakukan
PTPN X maupun dari pemerintah pusat,
tentu areal tanam akan meluas hingga ke
dekat laut. ”Itu yang masih harus kita coba
lagi dengan jenis varietas lain. Berbeda
kondisi tanahnya tentu saja membutuhkan
jenis varietas yang berbeda,” tuturnya. Mengenai teknis budidaya dianggapnya tidak
ada masalah.
Sementara itu, dari sisi lahan, berdasarkan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya, P3GI mendapati temuan bahwa ada
sekitar 100.000 ha lahan yang sesuai untuk
tanaman tebu di Madura. Jumlah tersebut
terbagi menjadi sekitar 80.000 ha di Bangkalan dan Sampang serta kurang lebih
30.000 ha di Sumenep dan Pamekasan.
Untuk saat ini pengembangan akan difokuskan di Bangkalan dan Sampang, karena komoditas pesaingnya hanya ketela
pohon dan jagung, yang hasilnya tidak
terlalu besar.
“Berbeda dengan Sumenep dan Pamekasan yang masyarakatnya lebih memilih
tembakau karena keuntungannya dirasa
lebih besar dibandingkan tebu,” ujar Aris.
P3GI sendiri juga terus menambah jumlah varietas yang diproduksi. Jika di 2011
mampu menghasilkan 10 jenis varietas
dengan jumlah sekitar 15 juta bibit, pada
tahun 2012 ini sudah meningkat hingga
15 varietas dan 25 juta bibit. “Nantinya di
2013 ditargetkan jumlahnya bisa meningkat hingga 400% dengan jumlah 20 varietas,” lanjutnya.
Pusat penelitian yang sudah berusia 125
tahun ini juga sudah menghasilkan varietas
unggul antara lain PSJK 922, PS 881 yang
mampu meningkatkan produktivitas gula
hingga lebih dari 10 ton per hektar.
SAP Jayanti

iDol iiKB PtPn X tAhun 2012

srikandi

Hall PT Perkebunan Nusantara X (Persero) pada 18-19 Desember 2012 lalu, berbeda dari
hari-hari biasa. Suasana meriah, riuh dan ingar bingar mewarnai hall tersebut ketika
penampil unjuk kebolehan di atas panggung.

BeRPAcu MeNGeMBANGKAN

Ya, mereka yang sedang unjuk kebolehan di atas panggung itu adalah
peserta Idol IIKB (Ikatan Istri Keluarga Besar) PT Perkebunan Nusantara
X (Persero) Tahun 2012. Keriuhan
supporter maupun simpatisan memberi dukungan seolah air bah yang
terus-menerus mengalir.
Satu demi satu ibu-ibu IIKB yang
menunggu giliran tampil di luar hall,
ternyata dengan penuh percaya diri
mampu unjuk kebolehan dengan
gaya dan karakter masing-masing.
Panggung pun seolah menjadi miliknya dalam berekspresi.
Lomba tarik suara yang bertitel
‘Idol IIKB PTPN X, Berpacu untuk
Maju, Mari Bersama-sama Kita Kembangkan Potensi Diri’, mampu menyedot animo peserta yang datang
dari unit-unit usaha di bawah naungan PTPN X maupun dari jajaran
direksi.
Ketua Panitia IIKB Idol PTPN X
2012, Prihartanti Setyawati (istri Dicky
Irasmanto), mengemukakan, acara
tersebut merupakan gelaran penutup
berbagai kegiatan IIKB yang dihelat
sepanjang tahun 2012. Selain itu se-

bagai peringatan Hari Ibu dan Hari
Kesetiakawanan Sosial.
“Banyak aktivitas yang dilakukan
anggota IIKB pada tahun 2012. Bila
tahun 2011 lalu sebagai penutup kita
adakan lomba paduan suara, maka
tahun 2012 kita adakan sesuatu yang
berbeda, yakni kontes menyanyi,”
ujar Prihartanti.
Pihaknya memanjatkan rasa syukur sebesar-besarnya pada Allah SWT
atas segala karunia sehingga acara
tersebut bisa digelar dengan baik,
aman dan lancar. Pada 18 Desember
2012 dilakukan babak penyisisihan
dan 19 Desember pelaksanaan babak
final.
Ia menjelaskan, untuk Idol IIKB
PTPN X 2012 ini diikuti 57 peserta
dengan syarat mereka merupakan
istri para karyawan PTPN X yang
masih aktif. “Kami hanya mengambil
enam terbaik dari 57 peserta itu, untuk juara I, II, II serta harapan I, II dan
III,” katanya.
Meski hanya berlevel antar-unit
di bawah naungan PTPN X, namun
panitia tidak main-main. Buktinya,
dewan juri yang ditunjuk adalah me-

reka yang berkompeten dan sangat
berpengalaman di bidangnya. Mereka adalah Dwi Purwanti (guru vokal
salah satu sekolah musik ternama di
Surabaya), Pritta Kartika (penyanyi)
dan Deavin R. Paul (penulis buku
dan penyanyi).
Ketua Dewan Juri, Dwi Purwanti,
mengutarakan, ajang seperti ini tepat
diadakan sebagai wadah pengembangan potensi ibu-ibu yang ada di
PTPN X. “Saya yakin banyak potensi
dan bakat tarik suara yang dimiliki
ibu-ibu di lingkungan PTPN X ini,”
ujar Dwi.
Kendati usia para peserta rata-rata
sudah tidak muda lagi, namun untuk
suara atau penguasaan panggung, ternyata tidak kalah dengan penampilpenampil yang lebih muda. Kualitas mereka masih bagus dan prima.
“Acara ini layak dikembangkan dan
diapresiasi,” lanjutnya.
Ditemui di tempat yang sama,
salah satu peserta, Lilis Lestari (Ny
Arifin) dari PG Pesantren Baru,
mengaku sangat senang dan antusias
dengan penyelenggaraan acara tersebut. ”Kalau bisa digelar setiap tahun,
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karena potensi ibu-ibu anggota IIKB
akan terlihat. Lebih dari itu dapat menempa kepercayaan diri,” ujarnya.
Saat ditanya terkait syarat bahwa
setiap unit usaha hanya boleh mengirimkan maksimal tiga perwakilannya, menurut Lilis, hal tersebut dirasa
cukup. Karena tiga orang perwakilan
sudah cukup mewarnai dan mewakili
masing-masing unit.
Dari ajang babak penyisihan yang
diikuti 57 peserta, akhirnya tersaring 10 peserta yang berlaga di final.
Mereka adalah Ny Amier Hasanudin (RS Gatoel), Ny Agus Purwanto
(PG Gempolkrep), Ny Cahyono (PG
Modjopanggoong), Ny Isyakar (PG
Ngadiredjo), Ny Irfan Hidayat (PG
Meritjan), Ny Syaifullah Machrur
(SBU Tembakau), Ny Wasis Pramono
(Kantor Direksi), Ny Agung Pujiharjo
(PG Gempolkrep), Ny Ismet Wahyu
W. (Kantor Direksi), Ny Budi Gatama
(PG Watoetoelis).
Sebelum final, Ketua IIKB PTPN X,
Trusiana Nastiti Subiyono, mengatakan, sangat bangga atas potensi yang
ada di tubuh PTPN X, terutama para
ibu IIKB. Ia berharap, melalui
acara ini potensi yang ada dapat
dikembangkan dan kepercayaan
no
diri anggota IIKB semakin terasah.
1.
“Saya bangga dan senang,
2.
ternyata gelaran Idol IIKB seba3.
gai penutup rangkaian kegiatan
4.
IIKB tahun 2012, mendapat sam5.
butan antusias dan meriah,” ujar
6.
ibu tiga orang anak tersebut.

Ibu satu putra ini menyatakan,
menjadi pemenang di ajang spektakuler tersebut tidak tersirat di
benaknya. Ia menyatakan rasa syukur, karena dengan hanya melakukan
enam kali latihan, bisa jadi pemenang.
“Alhamdullilah, tapi sekarang saya bingung harus ngomong apa saking
senengnya,” kelakarnya.
Ketika ditanya soal pemilihan
lagu Mimpi milik Anggun C Sasmi,
ia mengatakan, pilihan lagu tersebut
merupakan arahan salah seorang juri.
Bahwa tingkat kesulitan itu menjadi
tantangan si penyanyi.
Dia juga berharap, dengan diadakan ajang seperti ini kemampuan ibuibu IIKB di dunia tarik suara bisa kian
terasah. Kecuali itu, bakat terpendam
yang dimiliki ibu-ibu bisa tersalurkan
melalui lomba.
Sedangkan Direktur SDM dan
Umum, Ir Djoko Santoso, usai pemberian trofi dan hadiah, mengatakan, tak
bisa dipungkiri bahwa keberhasilan
dari seorang pria, di belakangnya pasti
ada dukungan wanita yang hebat.
Ia mengatakan, dengan acara seperti ini diharapkan para karyawan PTPN X semakin bangga
dapat bekerja di perusahaan ini.
Posisi
nama
Perwakilan/unit
Karena tidak hanya para karyawan yang diperhatikan, tetapi
Juara I
Ny Ismet Wahyu W
Kantor Direksi
juga istri-istri mereka dan keJuara II
Ny Syaifullah Machrur SBu Tembakau Jember
luarganya. “Yang jelas, acara ini
Juara III
Ny Wasis Pramono
Kantor Direksi
bisa berpengaruh positif, teruharapan I Ny agung Pujiharjo
PG Gempolkrep
tama bagi peningkatan kinerja
harapan II Ny Isyakar
PG Ngadirejo
para karyawan,” tutur Djoko.
harapan III Ny Irfan hidayat
PG Meritjan
Sekar Arum
Sedangkan Direktur Produksi PTPN X, Ir. Tarsisius Sutaryanto, MM,
saat membuka acara final, menya
takan, acara itu merupakan bukti
bahwa wanita merupakan makhluk
ciptaan Allah paling sempurna dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.
“Ini adalah bukti betapa kekuatan
seorang wanita, selain menjalankan tugas sebagai istri dan ibu, mereka memiliki potensi lain. Bila tidak diasah atau
dikembangkan potensi tersebut, maka
itu hanya akan menjadi sesuatu untuk
dirinya sendiri,” ujar dia.
Ia melanjutkan, semoga potensi
yang ada terus digali sehingga dapat
memberikan banyak manfaat bagi
diri sendiri, keluarga dan juga untuk
PTPN X. Usai pembukaan, dilanjutkan penampilan 10 finalis.
Dari gelaran final itu, akhirnya
juara I Idol IIKB PTPN X Tahun 2012
adalah Ny Ismet Wahyu W., perwakilan Kantor Direksi. “Saya terkejut,
tetapi sekaligus bangga dengan torehan sukses ini,” ujar Ny Ismet Wahyu,
usai menerima trofi.

JuArA iDol IIKB PTPN X TahuN 2012
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Idol Menjadi Penutup
Rangkaian Kegiatan IIKB
sukses penyelenggaraan IIKB Idol PTPN X Tahun
2012 tak lepas dari sosok Trusiana Nastiti Subiyono,
istri Dirut PT Perkebunan Nusantara X (Persero), Ir.
Subiyono, MMA. Berkat idenyalah event spektakuler
bertitel ‘Idol IIKB PTPN X, Berpacu untuk Maju,
Mari Bersama-sama Kita Kembangkan Potensi Diri’.
Ditemui di selasela persiapan final, Bu Biyono—
demikian sapaan akrab Trusiana Nastiti—kepada
PTPN X Mag menuturkan, bagaimana gagasan
menggelar idol itu bisa terwujud dan berlangsung
sukses. Berikut petikan wawancara singkatnya:
Bisa diceritakan secara singkat acara Idol IIKB
(Ikatan Istri Keluarga Besar) PTPN X Tahun 2012
ini?
Acara ini merupakan rangkaian penutup semua
kegiatan IIKB pada tahun 2012. Banyak kegiatan
yang telah diadakan IIKB di antaranya bakti sosial,
outbond, dan masih banyak lainnya. Selain kita memeringati Hari Ibu dan Hari Kesetiakawanan Sosial,
kita juga mengadakan acara yang berbeda dari yang
biasanya, maka tercetuslah ide acara pencarian bakat
lewat lomba tarik suara ini.
Lantas dari manakah asal ide Idol IIKB PTPN X ini?
Ide ini muncul saat saya melihat banyak potensi
dan kemampuan ibu pada unit–unit usaha, saat
mengisi acara ketika saya berkunjung. Terutama di
dunia tarik suara. Rupanya bakat di dunia tarik suara ibu-ibu itu boleh dikatakan bagus. Untuk itulah
kita buatkan wadah seperti ini.
Bila tahun lalu rangkaian acara IIKB ditutup dengan pergelaran paduan suara, maka tahun ini (2012)
kita tutup dengan acara yang lebih spektakuler lagi
yaitu ajang Idol IIKB PTPN X Tahun 2012.

mereka sebagai generasi penerus perusahaan, maka
peran istri sangat penting dalam mendorong para
suami untuk terus berprestasi.
Bagaimana animo para peserta Idol IIKB PTPN X
kali ini?
Di luar perkiraan kami, dari pihak panitia, ternyata para ibu IIKB sangat antusias. Boleh dikatakan
peserta banyak, karena memang baru pertama kali
dilaksanakan. Namun untuk jumlahnya sengaja
dibatasi. Untuk setiap unit usaha hanya bisa mengirimkan perwakilan sebanyak tiga orang saja.
Pada pelaksanaan Idol IIKB kali ini hanya ada 10
lagu yang dilombakan, mengapa demikian?
Ya, memang benar, hanya 10 lagu yang dilombakan, antara lain Matahariku dari Agnes Monica,
Mimpi dari Anggun C. Sasmi, Kaulah Segalanya
(Ruth Sahanaya), Bunda dari Melly G., dan beberapa
lainnya.
Lagu ini kami
pilih karena memunyai
tingkat kesulitan yang lumayan
tinggi.
Diharapkan, dengan
tingkat kesulitan yang cukup
tinggi ini
para peserta dapat
menampilkan performance
yang luar
biasa. Sekar Arum

Kalau boleh tahu, apa tujuan diadakan acara ini,
Bu?
Tentunya yang kami lakukan itu untuk menggali
potensi yang dimiliki ibu-ibu IIKB dan mereka yang
memiliki bakat di unit-unit usaha PTPN X. Diharapkan juga dengan acara ini dapat melatih rasa percaya
diri para anggota IIKB untuk tampil di depan publik.
Apa syarat utama mengikuti ajang spektakuler ini?
Acara ini hanya boleh diikuti para istri karyawan yang masih aktif. Hal ini kami lakukan selain
untuk memicu potensi ibu-ibu IIKB, juga diharapkan
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Multiperan Wanita dan

KecANTIKAN LAhIR-BATIN
PeRemPuan itu hebat. Disadari atau
tidak, saat ini hampir sebagian besar
perempuan di Indonesia memiliki
multiperan. Sebagai central gravity of
life, seorang perempuan memiliki empat peran yang harus dijalankan secara
seimbang dan bersamaan. Keempat
peran itu adalah sebagai istri, seorang
ibu, profesional dan sebagai anggota
masyarakat.
Tanpa disadari banyaknya peran
yang harus dilakoni seorang perempuan, membuat kaum hawa kehilangan waktu untuk diri sendiri. Segala
rutinitas itu perlahan memudarkan
pesona kecantikan para ‘bidadari’ dunia ini.
Pakar Hypnobeauty, Dr Dewi Yogo
Pratomo, MHt, mengatakan, central of
gravity dalam rumah tangga adalah ibu.
Seorang ibu menjadi kunci keberhasilan dan keharmonisan rumah tangga
bersama suami dan putra-putrinya.
Hal ini bisa dilihat dari kenyataan.
Bila seorang ibu yang meninggal, biasanya keadaan rumah lambat laun
tidak lagi bersih. Makanan tidak lagi
tersedia di atas meja makan serta hala-
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man rumah pun tidak tampak rapi dan
hidup. Tidak heran, lanjutnya, bila seorang istri meninggal kebanyakan para
suami segera mencari penggantinya.
Bandingkan dengan keadaan sebaliknya, bila seorang suami yang meninggal maka makanan di meja tetap
tersedia, rumah dan halaman masih
tertata rapi. Meskipun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seorang
ibu harus bekerja ekstra keras.
“Kalau yang meninggal laki-laki
maka kehidupan rumah masih eksis,
tapi bila perempuan yang meninggal
maka kehidupan rumah biasanya berantakan,” ungkap Dewi Yogo yang
juga pendiri sekaligus Ketua Yayasan
Club Hypnosis Sehati (CHS) saat
menjadi pembicara dalam pertemuan
Ikatan Istri Keluarga Besar (IIKB) PT
Perkebunan Nusantara X (Persero) di
PG Watoetoelis, beberapa waktu yang
lalu.
Di waktu yang bersamaan, sambung Dewi, seorang perempuan harus
bisa menjalankan empat peran sekaligus. Sebagai istri dan ibu rumah tangga, mereka dituntut mampu mengelola

rumah tangga, melayani suami, mendidik anak dengan baik. Di sisi lain, seorang pribadi, juga dituntut mengembangkan kompetensi yang dimilikinya
sekaligus membantu finansial rumah
tangga.
Untuk menjalankan multiperan tersebut, seorang perempuan harus bisa
menjalankannya dengan senang hati.
Kecuali itu harus ada keseimbangan
antara peran yang satu dengan peran
yang lain.
“Di Jakarta banyak kasus yang terjadi pada kaum perempuan. Karena
cemas dan tertekan menjalankan peran mereka, banyak yang mengonsumsi
obat tidur bahkan ada yang menggunakan narkoba,” ungkapnya.
Saat ini, ungkap Dewi, wanita dan
depresi sangat erat hubungannya. Sebab, para perempuan menggunakan
perasaannya untuk melihat dan mengatasi permasalahan. Padahal apa
yang diucapkan dan apa yang dipikirkan merupakan silent prayer.
Bila diamati jumlah anak autis saat
ini cukup banyak. Hal itu salah satunya disebabkan saat hamil perempuan
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sering merasa cemas. Perasaan cemas
bisa merangsang produksi hormon
non-adrenalin secara berlebihan. Padahal, hormon non-adrenalin hanya
dibutuhkan dalam jumlah sedikit, bila
produksinya berlebihan bisa menjadi
racun bagi tubuh.
“Setiap pikiran yang ruwet akan
dikirim ke organ yang paling sensitif,”
kata dia. Sehingga, bisa membangunkan sel-sel kanker yang memang sudah
ada di dalam tubuh manusia. Adanya
kenaikan kadar gula darah dalam tubuh, adanya infeksi atau penyakit eksim menahun, maag kronis serta serangan jantung.
Memang, di dunia farmasi sudah
ada obat anti-depresi, sayangnya obat
anti-depressant tersebut hanya bekerja
sesaat. Sebetulnya, para perempuan
tidak perlu membeli sebab di dalam
tubuh sudah ada hormone beta endhorphime, hormone melatonin, hormone encephalin dan hormone endorphin yang
disebut happy hormones.
“Happy hormones itu berfungsi untuk kecerdasan, kesehatan, menjaga
awet muda, dan meningkatkan kebahagiaan. Untuk bisa menghasilkan
happy hormones bisa melalui kegiatan
hypnobeauty,” sebut dia.
Dewi menjelaskan, kecantikan bagi
seorang perempuan bukan hanya berparas menawan dan bertubuh indah,
melainkan juga sehat lahir dan batin.
Tidak akan ada gunanya kecantikan
lahiriah jika batinnya selalu merasa
tidak tenang, gundah, hampa, ataupun tidak percaya diri. Cantik yang
sesungguhnya merupakan kombinasi

yang seimbang antara fisik, pikiran,
dan jiwa yang prima.
mAKSimAlKAN POTeNSi Diri
Hypnobeauty merupakan metode untuk memaksimalkan potensi diri perempuan agar menjadi cantik luar dan dalam
melalui kekuatan pikiran yang dikenal
dengan hipnosis. “Masalah sesulit apa
pun akan bisa dihadapi dengan hypnobeauty solusinya,” kata Master of Hypnotherapist dari HMI ini.
Menurut Dewi, banyak perempuan yang memiliki masalah terkait
dengan kecantikan fisik, psikis, maupun pikiran. Hal inilah yang akhirnya
memicu timbulnya masalah-masalah
lain dalam kehidupan seorang perempuan.
Cantik itu adalah hal rumit, karena
bukan sekadar fisik, namun kecantikan yang sesungguhnya adalah satu
bentuk keseimbangan antara fisik, psikis, dan pikiran. Kecantikan lain akan
muncul bagi pribadi yang penuh rasa
syukur, sehingga timbulah kecantikan
psikis. “Kecantikan psikis inilah yang
merupakan hal yang membentuk mental perempuan menjadi tangguh,” jelas
Dewi.
Ia menambahkan hypnobeauty dilakukan dengan cara memberikan sugesti positif kepada para perempuan.
Sugesti ini diberikan saat otak perempuan tersebut berada dalam gelombang alpha atau theta.
Saat kondisi otak berada di dalam
gelombang alpha atau theta, seseorang
biasanya sedang berada di bawah alam
sadarnya. Kondisi ini yang menurut

Dewi membuat seseorang merasa
rileks dan tenang, sehingga mudah
untuk diberikan sugesti. “Hypnobeauty
juga berguna memertahankan daya
ingat, dan menyetabilkan emosi,” ungkap Dewi.
Kecantikan lain yang akan muncul
bagi pribadi yang penuh rasa syukur
adalah kecantikan psikis yang membentuk kepribadian dan mental yang
tangguh. Seseorang di bawah pengaruh sugesti dan gelombang otaknya
berada pada gelombang alpha dan theta,
sehingga kondisinya rileks dan mudah
ditanamkan sugesti, dapat merangsang inner beauty seseorang keluar.
Inner beauty, imbuhnya, terkait erat
dengan daya tarik alami dan karisma.
Inner beauty bisa berasal dari berbagai
sumber, seperti kecerdasan dan rasa
nyaman yang mampu diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Atau
dalam bahasa sederhana, inner beauty
adalah ketulusan.
Selain itu, kepribadian serta sikap
mental yang kuat merupakan bagian
dari kecantikan psikis yang terkait erat
dengan kematangan emosional. “Yang
jelas hypnobeauty adalah memberdayakan pikiran,” kata Doktor Bidang Perilaku dari Universitas Padjadjaran ini.
Sedangkan hypnosis adalah tentang
pengulangan. Sehingga dengan terus
melakukan nasihat yang berulang-ulang
diharapkan dapat membentuk perilaku
yang diinginkan. “Meski demikian, hypnosis tidak ada kaitannya dengan agama
tertentu, ini hanya terapi kesehatan fisik
dan batin,” ujar dia. 
Siska Prestiwati
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Angkat BcT Jadi

IKoN INDoNesIA TIMuR
Komisaris Utama, Sjafrie Sjamsoedin, saat mendarat dari helikopter dalam kunjungan ke pabrik gula di kawasan Sulsel, didampingi Dirut PTPN X, Ir Subiyono, MMA.

kian menipis dan terdesaknya lahan pertanian dan perkebunan di
Pulau Jawa, menjadi permasalahan
cukup berat bagi dunia pertanian ke
depan. Sedangkan, masih tersedianya
lahan luas di Sulawesi Selatan merupakan harapan bagi berlangsungnya komoditas
tebu yang menjadi bahan
utama gula kristal.
Berkaitan dengan hal
tersebut, tiga Pabrik Gula
(PG) yang ada di Sulsel,
patut lebih dikembangkan dalam memanfaatkan
lahan luas dan tanaman
tebu di wilayah ketiga PG
itu.
Komisaris Utama PT
Perkebunan Nusantara
X (Persero), Letjen TNI
(Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mengunjungi ketiga PG di Sulsel
sebelum mengakhiri masa jabatannya. Ketiga PG yang dikunjungi itu
adalah PG Bone, PG Camming dan
PG Takalar (BCT). Ketiganya kini da-
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lam pengelolaan dan tanggung jawab
PTPN X sebagai mandat dari pemerintah melalui Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).
Sjafrie mengungkapkan kunjungannya ke Sulsel adalah tugas pe-

merintah. Tugas itu dalam rangka
peningkatan produktivitas ekonomi
secara makro khususnya, gula.
“Saya sudah keliling PG-PG di Jatim, namun tiga PG di sini (Makas-
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sar) jauh lebih bagus dibandingkan
dengan yang ada di Jawa. Sayang,
mengapa yang di Jawa lebih bagus
kinerjanya?” ungkap Sjafrie, di selasela kunjungan.
Didampingi
Direktur
Utama
PTPN X, Ir. Subiyono,
MMA, Sjafrie berkeliling
melihat langsung setiap
stasiun yang ada di PG
Bone, PG Camming dan
PG Takalar. Saat melakukan kunjungan itu, putra
daerah asli Sulawesi Selatan ini menemukan beberapa mesin yang notabene
masih tergolong baru dan
modern, namun banyak
yang rusak.
“Mesin-mesin giling
di ketiga pabrik ini dulu
kurang diperhatikan pemeliharaannya. Sehingga saat musim
giling banyak yang rusak,” ungkapnya.
Dengan masuknya PTPN X yang
sukses mengelola 11 PG di Jatim de-
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ngan bagus, jelas Sjafrie, diharapkan
bisa mengubah ketiga pabrik yang
merugi selama bertahun-tahun ini.
Harapannya, tiga PG di Sulsel bisa
kembali sehat, bahkan bisa meraih
untung yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perolehan laba saat
berada di masa kejayaannya dulu.
“Jam berhenti di sini juga tidak
boleh lebih banyak dibanding proses
giling. Potensinya sangat besar. Kita
harus optimistis pabrik gula di sini
bisa menghasilkan produksi besar,”
tambah Sjafrie.
Banyaknya mesin yang rusak saat
giling, ungkap Sjafrie pasti bisa diatasi. Tentu saja kuncinya adalah

kerjasama seluruh karyawan dan
manajemen untuk bersama-sama meningkatkan kinerja pabrik.
“Kita punya target untuk menjadikan pabrik gula yang ada di Sulsel,
bisa menjadi ikon gula di Indonesia
Timur tahun depan,” kata dia.
Apalagi, sambung dia, setelah
mendengarkan dan melihat langsung kondisi di ketiga pabrik, sudah
banyak hal yang dilakukan untuk
mengatasi masalah. Baik permasalahan on farm seperti gangguan tikus,
babi dan binatang ternak yaitu sapi,
maupun permasalah off farm, seperti
mesin-mesin di dalam pabrik.
Khusus masalah sengketa lahan di

PG Takalar, Sjafrie mengungkapkan
dirinya telah melakukan komunikasi
dan koordinasi dengan pemerintah
daerah yaitu Gubernur Sulsel dan
aparat terkait.
Harapannya, masalah sengketa
lahan bakal dituntaskan dengan prinsip win-win solution. Misalnya, melalui sistem bagi hasil antara warga
dengan pabrik gula.
Selama dua hari Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan dengan
menggunakan helikopter, mengingat
jarak tempuh dari satu PG ke PG yang
lain cukup jauh. Apalagi jika tempuh
melalui jalur darat, relatif berat.
Siska Prestiwati

Innalillahi wa inna ilaihi roji’un
Komisaris, Direksi, dan Pimpinan serta seluruh karyawan
PT Perkebunan Nusantara X (Persero) turut berduka cita atas wafatnya:

Nariyono, SmHK, Se
Kepala A.K.U PG. Lestari

6 April 1957
4 November 2012

”Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan diberikan ketabahan
bagi keluarga yang ditinggalkan”
PTPN-X magazine | Volume:006 | Th-II | Oktober - Desember 2012
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Berjuang Tumbuhkan
Kepedulian Karyawan

l

angiT jingga menyapa
kala tim PTPN X Mag tiba
di rumah dinas Administratur Pabrik Gula (PG)
Camming, Ir. H. Priyono
Utomo. Usai melepas lelah setelah
menempuh perjalanan panjang,
Priyono mengajak tim PTPN X
Mag berkeliling di salah satu pabrik
gula yang ada di Pulau Sulawesi
tersebut.
“Yang memiliki monumen tebu
bukan hanya PG Ngadiredjo (Kediri)
saja lo. Kami juga punya,” kata Priyono mantap.
Dengan tersenyum, ia terus
membawa Toyota Hardtop-nya
melaju melewati jalanan tanah yang
berlumpur karena hujan, menuju ke
emplasemen.
Sayup-sayup suara azan magrib
terdengar, sementara di emplasemen
PG Camming tampak beberapa lakilaki sedang duduk sambil menunggu
proses administrasi masuknya tebu
ke dalam pabrik.
Sebuah banner bergambar Priyono
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dalam balutan pakaian adat Makassar, lengkap dengan peci berwarna
hitam senada dengan busananya,
tertulis Maseppo yang berarti rata
tanah. Macakkayang berarti bersih
dan Macenning yang berarti manis,
tertempel di atas sebuah bangunan
yang terbuat dari papan. Bangunan
itu untuk ruang administrasi penerimaan tebu.
“Maseppo, Macakka, Macenning…!
Ya, mau rokok?” ucap Priyono pada
seorang laki-laki yang berdiri dan
menyambut Priyono dengan sebuah
jabatan tangan. Sambil terangguk
dan tersenyum, laki-laki tersebut
tampak senang mendengar seorang
Administratur mau memberinya
sebatang rokok.
Setelah berjabatan tangan dengan
beberapa orang pria di sekitar ruang
pencatat tebu masuk, dengan bangga
Priyono mengatakan,” Inilah monumen PG Camming,” sambil menunjukkan sebuah plat besi yang di
bawahnya banyak batu-batu dalam
berbagai ukuran. Sementara di pipa
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besi tergantung beberapa besi yang
tidak lain adalah alat pemotong (cane
cutter) pada mesin gilingan yang
patah.
Hanya sebuah senyum yang
mengembang saat tim PTPN X
Mag bertanya apa maksud monumen yang terdiri dari bebatuan dan
potongan besi bekas alat pemotong
pada mesin gilingan yang tertulis
angka-angka, yang bila dibaca seperti sebuah tanggal.
Tetap dengan senyuman khasnya, Priyono mengajak tim kembali
ke rumah dinas. Setiba di rumah
dinas, Priyono kembali menunjukkan beberapa batu dan potongan besi
yang tertata rapi di sebuah ruangan
terbuka di sisi sebelah kiri rumah
dinasnya. “Batu-batu ini juga masih
banyak tertata rapi di depan ruang
kerja saya,” ucap Priyono.
Dari puluhan batu-batu yang ada
di emplasemen, teras rumah dinas
maupun di depan ruang kerja Administratur, ukuran batunya sangat
beragam. Dengan ukuran terkecil
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satu kilogram hingga ada yang
mencapai 50 kg.
Setelah membiarkan tim PTPN
X Mag penasaran semalaman,
keesokan harinya di ruang kerja
Admistratur PG Camming, Priyono
menjelaskan batu-batu itu adalah
batu-batu yang ada dalam tumpukan tebu di meja giling yang masuk
ke mesin giling satu.
“Ya, batu-batu itu sering mengganggu proses giling. Bahkan,
cukup sering mematahkan alat
pemotong,” tutur Priyono sedih.
Dengan patahnya alat pemotong, mau tidak mau proses giling
akan terhenti. Apalagi bila alat
potong yang tingkat kepatahannya
berat. Maka, pihaknya harus segera
mengganti alat pemotong tersebut
agar proses giling tidak berhenti
lama.
“Kalau saya mengamati semua
itu terjadi karena kurangnya kepedulian setiap karyawan terhadap pabrik

 Monumen PG Camming

ini,” tutur pria yang terakhir bekerja
di PG Toelangan Sidoarjo ini.
Padahal, ungkap dia, kunci utama
keberhasilan sebuah perusahaan
khususnya pabrik gula terletak di
Sumber Daya Manusia (SDM), yang
memiliki kepedulian tinggi pada
perusahaan tempatnya bekerja dan
mencari nafkah untuk keluarga.
Untuk bisa mengerjakan amanat
para Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) kepadanya, Priyono
mencoba untuk melakukan pendekatan pribadi, bukan sebagai seorang
administratur.
“Sejak awal masuk ke sini (PG
Camming), saya selalu mengenalkan diri sebagai Priyono
dan harus dikenal dan
diingat sebagai seorang
Priyono bukan seorang
Adm,” kata pria yang
banyak disapa oleh
karyawannya dengan
sebutan Senior 01 CM ini.
Hal itu dilakukan agar
tidak terbentuk jarak yang
nantinya bisa menghambat
kelancaran komunikasi dengan
seluruh karya-

wan. Agar semakin dekat dengan
semua karyawannya, Priyono tak
segan-segan untuk makan nasi
bungkus bersama karyawan di
dalam pabrik.
“Waktu awal saya masuk, saya
perhatikan para karyawan ini sulit
untuk tersenyum. Tapi saya selalu
mencoba untuk membuat mereka
selalu tersenyum setiap bertemu
dengan teman atau rekan kerjanya,” ujarnya.
Selain membuka komunikasi,
sambung Priyono, mereka juga berjuang untuk menumbuhkan rasa
kepedulian di hati setiap karyawan. Kepedulian terhadap adanya
pabrik gula yang selama ini telah
memberikan mereka pendapatan.
Rasa peduli itu sangat penting bagi
suksesnya kegiatan produksi di PG
Camming.
“Diharapkan bila rasa kepedulian sudah mengakar, maka mereka
akan merasa memiliki pabrik ini.
Sehingga, tanpa disuruh atau diminta, para karyawan akan menjaga dan
merawat pabrik agar bisa berproduksi dengan maksimal,” turur dia.
Bila proses produksi bisa maksimal, maka PG Camming tidak akan
lagi merugi. Dan jika pabrik mendapatkan keuntungan, maka seluruh
karyawan akan dapat menikmati
kerja keras mereka yang bisa didapatkan dalam bentuk bonus. Semua
itu diberikan perusahaan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan
seluruh karyawan dan keluarganya.
Jika dilihat dari produktivitasnya,
tahun 2011 lalu PG Camming mengalami kerugian sebesaar Rp 28,6
miliar. Kerugian juga dialami pada
tahun 2008 sebesar Rp 29,7 miliar
dan tahun 2007 mengalami kerugian
sebesar Rp 17,7 milliar.
“Untuk musim giling 2012 ini,
prognosa kami akan mendapatkan
laba sebesar Rp 27,4 miliar,” ujar
Priyono optimistis. Ia melanjutkan,
keberhasilan sebuah perusahaan,
bukan pada pimpinan saja, tetapi
merupakan kerja keras seluruh
karyawan.
Siska Prestiwati

Ir. H. Priyono Utomo

Administratur PG Camming
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Erwin Haswifar

Kepala Instalasi PG Camming
foto: Dery Ardiansyah

PG Camming, Sulsel

Musim Giling 2012,

Saatnya Mereguk Laba
PT Perkebunan Nusantara X (Persero) mengelola Pabrik Gula (PG) Camming, Sulsel.
Masuknya PTPN X itu diharapkan membawa dampak positif dan signifikan bagi seluruh
karyawan. Apalagi setelah sekian lama merugi, bukan tidak mungkin pada musim giling
tahun 2012 ini mendapatkan laba.
Hal itu dikemukakan Kepala Instalasi PG Camming, Erwin Haswifar,
saat ditemui di PG Camming, pertengahan Desember 2012 lalu. “Manajemen PTPN X sangat tegas, memiliki
semangat dan kemauan yang tinggi
untuk memajukan PG Camming,”
kata Erwin.
Demi laba dan kemajuan, sambung
Erwin, manajemen PTPN X berani
meng-up grade kemampuan karyawan PG Camming dengan mengirim
50 orang untuk melakukan studi banding ke PG-PG di Jawa.
Setelah melihat bagaimana proses produksi PG-PG di Jawa, untuk
musim giling tahun 2012 ini, mereka
mulai menerapkan ilmu yang dida-
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patkan. “Saat ini, teman-teman sudah
mulai menerapkan ilmu yang diperoleh di Jawa yang bisa diterapkan di
sini,” ujarnya.
Banyak perubahan dan kemajuan
yang terjadi setelah mereka belajar di
PG-PG di Jawa, misalnya, dulu satu
putaran untuk gula D2 hanya untuk kapasitas lima ton. Tapi saat ini,
satu putaran bisa berkapasitas 20 ton,
yang otomatis bisa menghemat energi. Dulu satu putaran butuh daya
175 watt untuk lima ton, tapi saat ini,
hanya 110 watt untuk 20 ton.
Selain itu, juga ada penambahan
dari lima alat putaran untuk high
grade, sekarang menjadi tujuh. Perubahan yang tampak sangat besar

PTPN-X magazine | Volume:006 | Th-II | Oktober - Desember 2012

adalah pemakaian residu. Saat ini
manajemen PTPN X menegaskan
pada musim giling 2012 ini adalah
zero residue atau nol residu.
“Tahun ini untuk boiler sudah nol
residu dan solar. Padahal tahun lalu,
kami masih menggunakan 67 ribu liter residu dan 41 ribu liter solar,” ujar
pria yang bekerja di PG Camming sejak 1993 ini.
Biaya yang dibutuhkan tahun lalu
untuk penggunaan residu masih di
atas Rp 18 miliar. Namun, tahun ini
sudah nol rupiah untuk residu. Tahun ini, penggunaan residu dan solar
di boiler diganti dengan energi alternatif terbarukan, yaitu tandan kosong
kelapa sawit sebesar 900 ribu ton dan
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rendemen 8,2 persen,” kata dia.
kayu dicacah sebanyak 1.700 ribu kata dia.
Dalam berinvestasi, jelas Edwin,
Erwin menjelaskan, misalnya di
ton.
Erwin mengakui untuk melak- boiler kekurangan ampas, maka stasiun manajemen PTPN X sangat jeli dan
sanakan kebijakan manajemen zero gilingan akan memercepat proses yang tegas. Mereka hanya akan melakukan
residu, awalnya sangat sulit. Mengi- bisa segera memroduksi ampas. Begitu investasi pada hal-hal yang memang
ngat karyawan sudah meyakini bila pula dengan stasiun boiler yang meng- perlu diganti. Sedang manajemen
tanpa residu dan solar maka pabrik alami kesulitan karena ampas basah, yang dulu selalu memberikan apa
tidak bisa beroperasi. Pelan-pelan maka stasiun gilingan bisa lebih mene- yang diminta PG, baik itu yang dibuparadigma residu dan solar pun di- kan proses (pressing) atau didapatkan tuhkan atau tidak terlalu dibutuhkan.
Itu yang membuat nilai investasi mageser ke bagasse dan energi alternatif ampas yang lebih kering.
“Dulu, masinis harus aktif tiap hari najemen terdahulu sangat tinggi.
terbarukan.
“Dari semua itu, didukung juga
“Banyak cara sudah kami laku- ke stasiun lain untuk memberitahukan untuk melakukan zero residu, kan. Kadang stasiun lain tidak mau kualitas tebu yang bagus, maka tahun
namun tidaklah mudah,” ungkap- tahu dengan kondisi boiler sehingga ini merupakan waktunya PG Camnya. Awalnya, dirinya menggunakan banyak jam berhenti karena tekanan ming laba. Sebab sudah terlalu lama
kami mengalami kerugian,” ujar Ersistem menggembok valve residu dan turun,” ujarnya.
Semua perubahan tersebut, jelas win.
kuncinya saya pegang. Sehingga yang
Sementara itu, Kepala
butuh harus meminta
Bidang
Pengolahan,
ke saya,” kata Erwin.
Dulu, menyinkronkan antara stasiun
Amirullah, mengatakan,
Namun, lanjutnya, itu
boiler dengan stasiun gilingan sangatlah ada yang diadopsi da
pun masih bisa diakali
susah. Sehingga jam berhenti bisa
ri PG-PG di Jawa pada
dengan cara mengendurkan putaran gem- mencapai 150 jam. Namun, saat ini dengan giling tahun ini, yaitu
bok, sehingga mereka
adanya alat komunikasi handy talky dan mengubah Rotation Per
(RPM) pengaduk
masih bisa sedikit melalat visual berupa neon box, komunikasi Minute
dan bentuk pengaduk.
onggarkan valve untuk
mulai terbangun. Sehingga, jam berhenti Dulu bentuk peng
mengambil residu dan
aduknya seperti kupukurang dari 50 jam.
solar. “Kemudian kami
kupu, namun sekarang
plat, sehingga mereka
tidak lagi bisa mengambil residu secara Erwin, merupakan hasil dari studi berbentuk seperti palang yang ternyabanding di PG-PG di Jawa serta pela- ta cukup membantu dalam kualitas.
diam-diam,” lanjutnya.
Sebenarnya, ujar dia, tidak meng- tihan yang dilakukan oleh manajemen “Teknik ini kami adopsi dari PG Kremgunakan residu itu sangat memung- PTPN X. “Sejak masuk pada 1993, saya boong dan saat ini Icumsa kami 172,
kinkan. Namun, selama ini mereka baru mendapatkan pelatihan ya Janu- kalau dulu di atas 300,” kata pria yang
cenderung malas. Sebab kalau meng- ari 2012 lalu, saat manajemen PTPN X sebelumnya bekerja di PG Bone ini.
Amirullah menambahkan mereka
gunakan energi alternatif mereka ha- yang mengelola,” tuturnya.
juga mendapatkan bantuan dari Tim
rus mengolah dulu bahannya selama
India dalam proses masak dengan
3 hingga 4 jam. Tapi kalau mengguna- Reward and Punishment
Manajemen PTPN X sangat te- cara mengatur skema masak. Misalkan residu atau solar, mereka hanya
duduk-duduk menunggu solar atau gas dalam kedisiplinan. Tahun ini, nya, masakan A dengan lima kaki,
manajemen sudah mengeluarkan masakan B dua kaki dan masakan C
residu datang.
Keberhasilan menerapkan nol re- dua orang karyawan yang terbukti dengan dua kaki. Sehingga proses di
sidu, ungkap Erwin, mendorong ter- melakukan tindakan indisiplinoer belakang yang dulu sering berhenti
ciptanya sinergi antar-bagian. Dulu, yaitu melakukan pencurian barang karena tersumbat, untuk tahun ini
menyinkronkan antara stasiun boiler milik PG. Meskipun sangat disiplin, relatif lancar.
“Kalau tahun-tahun lalu masalahdengan stasiun gilingan sangatlah su- namun manajemen juga memerhatinya kompleks, mulai dari on farm
sah. Sehingga jam berhenti bisa men- kan karyawan.
“Reward and punishment-nya sangat hingga off farm. Namun untuk tahun
capai 150 jam. Namun, saat ini dengan
adanya alat komunikasi handy talky jelas. Bila mencapai target, maka ad- ini teman-teman sudah menyuplai
(HT) dan alat visual berupa neon box, ministratur dan semua karyawan, tebu yang kualitasnya lebih bagus
komunikasi mulai terbangun. Sehing- baik itu musiman atau harian, akan dari tahun lalu. Perubahan yang samakan bersama di pabrik. Selama ngat mendasar adalah sinergitas suga, jam berhenti kurang dari 50 jam.
“Dengan lancarnya komunikasi, ini hal seperti itu belum pernah di- dah mulai terbentuk. Yang dulu bemasing-masing stasiun mengerti apa lakukan. Untuk giling tahun ini, lum ada,” ujarnya.
Siska Prestiwati
kesulitan yang dialami stasiun lain kami sudah dua kali melakukan. Itu
dan apa yang harus dia lakukan,” dilakukan saat kami berhasil meraih
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Salah satu sisi bangunan PG
Takalar, Sulsel, siap menghadapi
tantangan di tahun 2013 ini.

Pg TAKAlAr

hadapi 2013, Kualitas sDM Digenjot
Ditargetkan mampu meraup laba Rp 4 miliar pada
musim giling 2012 ini, PG Takalar, Sulsel, justru ‘babak
belur’ karena mengalami kerugian sekitar Rp 16 miliar.
adminisTRaTuR PG Takalar,
Miftakul Moenir, menyatakan, bahwa
kerugian yang dialami oleh PG yang
baru bergabung dengan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) ini cukup
kompleks. Manajemen PTPN X mulai
masuk dalam pengerjaan terhitung
sejak awal April 2012. Informasi yang
diterima, kondisi pabrik sudah siap
giling. “Tetapi saat masuk waktu giling banyak peralatan yang rusak sehingga jam berhenti mencapai 1.050
jam. Ini memecahkan rekor jam berhenti yang pernah ada,” kata Moenir,
ditemui di gedung pertemuan PG
Takalar, Makassar (Sulsel).
Moenir menjelaskan bila melihat
dari lay out pabrik yang didirikan
pada tahun 1984 ini jauh lebih modern daripada pabrik-pabrik yang ada
di Jawa. Namun, banyak alat-alat
rusak, yang bukan alat utama tetapi

60

alat-alat pelengkap.
Lantas apa saja kiat-kiat atau langkah yang ditempuh PG Takalar?
“Langkah pertama yang kami lakukan adalah meningkatkan kualitas
SDM (Sumber Daya Manusia) dengan
cara mengirim mereka melihat PG
yang ada di Jawa,” tutur Moenir.
Ia menambahkan SDM di PG Takalar sudah lama tidak di-upgrade, baik
melalui pelatihan maupun studi banding. Para karyawan merasa bahwa
kondisi seperti ini merupakan kondisi yang wajar.
Berkaitan dengan itu, pihaknya
mengirim 25 karyawan ke PG Ngadirejo (Kediri) dan PG Mojopanggoong (Tulungagung) untuk melihat
bagaimana pabrik yang jauh lebih
tua tetapi tetap bisa memiliki kinerja
yang membanggakan. Karyawan juga
dikirim untuk melihat kondisi dua
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pabrik yang juga berada di Makassar,
yakni PG Bone dan PG Camming.
“Dulu PG Takalar ini merupakan PG
terbaik di Makassar, namun sekarang
ini malah terbalik,” tuturnya.
Selain mengirim karyawan untuk melihat proses maintenance saat
musim giling, pada Januari 2013 ini
dirinya kembali mengirim karyawan
ke PG Toelangan dan PG Kremboong
(Sidoarjo) untuk melihat bagaimana
maintenance saat tidak giling. Begitu
dengan pula karyawan bagian tanaman, bagaimana bisa menghasilkan
tanaman tebu yang berkualitas.
“Dari hasil studi banding yang
pertama, mereka sadar bahwa PG
Takalar jauh lebih modern daripada
PG yang di Jawa. Namun mengapa
di Jawa lebih bagus? Perubahan sudah mulai tampak di sini, khususnya
tentang kepedulian terhadap pabrik,”
ujar dia.
Untuk mendorong percepatan
peningkatan kualitas SDM, Moenir
menjelaskan, manajemen akan terus
melakukan training yang akan digelar
setiap bulan. Dengan mendatangkan
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narasumber dari internal Manajemen targetkan meraup laba sebesar Rp 4 bisa panen tanpa ada masalah? KaPTPN X tentang inhouse training. Di- miliar. Namun, melihat dari kondisi, lau lahan ini tidak dikerjakan, jelas
harapkan PG Takalar semakin siap kami memiliki potensi rugi sebesar produktivitas kami rendah,” tegasnya.
untuk menyongsong musim giling Rp 24 miliar,” tutur dia.
Masalah sengketa lahan seluas
Potensi kerugian tersebut, jelas
tahun 2013.
“Mengapa inhouse training, ka- Moenir, karena adanya persoalan 1.400 hektar, sambung Moenir, harus
ada keputusan dari PTPN
rena kami ingin meningXIV, karena lahan tersebut
katkan kualitas team work
Selain optimalisasi 1.950 hektar
menjadi tanggungyang selama ini kami nilai
lahan, mereka juga akan melakukan masih
jawabnya. Sedang PTPN X
masih kurang. Juga untuk
efisiensi anggaran, dengan cara
hanya mengerjakan lahan
meningkatkan kepedulian
yang tidak ada masalah.
setiap operator bekerja semenggunakan skala prioritas
Pihaknya telah melakusuai dengan Standard Opuntuk investasi. Alat-alat yang bisa
kan koordinasi dengan peerating Procedure (SOP),”
ditunda investasinya akan ditunda
merintah daerah setempat,
urainya.
namun hingga saat ini
Moenir menambahkan,
atau mencari alat-alat di Jawa bila
persoalan itu masih belum
in housetraining diberikan
memang alat yang dibutuhkan ada.
terselesaikan. “Kami beruagar kerjasama tim sepaya mengurangi potensi
makin kuat. Selama ini dirinya melihat kerjasama tim masih sengketa lahan. Secara legal formal rugi Rp 24 miliar dengan mengoptikurang. Hal itu terlihat bila ada lahan tersebut sah milik PTPN XIV. malkan lahan 1.950 hektar yang tidak
sebuah stasiun mengalami masalah, Kendati tidak ada gugatan hukum, bermasalah,” ujarnya.
Pada lahan 1.950 hektar itu dimaka stasiun lain kurang peduli. Me- namun beberapa oknum mengangreka sibuk dengan stasiun sendiri. gap pembebasan lahan masih ber- maksimalkan produktivitasnya, dari
Begitu pula dengan SOP dalam be- masalah dan dinilai kurang me- 34 ton tebu/hektar pada musim giling 2012 menjadi 50 ton tebu/hektar.
kerja, para operator ini kurang opti- menuhi syarat.
“Karena mereka tidak memiliki Optimalisasi lahan itu dengan teknik
mal melaksanakannya.
“Menghadapi tahun 2013, kami di- bukti-bukti yang kuat, para oknum mekanisasi, yang saat ini sudah ada
tersebut melakukan gerakan di lapa- 16 traktor siap pakai, baik itu milik
sendiri ataupun sewa.
ngan,” kata Moenir.
Selain optimalisasi 1.950 hektar
Total lahan Hak Guna Usaha
(HGU) PG Takalar, sambung Moenir, lahan, mereka juga akan melakuadalah 3.355 hektar dan 1.400 hektar kan efisiensi anggaran, dengan cara
masih menjadi sengketa. Setelah pre- menggunakan skala prioritas untuk
sentasi di Kantor Direksi PTPN X investasi. Alat-alat yang bisa ditunda
di Surabaya, beberapa waktu yang investasinya akan ditunda atau menlalu, lahan seluas 1.400 hektar untuk cari alat-alat di Jawa bila memang alat
sementara ditangguhkan pemeli- yang dibutuhkan ada. “Serta tidak
haraannya. Pihaknya hanya memak- menggarap 1.400 hektar lahan bersimalkan 1.950 hektar untuk bisa masalah, karena hanya membuang
anggaran dan energi,” ujarnya.
mendongkrak produktivitas pabrik.
Sementara di lahan 1.950 hektar
“Ada dilema bila mengerjakan
1.400 hektar lahan itu. Apakah akan dioptimalkan dan dijadikan baada jaminan tahun depan kami rometer untuk tingginya produktivitas di PG Takalar. Dengan langkahlangkah tersebut, diharapkan PG
Takalar bisa lolos dari ancaman kerugian dan sebaliknya bisa memenuhi
target RKAP untuk membukukan
laba sebesar Rp 4 miliar.
Siska Prestiwati

Miftakul Moenir

Administratur PG Takalar
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Limbah Bioethanol Hasilkan Listrik
Dalam waktu tak lama lagi, projek pembangunan pabrik
bioethanol PTPN X diharapkan mampu beroperasi secara
komersial. Selain produk jenis fuel grade ethanol dengan kadar
99,5%, pabrik ini nantinya juga akan menghasilkan listrik 4 MW.
Proyek Pembangunan Pabrik Bioethanol PTPN X dalam waktu tidak lama lagi
diharapkan sudah mampu beroperasi
secara komersial. Selain produk jenis
fuel grade (unhydrous) ethanol dengan kadar 99,5%, pabrik ini nantinya juga akan
menghasilkan produk turunan yang lain
dan semuanya memiliki manfaat ekonomis dalam rangka meningkatkan kinerja
perusahaan.
Dalam proses produksi untuk menghasilkan produk ethanol, tentu saja
pabrik ini akan menghasilkan limbah
(vinasse) yang terbagi menjadi limbah
padat, limbah cair dan limbah gas yang
juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Dari
tahapan proses fermentasi akan dihasilkan yiest mud atau lumpur ragi yang bisa
dimanfaatkan sebagai pupuk dan pakan
ternak. Sedangkan limbah cair yang dihasilkan dari tahapan proses destilasi
dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair.
Potensi pupuk cair atau liquid fertilizer
yang dihasilkan dari pabrik ini cukup
besar. Vinasse atau limbah cair yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 1.000 m3
- 1.200 m3 per hari.
Bentuk vinnase lain berupa biogas pun
juga memiliki kegunaan yang sangat besar. Biogas yang dihasilkan dari proses
biomethanasi merupakan limbah cair
yang mengandung bahan organik, fosfat
dan nitrogen dicampur dalam reaktor
dan setelah mengalami masa simpan minimal, dapat menghasilkan gas methan.
”Gas methan ini perlu diolah lebih lanjut
karena jika gas ini dibuang atau di-flare
(terbakar di udara) maka akan menyia-
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nyiakan potensi energi dan selain itu
dapat menimbulkan gangguan terhadap
atmosfer karena lingkungan menjadi panas,” tutur Asisten Manajer Administrasi
dan Keuangan Proyek Pembangunan
Pabrik Bioethanol PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Maruji Ranta. Dalam
prosesnya, gas methan ini akan diolah
menjadi energi listrik melalui pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PTL Biogas).
Kegiatan pengolahan biogas menjadi energi listrik, selain bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan, hal ini
terutama ditujukan untuk menyediakan
energi listrik dalam rangka mendukung
kelancaran kegiatan operasional pabrik
bioethanol. Dengan demikian, dari aspek
ekonomis bisa menghemat biaya operasional pabrik sehingga harga pokok
produksi (HPP) bioethanol akan menjadi
lebih rendah. Di samping itu, dengan pemanfaatan biogas menjadi energi listrik
berpotensi meningkatkan pendapatan
perusahaan melalui mekanisme Clean
Development Mechanism (CDM). Dan
tentu saja dari aspek strategis, kegiatan
tersebut turut berperan aktif dalam pemanfaatan energi terbarukan sebagai
implementasi dari program pemerintah
yang tertuang dalam PERPRES No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Dikatakan Maruji, dalam rangka
memproses biogas menjadi energi listrik untuk keperluan pabrik bioethanol,
maka PTPN X perlu melakukan aksi
korporasi dengan melakukan investasi
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pembangunan proyek PLT Biogas sebagaimana disebutkan di atas. Investasi ini
membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Paling tidak dibutuhkan dana investasi
(capital expenditure/CAPEX) hingga Rp
60 miliar untuk membangun PLT Biogas
dengan kapasitas 4 Mega Watt (MW).
”Karena saat ini belum dimungkinkan
untuk membangun sendiri PLT Biogas, maka PTPN X memutuskan menggandeng mitra strategis dengan skema
kerjasama Built, Operate, and Transfer
(BOT),” ujarnya. Setelah melalui proses
seleksi dan beauty contest secara transparan dan akuntabel, akhirnya saat ini telah
terpilih investor yang akan membangun
PLT Biogas.
Perjanjian BOT, dikatakan Maruji,
memiliki jangka waktu selama 10 tahun.
Artinya, setelah investor membangun
PLT Biogas, maka selanjutnya investor akan mengoperasikannya selama 10
tahun dan PTPN X memiliki kewajiban
untuk membeli listrik kepada investor
untuk keperluan operasional pabrik bioethanol selama kurun waktu tersebut.
Setelah masa 10 tahun berakhir, maka
PLT Biogas selanjutnya akan diserahkan
oleh investor kepada PTPN X dan sejak
saat itulah PLT Biogas menjadi milik perusahaan perkebunan pelat merah yang
berkantor di Jalan Jembatan Merah No.
3-11 Surabaya tersebut.
Melalui skema kerjasama BOT, investor akan membangun PLT Biogas dengan
bahan baku biogas yang disuplai dari
pabrik bioethanol milik PTPN X. Untuk
tahap awal, investor akan membangun
PLT Biogas dengan kapasitas 2 MW dan
hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik pabrik bioethanol. Selanjutnya, produksi listrik sebesar 2 MW ini
nantinya akan ditingkatkan hingga menjadi 4 MW sehingga jika terjadi kelebihan
energi listrik maka dapat dijual kepada
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PG Gempolkrep atau pihak ketiga lain
yang membutuhkan.
Meskipun harus membeli listrik dari
investor, keputusan PTPN X untuk
menggandeng mitra strategis melalui
skema kerjasama BOT diyakini tetap lebih menguntungkan dibandingkan jika
PTPN X harus membangun sendiri PLT
Biogas. Keputusan tersebut didasarkan
pada berbagai aspek yakni aspek fokus
bisnis, kemampuan pendanaan, ketersediaan sumber daya dan sumber dana,
pengalaman perusahaan, waktu penyelesaian, pengendalian risiko, dan aspek
biaya listrik per kwh.
Berdasarkan perjanjian BOT, harga
listrik yang harus dibayar oleh PTPN X
kepada investor selama 10 tahun ditetapkan secara tetap (flat) sebesar Rp 930,00
per kwh. ”Berdasarkan perhitungan
yang dilakukan, harga listrik dengan skema kerjasama BOT ini lebih kompetitif
jika dibandingkan dengan harga listrik
yang ditetapkan oleh PT PLN misalnya.
Apalagi di 2013 ini sudah ada rencana
kenaikan tarif listrik. Tentu kerjasama ini
lebih menguntungkan,” tuturnya yakin.
Pembangunan PLT Biogas ini, dikatakan Maruji, membutuhkan waktu hingga tujuh bulan. Saat ini investor telah
melakukan serangkaian kegiatan persiapan untuk membangun PLT Biogas dan
dijadwalkan proyek ini siap dioperasikan sekitar Juli 2013. Target penyelesaian pembangunan PLT Biogas ini disesuaikan dengan target operasi komersial
pabrik bioethanol yang dijadwalkan
mulai dilakukan pada Juli 2013. ”Tentunya harus dilakukan sinkronisasi antara
jadwal penyelesaian pembangunan PLT
Biogas dan jadwal operasi komersial
pabrik bioethanol. Jangan sampai pabrik
bioethanolnya telah siap berproduksi secara komersial tetapi PLT Biogasnya belum selesai dibangun oleh investor. Hal
ini dapat menimbulkan risiko operasional dan risiko lingkungan bagi PTPN X”
kata Maruji.
Seperti diketahui, dalam rangka memenuhi kebutuhan energi di Indonesia
sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada ketersediaan bahan bakar
minyak (BBM) dengan biaya yang lebih
murah dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia,
maka pada 2 Agustus 2010 Kementerian
Perindustrian RI dan The New Energy and
Industrial Technology Development Organization (NEDO) Jepang menandatangani
perjanjian government to government (G
to G) yang dituangkan dalam Memoran-

dum of understanding (Mou). Dalam MoU
diatur tentang Kerjasama Proyek Pembangunan Pabrik Bioethanol dengan Bahan
Baku dari Tetes Tebu yang berlokasi di
kawasan Pabrik Gula (PG) Gempolkrep
PTPN X, di Mojokerto. Jangka waktu
MoU adalah sejak 2 Agustus 2010 sampai dengan 31 Maret 2013 dan dapat
diperpanjang sesuai dengan kesepakatan
kedua pihak.
Dalam Annex III Mou mengenai Table
of Work Sharing ditetapkan mengenai ruang lingkup pekerjaan beserta pembagian
tanggung jawab dan pembiayaan proyek
antara kedua pihak. NEDO Jepang memberikan bantuan dana hibah berupa peralatan utama (main equipment) proyek
sedangkan Kementerian Perindustrian
RI menyediakan dana local portion untuk
membiayai pekerjaan persiapan proyek,
pekerjaan civil, utility, dan waste water
treatment plant (WWTP).
Selanjutnya, Kementerian Perindustrian RI menerushibahkan proyek tersebut kepada PT Perkebunan Nusantara X
(Persero) beserta ruang lingkup pekerjaan dan biaya-biaya yang timbul dari
Table of Work Sharing dalam Annex III
Mou (dana local portion) melalui perjanjian penerushibahan yang ditandatangani
oleh kedua pihak pada 4 Oktober 2010.
Hibah dari NEDO Jepang berupa main
equipment adalah senilai USD 16,60 juta
sedangkan dana local portion yang disediakan PTPN X untuk Proyek Pembangunan Pabrik Bioethanol lebih kurang
sebesar Rp 288 miliar.
Dalam rangka mengimplementasikan proyek, PT Perkebunan Nusantara X (Persero) telah menandatangani perjanjian Implementation
Document (ID) dengan entrusted
parties yang ditunjuk oleh NEDO
Jepang yakni Tsukishima Kikai (TSK)
dan Sapporo Engineering Ltd (Sapporo). Perjanjian ini telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada
26 Maret 2011.
Penentuan perusahaan di Indonesia sebagai pihak yang
ditunjuk untuk melakukan
kerjasama proyek, Pemerintah Jepang dan
Pemerintah RI melakukan serangkaian proses beauty
contest
yang
diikuti oleh
enam PG
yaitu PG

Bunga Mayang dari PTPN VII, PG Ngadiredjo, PG Gempolkrep dan PG Pesantren
Baru dari PTPN X, serta PG Djatiroto dan
PG Semboro dari PTPN XI.
Berdasarkan berbagai kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Jepang, maka
PG Gempolkrep PTPN X akhirnya ditetapkan sebagai pihak yang ditunjuk untuk
melakukan kerjasama proyek. Salah satu
kriteria yang ditetapkan adalah kecukupan bahan baku tetes. Tetes milik sendiri
yang dihasilkan 11 PG di lingkungan
PTPN X yang saat ini mencapai 180 ribu
ton, telah mencukupi untuk kebutuhan
pabrik bioethanol selama setahun. Kriteria lainnya adalah tingginya minat manajemen untuk membangun pabrik bioethanol, ketersediaan dana untuk mendukung
local portion proyek, dan kedekatan lokasi
proyek dengan pelabuhan utama dalam
rangka mendukung kelancaran transportasi main equipment dari Jepang.
Pabrik bioethanol yang berdiri di atas
lahan seluas 6,5 hektar ini memiliki kapasitas sebesar 100 kilo liter (KL) per hari
atau 30.000 KL per tahun. Kebutuhan
baku baku molasses atau tetes tebu adalah 400 ton per hari atau 120.000 ton per
tahun. Produk ethanol yang dihasilkan
adalah jenis fuel grade atau unhydrous dengan kadar 99,5% yang akan dimanfaatkan sebagai campuran (blending) bahan
bakar minyak premium. Sebagai alternatif strategi product mix, pabrik bioethanol di PG Gempolkrep ini nantinya juga
dapat menghasilkan ethanol jenis industrial grade (hydrous) dengan
kadar 90% - 96% untuk
memenuhi kebutuhan industri seperti
bahan kimia, obatobatan, kosmetik
hingga industri minuman. 
SAP Jayanti

 Maruji Ranta

Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan Projek
Pembangunan Pabrik Bioethanol PT Perkebunan
Nusantara X (Persero)
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capai 62,6 %,
Dijadwalkan
Tuntas Juni 2013
Progress pembangunan fisik
Pabrik Bioethanol hingga akhir November 2012, mencapai 62,6 persen.
Berdasarkan Master Schedule Project, penyelesaian pembangunan
fisik sampai siap beroperasi secara
komersial ditargetkan tuntas pada
akhir Juni 2013 mendatang.
Ditemui di lokasi pembangunan
yang terletak di Desa Gempolkrep,
Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Edwin Risananto, Koordinator Engineering Pabrik Bioethanol, mengungkapkan, bahwa target
pencapaian progress fisik pembangunan pabrik hingga akhir November 2012 adalah 65,2 persen.
Tetapi karena beberapa kendala,
pihak Kontraktor EPCC (Engineering, Procurement, construction and
commissioning) baru bisa menyelesaikan pembangunan fisik sebesar
62,6 persen.
“Saat ini PT Barata Indonesia
(Persero) selaku Kontraktor EPCC
masih terus mengebut penyelesaian pembangunan fisik, meskipun
memang ada beberapa kendala. Sehingga realisasi penyelesaian pembangunan fisik masih di bawah tar-
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get,” ungkapnya.
Edwin menyebutkan, keterlambatan penyelesaian pembangunan
fisik lebih dikarenakan adanya beberapa pekerjaan yang tertunda
lantaran beberapa faktor. Faktor
itu antara lain piping, power supply,
electrical, instrumentation, Waste Water Treatment Plant (WWTP), bagasse
feeding system dan beberapa pekerjaan lainnya. Sementara beberapa
bangunan yang telah dikerjakan
antara lain control room, building and
office, isolation equipment dan product
tank.
Namun demikian, proses pembangunan pabrik yang berdiri di
atas lahan seluas 6,5 hektar ini diharapkan masih tetap on schedule.
Dijadwalkan pada 2013 nanti pembangunan bisa rampung. Harapannya, pabrik mampu menghasilkan
etanol fuel grade dengan tingkat kemurnian 99,5 persen.
Ditambahkan Edwin, bahwa
Projek Pembangunan Pabrik Bioethanol adalah projek yang bernilai sangat tinggi bagi PTPN X.
Oleh karena itu, Manajemen PTPN
X memiliki komitmen tinggi un-
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tuk menyukseskan pembangunan
Pabrik Bioethanol tersebut.
“Keberhasilan projek tidak hanya berdampak pada peningkatan
kinerja dan daya saing PTPN X, namun juga meningkatkan reputasi
PTPN X, baik di lingkungan bisnis
perkebunan dalam negeri maupun
luar negeri,” ujar dia.
Perlu diketahui pengembangan
bioethanol merupakan bagian
dari diversifikasi usaha dan upaya
mewujudkan industri berbasis tebu.
Selama ini PG (Pabrik Gula) hanya
menyuplai bahan baku bagian dari
tebu ke pabrik lain yang mengembangkan produk turunannya. Jadi,
PG tidak mendapatkan nilai tambah optimal dari tebu yang diolahnya.
Bioethanol pun dipilih karena
merupakan energi alternatif yang
sangat berguna di tengah makin
mahal dan terbatasnya energi minyak bumi. Pengembangan bahan
bakar nabati, seperti bioethanol,
sejalan dengan upaya negeri ini untuk mengurangi konsumsi bahan
bakar minyak (BBM).
Sekar Arum

pengembangan

PKBL Melatih Pemuda

LeBIh TeRAMPIL
upaya pemberdayaan dan peduli pada
masyarakat sekitar senantiasa dilakukan PT
Perkebunan nusantara X (Persero). Kali ini
Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)
digelar PG Toelangan dengan titel ‘Pelatihan
Peningkatan Keterampilan Masyarakat’.

PelaTiHan tersebut berlangsung di para peserta yakni tentang pariwisata, tanya.
Agung menambahkan, materi yang
pabrik gula yang berlokasi di Kecama- penggulungan dinamo dan otomotif.
tan Tulangan, Sidoarjo, mulai 20 No- Selain pemberian materi pelatihan juga diberikan mengedepankan aspek movember hingga 15 Desember 2012. Pe- diselingi praktikum, di mana para pe- torik dan semangat kewirausahaan.
sertanya sekitar 31 warga dari beberapa serta langsung mempraktikkan semua Seperti materi perakitan otomotif yakdesa yang ada di kawasan Kecamatan hasil instruksi yang telah diberikan ni perakitan sepeda motor segala jenis,
Tulangan seperti Desa Tulangan, Desa oleh para instruktur dari lembaga lati- baik bebek atau sepeda motor jenis
lain.
Kemantren, Desa Singapadu, dan Desa han profesional yang ditunjuk.
Kecuali itu juga winkle atau gulung
Pimpinan lembaga pelatihan LPPK
Rajeksan.
Administratur PG Toelangan, Gu- Asa Mandiri, Muhammad Agung Budi dinamo, yang materinya berupa pernawan Budiarto, saat ditemui PTPN X Harto, mengungkapkan, acara seperti akitan dan perbaikan pompa air, pengMag, menuturkan, dengan diadakan- ini sangat bermanfaat bagi warga seki- gerak mesin cuci, kipas, blender, trafo
dan sebagainya. Dunya acara PKBL ini
rasi waktu pelatihan
merupakan bentuk
tersebut dilakukan
apresiasi PG Toelanselama tujuh jam,
gan terhadap warga
mulai pukul 8.00
sekitar agar lebih
hingga pukul 16.00.
terampil dan kreatif
Pelatihan keteramdalam menciptakan
pilan untuk warga
peluang usaha baru
sekitar PG Toelangan
yang potensial.
didukung sepenuh“Pelatihan Peningnya oleh pemerintah
katan Keterampilan
setempat. PerwakiMasyarakat ini kami
lan pemerintah keharapkan warga sekicamatan Tulangan,
tar dapat membekali
Sujono,
mengungdirinya dengan ilmu
kapkan,
apa
yang
yang diberikan. Sefoto: Dery ArDiAnsyAh
dilakukan PG Toehingga mereka ter- Program Kemitraan Bina Lingkungan PTPN X bertekad meningkatkan keterampilan
langan sangat dipermotivasi mencipta- masyarakat melalui pelatihan.
lukan warga sekitar.
kan lapangan kerja
“Partisipasi perusahaan seperti PG
baru, yang bukan hanya untuk dirinya tar terutama bagi para pemuda dan
sendiri, namun juga untuk lingkungan pemudi di sekitar PG Toelangan untuk Toelangan ini diperlukan masyarakat,
memerbanyak keterampilan serta ilmu karena selain melatih keterampilan
sekitar,” ungkapnya.
diharapkan dengan ilmu yang diperGunawan juga berpesan kepada dalam membekali diri mereka.
“Dalam pemberian materi pelatih- oleh mampu diaplikasikan di dunia
para peserta pelatihan, harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti pela- an keterampilan untuk warga sekitar kerja. Atau justru membuka lapangan
tihan. Sebab, pelatihan ini akan sangat kali ini, kami berikan 20 persen teori baru. Harapan kami semoga kegiatan
bermanfaat bagi kehidupan mereka ke dan 80 persen praktik. Memang dibuat ini menginspirasi perusahaan lainnya
demikian agar pelatihan yang relatif untuk lebih kooperatif dengan warga
depan.
Pada pelatihan tersebut ada tiga singkat ini, ilmu yang diperoleh benar- sekitar,” ujar Sujono. 
Sekar Arum
poin materi yang disampaikan kepada benar terserap oleh para peserta,” kaPTPN-X magazine | Volume:006 | Th-II | Oktober - Desember 2012
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BIRo SaTuan PenGawaS InTeRnaL

Tak Lagi sebagai ’Watch Dog’

foto: Dery ArDiAnsyAh

 Aktivitas operasional di PG Meritjan Kediri, termasuk yang harus diawasi SPI

penting, Choi berharap semua biBiRo Satuan Pengawas Internal (SPI) karena ketidaktahuan.
Mengenai perubahan paradigma dang yang ada di perusahaan sudah
di lingkungan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) mengalami perubah- itu sendiri, dikatakan Choi- pang- menjalankan pengawasan melekat
an paradigma. Jika dulunya lebih ber- gilan akrab Choiruddin Anwar me- atau waskat sehingga SPI tidak perlu
peran sebagai watch dog alias anjing mang sudah tidak waktunya lagi SPI masuk sampai ke bidang. Kecuali
penjaga, sekarang tidak lagi. Dengan berperan sebagai watch dog dengan jika ada persoalan dan bidang tidak
pendekatan yang juga berubah, SPI pendekatan seperti detektif. Namun mampu menyelesaikan, baru mengsaat ini mengambil peran sebagai seiring dengan perkembangan, SPI gunakan SPI untuk membuktikan
sudah saatnya menjadi konsultan apakah benar terjadi kekeliruan serta
konsultan dan katalis.
penyimpangan atau tiKepala Biro SPI,
dak.
Choiruddin Anwar meDalam menjalankan
ngatakan, secara tugas
Karena garis struktural yang
tugasnya,
kerja tim Biro
dan fungsi, SPI sebemenunjukkan bahwa SPI berhubungan
SPI dimulai dari Pronarnya tidak mengalalangsung dengan direktur utama, SPI
gram Kerja Pemeriksaan
mi perubahan. “Sesuai
adalah mata dan telinga direksi tetapi
Tahunan (PKPT) yang
namanya, tugas dan
bukan tangan dan mulut direksi sehingga
sudah disusun dilanjutfungsi kami tetap menSPI tidak berhak memutuskan.
kan dengan memberigawasi dan membandtahu ke unit yang akan
ingkan antara kriteria
diperiksa
mengenai
dan kondisi,” ujarnya.
Kriteria merupakan Standard Opera- atau katalis dengan pendekatan pre- jumlah tenaga dan waktu yang akan
tional Procedure (SOP) yang ditetap- ventif. Ini artinya, SPI menjalankan dipakai serta apa saja yang akan dikan perusahaan. Sedangkan kondisi peran sebagai konsultan sebelum periksa. Setelah proses pemeriksaan,
merupakan realisasi di lapangan. kegiatan dilakukan untuk mencegah tim akan membuat laporan. NantiLingkup kerjanya cukup luas meli- kesalahan dan penyimpangan serta nya, unit yang diperiksa juga akan
puti semua kegiatan perusahaan, ke- bukan sebagai back up setelah ada mendapat laporan tersebut termasuk
juga direktur utama. Terhadap lauangan hingga pembinaan karyawan persoalan, baru SPI dilibatkan.
Meskipun menjalankan peran poran tersebut, unit yang diperiksa
misalnya jika terjadi penyimpangan
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Paradigma Internal audIt
lAmA
Watch Dog
Detektif
Polisi
Semua Kebijakan
Penyimpangan
Terbatas
Financial Compliance
Sempit (hanya auditor)
mendapat kesempatan untuk memberikan jawaban. Jika ternyata dalam
kunjungan tersebut didapati temuan
dugaan penyimpangan, akan dilakukan pemeriksaan khusus. Setelah itu
tentu ada penyelesaian secara konstruktif agar di waktu berikutnya tidak terjadi kesalahan serupa.
Karena garis struktural yang menunjukkan bahwa SPI berhubungan
langsung dengan direktur utama,
Choi menuturkan bahwa SPI adalah
mata dan telinga direksi tetapi bukan
tangan dan mulut direksi sehingga
SPI tidak berhak memutuskan. “Kami
ini hanya tukang potret,” aku Choi
yang pertama bertugas di SPI pada
tahun 1983 ini.
Diharapkan, dengan tindakan preventif dan pengawasan yang dilakukan, karyawan bisa bekerja sesuai
dengan prosedur perusahaan. Ia menegaskan, SPI hanya mengamankan
prosedur, aturan dan membina karyawan sehingga tidak perlu ditakuti.
KerAP meNgAlAmi DilemA
Ia mengakui, ditugaskan di Biro
SPI memang tidak mudah. Perlu ada
teknik tersendiri sehingga meskipun
harus menjadi pemeriksa, tetap tidak
menimbulkan antipati. Menurutnya,
pemeriksa tidak hanya harus cerdas
namun juga ada trik tersendiri sebagai pemeriksa. “Sebelumnya juga ada
pendidikan dasar-dasar akuntansi,
operasional audit, komunikasi dan
psikologi audit serta audit kecurangan, sehingga yang diperiksa tidak
merasa jika sedang diperiksa. Cara

bAru
Peran
Pendekatan
Sikap
Ketaatan

Konsultan dan Katalis
Preventif
Mitra Bisnis
Kebijakan Relevan

Fokus
Komunikasi
Audit
Jenjang Karier

Periodik
Financial Communication & Operational
Luas (training ground)

penyidikannya tentu tidak seperti
polisi karena SPI berbicara atas dasar
pembuktian data,” paparnya. Teknik
melakukan pendekatan terhadap
subyek yang akan diperiksa mutlak
harus dimiliki.
Dalam menjalankan tugasnya,
anggota SPI tidak jarang mengalami
gangguan. Mulai dari yang sifatnya
ancaman, fitnah hingga godaan agar
penyidikan tidak dilanjutkan. Karena harus memeriksa teman-teman
sendiri, tidak jarang anggota SPI juga
mengalami dilema.
“Karena itu pegangan utamanya
harus jujur dan teguh pendirian terhadap SOP yang ditetapkan perusahaan. Kalau mau membersihkan lantai tentu saja harus dibersihkan
dulu sapunya. Kalau sapunya kotor ya mana mungkin lantainya bisa bersih,”
ujarnya. Jika dulu ada motto ‘Yen cluthak ojo galak,
yen galak ojo cluthak’ yang
artinya Jika mau berulah
jangan bersikap keras
dan jika bersikap
keras jangan berulah, menurut
Choi seka-

rang juga sudah harus diganti menjadi ‘Ojo Cluthak lan ojo galak’ atau
jangan berulah dan jangan bersikap
keras. Lagi-lagi keteguhan memegang
prinsip serta kejujuran yang harus dijadikan andalan dalam bersikap dan
menjalankan tugas.
Pria yang lama bertugas di SPI ini
memaparkan, dalam menjalankan tugasnya, SPI memiliki tiga tim. Jumlah
tim yang dimiliki sebenarnya tidak
berimbang dengan program kerja tahunan yang harus dijalankan. “Artinya dalam satu tahun, satu unit hanya
bisa dikunjungi sebanyak 2-3 kali saja
padahal harusnya triwulanan atau
empat kali dalam satu tahun,” kata
Choi. Jika kunjungan bisa dilakukan secara triwulan,
unit tidak memiliki kesempatan melakukan
kesalahan. Kalaupun
terjadi
kesalahan,
bisa segera diketahui
dan tidak sampai
kronis.
SAP Jayanti

foto: Dery ArDiAnsyAh

 Choiruddin Anwar
Kepala Biro SPI
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Apa pun bila diseriusi bakal menghasilkan
sesuatu sesuai harapan. Begitu pula
investasi ternak kambing yang memiliki
potensi dan peluang cukup besar untuk
dikembangkan secara optimal.

PRosPeK INvesTAsI
Ternak Kambing Burja
aPalagi permintaan akan produknya
memberikan peningkatan pendapatan
pada masyarakat. Terlebih sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat
pedesaan. Ditinjau dari aspek pasar, pengembangan bisnis kambing memunyai
prospek cukup baik untuk dikembangkan.
Itulah antara lain yang menginspirasi
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
untuk melakukan pengembangan program yang berwujud dalam berbagai
inovasi yang terus digali dan dikeluarkan. Kali ini yang dipilih PTPN X adalah
pengembangan kambing burja.
Peternakan kambing burja kali ini lebih banyak bergerak di bidang breeding &
fattening kambing boer. Prosesnya adalah
dengan mengawinkan kambing Jawa
betina dengan kambing boer jantan, yang
kemudian anaknya disebut burja F1, F2,
F3 dan seterusnya.
Sementara itu perkawinan antara
boer betina (full blood) dengan boer jantan
(full blood), anaknya akan menjadi parent
stock full blood. Di kemudian hari akan
menjadi pejantan dan menggantikan induknya. Oleh sebab itu kambing burja
bisa disebut juga sebagai boer stud (peternakan boer full blood) dengan 12 jalur
keturunan.
Martinus Alexander, Ketua Peternak Kambing Burja di kawasan Jl Putuk Gede, Desa Pandanrejo, Kecamatan
Bumiaji, Kota Batu, mengatakan, bahwa
metode perkawinan kambing-kambing
pilihan tersebut 100 persen dilakukan
secara alami.
Pertama pejantan dikumpulkan dengan betina dalam kurun waktu tertentu. Bila sudah dikawinkan, berikutnya
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betina akan diberi tanda
di pantatnya atau dipasang
alat crayon sebagai penanda
perkawinan.
“Untuk proses perkawinan kambing
burja ini akan dicatat tanggal perkawinannya, sehingga bisa mengetahui kapan
betina tersebut akan melahirkan dan siapa pejantannya. Harapannya, bisa menghasilkan anakan yang paling baik,” ujar
Martinus Alexander.
Ia menambahkan, di Indonesia 90
persen kambing sudah inbreed (kawin
sedarah). Ini dikarenakan kultur masyarakat , terutama peternak hanya memunyai satu pejantan saja yang dikawinkan
dengan betina. Bahkan dengan anaknya
juga hingga beberapa generasi.
Bila terjadi inbreed, kambing sulit
tumbuh dengan baik (gemuk). Ditambah dengan gen kambing yang memang
bukan jenis kambing penggemukan, menyebabkan cempe (anakan) sulit menguntungkan peternak. Atau bisa dikatakan
sulit dan lama masa penggemukannya.
KAmbiNg bAKAlAN HiNggA PAKAN
Untuk jenis bakalan, anakan kambing
burja (silangan boer & Jawa) akan memiliki genetik 50 persen boer dibanding 50
persen Jawa (F1). Dalam hal ini tidak terjadi inbreed. Karena bergenetik boer maka
cempe-nya bisa cepat gemuk.
Dari tahun ke tahun bukan hanya
F1 yang dihasilkan tetapi bisa F2 yakni
dengan komposisi 75 persen boer dibanding 25 persen Jawa. Begitu juga anakan
lainnya, bila dijual di pasaran bisa sama
seperti kambing Jawa.
Monitoring dan tindakan preventif
dilakukan mulai bakalan masuk farm
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sampai akhir
pemeliharaan. Mengingat waktu penggemukan yang
dilakukan oleh Kambing burja dalam katagori singkat , maka dalam kurun waktu
tersebut ternak harus tetap sehat.
Pertambahan berat badan merupakan
indikator keberhasilan program penggemukan, sehingga penimbangan ternak
secara periodik diukur. Ternak yang
memunyai pertambahan berat badan
kurang dari target, diindikasikan ada
masalah sehingga perlu segera dicarikan
solusinya.
Pakan yang diberikan adalah silase tanaman jagung dan konsentrat. Silase tanaman jagung merupakan sumber serat yang
sangat baik untuk program penggemukan.
Dengan silase kualitas dan ketersediaan
serat bisa kontinyu dipertahankan. Konsentrat dari bahan-bahan yang bermutu
tinggi menyebabkan efisiensi perubahan
pakan menjadi daging.
Lalu bagaimana prospek pengembangan kambing burja ini ke depan?
Alex menjelaskan, pengembangan kambing burja ini dari waktu ke waktu akan
mengedukasi masyarakat peternak. Artinya memberikan kesadaran bahwa bila
mereka ingin beternak kambing yang
orientasinya menghasilkan kambing
yang cepat gemuk dan murah, maka
jawabannya adalah kambing burja.
Bila ingin mendapatkan boer full blood
yang bagus sebagai pejantan, tidak perlu
repot untuk membeli atau impor dari
Australia dengan segala risikonya. Cukup beli kambing burja sebagai indukan
full blood yang sudah bersetifikat Australia Boer Goat Association. 
Sekar Arum
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PuSLIT GuLa DjenGKoL

Lakukan 8 Kombinasi
Persilangan varietas Tebu
PusaT Penelitian (Puslit) Gula Djengkol mulai melakukan persilangan varietas tebu. Program persilangan ini
dilakukan untuk mendapatkan varietas
baru yang lebih unggul, karena kondisi
saat ini varietas lama yang sudah ada
mulai mengalami penurunan produktivitas.
Kepala Puslit Gula Djengkol, Budiarto, mengungkapkan, selama ini, PT
Perkebunan Nusantara X (Persero) bergantung pada pihak ketiga sehingga
dinamisasi varietas cukup lama.
Bahkan ada varietas-varietas
tebu yang sudah 13 tahun belum diganti, contohnya varietas
Tebu PS 851, PS 862 dan PS 864.
“Untuk bisa kembali mendongkrak produktivas sebuah
varietas, kami mencoba merakit
sendiri agar melahirkan varietasvarietas baru yang lebih unggul
dari varietas sebelumnya,” kata
Budiarto, saat ditemui di ruang
kerjanya.
Program persilangan, ungkap
Budiarto, dilakukan oleh Puslit
Djengkol sesudah melakukan
studi banding ke PT Gunung Madu
Plantations (GMP) awal tahun 2012.
Pada Maret 2012, proses persilangan
mulai dilakukan. Di tahun itu, sudah
ada delapan kombinasi persilangan
yang didapatkan.
”Dari delapan kombinasi persilangan yang sudah kami lakukan, telah
menghasilkan kurang lebih 4.000 klon
atau biji hasil persilangan yang siap ditanam,” kata dia.
Budiarto mengungkapkan, kurang
lebih ada 300 koleksi jenis yang bisa
dikembangkan. Namun, di tahun pertama proses persilangan ini, baru ada
20 koleksi jenis yang bisa dijadikan
tetua persilangan. Proses persilangan
dilakukan dengan memilih varietasvarietas induk yang memiliki karakteristik tertentu untuk dijadikan tetua

persilangan.
“Sasaran hasil persilangan yang didapatkan adalah varietas dengan jumlah batang lebih dari 90 ribu per hektar,
berendemen tinggi, mudah di-klenthek,
diameter batang di atas 2,8 cm, tinggi
batang di atas 3 meter. Kecuali itu, nilai
pol-nya tinggi, memiliki harkat kemurnian tinggi, potensi keprasan lebih dari
tiga kali, serta tahan hama dan penyakit,” ujar dia.
Sedangkan Kepala Seksi Pemulian

Puslit Gula Djengkol, Alfarina, mengatakan, saat ini ada 351 klon yang sudah
ditanam di kebun seleksi yang berada
di belakang kantor administrasi Puslit.
Seleksi pertama akan dilakukan pada
umur enam bulan. Nantinya tebu yang
lolos seleksi pertama akan kembali diseleksi tahap kedua sampai umur tebu
mencapai tujuh bulan. Seleksi ketiga
akan dilakukan saat tebu umur sembilan bulan dan seleksi terakhir pada
umur 12 bulan atau masa panen.
“Kendala dalam persilangan antara
lain mencari plasma nutfah untuk dijadikan tetua, sinkronisasi, dan identifikasi pembungaan,” ungkap perempuan yang lebih akrab disapa Ririn ini.
Kesulitan sinkronisasi dan identifikasi pembungaan, jelas Ririn, disebabkan
pembungaan antara bunga betina dan

bunga jantan kadang tidak bersamaan
dan di Djengkol, tidak semua varietas
tebu bisa berbunga secara alami. Agar
bisa mendapatkan tetua sebagai bahan
persilangan, tahun ini pihaknya membuat bangsal foto periode yang merupakan alat untuk merangsang pembungaan bagi varietas yang sulit atau tidak
bisa berbunga secara alami.
Selain kesulitan mencari tetua, pada
proses persilangan juga dibutuhkan
keterampilan sumber daya manusia (SDM). Di Djengkol masih dirasa
kurang terutama dalam identifikasi
pembungaan.
Sebelum memulai persilangan, dilakukan tes pollen terlebih dahulu yang
bertujuan untuk menentukan jenis
kelamin, apakah tebu tersebut menjadi tetua betina ataukah tetua jantan.
Apabila hasil tes pollen menunjukkan warna kuning, di atas
70 persen berarti betina, bila 70
persen lebih berwarna biru berarti jantan.
Untuk memermudah proses
persilangan maka ada dua cara
untuk memertahankan kesegaran bunga jantan yaitu dengan
menggunakan metode larutan
hawai dan metode cangkok.
“Dari satu kombinasi persilangan bisa menghasilkan lima
hingga sepuluh gram biji semai,
yang dalam satu gram biji semai
berisi 2.400 biji. Tahap selanjutnya 10 gram biji disemai selama satu
minggu hingga berkecambah,” ujar
alumnus Universitas Brawijawa, Fakultas Pertanian, Jurusan Pemulian Tanaman ini.
Tahapan selanjutnya adalah seleksi
tebu yang memiliki empat tahapan
seleksi, kemudian dilanjutkan dengan
Uji Daya Hasil Pendahuluan (UDHP),
Uji Daya Hasil Lanjutan (UDHL) dan
yang terakhir uji multikokasi. Klon
harapan yang terpilih tidak bisa langsung digunakan secara luas karena
harus dirilis oleh Kementrian Pertanian
Indonesia terlebih dulu untuk menjadi
varietas bina. Waktu yang dibutuhkan
mulai dari awal persilangan sampai
dengan rilis varietas membutuhkan 10
hingga 12 tahun. 
Siska Prestiwati
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RuMah SaKIT jaDI anaK PeRuSahaan

Bisnis Berkembang
seiring Tuntutan Zaman

T

ak hanya perkebunan yang menjadi basis
garapan usaha PT Perkebunan Nusantara X
(Persero). Beberapa bidang yang berada dalam
unit usaha, salah satunya adalah rumah sakit,
kini akan dikembangkan menjadi anak perusahaan.
Apa yang dilakukan PTPN X sebagai salah satu terobosan dalam menjaga eksistensinya sebagai perusahaan plat
merah yang berada dalam naungan BUMN. Selama ini
PTPN X identik dengan usaha perkebunan, terutama tebu
dan tembakau. Kini dengan rencana menjadikan rumah
sakit sebagai salah satu anak usaha, maka kian membuat
eksis PTPN X.
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN X,
Ir Djoko Santoso, mengungkapkan, perubahan status itu
merupakan jawaban atas UU Nomor 44 tahun 2009. Bisnis akan selalu berkembang dan berubah sesuai dengan
pergantian dimensi waktu yang terjadi.
Tak ayal dengan bergulirnya waktu tersebut berbagai
peluang baru yang lebih menjanjikan hadir seirama. Begitu pula beberapa core bisnis yang ada di PTPN X, harus
mengalami perubahan ke arah yang jauh lebih baik.
“Rumah sakit akan menjadi sebuah lahan bisnis yang
memunyai prospek bagus, sejalan dengan permintaan
pasar yang sangat besar terhadap keberadaan rumah
sakit. Karena setiap individu pasti memerlukan rumah
sakit untuk berobat atau sekadar untuk perawatan,” ujar
Djoko.
Ketika memberi sambutan dalam sosialisasi pembentuk-

an Badan Hukum Rumah Sakit di Hotel Raden Wijaya,
Mojokerto, 29 Oktober 2012, Djoko, melanjutkan, dengan
pembentukan anak perusahaan yang baru, akan membuat
kinerja rumah sakit, dari segi pelayanan, profesionalitas,
manajerial dan pendapatan, akan jauh lebih baik dan
menguntungkan.
Tentunya, kata dia, harus ada dukungan sumber daya
manusia (SDM) yang punya integritas tinggi kepada perusahaan. Djoko berharap, perubahan status RS tidak
menjadi ganjalan bagi para karyawan dalam memberikan
kinerja terbaiknya.
“Tentunya tidak akan terjadi gejolak di lingkup para
karyawan, karena secara legalitas atau peraturan, kondisi
karyawan yang ada di rumah sakit akan tetap sama seperti sebelum pergantian status tersebut,” ujarnya.
Spin-off rumAH SAKiT
Sedangkan Ketua Tim Persiapan Badan Hukum RS
PTPN X, Tri Ratna Tjahjani, menjelaskan, berdasarkan
hasil appraisal oleh KJPP Dwi Haryantono Agustinus
Tamba, Nilai Wajar Aset yang dikelola Unit RS total Rp
190.812.606.000,- dengan rincian (x Rp 1000) sbb:
rs Gatoel

Tanah
21.199.100
Bangunan 16.172.200
Peralatan 12.401.100
49.772.440

rs toeloengredjo rs Perkebunan

25.759.500
15.205.100
11.657.792
52.622.392

34.451.620
20.629.100
9.211.720
64.292.440

Kantor sBu + Poli satelit

17.875.100
2.832.200
3.418.034
24.125.334

foto: Dery ArDiAnsyAh
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 Ketua Serikat Pekerja PTPN X, Yohanes
Situmorang (tiga dari kiri) dalam sosialisasi
pembentukan badan hukum RS.

pengembangan

“Tentunya tidak
akan terjadi gejolak
di lingkup para
karyawan, karena
secara legalitas atau
peraturan, kondisi
karyawan yang ada
di rumah sakit akan
tetap sama seperti
sebelum pergantian
status tersebut,”
Dijelaskan pula, bahwa berdasarkan hasil FS oleh konsultan independen HCM Excellence, disimpulkan
bahwa RS milik PTPN X ini memiliki
prospek yang baik. Dari perspektif keuangan, laba tiap RS (tahun 2009-2011)
di atas minimal surplus pertahun.
Dari perspektif analisis eksternal,
dapat disimpulkan kondisi pasar
untuk ketiga rumah sakit semuanya
cukup mendukung, mulai dari netral
sampai kondusif.
Dari hasil analisis internal terlihat
bahwa kondisi internal juga sudah
cukup mendukung untuk dapat mendayagunakan potensi pasar yang ada.
Selanjutnya dijelaskan pula tentang
skema spin-off rumah sakit (gambar skema, bawah)

Adapun dasar hukumnya adalah :

 UU 40 / 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.
 UU 44 / 2009 Tentang Rumah Sakit.
 Peraturan Menteri Negara BUMN
Per-06/MBU/2011 Tentang
-Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN.
STATuS KAryAwAN TAK berubAH
Kepala Bidang SDM dan HI, Drs.
Budianto Dwi N., mengungkapkan,
bahwa pergantian rumah sakit yang
dulunya unit usaha menjadi anak
usaha, maka karyawan sebagai pilar
utama perusahaan tidak perlu resah.
Karena pada akhirnya perkembangan
menuju hal lebih baik akan kembali
kepada para karyawan.
Para karyawan tidak perlu khawatir karena status karyawan, yakni
karyawan tetap dan karyawan tidak

Setoran modal
PT RuMAh sAKIT

PTPN X (PeRseRo)

PeRJANJIAN
PINJAM PAKAI
AseT TANAh, BANGuNAN, PeRALATAN TeTAP MILIK PTPN X,
DIGuNAKAN oLeh PT RuMAh sAKIT

tetap, telah ditetapkan, yakni semua
karyawan tetap Rumah Sakit PTPN
X statusnya beralih menjadi karyawan tetap rumah sakit dengan badan
hukum baru, yaitu anak perusahaan
PTPN X(Persero).
“Sedangkan untuk karyawan tidak
tetap akan dilakukan pembaharuan
kontrak kerja karyawan tidak tetap
dengan rumah sakit badan hukum
baru,” lanjut dia.
Ditambahkannya, organisasi dan
kelembagaan telah ditetapkan yakni
pendirian dan pendaftaran serikat
pekerja baru. Bilamana belum ada
PKB untuk Badan Hukum Rumah
Sakit, berlaku Peraturan Perusahaan
berdasarkan PKB PTPN X, dan Kepesertaan Karyawan Tetap pada DPLK
BRI, Dapenbun, dan Jamsostek akan
didaftarkan/ dilanjutkan berdasarkan
badan hukum yang baru.
Hal itu juga diamini Ketua Serikat
Pekerja PTPN X, Yohanes Situmorang,
yang menyatakan, pergantian rumah
sakit menjadi anak perusahaan harus
menjadi cambuk dan semangat baru
bagi karyawan. Karena prospek ke depan untuk rumah sakit masih sangat
besar dan kunci dari itu semua adalah
kesiapan SDM yang mumpuni.
“Tak perlu ada yang dikhawatirkan, karena tidak akan ada perubahan terkait status karyawan. Justru
ini merupakan hal yang sangat bagus
untuk rumah sakit ke depan. Semoga
dengan pergantian status ini, karyawan semakin bersemangat untuk lebih loyal pada PTPN X,” ujarnya.
Sekar Arum
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Ganti Status? No Problem!
Rencana menjadikan rumah sakit milik PT Perke- kelembagaan yang baru ditetapkan perseroan melalui
bunan Nusantara X (Persero) sebagai anak perusahaan, pendirian atau pendaftaran serikat pekerja baru.
Bilamana belum ada PKB untuk Badan Hukum
hendaknya jangan jadi problem. Perubahan status dari
unit usaha itu harus ditanggapi positif. Bahkan kebi- Rumah Sakit, maka berlaku Peraturan Perusahaan
jakan PTPN X menjadikan rumah sakit yang dulunya berdasarkan PKB PTPN X (Persero). Dan kepesertaan
unit usaha menjadi anak perusahaan, tampaknya men- karyawan tetap pada DPLK BRI, Dapenbun, dan Jamdapatkan perhatian dari Ketua Umum Federasi Serikat sostek, akan didaftarkan atau dilanjutkan berdasarkan
Pekerja Perkebunan PTPN I hingga PTPN XIV,Tuhu badan hukum yang baru.
Sesuai dengan kebijakan
Bangun, SP.
”Saya rasa dengan pembaharuan
PTPN X, lanjut Tuhu, para
Tuhu yang datang dari
Pekanbaru, Riau, ingin me- status ini akan membawa angin segar pekerja diharapkan dapat
dan termotivasi
nilik dan mengamati langbagi rumah sakit dan juga PTPN X. terdorong
untuk meningkatkan prosung, bagaimana peneraTentu saja juga berefek bagus bagi
duktivitas kerja, yang dilanpan kebijakan yang dibuat
karyawan, dan akhirnya revenue
dasi dengan rasa profesionDireksi PTPN X (Persero)
alisme dan keikhlasan.
tersebut,
diaplikasikan
bagi PTPN X,”
“Saya rasa dengan pemdan ditanggapi oleh semua
baharuan status ini akan membawa angin segar bagi
SDM (Sumber Daya Manusia) di dalamnya.
Kebijakan yang berdasarkan UU 40/2007 tentang rumah sakit dan juga PTPN X. Tentu saja juga berefek
Perseroan Terbatas, UU 44/2009 tentang Rumah Sakit, bagus bagi karyawan, dan akhirnya revenue bagi PTPN
Peraturan Menteri Negara BUMN Per-06/MBU/2011 X,” katanya.
Bagi Tuhu, sejauh ini apa yang dilakukan PTPN X pada
tentang Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN, diharapkan menjadi motor penggerak. Bukan hanya bagi karyawannya sudah cukup baik. Namun yang terpenting
PTPN X tapi juga untuk PTPN lainnya yang ada di In- dari setiap kebijakan yang ditetapkan adalah para karyawan harus mengetahui secara detail mengenai implikasi
donesia.
“Saya rasa kebijakan ini patut diapresiasi karena po- kebijakan yang diambil. Baik dari sisi kesejahteraan, statensi rumah sakit ke depan sangat cerah, karena rumah tus, dan kebutuhan para karyawan ke depan.
“Sehingga kebijakan yang ditetapkan bisa sesuai
sakit merupakan kebutuhan hidup setiap manusia.
Namun yang perlu diingat dari penerapan kebijakan dengan motto serikat pekerja PTPN yakni Perusahaan
tersebut adalah kesejahteraan karyawan yang notabene Sehat Karyawan Sejahtera,” sambungnya. Perlu diketahui dalam kunjungannya kali ini pihak PTPN V juga
merupakan tulang punggung perusahaan,” ujar Tuhu.
Mengenai status karyawan rumah sakit dengan per- meninjau beberapa rumah sakit milik PTPN X, salah
gantian manajemen yang baru, seharusnya tidak mem- satunya RS Gatoel di Mojokerto.
Sekar Arum
buat risau para karyawan. Pasalnya, organisasi dan

foto: Dery ArDiAnsyAh

 Ketua Tim Persiapan Badan Hukum RS PTPN X, Tri Ratna Tjahjani, memberi penjelasan (foto kiri). dan salah satu peserta dalam sesi tanya
jawab.

72

PTPN-X magazine | Volume:006 | Th-II | Oktober - Desember 2012

pengembangan

RSP jeMBeR CLInIC

siap Jadi Rumah sakit Modern Bersejarah

B

 Salah satu koridor di RSP Jember Clinic yang masih memertahankan bangunan lama.

isnis pelayanan kesehatan belakangan
ini semakin sengit.
Tak mengherankan,
ketatnya persaingan
itu menuntut Rumah
Sakit Perkebunan (RSP) Jember Clinic
melakukan perubahan. Rencananya,
Mei 2013 rumah sakit milik PT Perkebunan Nusantara X (Persero) ini akan
melakukan renovasi gedung.
Kepala RSP Jember Clinic, drg.
Kuntadi, M.Kes, mengatakan, RSP
Jember Clinic didirikan pada tahun
1910, dan hingga kini masih menjadi
rumah sakit swasta yang unggul untuk kawasan Jember dan eks-karesidenan Besuki.
“Meskipun masih menjadi leader
untuk rumah sakit swasta, namun
kami sangat menyadari upaya pemenuhan tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang
lebih baik. Banyak ruangan di RSP
Jember Clinic yang sudah tidak layak,” tutur Kuntadi saat ditemui di

ruang kerjanya, Jl Bedadung Nomor
2 Jember.
Kuntadi mengungkapkan, RSP
memunyai layanan unggul di bidang
Trauma Center dan Bedah Syaraf.
Pelayanan itu banyak menangani
kasus-kasus kecelakaan dengan kondisi pasien yang beragam, mulai luka
ringan hingga pasien dengan kondisi
berat dan berdarah-darah. Semua
pasien kecelakaan akan masuk melalui pintu utama di Unit Gawat Darurat (UGD).
Angka kecelakaan lalu lintas yang
terus meningkat, tak pelak berimbas
pada banyaknya pasien gawat darurat yang terus berdatangan. Apalagi
untuk wilayah timur Provinsi Jawa
Timur, RSP Jember Clinic merupakan
rumah sakit swasta yang memiliki
layanan Trauma Center dan Bedah
Syaraf dengan alat-alat modern dan
dokter spesialis di bidangnya.
“Meskipun untuk alat-alat kesehatan yang kami miliki sudah cukup
bagus dan modern, namun ruang

UGD kurang luas, karena hanya 5X8
m2. Saya nilai itu sudah tidak lagi
memenuhi syarat. Padahal, jumlah
pasien trauma terus bertambah,”
ungkapnya.
Apalagi dengan adanya tuntutan
dari regulasi mengenai patient safety
membuat UGD RSP Jember Clinic
yang terletak di jantung Kota Jember,
semakin tidak layak. Guna menjawab
tantangan pelayanan medis ke depan,
lanjut Kuntadi, pihaknya memersiapkan master plan pengembangan RSP
Jember Clinic. Termasuk akan ada beberapa perubahan desain bangunan.
“Memang sangat sayang membongkar sebagian bangunan yang
ada. Namun, tidak ada jalan lain untuk mengembangkan rumah sakit ini,
mengingat lahan yang ada tidak terlalu luas,” ujar Alumus Kedokteran
Gigi Universitas Airlangga (Unair)
Surabaya ini.
Mengenai pengembangan usaha
RSP Jember Clinic, rencananya pembangunan tahap pertama mulai diker-
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jakan pada Mei 2013. Pembangunan
tahap pertama dari rencana pengembangan bisnis RSP Jember Clinic adalah pembangunan Medic center.
Pembangunan tahap pertama akan
berdiri di atas tanah seluas 1.400 m2,
berlantai tiga. Bangunan Medic center
akan menggusur beberapa ruangan,
mulai dari pelayanan bersalin, apotek, beberapa ruang rawat inap hingga kantor administrasi rumah sakit.
Dalam master plan pengembangan
RSP Jember Clinic, bangunan Medic
center yang rencananya berlantai tiga,
komposisinya adalah lantai dasar untuk UGD, yang luasnya kurang lebih
10 x 15 m2, dilengkap ruang Radiologi dan Poliklinik. “Di lantai 1, juga
akan disediakan kafé. Kami mencoba
mendesain rumah sakit seperti hotel
agar pasien dan keluarga merasa nyaman,” ungkapnya.
Di lantai dua, didesain untuk layanan rawat inap. Saat ini rumah
sakit Tipe C ini memiliki 125 bed. Ke
depan dengan adanya rencana pengembangan rumah sakit, akan ditambah menjadi 140 bed, pada pembangunan tahap pertama.
“Sedangkan lantai tiga, akan kami
desain untuk kamar operasi dan ruang ICU. Ada penambahan jumlah
kamar operasi dan ruang ICU. Untuk
kamar operasi kami tambah satu ruangan lagi dari tiga kamar operasi,
menjadi empat kamar operasi,” lanjut
pria lulusan Pasca Sarjana Universitas
Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta ini.
biDiK SegmeN meNeNgAH Ke
bAwAH
Ia mengatakan, pengembangan
bisnis rumah sakit, tidak lain seiring
dengan kebijakan manajemen yang
mulai melirik segmen pasar
masyarakat menengah
bawah. Selama ini,
RSP Jember Clinic
membidik segmen
pasar
menengah
atas dengan segala
fasilitas dan pelayanan
berkualitas.
“Membidik segmen pasar
menengan ke bawah ini dilakukan
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mengingat kami hanya melayani 10
persen pasien internal PTPN X. Sisanya, 90 persen kami mencoba melayani pasien umum,” ujar ayah dua
orang anak tersebut.
Ditinjau dari segi lokasi, Kota Jember merupakan pusat kota untuk kawasan timur Provinsi Jawa Timur.
Rumah sakit di Surabaya memiliki
fasilitas lebih lengkap daripada RSP
Jember Clinic namun faktor jarak menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pasien.
Sehingga, pasien-pasien traumatik dari kawasan Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang dan
Probolinggo, termasuk dari Jember
dan sekitarnya, lebih memilih untuk
mengirim pasien traumatik serius ke
Jember.
Menangkap peluang pasar yang
menjanjikan itu, RSP Jember Clinic
mencoba menawarkan pelayanan
kesehatan sistem paket. Pasien bisa
mendapatkan pelayanan kesehatan
yang berkualitas dengan harga terjangkau.
Sedangkan pasien korban kecelakaan lalu lintas, kata Kuntadi, pihaknya telah bekerjasama dengan PT
Jasa Raharja. Sehingga pasien korban
kecelakaan lalu lintas bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya
ditanggung pihak Jasa Raharja.
“Biaya di bawah Rp 10 juta, sepenuhnya ditanggung PT Jasa Raharja
dan soal administrasi akan dikerjakan
oleh rumah sakit. Pasien tidak perlu
repot mengurus masalah administrasi. Bila beaya di atas Rp 10 juta, maka
kekurangan akan ditanggung pihak
pasien,” ujar Kuntadi yang juga penghobi olahraga tenis ini.
Kendati RSP Jember Clinic berencana melakukan pengembangan
bisnis, namun manajemen tidak melupakan sejarah
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berdirinya rumah sakit peninggalan Belanda ini. Bahkan, manajemen
akan menjadikan beberapa bangunan
klasik dengan arsitektur Belanda, sebagai aset dan daya tarik tersendiri.
“Kami tetap memertahankan beberapa bagian bangunan kuno. Rencananya, beberapa kamar yang dibangun pada tahun 1910, akan kami
jadikan ruang rawat inap VVIP,” tuturnya.
Diharapkan, pasien atau pun keluarga pasien bisa menikmati layanan
kesehatan di kamar-kamar bersejarah
dengan layanan kesehatan yang prima. Lebih dari itu ditunjang dengan
fasilitas memadai serta memiliki
privasi sendiri. Sebab, ruangan VVIP
memiliki akses keluar dan masuk di
lahan parkir tersendiri.
Dikatakan, kamar-kamar VVIP
memang memiliki sejarah, sebab banyak orang besar alias pejabat yang
pernah menjalani perawatan kesehatan di tempat tersebut. Baik itu dari
kalangan pejabat pemerintah daerah
hingga para kiai besar.
“Kami optimistis RSP Jember Clinic bisa menjadi rumah sakit modern
yang berkarakter. Sebab, dibandingkan dengan rumah sakit lain yang
ada di sini (Jember, Red), RSP memiliki sejarah tersendiri yang sudah
lebih dari seabad berdiri dan melayani masyarakat Jember
dan sekitarnya,” kata
dia yang juga penggemar
olahraga
golf.
Siska
Prestiwati

foto: Dery ArDiAnsyAh

 drg Kuntadi, MKes
Kepala RSP Jember Clinic
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Berpikir Terbuka dalam Perspektif Inovasi Perusahaan
”Marathon on the Octagon Track of Innovation”

Masihkah terekam di benak kita mengenai
perbedaan cara minum teh (Camellia sinensis), berikut kemasan dan organoleptik teh itu
sendiri di masa lalu dan masa kini? Tentang
munculnya reaksi keras atas pengemasan air
bersih yang waktu itu hampir dapat dikatakan priceless? Ingatkah kita dulu bahwa untuk
mengirimkan berita penting kepada sanak
saudara nun jauh di sana, kita harus mengirim
telegram? Atau bahkan dulu kita memanfaatkan alat temuan Alexander Graham Bell hanya
untuk berkomunikasi jarak jauh semata?
Di masa lampau, teh dikemas dalam ukuran
bulky untuk konsumsi masal, dalam penyajiannya harus dituang air mendidih terlebih dahulu, disaring untuk memfilter air dan ampas teh,
dicampur gula pasir untuk mengurangi kuatnya citarasa tanin dan selanjutnya teh baru siap
dinikmati. Kini konsumen diberi beragam pilihan dengan adanya a) teh celup yang bisa kita
atur sendiri tingkat kepekatannya dan bebas
dari ampas; b) teh celup bundar yang memanfaatkan teknik osmosis; c) teh serbuk yang sudah manis karena berasal dari campuran air teh
dan pemanis yang dikristalkan; hingga d) teh
siap minum dengan beragam tambahan perisa
(additional flavour) yang dibotolkan atau digelaskan. Dulu banyak orang mencibir ide menggelaskan air bersih yang kini lazim disebut air
mineral. Kala itu, menyuguhi tamu dengan air
mineral dalam gelas dianggap kurang berkelas
jika dibandingkan dengan teh, kopi atau sirup
yang disajikan di dalam cawan atau cangkir. Selain dianggap sia-sia karena supplai air bersih
yang melimpah, penyajian air mineral dalam
gelas plastik dianggap kurang menghargai
tamu. Di masa modernisasi, adanya penurunan
kualitas air akibat deforestation, industrialisasi
yang mengesampingkan environment sustainability serta bad habit masyarakat dunia menjadikan air bersih sebagai barang langka dan
komoditas yang berharga sehingga otomatis
air mineral ‘naik kelas’ dan tidak dipandang
sebelah mata lagi. Tak hanya tersedia sebagai
suguhan di rumah saja, kini air mineral dengan
berbagai merk sudah tersaji pula dalam acara
resmi keluarga, kedinasan maupun kenegaraan.
Pada pertengahan abad ke-20, untuk mengabarkan berita penting dan mendesak, informan harus mendatangi Kantor Pos, merogoh
kocek cukup dalam untuk setiap alphabet dan
spasi yang tertulis dalam telegram. Pun masih
harus menunggu kurang lebih sehari, baru
berita tersebut sampai. Namun dengan adanya

Oleh:
Okta Prima indahsari
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SMS (short message service) kita tidak perlu
bersusah payah lagi. Cukup dengan memiliki
telepon selular, kita tidak hanya berkirim pesan
singkat dengan murah dan cepat dalam hitungan detik, namun juga dapat berkomunikasi
secara auditori. Begitupun dengan tampilan
dan fungsi telepon. Di era Graham Bell, telepon berukuran besar, tidak portable, dan harus
memencet atau memutar tombol nomor yang
akan dituju baru kita tersambung dengan recipient. Sejak era Martin Cooper hingga selustrum terakhir, perusahaan kelas dunia melempar produk ke pasaran dengan menghadirkan
smartphone yang tidak hanya digunakan untuk
bertelepon, tetapi dilengkapi pula dengan
fitur-fitur yang sangat memanjakan user, mulai
dari layar touchscreen, internet, 3G, recorder,
kamera, video hingga aplikasi finger print dan
retina mata sebagai security system data-data
yang ada dalam smartphone. Smartphone yang
notabene merupakan transformasi dari telepon di masa lalu, bukan melulu sebagai alat
komunikasi auditori dan visual, kini juga telah
menjadi bagian dari life style para sosialita.
Derasnya arus global kontemporer menuntut masyarakat agar mampu melakukan unlearning (afleren) terhadap value lama yang
usang, uzur dan tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Kemampuan ini hanya dapat direalisasikan oleh para insan yang memiliki
bakat intuiting thinking, yang visioner serta dapat mentransformasikan ide atau konsep brilian di ranah rencana menjadi produk yang
mampu menjawab tantangan modernisasi.
Inilah perilaku para inovator, sang pencipta
inovasi. Siklus inovasi bergerak secara masif,
cepat dan luas melintasi dunia. Para inovator
ini mampu melewati sekaligus mengendalikan
siklus inovasi dengan cara 3D, yaitu, discover,

develop dan deliver secara berkesinambungan
dan adaptif terhadap perkembangan masa.
Berbicara tentang inovasi, banyak pakar
atau ahli manajemen yang menyatakan bahwa
inovasi merupakan salah satu jaminan bagi
perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan daya saingnya. Pernyataan tersebut
banyak didukung oleh hasil penelitian atau
bukti empiris. Berbagai indikator menunjukkan
bahwa ketertinggalan dalam hal inovasi dapat
menyebabkan sebuah perusahaan relatif tertinggal perkembangan bisnis dan kesejahteraan karyawannya. Tetapi harus disadari pula
bahwa upaya menyikapi dan mengantisipasi
ketertinggalan tersebut melalui sebuah inovasi
bukanlah suatu tugas yang sederhana dan mudah. Damanpour (1991) menyatakan bahwa
inovasi organisasi adalah adopsi gagasan dan
perilaku baru dalam organisasi seperti produk
baru, proses penciptaan teknologi baru dan
sistem serta struktur administrasi yang lebih
diperbarui agar dapat menyesuaikan dengan
perkembangan zaman.
Berdasarkan konsep yang dituangkan oleh
Damanpour (1991) di atas dapat dijelaskan
bahwa subtansi dari inovasi perusahaan terletak pada penciptaan ide dan gagasan yang
dapat terimplementasi menjadi produk dan
atau jasa yang marketable, mempunyai nilai
jual tinggi, serta dapat mendongkrak branding
image perusahaan. Kecuali itu, hal yang lebih
penting terletak pada tata kelola administrasi
perusahaan yang modern. Pengelolaan administrasi, difokuskan pada dua hal penting yaitu
sektor eksternal dan internal. Dalam konteks
ini, sektor eksternal menjelaskan tentang hubungan perusahaan dengan tiga kelompok
besar di suatu negara yaitu state (pemerintah),
market (swasta) dan civil society (masyarakat).
Hubungan yang dinamis antara perusahaan
dengan tiga kelompok ini akan memengaruhi
nilai dan kompetensi,baik secara komersialisasi maupun layanan publik. Konteks internal
menjelaskan tentang tata kelola sumberdaya
manusia yang lebih kompeten, akuntabel dan
inovatif terhadap perkembangan zaman. Bentuk kompentensi dan inovasi sumber daya manusia di perusahaan dapat dilakukan dengan
memberikan pemberdayaan dan pelatihan
secara berkelanjutan. Selain itu juga dilakukan
pemberian reward dan punishment secara adil
sesuai dengan prestasi dan tingkat kesalahan
yang dilakukan oleh karyawan.
Memaknai tata kelola administrasi organisasi modern berdasarkan faktor eksternal pada
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perusahaan menjadi penting sebagai upaya
membentuk perusahaan yang adaptif dan
valuable. Pentingnya inovasi organisasi dalam
membentuk kompetensi perusahaan dapat tercipta melalui kemampuannya menjembatani
antara the state dan civil society. Pada satu sisi,
perusahaan yang memiliki struktur organisasi
yang mapan dan modern harus mampu mengakomodir inovasi yang tumbuh dalam perusahaan dalam upaya meningkatkan kemampulabaan perusahaan maupun mendukung
kebijakan pemerintahan yang memungkinkan
layanan publiknya efisien dan administrasinya
bertanggungjawab pada publik. Perusahaan
harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah agar kebijakan
yang telah dibuat dapat terimplementasi dan
trickle down effect-nya dirasakan oleh masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena perusahaan tidak boleh hanya terpaku pada komersialisasi produk untuk meraup profit tetapi juga
harus memberikan layanan publik yang prima
kepada masyarakat.
Mengacu pada pendapat di atas, setidaknya
perusahaan harus memiliki dua kompetensi.
Pertama, perusahaan harus mampu memberikan pelayanan publik dengan adil dan inklusif dengan sebaik-baiknya. Hal ini menuntut
kemampuan memahami, mengartikulasikan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat, kemudian
merumuskannya dalam kebijakan perencanaan
serta implementasinya. Kedua, perusahaan
harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat dengan menciptakan
enabling social setting.
Dalam mengejawantahkan faktor internal
dalam tata kelola sumber daya manusia yang lebih kompeten, akuntabel
dan inovatif terhadap perkembangan
zaman, diperlukan pemberdayaan (empowering) sumber daya dalam perusahaan secara berkelanjutan untuk membentuk karakter karyawan perusahaan
yang inovatif dan adaptif. Pembentukan karakter karyawan dalam suatu
perusahaan menjadi harga mati apabila perusahaan ingin berubah menjadi
perusahaan yang go public. Pengembangan sumber daya manusia di perusahaan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan
karyawan secara paripurna disesuaikan
dengan tingkat kompetensi karyawan
tersebut. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah profesionalisme kinerja karyawan
dinilai secara adil sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensi karyawan. Pentingnya
profesionalisme ini untuk membentuk kekuatan karakter karyawan berdasarkan kualifikasi
dan akuntabilitas karyawan itu sendiri. Budaya
profesionalisme ini diperlukan untuk memi-
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nimalisir perusahaan dari budaya KKN (Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme) yang selama ini terjadi
di banyak perusahaan mulai dari proses rekrutmen karyawan hingga ketidakprofesionalan
dalam pemilihan pejabat di tingkat perusahaan.
Sense entrepreneurship perusahaan diperlukan terutama dalam menghadapi kecenderungan liberalisasi ekonomi yang berdampak
bagi terbentuknya kelompok pelanggan yang
makin banyak tuntutannya serta makin kritis
dan taktis terhadap keprimaan layanan publik.
Menurut Moeljarto (2004), kompetensi yang
perlu dimiliki seorang karyawan berkaitan
dengan hal tersebut mencakup:1) Sensitif dan
responsif terhadap peluang dan tantangan
baru yang timbul di dalam pasar; 2) Tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin yang terkait
dengan fungsi instrumental birokrasi, tetapi
harus mampu melakukan terobosan melalui
pemikiran yang kreatif dan inovatif; 3) Berwawasan futuristik dan sistemik; 4) Memunyai
kemampuan mengantisipasi, memerhitungkan dan meminimalkan resiko; 5) Jeli terhadap
potensi sumber-sumber dan peluang baru; 6)
Memunyai kemampuan mengombinasikan
sumber daya yang ada menjadi resources mix
yang memiliki produktivitas tinggi dan 7) Memunyai kemampuan untuk mengoptimalkan
sumber daya yang tersedia dengan menggeser sumber daya yang berproduktivitas rendah
menuju kegiatan yang berproduktivitas tinggi.
Sikap rasionalitas, imparsialitas dan impersonal
mendasari kemampuan profesional ini.
Salah satu kunci meningkatkan daya saing tersebut adalah mendorong laju inovasi

ocTAGoN
TRAcK
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sebuah perusahaan agar bisa kompetitif baik di
tingkat lokal, nasional, maupun global. Inovasi
bukanlah sesuatu yang sederhana dan juga bukan suatu resep mujarab yang bisa diperoleh
dengan mudah oleh setiap perusahaan yang
mengidap penyakit dengan gejala yang sama
yaitu rendahnya daya saing.
Perusahaan yang ingin eksis harus dapat
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menjadi kampiun di sector masing-masing
pada level nasional dan secara bertahap berorientasi untuk melakukan ekspansi, sehingga
bisnisnya menggurita. Dalam hal ini, inovasi
membantu peningkatan kinerja perusahaan
agar dapat menapak menjadi perusahaan
bertaraf global (world class company). Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, perusahaan harus melakukan inovasi di delapan lintasan (the
octagon track), yang meliputi 1) inovasi CEO; 2)
inovasi SDM; 3) inovasi Management Information System; 4) inovasi proses & SOP; 5) inovasi
product; 6) inovasi marketing; 7) inovasi Public
Relation; dan 8) inovasi CSR.
Pimpinan tertinggi perusahaan (Chief Executive Oficer) dituntut mampu menggerakkan
segala potensi yang dimiliki perusahaan yang
dipimpinnya dengan leadership style yang
dimiliki. Komando tidak lagi bersifat top down,
melainkan bersifat counseling (membimbing).
Kekuasaan tertinggi bukan pada pimpinan
tetapi ada pada nilai yang menjadi acuan perusahaan, seperti motto, filosofi bisnis, visi misi,
serta slogan perusahaan. Begitupun dengan
scope of work CEO. Perusahaan yang maju dan
inovatif tidak akan menambah beban tugas
CEO dengan meminta persetujuan atas hal-hal
remeh yang semestinya sudah bisa ditangani
oleh manajemen di bawahnya. Selain memotong rantai birokrasi, menciptakan kekhususan scope of work CEO akan mengefisienkan
waktu, tenaga dan pikiran CEO yang harusnya
difokuskan untuk mengatasi persoalan makro
perusahaan. CEO harus bisa menggiring perusahaan sesuai target hinggga proyeksi satu
dekade ke depan Pergeseran leadership style
dan kekhususan scope of work CEO inilah yang disebut inovasi CEO.
Saat berdiskusi tentang aset perusahaan, acapkali kita terpaku pada
wacana bahwa aset perusahaan hanya
berupa kebendaan dan memiliki nilai
ekonomis tinggi. Kita lupa bahwa aset
terbesar perusahaan itu justru pada
SDM perusahaan itu sendiri. Apalah
artinya perusahaan memiliki pemimpin
yang smart, fasilitas perusahaan yang
lengkap dan canggih, namun tidak
diimbangi dengan kompetensi SDM
yang mumpuni. Inovasi SDM bersifat
wajib ketika perusahaan ingin memiliki
bisnis yang eksis dan sustain. Inovasi
SDM ini antara lain: Pertama, memberikan beasiswa kepada karyawan untuk
memerbaiki struktur demografi karyawan dari
sisi pendidikan. Perusahaan yang siap go public
adalah perusahaan yang memiliki komposisi
tingkat pendidikan karyawan seperti piramida
terbalik. Artinya, perusahaan didominasi oleh
karyawan yang berpendidikan tinggi dan
qualified. Kedua adalah program akselerasi
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dan demosi menurut merit system. Program
tersebut penting karena: 1) merupakan salah
satu bentuk reward perusahaan kepada karyawan yang dapat memberikan sumbangsih
gemilang bagi perusahaan dan juga bagi karyawan yang mampu bekerja di luar scope of
work-nya; 2) menciptakan incomfort zone bagi
karyawan yang berkinerja stagnan, buruk dan
merugikan keuangan perusahaan, khususnya
bagi mereka yang mencoreng nama baik perusahaan; 3) menciptakan kompetisi yang sehat
karena tidak ada jaminan bahwa karyawan
yang memiliki posisi/jabatan akan bertengger
langgeng pada jabatan tersebut jika tidak diimbangi dengan kinerja yang positif dan inovatif;
4) tingkat kepercayaan karyawan pada pihak
manajemen meningkat karena ada feed back
riil pihak manajemen; 5) tingkat keterikatan
(engagement) karyawan tinggi karena kinerja
mereka diapresiasi secara proporsional. Ketiga,
mencetak konsultan profesional dari internal
karyawan. Benefit dari program ini adalah: a)
perusahaan memiliki reliable consultant stock
sehingga perusahaan tidak memiliki dependensi yang tinggi terhadap konsultan eksternal; b) sasaran jangka pendek: perusahaan tidak perlu menyewa konsultan dalam kaitannya
men-drive kinerja perusahaan baik dari sisi produksi maupun non produksi; c) sasaran jangka
panjang: perusahaan dapat mengomersilkan
konsultan internal kepada perusahaan-perusahaan lain. Fee konsultan dibagi secara proporsional untuk karyawan yang menjadi konsultan
dan untuk perusahaan (sistem bagi hasil); d)
memiliki double impact dari sisi finansial, yaitu
pertama, menghemat bahkan bisa menghapus
anggaran sewa konsultan. Kedua, perusahaan
memiliki pos revenue baru yang besar dan rutin
dari pihak eksternal yang menyewa konsultan
internal. Keempat, fleksibilitas mengikuti kegiatan pendidikan non formal bagi karyawan
(kursus, workshop, seminar, lokakarya, dsb).
Fleksibilitas ini bertujuan agar ilmu yang diperoleh tidak hanya didominasi oleh kalangan second layer management ke atas, namun kegiatan
tersebut juga dapat diikuti oleh karyawan non
pimpinan.
Fingerprint multifunction, Employee Satisfaction Index (ESI), dan Employee Psichometric Analysis (EPA), serta Financial Analysis Report (FAR)
adalah secuplik sampel dari segudang inovasi
yang dapat digali dari Management Information
System (MIS). Fingerprint multifunction tidak
hanya digunakan untuk mendata persentase
absensi, namun juga dapat digunakan sebagai
alat monitor produktivitas dengan cara membandingkan antara waktu kerja karyawan dengan capaian kinerjanya. Penilaian presensi tidak hanya berdasarkan time base, namun lebih
kepada volume base. Dengan demikian, rekam
finger print dapat dijadikan asessment tool bagi

pimpinan. Sementara itu, ESI merupakan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran karena
dengan adanya ESI, manajemen akan: 1) memahami kondisi moral kerja dan spirit kerja karyawan; 2) memperoleh informasi atas tingkat
kepuasan dan kenyamanan kerja karyawannya;
3) dapat melacak sedini mungkin, sesuatu yang
dapat mengganggu produktifitas perusahaan;
4) lebih mudah menentukan program kerja dengan prioritas yang tepat; 5) memersempit gap
antara karyawan dan manajemen. EPA adalah
instrumen untuk mengetahui kondisi psikologis harian karyawan saat bekerja. Manajemen
dapat mengetahui mood karyawan berdasarkan hasil pengukuran EPA. ESI bersifat annual,
sedangkan EPA bersifat daily.
Laporan keuangan dari divisi keuangan
umumnya hanya mengungkapkan hal-hal
yang bersifat operasional di lapangan. Dengan
adanya FAR, maka MIS dapat mengungkapkan
fenomena atas trend keuangan perusahaan selama beberapa tahun terakhir secara lebih detil
dan komprehensif dari berbagai sudut pandang, sehingga memudahkan pengambilan
kebijakan oleh para decision maker.
Lintasan inovasi berikutnya yang tidak kalah penting adalah inovasi proses dan SOP.
Inovasi proses tidak pernah lepas dari sentuhan
teknologi. Keandalan SDM untuk mengoperasikan piranti canggih yang dimiliki perusahaan
sanggup memercepat laju inovasi proses. Lagilagi diperlukan balancing antara kompetensi
SDM dan penyediaan fasilitas canggih agar
inovasi dapat berjalan lancar. Sedangkan SOP
yang jelas dan tegas dibutuhkan untuk mengawal sekaligus menjamin bahwa segala hal yang
disepakati tetap berjalan dalam koridor yang
benar. Misalnya pelaksanaan minutes of meeting, aturan transportasi untuk perjalanan dinas
karyawan di luar wilayah, digitalisasi dokumen
penting dan confidential hingga transfer ilmu
dan pengalaman dari senior yang akan pensiun
kepada junior yang akan menggantikan posisinya. Dengan demikian, tidak akan terjadi krisis
kompetensi dan regenerasi.
Apabila ingin produk kita diminati konsumen, maka inovasi produk tidak boleh terlewatkan. Sebelum siklus hidup produk berakhir, para inovator harus mampu menciptakan
produk lama derngan sentuhan baru, membidik keunikan produk, hingga menciptakan
produk baru yang attractive dan worthed.
Dalam upaya memasarkan produk yang
berupa barang dan jasa, para inovator pemasaran tidak boleh mengabaikan tiga kunci agar
sukses di zona marketing. Tiga kunci tersebut
adalah menciptakan pasar yang unik, memenuhi target serta market positioning. Ketiga
hal tersebut menjadi semakin lengkap apabila
dipungkasi dengan layanan purna jual yang
berbeda dari para kompetitor sehingga dapat

memenangkan hati pelanggan.
Kemampuan perusahaan membukukan
laba yang luar biasa tidak menjamin eksistensinya lestari apabila tidak diimbangi dengan
pencitraan perusahaan yang baik di mata publik. Disinilah peran praktisi PR untuk inovasi
diuji. Pengukuran Corporate Image Index (CII)
merupakan alat untuk mengetahui efektifitas
kinerja PR dalam membentuk branding image
perusahaan. Selain itu kepiawaian dalam menangkap isu-isu yang berkembang menjadi
peluang untuk menunjukkan kinerja apik perusahaan, juga merupakan bagian dari inovasi PR.
Dan yang tidak kalah penting adalah menciptakan hubungan harmonis dengan karyawan
internal, pihak mass media dan masyarakat
sekaligus memanfatkan kedekatan tersebut
untuk menggali dan menampung gagasan
konstruktif mereka bagi kemajuan perusahaan,
baik melalui lomba karya tulis, memberi penghargaan bagi para konseptor terbaik, dan juga
beauty contest di ranah inovasi.
Sehebat apapun kinerja perusahaan dalam
mencetak profit yang fantastis, akan menjadi
redup jika tidak ada kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang dimanifestasikan dalam
CSR. CSR akan lebih bermakna, jika para praktisi CSR perusahan dapat lebih inovatif dalam
membidik objek dan lokasi CSR yang dapat
menimbulkan multiplier effect bagi pengentasan masalah sosial dan lingkungan sekaligus
dapat mendongkrak reputasi perusahaan.
Berikut adalah daftar perusahaan yang
berhasil mengembangkan inovasi dan sukses
diakui penduduk di planet hijau ini sebagai
The World’s Most Innovative Companies 2012
(urutan 1 s.d 10): Apple, Google, 3M, Samsung,
General Electric, Microsoft, Toyota, P & G, IBM,
dan Amazon (Bloomberg data, Booz & Company). Tiga tahun berturut-turut sejak 2010, Apple
tetap perkasa menjadi perusahaan paling inovatif di dunia. Perusahaaan dari negeri ginseng
menduduki urutan keempat, perusahaan dari
negeri Amaterazu O Mikami (Dewa Matahari)
bertengger di urutan ketujuh. Sisanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan dari negeri
Abraham Lincoln. Secara general dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang
merajai tahta inovasi di dunia.
We are not able to manage what we are not
able to measure. Pengukuran efektifitas proses
maupun hasil inovasi juga menunjukkan tingkat kesiapan stakeholder perusahaan dalam
berkompetisi di era Milenium Development
Goals. Inovasi yang semula bersifat obligatory, apabila dilaksanakan secara konsisten
lambat laun akan mengarah menjadi habitual
action dan dalam jangka panjang pasti akan
membentuk corporate culture baru yang lebih
adaptif terhadap persaingan dan fluktuasi iklim
bisnis. 
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kesehatan
KanKeR PayuDaRa

Sering Ditemukan,

Lakukan deteksi dini
Penderita kanker di dunia jumlahnya tiap
tahun terus bertambah. jumlah kasus baru dan
kematian akibat kanker pun semakin meningkat.
Bahkan diperkirakan jumlah penderita kanker
di dunia naik hingga 300 kali lipat pada tahun
2030 dibandingkan dengan tahun 2005.

daTa Badan Kesehatan Dunia
(WHO) tahun 2010, pada tahun 2005
kematian akibat kanker di seluruh
dunia mencapai 7 juta orang, 11 juta
kasus baru kanker dan 25 juta orang
hidup dengan kanker.
Diperkirakan pada tahun 2030, kematian akibat kanker meningkat menjadi 17 juta, 27 juta kasus baru dan 75
juta orang hidup dengan kanker. Dari
75 juta jiwa tersebut, 70 persennya hidup di negara berkembang termasuk
Indonesia.
“Diperkirakan pada tahun 2030
akan naik 200 hingga 300 persen dan
70 persennya hidup di negara berkembang termasuk Indonesia,” ujar
dr Dradjat Ryanto Suardi, SpB(K)
Onk, Ketua Umum PP Perhimpunan
Onkologi Indonesia.
Di antara seluruh kanker yang ada,
kanker payudara adalah salah satu
kanker yang paling sering ditemukan. Menurut dr Dradjat, di Indonesia
sendiri kasus kanker payudara terus
meningkat. Pada tahun 2004, tercatat
ada 15,1 persen kasus kanker payudara dari semua kasus kanker yang
ada. Tahun 2008, jumlahnya meningkat menjadi 18,5 persen.
Menurut WHO, delapan hingga
sembilan persen perempuan akan
mengalami kanker payudara dalam
hidupnya. Ini menjadikan kanker
payudara sebagai jenis kanker yang
paling banyak ditemui pada perempuan dan kanker tersering nomor dua
di dunia.
Masih menurut WHO, diperkirakan lebih dari 1 juta perempuan terdiagnosis kanker payudara di seluruh
dunia tahun ini. Setelah menjalani
perawatan, sekitar 50 persen pasien
mengalami kanker payudara metastatik dan hanya bertahan hidup 18-30
tahun.
“Proses sel berubah menjadi kanker bukan proses yang pendek. Butuh
belasan tahun untuk menjadi kanker.
Tapi kalau kanker bisa terdeteksi secara dini pada fase insitu, maka bisa
100 persen sembuh,” tutur dr Dradjat.
TreN Di JATim meNiNgKAT
Peningkatan populasi pengidap
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kanker di Jawa Timur juga diungkapkan oleh Ketua Yayasan Kanker
Indonesia (YKI) Jawa Timur, Nina
Soekarwo. Kanker payudara menempati urutan pertama populasi kanker
di Jawa Timur.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan
(Dinkes) Provinsi Jawa Timur, menunjukan jumlah kasus neoplasma ganas
payudara atau kanker payudara terus meningkat. Pada tahun 2007 tercatat 666 kasus. Jumlah itu meningkat
menjadi 927 kasus pada 2008. Data
sempat menunjukan penurunan pada
2009 yakni tercatat 825 kasus.
Namun, tren meningkat kembali
pada 2010 dengan tercatatnya kasus
kanker payudara sebanyak 1.253 kasus. Angka tersebut terus bertambah,
di tahun 2011 tercatat sebanyak 1.527
kasus.
“Tren naiknya populasi kanker ini
karena intervensi yang sukses lewat
deteksi dini. Donasi dari kelompokkelompok masyarakat yang peduli

membuat upaya deteksi dini sekarang
makin mudah dilakukan,” kata Bude
Karwo—sapaan istri Gubernur Jatim,
Soekarwo itu.
Dari jumlah itu, kata Bude Karwo,
pengobatan bisa terkover oleh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Tapi penanganan penderita kanker
tak cukup hanya pengobatan. Beaya menginap dan konsumsi selama
masa pengobatan yang panjang juga
menguras keuangan keluarga. “Tak
jarang, keluarga jadi miskin karena
keuangannya terkuras pengeluaran
ini,” lanjut Bude Karwo.
Untuk itulah Yayasan Kanker Indonesia Jawa Timur membentuk rumah singgah di kawasan Jl Mulyorejo
Baru Nomor 8. Dari donasi, layanan
ini dilengkapi dua mobil pendeteksi
kanker mulut rahim dan satu mobil
antar-jemput pasien dari rumah singgah ke RSUD dr Soetomo.
Dari jumlah populasi pengidap
kanker yang terdeteksi, diakui Bude

Karwo, YKI tidak sanggup mengatasi
seluruhnya. “Kami hanya membantu
pengidap kanker pemegang Jamkesda saja,” kata dia.
Ia menegaskan data penderita kanker payudara tersebut merupakan
pasien yang keluar rawat inap dengan diagnosis kanker. Jadi penderita
kanker payudara sebenarnya sangat
mungkin jauh lebih besar lagi.
Pada dasarnya, kanker bisa diobati
dan bisa diketahui secara dini. Salah
satu cara untuk mendeteksi awal kanker payudara adalah dengan melakukan Sadari (Pemeriksaan Payudara
Sendiri) yang dilakukan seminggu
setelah menstruasi.
Waktu seminggu setelah menstruasi sangat tepat karena pada saat itu
hormon estrogen dan progesteron berada pada kadar yang rendah. Hormon
estrogen dan progesteron mengontrol
dan memengaruhi besar atau kecilnya
payudara.
Siska Prestiwati

Pemeriksaan
Payudara Sendiri (Sadari)

adalah melakukan beberapa hal berikut
1. Perhatikan payudara dengan posisi kedua
tangan di atas kepala kemudian kedua
tangan di pinggang.

2. Angkat tangan kiri ke atas kepala.
3. Gunakan permukaan jari yang rata

untuk meraba atau menekan payudara
serta pastikan untuk menyentuh seluruh
bagian payudara. Pola yang digunakan
bisa dengan gerakan arah memutar,
gerakan arah naik dan turun atau arah
keluar dan masuk area puting. Usahakan
menggunakan gerakan yang sama setiap
bulannya.

4. Menekan setiap puting dengan lembut dan
memerhatikan apakah ada cairan yang keluar.
5. Memeriksa daerah antara payudara dan ketiak
serta payudara dan tulang dada sambil berbaring.
6. Mengulangi semua langkah tersebut untuk
payudara yang sebelah kanan.
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0lahraga

Wanita Main Sepakbola? Wow!
Tak selamanya olahraga keras identik dengan pria. Permainan sepakbola, misalnya, kini semakin banyak
diminati dan digemari kaum hawa.
Simak saja turnamen Bude Karwo
Cup II/2012, yang kini lebih mengekplorasi potensi pesepakbola wanita
Jawa Timur. Wanita main sepakbola?
Wiw!
Kendati banyak wanita yang begitu menggemari olahraga sepakbola, namun masih jarang ditemui
pertandingan sepakbola khusus wanita. Padahal, banyak wanita dengan
kemampuan yang baik pada cabang
olahraga (cabor) ini. Alasan tenaga
dan keengganan sebenarnya bisa diatasi. Bukan hanya sekedar hiburan,
sepakbola juga bisa menjadi sarana
pencarian bibit-bibit pemain berkualitas.
Bude Karwo Cup II/2012, yang
digelar 7-12 Desember 2012 lalu,
dimaksudkan juga untuk lebih
mengembangkan sepakbola, khusus-

nya di kalangan kaum wanita. Bude
Karwo—sapaan Hj Nina Soekarwo—
yang tak lain adalah istri Gubernur
Jatim, Soekarwo, bahkan siap membina potensi pesepakbola wanita.
Istri orang nomor satu di Jatim
ini menyatakan kesediaan untuk
membina sepakbola wanita di Jatim.
“Demi sepakbola wanita, maka dalam kesempatan ini saya menyatakan
bersedia dan menerima tawaran itu,”
ujarnya, menanggapi tawaran khusus
dari PSSI Jatim untuk menjadi pembina sepakbola wanita Jatim.
Namun dia mengingatkan, “Gelaran turnamen sepakbola wanita
jangan hanya menjadi kegiatan rutin
pengurus, namun dijadikan ajang
pencarian bibit baru sepakbola wanita yang nantinya akan bergabung
dalam tim Putri Jawa Timur,” tutur
Bude Karwo.
Ia memberikan apresiasi kepada
panitia yang telah memersiapkan
turnamen yang kedua. Yang mem-

banggakan adalah turnamen ini juga
bagian dari perayaan dan peringatan
Hari Ibu.
Sayang, di level kabupaten atau
kota di Jawa Timur, belum banyak
pembinaan terhadap sepakbola wanita. “Meskipun demikan kita harus
bekerja keras, siapa tahu di masa
mendatang dapat menjadi juara Asia,
seperti yang pernah dialami saat tahun 1977,” ujar Bude Karwo.
Ketua Panitia, Erna Soengging, mengatakan, turnamen sepakbola wanita
tersebut sebagai bentuk kepercayaan
Bude Karwo kepada Bidang Sepakbola Wanita Pengprov PSSI Jatim, untuk
menyelenggarakan keduakalinya, setelah tahun 2011 lalu.
Ia mengatakan, salah satu kendala
yang dihadapi, para pengurus sepakbola wanita yaitu kesulitan mencari
bibit baru. Karena di Jawa Timur tidak terdapat sekolah sepakbola (SSB)
wanita. “Kalau ada dikelola oleh perorangan, jadi kami melakukan mela-

foto: edi t jatmiko
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 Bude Karwo melakukan kick off saat
turnamen sepakbola wanita Bude
Karwo cup 2012, dan aktivitas di
seputar turnamen.

olah raga

bola putri. Bude bahkan bersedia un- mengalahkan wanita lain, dalam
lui perseorangan,” imbuhnya.
Harapannya pembinaan para bibit tuk membina secara langsung sepak- hal apa pun.
Selain soal teknik, permainan tim
baru melalui turnamen dapat mela- bola putri di Jatim,” ujar Erna.
Kepedulian provinsi diwujud- wanita dan pria juga berbeda dahirkan pemain hebat yang berasal
dari Jawa Timur. Harapannya juga kan tak hanya melalui pelatihan dan lam hal penguasaan dan perebumampu menyuplai pemain untuk tim pemantapan kualitas pemain lewat tan bola. Biasanya, pemain tim pria
gelaran turnamen. Pada turnamen akan melakukan apa saja, asal bola
nasional.
Seperti diketahui, Timnas Indone- tersebut Pemprov memberikan uang bisa berpindah ke kakinya. Terjatuh
sia wanita pertama kali bertanding pembinaan sebesar Rp 12,5 juta bagi dan pelanggaran adalah risiko yang
pada tahun 1977 di Kejuaraan AFC juara I, juara II Rp 10 juta dan III Rp sudah biasa dihadapi.
Lain halnya dengan pemain peseWanita. Pada turnamen tersebut In- 8,5 juta. Selain itu juga ada uang pemdonesia menduduki peringkat keem- binaan bagi juara harapan sebesar Rp pakbola wanita, yang lebih banyak
5 juta. “Jumlah uang pembinaan itu membawa bola dengan hati-hati dan
pat.
Laga perdana diisi dengan pertan- setelah ditambah oleh Bude masing- cenderung ‘pasrah’ bila akhirnya
bola berhasil direbut oleh pemain tim
dingan tim sepakbola wanita Putri masing Rp 5 juta,” kata dia.
lawan. Bisa jadi ini
Surabaya Muda dan
dikarenakan kurangPutri Sidoarjo. Ada
14 tim yang terdaftar, Sayang, di level kabupaten atau kota di Jawa nya rasa percaya
yakni Putri Surabaya,
Timur, belum banyak pembinaan terhadap diri untuk melawan,
memang masih
Putri Surabaya Muda,
sepakbola wanita. Meskipun demikan kita atau
belum terbiasa dan
IKA ITS, IPIEMS Suraharus bekerja keras, siapa tahu di masa
takut terkena pelangbaya, Ning Surabaya,
Putri Sidoarjo, IKIP mendatang dapat menjadi juara Asia, seperti garan.
Untuk celebration,
Budi Utomo Malang,
yang pernah dialami saat tahun 1977.
baik tim wanita atau
BHS Malang, Banteng
pria memiliki ciri
Muda Malang, Putri
Berbeda dengan pria yang lebih khasnya masing-masing. Namun bila
Brawijaya, Putri Kediri, Putri Forgu
mengedepankan tempo permainan dicermati, tim wanita tetap tak terlalu
Kediri, dan Putri Kencong Jember.
Meskipun tak sepopuler sepak- dan taktik penyerangan, sepakbola ingin menunjukkan kesenangan atau
bola putra, Erna Soengging optimistis tim wanita mengandalkan kekompa- antusiasme mereka saat menang.
Hal ini mungkin karena tubuh yang
bahwa sepakbola wanita Indonesia kan dan teknik yang kurang tergarap
khususnya di Jawa Timur akan se- dengan rapi. Namun tetap pada tu- sudah lelah, walau durasi permainan
makin maju. Ditambah dukungan juan awalnya, yaitu menjebol gawang sudah dipangkas, atau memang pemain ditakdirkan untuk lebih ‘kalem’
penuh dari pihak Pemerintah Provinsi lawan.
Harus diakui, perjuangan tim wa- dibanding penontonnya. Walau beJawa Timur.
“Pemerintah provinsi utamanya nita dalam perebutan kemenangan gitu, tetap bisa dipetik pelajaran berBude Karwo sangat peduli terhadap sama sengitnya dengan tim pria, harga dari kemenangan tim wanita
perkembangan dunia olahraga di karena justru biasanya, wanita le- dalam pertandingan sepakbola.
Et Jatmiko
Jawa Timur, khususnya untuk sepak- bih merasa ‘berkelas’ bila berhasil
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Ayu Novitasari Incar Timnas
SukaciTa dan kebanggaan menyeruak memenuhi Stadion BrawiPosisi kesebelasan HadiaH
jaya. Bahkan meski cuaca mendung
Juara I
Putri Sidoarjo
Rp 12,5 juta
seolah tak memengaruhi keriuhan
Juara II
Putri Surabaya
Rp 10 juta
itu. Adalah kesebelasan Putri Sidoarjo
berhasil melakukan revans atas rival
Juara III Jember Putri
Rp 8,5 juta
terberatnya, Putri Surabaya, di laga fiHarapan Ning Surabaya
Rp 5 juta
nal Turnamen Sepakbola Wanita Bude
top skorer:
Karwo Cup II-2012.
Putri Surabaya harus merelakan
Ayu Novitasari (Putri Sidoarjo) Rp 2,5 juta
gelarnya lepas ke genggaman Putri
Sidoarjo dengan skor tipis 0-1. Tahun
2011 lalu, Putri Surabaya memukul
rivalnya, Putri Sidoarjo, juga dengan baya, ia mampu menahan permainan uang pembinaan sebesar Rp 12,5 juta.
skor 1-0.
Sedangkan Ayu, mendapat lagi uang
hingga laga usai.
Turnamen yang diagendakan masuk
“Ya, semua juga jerih payah teman- pembinaan sebesar Rp 2,5 juta atas
kalender tahunan ini digelar Pengprov teman,” ujar Ayu.
prestasinya sebagai pencetak gol terPSSI Jatim, sebagai ajang silaturahmi
Ayu mengatakan, Putri Surabaya subur.
dan pembinaan sepakbola wanita, lawan yang tangguh. Apalagi selama
Sukses tersebut bukan satu-satunya
khususnya Jatim. Dalam beberapa ke- ini ia tahu mereka memiliki tenaga pe- yang ingin diraih Ayu. Sang striker
sempatan, Bude Karwo
yang baru saja lulus SMA
memberikan apresiasi dan
ini memiliki cita-cita bisa
dukungan penuh guna
masuk timnas. Sebuah
pengembangan
potensi
mimpi besar yang terus
sepakbola wanita.
berusaha diraihnya deSedangkan kemenangan giat berlatih.
ngan Putri Sidoarjo atas
“Nggak sampai di sini
Putri Surabaya menjadi
saja. Sekarang memang
semacam kemenangan
senang bisa menang.
ganda. Setidaknya itulah
Apalagi saya dan temanbahasa sederhana yang
teman sudah capek latibisa mengungkapkan kehan setiap hari. Tapi ke
berhasilan Putri Sidoarjo.
depan ingin yang lebih
Kemenangan
pada
tinggi lagi, masuk timnas,
laga penutup itu sekamisalnya,” kata dia.
ligus membawa Ayu
Meskipun bukan asli
Novitasari, striker Putri
arek Sidoarjo, namun
Sidoarjo, sebagai top skor
prestasi Ayu telah mengdengan mengemas 13 gol
ukir sejarah penting bagi
yang berhasil dilesakkan
Sidoarjo, khususnya di
ke gawang lawan.
bidang sepakbola waniFisik lelah dan raut
ta. Gadis kelahiran Mojomuka
tampak
loyo,
foto: edi t jatmiko
kerto, 1992 ini mengaku
berubah sukacita begitu  Ayu Novutasari, pencetak gol terbanyak turnamen Bude Karwo Cup 2012.
belum memiliki rencana
wasit meniup peluit pankhusus untuk melanjutjang, tanda berakhirnya waktu pertan- main timnas. Namun keputusan pani- kan kuliah.
dingan. Ayu, begitu ia dipanggil ternya- tia melarang pemain timnas di laga ini
Ayu menamatkan pendidikannya di
ta beraksi sangat perkasa dalam arena.
menjadi angin segar bagi Putri Sido- SMAN 3 Mojokerto. “Belum terpikirGadis mungil yang sangat irit bi- arjo. “Setidaknya kita bisa bertarung kan mau kemana, sementara ini mau
cara ini ternyata gesit di lapangan. secara imbang. Sejal awal kami yakin fokus di sepakbola dulu,” ujarnya,
Terbukti, meski tak menambah gol menang,” ujarnya.
yang mengaku menggeluti sepakbola
setelah gol tunggal yang ditembakkan
Berkat kemenangan itu, Putri Sido- sejak masih duduk di bangku SD.
di menit ke-17 ke gawang Putri Sura- arjo berhak membawa hadiah berupa
Et Jatmiko
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telaga sarangan

Sejuk, Segar,
dan Menyehatkan
Udara bersih, sejuk, dan segar
bisa menyehatkan siapa pun yang
menghirupnya. Nah, kawasan wisata
Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan,
menawarkan kebersihan, kesejukan
dan kesegaran udara, selain suasana
yang tenang, damai, menenteramkan
dan menyehatkan. Mau?

LokaSi Telaga Sarangan terletak
di perbatasan antara Jawa Timur
dengan Jawa Tengah. Sarangan tepatnya berada di bagian barat Kabupaten Magetan. Telaga Sarangan yang
awalnya lebih dikenal sebagai Telaga Pasir, terletak di lereng Gunung
Lawu (3.265 m) yang memiliki alam
pegunungan yang indah.
Telaga Sarangan sebagai salah satu
alternatif liburan suatu saat nanti.
Ada banyak objek wisata alam menarik yang dapat dinikmati di sana.
Telaga tersebut dan lingkungan sekitarnya menawarkan pemandangan
alam yang indah dan memukau.
Telaga Sarangan juga memiliki
layanan jasa sewa perahu dan becak
air. Ada 51 perahu motor dan 13 becak air yang dapat digunakan untuk

menjelajahi telaga. Beberapa permainan di kawasan Telaga Sarangan
tak kalah menarik dan menyenangkan.
Selain wisata air dengan naik
perahu atau boat berkeliling perairan
telaga, juga ada wisata menunggang
kuda. Sejumlah kuda yang telah terlatih siap mengantarkan wisatawan
mengelilingi tepian telaga.
Selain Telaga Sarangan, dari kawasan tersebut juga dekat dengan Telaga Wahyu, yang tempatnya di bawah
Telaga Sarangan. “Benar-benar lokasi
wisata yang segar, indah, dan sejuk,” ujar Wulan Purwati, salah satu
wisatawan dari Jakarta.
Mereka yang berwisata ke sana
juga bisa mencicipi sate kelinci. Ya,
berpiknik ke objek wisata tanpa ku-

liner rasanya kurang pas. Kecuali itu,
banyak tersedia makanan kas, dari jajanan sampai makanan.
Jangan lupa, mencicipi nikmatnya sate kelinci Telaga Sarangan,
cukup dengan Rp 6.000. Anda bisa
menikmati seporsi sate kelinci plus
lontong yang lezat dan empuk dagingnya. “Enak tenan,” kata Sangidealis Desak Tirani, penyuka sate kelinci
asal Surabaya.
Telaga ini luasnya sekitar 30 hektar
dan berkedalaman 28 meter. Dengan
suhu udara antara 18 hingga 25 derajat Celsius, Telaga Sarangan mampu
menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya.
Telaga Sarangan merupakan objek
wisata andalan Magetan. Di sekeliling
telaga terdapat dua hotel berbintang,
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 Berwisata di Telaga Sarangan, pelancong
bisa menikmati segarnya udara sambil naik
kuda, naik boat atau sekadar jalan-jalan.

43 hotel kelas melati, dan 18 pondok
wisata. Di samping puluhan kios cenderamata.
Pengunjung dapat pula menikmati
indahnya Sarangan dengan berkuda
mengitari telaga, atau mengendarai kapal cepat.Fasilitas objek wisata
lainnya pun tersedia, misalnya rumah makan, tempat bermain, pasar
wisata, tempat parkir, sarana telepon
umum, tempat ibadah, dan taman.
Keberadaan 19 rumah makan di
sekitar telaga menjadikan para pengunjung memiliki banyak alternatif
pilihan menu. Demikian pula keberadaan pedagang kaki lima yang
menawarkan berbagai suvenir telah
memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk membeli oleh-oleh.
Magetan juga tertolong dengan
adanya potensi industri kecil setempat yang mampu memroduksi
kerajinan untuk suvenir, misalnya
anyaman bambu, kerajinan kulit, kerajinan sepatu, dan produk makanan
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khas seperti emping melinjo dan lempeng (kerupuk puli, yakni kerupuk
dari nasi).
Kecuali itu, Telaga Sarangan memiliki beberapa kalender even penting
tahunan, yaitu labuh sesaji pada Jumat Pon bulan Ruwah, liburan sekolah di pertengahan tahun, Ledug Sura
1 Muharram, dan pesta kembang api
di malam pergantian tahun.
Pemkab setempat juga membuat
jalan tembus yang menghubungkan
Telaga Sarangan dengan objek wisata
Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar. Projek itu berupa pelebaran dan
pelandaian jalan curam yang menghubungkan dua daerah tersebut.
Objek wisata ini dapat ditempuh
dari Kota Magetan, dan lokasinya
tak jauh dengan Air Terjun Grojogan
Sewu, Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar, Jateng. Pemkab Magetan juga ingin mengembangkan
Waduk Poncol, sekitar 10 kilometer
arah selatan Telaga Sarangan, sebagai
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objek wisata alternatif.
Anda bisa menjadikan Telaga Sarangan sebagai salah satu alternatif
liburan. Ada banyak wisata alam menarik yang dapat dinikmati di sini.
Telaga ini dan lingkungan sekitarnya
menawarkan pemandangan alam
yang indah dan memukau.
Maka, tidak ada salahnya jika Telaga Sarangan sebagai bagian dari
rencana berlibur keluarga. Selain pemandangan yang bisa menyegarkan
mata, Telaga Sarangan juga memiliki
spot memancing yang menjadi favorit
wisatawan.
Di samping puluhan kios cenderamata, pengunjung dapat pula menikmati indahnya Sarangan dengan
berkuda mengitari telaga, atau mengendarai kapal cepat. Fasilitas objek
wisata lainnya pun tersedia, misalnya
rumah makan, tempat bermain, pasar
wisata, tempat parkir, sarana telepon
umum, tempat ibadah, dan taman.
Et Jatmiko

wisata

Kisah Ki Pasir dan Telur Naga
akan
kan halnya kisah tentang Telaga Sarangan, konon,
suka berkelana dan bersemedi. Hanya sesekali dia mamcerita bermula dari seorang pujangga Ki Pasir dan
pir ke rumah, dan kemudian pergi lagi entah ke mana.
istrinya, Nyi Pasir. Dalam hal ini, Ki Armosentono atau
Hari-hari Ki Pasir banyak digunakan untuk memjuga dipanggil Dimon, sesepuh Desa Sarangan, dianggap buka lahan dan bercocok tanam di sekitar pondoknya di
paling tahu tentang sejarah Babad Tanah Jawa, terutama
lereng Gunung Lawu. Hingga suatu hari, kejadian aneh
yang berkaitan dengan legenda Telaga Pasir Sarangan.
menimpanya. Saat hendak berladang, dia menemukan
Ki Atmo, dengan logat yang kental Jawa Tengahan,
dua buah telur.
mencoba meluruskan sebutan orang yang salah kaprah
Tak tahu entah telur binatang apa. Diamat-amatinya
terhadap telaga di kaki Gunung Lawu itu. “Selama ini
telur itu sejenak sambil bertanya di dalam hatinya, telur
orang menyebut telaga ini Telaga Sarangan,” ujar Ki
apa gerangan yang ditemukan itu. Padahal di sekitarnya
Atmo.
tidak tampak binatang unggas seekor pun yang biasa
Padahal, lanjutnya, yang benar adalah Tlogo atau
bertelur.
Telaga Pasir. “Saya perlu meluruskan karena saya tidak
Ki Pasir pun mengambil dan merebusnya sebuah,
ingin nilai cerita mengenai telaga ini menjadi terhapus
dan satunya lagi ditimbun dengan tanah. Telur rebus itu
dari ingatan anak cucu nanti,” kata dia.
kemudian dibelah jadi dua. Sebuah dimakan Ki Pasir,
Menurutnya, keberadaan telaga
ini tidak bisa dilepaskan dari legenda Ki dan Nyi Pasir, dua orang
yang memulai hidup dan babat
alas di daerah yang kini disebut
Sarangan.
Untuk melengkapi pemahaman
cerita itu, Ki Atmo bahkan rela
menjelajah berbagai perpustakaan
di Jawa Tengah hingga ke Perpustakaan Nasional di Jakarta. Bukubuku tentang Babad Tanah Jawa
dibacanya hingga habis.
Di zaman Kerajaan Pengging,
hidup seorang pujangga kenamaan,
yakni Ki Pasir. Ketika pecah perang
foto: edi t jatmiko
 Panorama Telaga Pasir atau Telaga Sarangan
antara Pengging dengan Mataram,
dari poros jalur menuju Cemoro Sewu.
keduanya di Jawa Tengah, Ki Pasir
dan istrinya, Nyi Pasir, keluar
dari Pengging karena tidak ingin
terkena dampak peperangan.
Keduanya menuju ke Jowo Wetan (Jawa Timur).
dan yang satu lagi disimpan untuk nantinya diberikan
Begitu perjalanan sampai di daerah Surakarta, di tepi
kepada Nyi Pasir bila datang mengirim makanan.
Bengawan Solo, bertemu bocah laki-laki berumur sekitar
Anehnya, sehabis memakan telur itu, Ki Pasir mera10 tahun. Bocah yang tak punya tempat tinggal dan
sakan sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya merasakan
orangtua itu diambil sebagai anak angkat Ki dan Nyi
kepanasan dan merasa gatal tidak karuan. Ki Pasir pun
Pasir.
mencari tempat di sebuah sumber, di bagian barat telaga
Bocah itu kemudian diberi nama Joko Lilung. Mereka
yang sekarang.
bertiga kemudian meneruskan perjalanan dan sampai di
Di situ, Ki Pasir berendam untuk menghilangkan rasa
hutan Gunung Lawu. Ki Pasir memilih sebuah tempat di
panas dan gatal yang dideritanya. Lama ia tak kunjung
lereng gunung sebelah timur, untuk mendirikan pondok
beranjak dari situ. Nyi Pasir yang hendak mengirim masebagai tempat berlindung.
kanan untuknya, tak menemukannya di ladang. Hingga
Pondok itu dibuat dari kayu hutan dan beratapkan
diketahui kalau suaminya berendam di sumber itu.
dedaunan. Dengan pondok yang sangat sederhana ini
Nyi Pasir memanggilnya untuk segera makan, tapi Ki
keduanya sudah merasa aman dari marabahaya. Namun, Pasir tetap tak bergeming. Malah istrinya disuruh makan
Joko Lilung sendiri tak pernah ikut berada di rumah.
dulu dengan lauk separuh telur yang direbusnya tadi.
Sejak kecil, Joko Lilung dikenal sebagai anak yang
Nyi Pasir pun makan lebih dulu. Namun, kejadian
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aneh juga menimpanya sebagaimana menimpa suaminya. Tubuhnya merasa panas dan gatal tak keruan. Ia
pun ikut berendam di sumber di samping Ki Pasir.
Lama-kelamaan derita kedua suami-isteri itu tak
kunjung sembuh, bahkan malah makin menjadi. Sesaat
mereka saling pandang, dan betapa kagetnya mereka
berdua. Ternyata wajah keduanya tak lagi berujud manusia, tapi seekor naga.
Keduanya marah dan menggeliat-geliat, menyibak-nyibakkan tubuhnya ke sana-kemari. Gunung pun hendak
digempur, pohon-pohon dirobohkan. Tiba-tiba Ki Pasir
mendengar suara yang memerintahkannya untuk segera
bertaubat.
Sejenak kemudian keduanya menghantarkan doa agar
diberi maaf Yang Maha Kuasa. Namun, tak urung, sekitar sumber yang menjadi arena pelampiasan kemarahan
berubah menjadi kubangan besar, menjadi telaga.
Cerita pun bergulir, dan di situlah keduanya muksa,
meninggal tanpa ada jasad, menghadap Yang Maha
Kuasa tanpa meninggalkan bekas. Joko Lilung pun kehilangan jejak kedua orangtua angkatnya. Dicari di rumah,
di ladang, di mana-mana tapi tak menemukan keduanya.
Hingga suatu ketika, saat dia bersemedi di tepi telaga,
dia mendapat wangsit. Setelah mendapat wangsit itu,
Joko Lilung menjadi jelas bahwa orangtuanya telah
mengalami kejadian aneh dan sekarang sudah tidak bisa

menemuinya lagi. Bahkan, Ki Pasir dalam wangsitnya
memberi pesan, agar telaga itu diberi nama Telaga Pasir.
Pesan berikutnya memberi tugas kepadanya agar
pada setiap malam Jumat Pon, bulan Ruwah menghadiahkan sesaji di Telaga Pasir. Pesan ketiga, Joko Lilung
disuruh mencari telur yang ditimbunnya di ladang pada
waktu lalu.
Ki Pasir ingin tahu, telur binatang apa sebenarnya, sehingga membuat keduanya berubah menjadi naga. Joko
Lilung segera mencari telur yang dimaksud Ki Pasir.
Namun, betapa kagetnya, telur yang disimpan Ki Pasir
itu pecah dan muncul seekor ular.
Ular itu kemudian makin membesar tubuhnya
menjadi seekor naga. Oleh Joko Lilung si naga yang bisa
berbicara itu dijadikan saudara. Naga itu lalu berpindah
tempat di Telaga Ngebel, Ponorogo.
Sementara Joko Lilung yang kemudian dijuluki Ki Jalilung, muksa di Telaga Pasir, setelah pesan-pesan Ki Pasir
sudah disebarkan kepada orang-orang yang satu-persatu
mulai mendiami kawasan Sarangan.
Itulah sepenggal cerita Telaga Pasir yang lebih
kondang disebut Telaga Sarangan, adalah sebuah telaga
alami yang terletak di kaki Gunung Lawu, di Kecamatan
Plaosan, Kabupaten Magetan. Berjarak sekitar 16 kilometer arah barat kota Magetan. 
dbs, Et Jatmiko
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Rujak Soto
MeNu KhAS BANyuWANgI

n

egeri ini kaya
sumber daya alam
hingga potensi makanan khas atau
kuliner.
Beragam
menu masakan bisa
ditemukan di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di kawasan Banyuwangi,
daerah paling timur Provinsi Jawa
Timur.
Dari Banyuwangi, siapa pun pasti
bertanya-tanya ketika disodori menu
khas rujak soto. Kalau rujak atau soto
mungkin tak masalah, yang sudah
banyak dikenal masyarakat. Tetapi bagaimana dengan rujak soto?
Tidak bisa dibayangkan bagaimana

bila dua menu, rujak dan soto, digabungkan menjadi satu: rujak soto. Pasti rasanya nano-nano dan rame. Mungkin ada
pedas khas rujak, gurih dan kental ala
soto. Atau paduan kedua menu rujak
dan soto, benarkah demikian?
Di antara kita mungkin sudah banyak
yang tahu menu rujak soto. Anda perlu
mencoba sensasi makanan khas Banyuwangi tersebut, meski tidak jarang ada
yang ragu-ragu mencicipinya. Ya, rujak
soto adalah masakan khas Banyuwangi. Menu ini merupakan paduan unik
antara rujak cingur dengan soto babat.
“Biasanya kami nggak memberi cingur, kecuali konsumennya yang minta.
Tapi tetap kami siapkan, karena ‘kan

sudah ada daging soto,” kata Suyamti,
ibu penjual rujak soto di kawasan jalan
raya Sukonatar, Rogojampi, Banyuwangi, beberapa waktu lalu.
Rujak soto yang dikelola ibu beserta
anak gadisnya itu terbilang laris. Apalagi posisinya di tepi jalan raya kawasan
antara Banyuwangi – Genteng. Untuk
seporsi rujak soto hanya dihargai Rp
8 ribu, tetapi jika konsumen ingin menambah cingur maka harganya menjadi
Rp 10 ribu.
Ibu setengah baya itu dengan cekatan meracik pesanan empat porsi. Satu
porsi tanpa petis, karena ada salah satu
di antara pembeli yang alergi terhadap
petis, dua porsi dengan pedas cukupan
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dan satu super pedas.
“Kalau nggak bilang kita nggak tahu,
seberapa pedas yang diminta. Kami
meraciknya standar dengan petis, tetapi
jika ada yang nggak mau petis, ya kita
turuti,” ujar ibu tadi sambil meracik rujak.
Saat racikan rujaknya selesai, ia lantas memberikannya kepada salah satu
anak gadisnya yang kemudian mengguyurnya dengan kuah dan daging
soto babat. Rujak biasanya memang
disiapkan terlebih dulu, kemudian disiram dengan kuah soto, berikut daging
dan babatnya.
Rasanya juga khas, ada unsur soto
sekaligus rasa rujak dengan aroma
terasinya. Untuk minuman penunjang
rujak soto, kadang disajikan dengan es
temulawak atau terserah selera pembelinya.
Menu rujak soto tak hanya bisa
ditemukan di kota dan sekitar Banyuwangi, ternyata rujak soto juga mulai menyebar ke beberapa daerah, termasuk ke
ibukota Jawa Timur, Surabaya.
Di Banyuwangi sendiri, tidak semua
desa dan kecamatan ada rujak sotonya.
“Tetapi di mana komunitas orang Osing
berada, di situ biasanya ada penjual rujak
soto. Seperti di kawasan Rogojampi yang
mayoritas dihuni orang Osing,” ujar
Thoyib Huda, salah satu warga kawasan
Desa Bago, Kecamatan Muncar, yang
kala itu menikmati rujak soto.
Bila
dicermati,
orang yang tidak
pernah menyantap rujak soto
pasti akan
kehe-
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ranan dan ragu-ragu untuk mencoba
kuliner tersebut. “Sebab dalam bayangan orang adalah rujak dicampur soto.
Memang benar. Mereka pasti bertanya,
lantas bagaimana rasanya?” lanjut
Thoyib, menirukan mereka yang raguragu menikmati rujak soto.
Bagi yang suka tantangan, rujak soto
perlu dicoba. Begitu merasakan dan cocok, Anda pasti tergoda untuk mencicipinya lagi suatu ketika. Lidah orang
mana pun yang pernah menikmati rujak soto Banyuwangi akan ketagihan
karena kenikmatannya.
“Pelanggan kami juga datang dari
luar kota Banyuwangi,” kata ibu Suyamti, penjual rujak soto itu. “Seperti sampean
sekalian ini. Kalau memang cocok, ya
kami silakan untuk datang lagi ke sini,”
lanjut ibu tadi sambil terkekeh.
Meski ada yang ragu-ragu dan bahkan enggan mencoba rujak soto, namun
menu makanan khas itu juga dicari
tamu-tamu yang berkunjung ke Banyuwangi. “Kalau ada yang cocok, biasanya mereka selalu menikmati rujak soto
saat ke Banyuwangi lagi,” tutur dia.
Sementara itu kedai rujak soto milik
Bu Mamik di kawasan Jl Basuki Rahmat, Banyuwangi, hampir tak pernah
sepi pembeli. Konsumen silih berganti
untuk sekadar andhok (makan di kedai)
rujak soto. Terkadang pembeli harus
rela antre demi keinginan merasakan
makan khas warga Osing itu.
BumBu DaN RacikaN
Mengenai racikannya, Bu Mamik
menceritakan, bumbu rujak soto terdiri
dari kacang tanah goreng, pisang batu
(gedang kluthuk), gula merah, petis,
dan garam yang lantas diulek (ditumbuk) di atas cobek atau cowek batu
hitam.
Usai mengulek bumbu,
kemudian dimasukkan
sayur-sayuran hijau,
seperti kacang panjang, kangkung ditambah taoge (kecambah), yang ditaruh
di mangkok,
ditaburi
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bawang goreng dan daun seledri. Berikutnya disiram kuah soto beserta daging atau babat.
Sementara cara membikin soto untuk
kuah rujak ini sama seperti soto pada
umumnya. Bawang merah, bawang
putih, kunyit, kemiri, jahe, lada, dan
ketumbar setelah ditumbuk lantas disangrai.
Bahan-bahan tersebut dimasukkan
ke dalam kuah soto yang sudah terisi
babat sapi dan tetelan daging. Juga dimasukkan daun jeruk nipis dan daun/
batang serai. Takaran garam dan gula
menyesuaikan.
“Rujak soto itu ada macam-macam,
ada rujak soto daging, ada yang jeroan
sapi atau babat dan ada yang suka daging serta jeroan ayam ditambah pecahan telur asin dan kerupuk udang,” kata
Bu Mamik.
Ia melanjutkan, tamu yang datang
menikmati rujak soto di kedainya setiap
hari bisa 100 sampai 150 porsi di harihari biasa. Bahkan jika hari libur atau
minggu, lebih meningkat lagi. “Malah
jika Hari Raya pembeli rujak soto luar
biasa banyaknya,” lanjutnya.
Dalam upaya pelestarian kuliner
khas Banyuwangi itu, rujak soto sering
diikutkan dan dibeber dalam lomba kuliner sampai ke tingkat nasional. “Kami
berkali-kali mendapat urutan atas dalam lomba kuliner masakan khas daerah,” kata Bu Mamik.
Akan halnya rujak sendiri di Banyuwangi ada yang menilai, menyerupai
lotek di sejumlah kota di Jawa Tengah,
yakni campuran sayur mayur dengan
bumbu kacang. Bedanya, bumbu kacang untuk lotek biasanya kuat rasa
bawangnya, juga dibubuhi sedikit terasi
dan jeruk purut untuk penyedap rasa.
Sedangkan rujak Banyuwangi cukup
dibalur dengan petis. Paduan bumbu
kacang tanah dan petis ini cocok betul
untuk sayur-mayur. Saat rujak sudah
siap, penjual biasanya lantas menuangkan kuah soto babat sapi ke dalam
mangkuk berisi rujak. Ada kalanya
ditambah dengan irisan lontong.
Jika mengamati proses pembuatan
rujak soto ini, wajar jika pembeli harus
menunggu cukup lama. Apalagi jika
ada pembeli yang tidak mau memakai
taoge, atau tidak suka kangkung, dan
foto-foto: edi t jatmiko
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LokASI wARuNg RuJAk Soto
dI BANyuwANgI
 Warung Bu mamik, Jl Basuki Rakhmad
 Warung Lesehan mbak Lastri, Jl Airlangga.
 Depot Prima Rasa, Jl. KH Asyari
 Depot Prima Putra, Jl. KH Agus Salim
 Warung mbok mus, Jl. Musi
 Warung mbok Yayah, Jl. Musi
 Warung mbok ida, Jl. Jaksa Agung Suprapto

(depan Stadion Diponegoro)
minta kacang panjang saja, pasti lebih
repot lagi.
Jika Anda termasuk salah satu pecandu rujak soto yang kebetulan jauh
dari Banyuwangi dan berada di Surabaya dan sekitarnya, memang tidak perlu
jauh-jauh ke Bumi Blambangan itu. Di
Surabaya juga ada beberapa kedai yang
khusus membuka kuliner rujak soto.
Salah satunya rujak soto Banyuwangi
‘Dahlia’ yang ada di kawasan Jl Ngagel
Jaya Barat, yang biasanya tutup di hari

Senin.
Rujak soto bukan satu-satunya, karena masih ada hidangan campur-campur
khas Banyuwangi lainnya seperti pecel
rawon, pecel kare, dan rujak bakso. Ada
juga nasi tempong. Nah soal nasi tempong ini sebetulnya berarti tempeleng
atau tampar.
Konon karena penjualnya seolah menamparkan segenggam nasi ke pincuk
daun pisang yang dipakai untuk menyajikan makanan. Kecilnya porsi nasi

tempong membuatnya sejajar dengan
sego (nasi) kucing di Solo dan Jogja.
Lauk nasi tempong antara lain tempe,
tahu, dan ikan asin goreng.
Kemungkinan lain penamaan nasi
tempong adalah sambalnya yang amat
pedas. Banyak yang sampai berlinang
air mata karena saking pedasnya, seperti habis ditempeleng. Nasi tempong
adalah konsumsi rakyat yang sangat
populer di Banyuwangi.
Et Jatmiko
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H dodik nur syahadah, sH, siP

Sekdes,
Tanam Tebu,
dan Beternak
Sosok yang satu ini tidak mau
berdiam diri. Jabatan sebagai
Sekretaris Desa (Sekdes)
Brambang, Kecamatan Diwek,
Kabupaten Jombang, tak lantas
membuatnya duduk ongkangongkang di kursi. Justru sebaliknya
H Dodik Nur Syahadah, SH, SIP,
selalu sibuk dengan aktivitasnya.
STaTuS Sekdes sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak 2007 lalu, justru
membuat pikirannya kian berkembang. Pasalnya, jika hanya mengandalkan gaji dari PNS tentu kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Ia pun nyambi (kerja sambilan) usaha
ternak, selain bertani.
Uang bulanan sebagai PNS tak
menyurutkan ambisinya untuk terus
berusaha, demi menghidupi keluarga. Dodik, demikian pria bersahaja
itu biasa dipanggil, mencoba peruntungan dengan kerja sambilan yakni
beternak.
“Dulu awalnya saya beternak kambing. Sebenarnya ada perkembangan,
tapi lama-lama nggak nutut karena setelah dihitung-hitung pakannya juga
mahal. Ternak itu hanya sambilan di
kala waktu senggang,” ujar dia.
Kambing pun dijualnya semua dan
kini dia beralih beternak ayam dan
menangkarkan burung. Setidaknya
ada empat jenis burung yang dipelihara dan diternaknya, yakni love
bird, murai batu, kenari, dan kacer
lokal. Sedangkan untuk ayam antara
lain ayam pelung dan ayam ketawa.
Jika dicermati, ternak atau pen-
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angkaran burung lebih menjanjikan.
Kendati belum bisa disebut berhasil, setidaknya Dodik melihat pasar
yang kondusif dan signifikan. “Saya
banting stir beternak burung sejak
sekitar tahun 2011,” ujar suami Kades
Brambang, Luluk Mu’allafah itu.
Dodik pun lantas menunjukkan
kandang tempat menernak burungburungnya yang ada di samping rumahnya. Ia mengatakan, peminat
burung love bird juga tinggi, apalagi
burung bertipe berpasangan itu relatif
mudah diternak dan harganya pun
cukup bagus di pasaran.
Ia mencontohkan, hasil penangkaran atau anakan love bird yang
berumur 20 hari bisa mencapai Rp
300 ribu, sedangkan untuk murai
batu yang baru berusia lima hari harganya bisa menembus Rp 500 ribu/
ekor. Kenari anakan usia 24 hari harganya sekitar Rp 150 ribu, sedangkan
kacer lokal berkisar antara Rp 100
ribu hingga Rp 150 ribu.
“Pasarnya cukup bagus, bahkan
kadangkala kami sering kewalahan
memenuhi permintaan. Mungkin
kalau ada modal lebih besar, tentu
harapannya juga untung besar,” ujar
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 Sekdes Dodik Nur Syahadah,
keluar dari kandang ternak burung
di belakang rumahnya.

Dodik sambil terkekeh.
Ditanya soal modal awal dia beternak burung, ayah tiga putri ini menyatakan, sekitar Rp 60 jutaan. Itu
baru isi atau burung, belum termasuk
persiapan kandang dan jika ditotal
bisa mencapai antara Rp 70 juta hingga Rp 90 jutaan.
Apa yang dikemukakan Dodik
wajar, sebab untuk satu pasang murai batu harganya bisa mencapai Rp
10 jutaan. Love bird bisa mencapai
Rp 2,5 jutaan. “Kalau lancar ya enak,
tapi kendalanya adalah panas. Telur
bisa koplak (gagal menetas) semua,”
lanjutnya.
Sedangkan soal pendapatan dari
penangkaran burung-burungnya itu,
Dodik mengaku bisa meraup untung
antara Rp 4-5 jutaan. Ia saat ini baru
menangkarkan 20 pasang love bird,
6 pasang murai batu, 7 pasang kenari
dan 1 pasang kacer lokal.
DOmiNasi TaNamaN TEBu
Selain beternak dan penangkaran
burung, Dodik tak lupa pada kebiasaannya sebagai petani. Meski sebagai Sekdes yang telah berstatus PNS
tidak mendapatkan jatah bengkok

rehat

dari desa, namun bengkok istrinya
sebagai Kades Brambang yang mencapai 5 hektar perlu mendapatkan
perhatian.
“Lahan bengkok itu kami kerjakan
sendiri. Ya, tetap menyuruh orang
untuk bekerja, tetapi saya harus
mengawasi dan sering ke sawah sendiri. Kebanyakan petani Desa Brambang menanam padi dan tebu,” ujar
Dodik.
Karena ada beberapa lahan yang
pengairannya kurang bagus untuk
tanaman padi, maka warga lebih
sering menanaminya dengan tebu.
Panenan tebu biasanya disetor ke PG
Tjoekir, Jombang.
Tanaman tebu, lanjut Dodik, relatif
lebih mudah perawatannya dibandingkan menanam padi yang harus
lebih banyak berada di sawah. “Kalau tebu ‘kan umurnya lebih panjang,
tetapi perawatannya tidak harus sesering kita menanam padi,” tutur dia.
Untuk rendemen tebu di kawasan
Desa Brambang, ia menuturkan, pada
2010 pernah mencapai rendemen 8 lebih. Sedangkan 2011 hanya 7,61 lebih.
Untuk 2012 belum bisa disebutkan.
“Harapan kami, mudah-mudahan
hasilnya bagus,” ujar Dodik.

Dalam setahun, Desa Brambang
hanya mampu panen padi maksimal
dua kali, sedangkan sisanya bisa berupa palawija lainnya seperti jagung,
kedelai dan lain-lain. Di desa tersebut yang dominan memang tanaman
tebu. Sedangkan usaha warga lainnya
yakni berdagang, ternak ayam, budidaya lele dan lainnya.
Seperti diketahui, Desa Brambang
dipimpin oleh Kades wanita yakni
Hj Luluk Mu’allafah. Ia baru sekali
memimpin Desa Brambang, namun
sosok wanita yang identik dengan
sifat lemah gemulai dan sensitif, tak
berlaku dalam memimpin desa tersebut. Ia justru tegas, disiplin dan disegani warganya.
Apalagi Kades Luluk dalam
kepemimpinannya didukung penuh
oleh Sekretaris Desa (Sekdes) H
Dodik Nur Syahadah. Mereka bak
tumbu oleh tutup. Saling melengkapi
dan seia sekata. Ya, harap maklum,
karena keduanya adalah suami istri,
sehingga senantiasa guyub dalam
mengendalikan pemerintahan desa.
Meski Kades bersuamikan Sekdes,
bukan berarti ada nepotisme atau
KKN. Kalau ada masalah atau persoalan selalu dibicarakan dengan peng-

urus desa lainnya. “Kami tak pernah
membawa persoalan desa dibicarakan di rumah. Urusannya beda-beda,” ujar Sekdes Dodik.
Beberapa staf pemerintahan desa
menyatakan, Kades yang satu ini lebih menonjolkan kebersamaan, keterbukaan dan guyub rukun dalam
membangun desa. “Kalau ada sesuatu yang menyangkut desa, misalnya
soal anggaran, selalu di-floor-kan di
forum. Jadi, warga pun mendukung
semua kebijakan. Pokoknya kompaklah,” ujar Darto, Staf Umum Desa
Brambang.
Dikatakan, mekanisme pemerintahan desa bisa berjalan maksimal
meski figur Kadesnya adalah seorang
wanita. Apalagi Kades Luluk merupakan pilihan masyarakat Brambang.
Pada Pilkades 2007 lalu, ia menang
mutlak dari empat kandidat lainnya
yang semuanya pria.
Meski alokasi dana desa (ADD)
yang diterima Desa Brambang hanya
sekitar Rp 80,5 juta, yang merupakan
ADD terkecil se-Kabupaten Jombang,
namun itu semua tidak mengecilkan semangat warganya untuk giat
bekerja.
Et Jatmiko

Nama
TTL
Jabatan

: H Dodik Nur Syahadah, SH, SIP
: Jombang, 28 Maret 1964
: -Sekretaris Desa Brambang, Diwek, Jombang
-Ketua FKPD Jombang 2009-2012
status PNs : Sejak 2007
Istri
: Hj Luluk Mu’allafah (Kades Brambang)
Anak
: 1. Pataka Masti Purnamasari (FKM Unair)
2. Indah Nur Wahyuningtyas (MTsN)
3. Anisa Tri Ramadani (MIN)

PTPN-X magazine | Volume:006 | Th-II | Oktober - Desember 2012

91

teknologi

Teknologi Ponsel

Layar Lentur
Perkembangan teknologi layar
elektronik terus menjejak dunia. Ini
seiring dangan kebutuhan dan persaingan antar-produsen perangkat
elektronik dan aplikasinya di berbagai
bidang, tidak sebatas perangkat komunikasi dan hiburan, tetapi juga ke
bidang bisnis, navigasi penerbangan,
maritim, maupun darat.
Penelitian terkini yang
sedang berlangsung adalah
dikembangkannya
teknologi layar lentur
seperti kertas yang sangat memungkinkan digunakan pada perangkat
elektronika. Tidak hanya
untuk layar komputer
dan tablet, tapi bisa juga
untuk ponsel dan smartphone.
Teknologi layar lentur untuk ponsel tengah
dikembangkan Human
Media Lab (HML), sebuah laboratorium multidisplin ilmu di Queen’s
University, Kanada. “Inilah masa
depan. Segala sesuatunya terlihat di
depan mata dan kita akan menikmatinya dalam lima tahun ke depan”
kata Roel Vertegaal, direktur HML
yang menciptakan teknologi tersebut
dalam situsnya.
Ia dengan bangga memamerkan
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purwarupa yang telah dibuatnya
pada konferensi Computer Human
Interaction (CHI) beberapa waktu
lalu di Vancouver, Kanada.
Para periset di HML telah membuat purwarupa (prototipe) ponsel
berlayar lentur yang disebut PaperPhone dan diberi sebutan iPhone

fleksibel. Perangkat ini layaknya
smartphone bisa menyimpan kontak nama, memainkan musik, dan
melakukan panggilan telepon, dan
ukuran layarnya 9,5 inci.
HML juga mencoba mengembangkan teknologi navigasi yang mampu
memberdayakan kebiasaan orang.
Dalam purwarupa tersebut, para
peneliti HML melakukan perintah
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ke menu-menu di layar ponsel bukan dengan teknologi layar sentuh,
melainkan dengan menekuk-nekuk
ujung layar. Mereka merancang sensor perangkat keras dan perangkat
lunak untuk mengenali perubahan
bentuk layar yang ditekuk.
Smartphone dengan wujud elastis, yang bisa dilekuk dan
memiliki kelenturan pada
sisi layarnya kabarnya
juga diproduksi oleh Samsung. Produsen besar asal
Seoul (Korea Selatan) ini
memberi nama produknya
Samsung Galaxy Skin.
Rahasia daya lentur
perangkat ini bisa terjadi karena teknologi
layar AMOLED. Dengan
konsep tersebut, Galaxy
Skin bisa berubah menjadi perangkat berbentuk
kerang (clamshell), gelang (bracelet), atau bentuk lainnya.
Seperti dilansir dari CBN, disebutkan, beberapa spesifikasi lain yang
ditanamkan oleh Samsung pada Galaxy Skin, seperti layar sentuh flexible
AMOLED berukuran 4 inci , kamera
8MP + kamera VGA dibagian depan,
prosesor 1.2Gh, RAM 1GB, dan baterai berkapasitas 1500mAh.
ins, D angger P
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’Jor-joran’ Kamera

Bersistem Android

Jor-joran perkembangan teknologi
terus bergerak cepat. Contohnya,
Polaroid SC1630 adalah kamera 16
megapixel pertama di dunia dengan
sistem operasi Android. Baru-baru ini
Samsung juga memerkenalkan kamera android milikinya yaitu Samsung
Galaxy Camera.
Seperti tidak ingin inovasinya dilangkahi oleh Samsung, Polaroid
langsung menyiapkan varian kamera
Android terbarunya. Seperti dilansir
Ubergizmo, yang mengatakan, Polaroid memerkenalkan kamera itu di
ajang CES ( Consumer
Electronics Show) 2013
yang digelar Januari
2013 di Las Vegas.
Mengusung
jenis
mirrorless alias tanpa
cermin, gambar yang
dihasilkan kamera Polaroid ini setara dengan
kamera
profesional.
Meski berpenampilan seperti kamera
saku, mengusung desain yang minimalis dengan fitur andalannya 16 MP
kamera dan 3 kali optical zoom menjadikan ponsel ini sebagai ponsel kamera terbaik didunia.
Bahkan ISO yang dibawa pun cukup besar untuk sebuah ponsel yaitu
ISO 3200. Shutter speed atau kecepatan rana pengambilan gambar mencapai 1/1400 sehingga dapat meminimalisir gambar goyah akibat tangan
kita bergetar. Selain itu ada juga Xe-

non Flash yang akan menemani kita
disaat malam hari. Di seri yang lain
kamera ini bisa mengganti lensa seperti layaknya kamera DSLR.
Sayangnya, baterai yang digunakan masih berkapasitas 1020mAh.
Bila benar menggunakan jenis baterai
dengan kapasitas tersebut, diperkirakan ponsel kamera cerdas ini tidak
akan mampu bertahan lama untuk
aktifitas jeprat-jepret.
Pada dasarnya kamera ini menggunakan sebuah optical kamera yang
harusnya didukung juga dengan ka-

pasitas baterai yang mumpuni.
Kabarnya, kamera Kodak 16 MP
ini akan dipasarkan dengan harga
$299. Saat ini kodak masih bingung
dalam memilih operator mana yang
akan memboyong ponsel kamera ini
untuk dipasarkan.
Dengan adanya ’provokasi’ dari
Polaroid ini, tentu saja nantinya akan
semakin banyak vendor-vendor lain
menghasilkan kamera dengan sistem
operasi Android.
Platform Android tidak hanya di-

pakai untuk perangkat smartphone
dan PC Tablet. Sejumlah kamera kini
telah mengusung platform berlambang robot hijau itu sebagai sistem
operasinya.
Sebagaimana dilansir Ubergizmo,
produsen kamera Polaroid kabarnya
juga akan memamerkan kamera seri
lain yang masih berbasis Android.
Kamera yang dimaksud adalah Polaroid IM1836. Kamera dengan dukungan si robot hijau versi 4 terbaru ini
akan memiliki sensor 18-megapixel
dan layar touchscreen 3,5 inci.
Lensa yang bisa diganti-ganti akan
menjadi keunggulan kamera ini. Jika
diamati, body kamera tersebut sekilas
sangat mirip dengan J1/J2 buatan
Nikon.
Polaroid IM1836 akan dilengkapi
sejumlah fitur menarik, diantaranya
sensor 18,1 juta pixel, pop-up flash,
dan HDMI output. Kamera Android
akan mengusung layar sentuh 3.5 inci,
sistem operasi Android 4.0 Cream
Sandwich, lensa optik 10-30 mm serta
MicroSD sebagai
ruang penyimpan
foto hasil jepretan
penggunanya. Selain itu kamera ini
juga akan dibekali
dengan fitur WiFi
untuk membantu
penggunanya
mengupload langsung hasil jepretannya ke internet.
Di sisi lain, Samsung juga sudah
memerkenalkan kamera buatannya
yang juga menggunakan sistem operasi Android. Produk yang diberi
nama Samsung Galaxy Camera itu
juga dilengkapi koneksi internet 3G
atau Wi-Fi untuk memudahkan user
men-share foto dan video langsung
ke Internet tanpa harus memindahkannya dulu ke komputer.
ins, aD Putranto
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Tren Gadget 2013
Akses Data Lebih Murah
Tahun baru, semangat baru. Mungkin itu sebagian
masyarakat dalam menghadapi tahun 2013.
Lazimnya, muncul tren-tren mode, baik mode
rambut, busana, tata rias dan lainnya. Bagaimana
dengan gadget atau teknologi ponsel?

Ya, tahun 2012 telah berlalu dari
hadapan kita. Malah di penghujung
tahun 2012, banyak perubahan besar
dalam dunia teknologi ponsel. Tahun
2012 adalah masa kebangkitan smartphone dengan prosesor quad-core
seperti laptop yang diawali dengan
lahirnya HTC One X dan Samsung
Galaxy S3. Cara pemakaian ponsel
telah berubah.
Tak cuma itu, kemampuan kamera dalam ponsel juga mengalami
peningkatan yang luar biasa dengan
kehadiran PureView dari Nokia yang
mampu menyematkan sensor berukuran 41 MP ke dalam kamera ponsel. Lalu bagaimana dan apa yang
pada tahun 2013?
Berikut beberapa prediksi ponsel teratas dalam 12 bulan ke depan. Android adidaya akan hadir
pada musim panas dan akan banyak
teknologi baru bermunculan dalam
ajang Consumer Electronics Show
yang berlangsung Januari 2013.
Sony diperkirakan meluncurkan
smartphone quad-core pertamanya,
yang dikabarkan akan diberi nama
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Sony C6603 Yugi. Perangkat ini dilengkapi layar HD (High Definition)
berukuran 5 inci dengan resolusi
1080p, sebuah prosesor Qualcomm
Snapdragon S4 Pro 1.5GHz--seperti
yang saat ini digunakan dalam LG
Nexus 4 dan LG Optimus G--, RAM
2GB, dan sebuah kamera depan HD.
Sedangkan Samsung Galaxy S4
dikabarkan meluncurkan satu bulan
lebih awal dari pesaingnya--yang
diluncurkan pada Maret. Belum
banyak yang diketahui mengenai
smartphone ini, kecuali bahwa ponsel ini dilengkapi dengan layar HD
berukuran 5 inci dengan resolusi
1080p, kamera 12 MP dan prosesor
quad-core 2GHz. Ponsel ini diharapkan akan menjadi perangkat ponsel
terbesar di 2013.
Pada 2012 para produsen smartphone menampilkan perangkat dengan layar yang lebih besar. Samsung
Galaxy S3 memiliki layar berukuran
4,8 inci dan HTC One X 4,7 inci dan
menurut kabar yang beredar, pada
tahun 2013 akan melihat banyak
perangkat dengan layar 5 inci.
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Ukuran layar tersebut mendekati
kategori phablet (phone+tablet) Samsung yang mencakup Samsung Galaxy Note dan penerusnya, Note 2,
yang memiliki layar berukuran 5,5
inci dan dilengkapi dengan sebuah
stylus. Menyusul kesuksesan yang
diraih produk tersebut, HTC dan
LG dikabarkan juga memerkenalkan
produk serupa versi mereka sendiri.
Sedangkan produsen Blackberry,
RIM, mengatakan mereka akan meluncurkan ponsel BlackBerry 10 yang
terbaru pada kuartal pertama 2013, diperkirakan antara Januari dan Maret.
Ponsel pertama dari BB10 diharapkan akan mengusung teknologi layar
sentuh seluruhnya serta perangkat
bar Qwerty, seperti yang dimiliki
versi BlackBerry yang lebih konvensional.
Berdasarkan pengamatan sekilas,
ini tampak sangat mengesankan.
Dengan gerakan (atau aliran) yang
intuitif, ponsel ini mudah digunakan
dan bisa menjadi ajang kebangkitan
kembali sang raksasa yang tengah
terpuruk tersebut.

teknologi

Jika RIM merilis ponselnya ke
pasaran lebih awal untuk menghindari beralihnya para konsumen ke
iOS atau Android, saham mereka
bisa saja naik lagi. Namun jika masih
terus ditunda, bisa berakibat fatal.
Sementara itu ponsel dengan fitur
game multiplayer akan menjadi lebih popular. Didasarkan pada game
ponsel berbasis teknologi 3D seperti
N.O.V.A 3 dan Shadowgun, perbedaan kualitas antara game ponsel
dan konsol semakin tipis, seiring
dengan meningkatnya kemampuan
perangkat grafis dan prosesor dalam
smartphone dan tablet pada 2013.
Tampaknya pada tahun 2013
smartphone akan tampil hal-hal di lu
ar dugaan tentang definisi mobile gamer (pengguna game ponsel/tablet).
Sandingkan hal ini dengan perkembangan teknologi 4G di seluruh negeri,
infrastrukstur provider 4G yang ada
dalam ponsel Anda dan game multiplayer dengan kualitas konsol berpotensi menyebabkan kerugian terhadap PlayStastion dan Xbox.
Lebih-lebih, menyusul apa yang
telah disaksikan dari game seperti
Kinectimals di Xbox dan Windows
Phone, game tersebut tampak lebih
seperti campuran game konsol dan
smartphone pada 2013. Kita lebih
sering menjelajah internet daripada
SMS-an.
Cara menggunakan ponsel juga
telah berubah. Smartphone menjadi
lebih murah dari sebelumnya, sementara tarif akses data menjadi lebih murah. Jadi ongkos menjelajah
internet akan jauh lebih terjangkau
dibandingkan sebelumnya.
Pada 2013 popularitas layanan pesan yang menggunakan Wi-Fi atau
data, akan meredupkan pesan SMS
yang sudah kuno. Para pengguna iPhone baru-baru ini memiliki akses ke
iMesssage yang menggunakan WiFi
untuk berkirim pesan, seperti halnya aplikasi WhatsApp Messenger,
Skype, dan Facebook Chat. Orang
akan menggunakan layanan gratis
dalam berkirim pesan dan berkomunikasi, daripada harus mengirim vis
SMS yang kena tarif.
ins, Et Jatmiko

Nokia Lumia 920

Lebih Berat dan Lebih Canggih
Pada penghujung tahun 2012, ponsel kelas atas memasuki pasar Indonesia satu per satu. Nokia Corporation,
perusahaan ponsel asal Finlandia, mulai menawarkan ponsel andalannya,
Lumia 920. Setelah Samsung Galaxy
SIII dan LG L7, Nokia membesut Lumia
920.
Ponsel ini merupakan lanjutan dari
seri sebelumnya, yaitu Lumia 900, yang
berbasis sistem operasi Windows 7,5.
Lumia 920 menggunakan sistem operasi terbaru keluaran Microsoft, yaitu
Windows Phone 8. Ponsel ini diklaim
sebagai ponsel andalan Microsoft untuk sekitar setahun ke depan.
Harga Lumia 920 dibanderol sekitar
Rp 6,5 juta, dan ponsel ini bisa dimiliki
dengan harga sekitar Rp 4,5 juta, jika
seorang pembeli memesan terlebih
dulu sepanjang periode awal hingga
14 Desember.
Berbeda dengan pendahulunya,
Lumia 920 memiliki ukuran lebih besar
sehingga lebih berat sekitar 26 gram
menjadi 185 gram, meskipun memiliki
bentuk yang sama persis.
Calon pembeli yang bertangan besar, seperti kebanyakan lelaki, ukuran
layar 4,5 inci ini masih terasa nyaman
dalam genggaman. Menurut perhitungan dari review di situs AllthingsD,
ponsel ini lebih berat 65 persen dibandingkan iPhone 5 dan 40 persen lebih
tebal.
Bila dibandingkan dengan ponsel
premium Nexus 4 besutan Google

yang berlayar 4,7 inci, Lumia 920 ini
lebih berat 33 persen dan lebih tebal
17 persen. Dari sini terlihat bahwa manajemen Nokia tidak mengikuti tren
ponsel berlayar lebar dengan bobot
lebih ringan.
Tampilan layar utamanya bermotif
kotak-kotak seperti ciri khas Windows
Phone. Jika layar digeser ke samping,
akan muncul pilihan aplikasi, yang
disusun secara alfabetis dan bukannya secara fungsi, misalnya kelompok
games atau utilities.
Jumlah aplikasi berbasis Windows
Phone 8 saat ini baru sekitar 120 ribu
dibandingkan dengan 700 ribu aplikasi yang tersedia untuk iPhone. Namun,
sejumlah aplikasi utama seperti Facebook, Twitter, Netflix, Kindle, Yelp, dan
game Word With Friends tersedia dan
siap pakai. 
ins, Et Jatmiko

SPESIFIKASI
 Prosesor: 1,5 gigahertz dua inti
Qualcomm Krait
 Prosesor gambar: Snapdragron S4.
 Memori: 1 gigabyte
 Penyimpanan: 32 gigabyte
 Layar: 4,5 inci IPS LCD WXGA
 Resolusi: 1280 x 768 x (332 piksel
per inci)
 Kamera: 8,7 megapiksel belakan,
1,3 megapiksel depan. (PureMotion
HD dengan lensa Carl Zeiss berteknologi
PureView)

 Dimensi: 130,3 x 70,8 x 10,7 mm.
 Bobot: 185 gram
 Konektivitas: Bluetooth 4.0, WiFi,
NFC, microUSB, GPS.
 Baterai: sekitar 10 jam waktu bicara.
Durasi stand 3G selama 460 jam.
Memutar musik 74 jam.
 Catudaya: menggunakan pengecasan
nirkabel.
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KoLAM SuSu

k

iTa semua hafal lagu Koes
Plus berjudul ‘’Kolam Susu’’.
Anak-anak Pak Koeswojo
itu bersenandung dengan
riang gembira, ‘’Bukan lautan
hanya kolam susu, kail dan jala cukup
menghidupimu, tiada badai tiada topan
kau temui, ikan dan udang menghampiri
dirimu….’’.
Inilah tanah surga di mana tongkat
kayu dan batu jadi tanaman. Koes Plus
juga menyanyikan puja-puji kepada bumi
Nusantara yang indah dan mulia. “…..
Bumi Nusantara yang indah Agung dan
mulia Bumi Nusantara Tiada tandingannya.
Lihatlah disana gunung yang tinggi lautan
membiru Lihatlah mereka Selalu tetap
bersatu…’’
Tidak cukup cuma satu lagu, Koes Plus
menciptakan sampai tujuh lagu mulai
dari Nusantara I sampai Nusantara VII.
Andai kelompok ini masih survivesekarang
kemungkinannya ada dua hal. Pertama
serial puja-puji Nusantara itu sudah sampai
pada seri ke-100, atau mereka membuat
revisi lagu-lagu Nusantara itu dari versi
kesatu sampai versi ke-tujuh, karena tidak
ada satupun yang sekarang menjadi
kenyataan.
Para dalang dalam ketika bersuluk
selalu menyebut negeri kita sebagai negeri
gemah ripah loh jinawi tata tentrem kertaraharja. Negeri yang indah laksana ratna
mutu manikam. Kata para penyair. Penduduknya ramah tamah dan berbudi luhur
bawa laksana.
Kita hidup dengan khayalan itu. Bahkan
ketika akhirnya kita yakin bahwa gambaran
itu hanya mitos, kita masih dapat hiburan
baru—atau mencari-cari hiburan—untuk
kembali meyakinkan diri kita bahwa negeri
kita ini memang Surga.
Prof. Arsiyo Santos penulis buku ‘’Atlantis, The Lost Continent Finally Found’’
(2010) melakukan riset dua puluh tahun
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Dhimam abror Djuraid
melingkupi riset geografi, geologi, antropologi, linguistik. Botani, dan sosiologi.
Tujuannya untuk mencari lokasi Kota
Atlantis. Sebuah kota, atau negara, atau
mungkin sebuah kontinen, yang kondisinya digambarkan mirip dengan Nusantara
seperti yang dinyanyikan Koes Plus dan
disulukkan para dalang. Menurut Prof. Santos itu bukan negeri mitos. Itu negeri nyata
yang memang pernah ada. Negeri yang
mempunyai cuaca yang nyaman, tidak
terlalu dingin, tidak terlalu panas. Angin
semilir menyejukkan tidak berhembus
terlalu kencang. Tiada badai tiada topan,
sangat nikmat untuk hidup. Tanahnya kaya
akan rempah-rempah dan padi-padian.
Lautnya menyediakan ikan-ikan yang tidak
pernah habis.
Tanah Surga itu hilang, mungkin karena
gempa volkano dahsyat yang diikuti
tsunami raksasa yang menyapu Atlantis
sampai habis.
Plato sudah menulis kisah mengenai tanah surga itu. Tulisan itulah yang
mengilhami para ilmuwan dan petualang
untuk menemukan kembali tanah Atlantis.
Mereka mencari ke Afrika dan Eropa dan
tidak pernah ketemu jejaknya.
Lalu muncullah Prof Arsiyo Santos yang
dengan tegas mengatakan para ilmuwan itu
tersesat dan tidak mungkin menemukan Atlantis kalau berfokus ke Afrika atau Amerika.
Menurut Santos, Atlantis itu berada di daerah
Lautan Hindia dan wilayah yang kita sebut
sebagai Nusantara itulah lokasinya.
Sebagai hasil riset ilmiah yang serius
klaim Santos ini memang layak dipercaya.
Tetapi persoalannya, kalau memang betul
Atlantis itu adalah Nusantara, pertanyaan
lanjutannya adalah, ‘’ Sowat Gituloh…’’
Bukankah itu hanya akan menambah
deretan mitos-mitos yang selama ini sudah
kita yakini dan telah membuat kita selalu
mengkhayal dan hidup di masa silam?
Prof Dr Hermawan “Kiki’’ Sulistyo
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pernah menulis ada beberapa mitos
yang sengaja dihembus-hembuskan oleh
rezim lama untuk tujuan melanggengkan
kekuasaan politik. Antara lain mitos bahwa
Indonesia adalah bangsa besar. Padahal,
kata Prof Kiki, Indonesia itu sebuah entitas
relatif baru yang belum punya sejarah
kebesaran apa pun. Inilah yang membuat
bangsa kita mempunyai mental complacent, merasa nyaman dengan keadaannya
sekarang, sehingga lupa bahwa bangsa
lain sudah jauh meninggalkan kita.
Mitos lainnya, bangsa kita adalah
bangsa yang damai, rakyatnya ramah
tamah dan baik perangainya. Dalam
kenyataannya, tulis Prof Kiki, sejarah kekuasaan raja-raja Jawa maupun non-Jawa
banyak diwarnai dengan intrik jahat dan
pembunuhan sadis. Suksesi yang diwarnai
dengan darah dan pencaplokan wilayah
lain dengan perang yang memakan ribuan
nyawa adalah hal yang sering terjadi.
Kenyataan ini dipendam di bawah
kesadaran bangsa selama 32 tahun, sampai
akhirnya ketika belenggu itu lepas, maka
muncullah sifat asli bangsa kita. Pecahlah
berbagai kerusuhan yang kita saksikan
sekarang ini. Mental para penguasa kita
yang main caplok apapun yang ada di
sekitarnya tanpa mengindahkan hak-hak
orang lain, adalah salah satu warisan masa
lalu yang suram itu.
Bangsa kita tidak terbiasa untuk
mengakui adanya konflik dan tidak diajari
mengelola konflik dengan prinsip-prinsip
kebersamaan. Akibatnya, ketika rezim
represif sudah hilang, konflik mencuat
menjadi benturan sosial.
Rezim Orde Baru, lanjut Prof Kiki,
bahkan dengan bangga dan sengaja
mengatakan bahwa bangsa Indonesia lahir
dari revolusi fisik yang ditandai dengan
perjuangan melawan penjajah melalui
perang gerilya. Nah, mental gerilyawan
itu sekarang kita warisi dalam bentuk

buritan

Indonesia yang menelan resep IMF malah
ongkos buruh yang murah sebagai basis
hilangnya disiplin dalam urusan paling
sakit berkepanjangan. Malaysia dan Thaidaya
saingnya.
kecil, seperti menyetir di jalan secara
land yang tidak memakai resep IMF lebih
China
sudah
mulai
bergerak
meningugal-ugalan, sampai korupsi uang negara
dulu sembuh dan tumbuh lebih sehat.
galkan
strategi
persaingan
yang
menkarena merasa bahwa dalam perang geriSemangat perdagangan bebas dagandalkan
keunggulan
kompetisi
kepada
lya apapun dihalalkan.
lam
globalisasi diyakini akan membawa
biaya
buruh
yang
murah.
India,
yang
juga
Kebanggaan kepada sejarah adalah
kesejahteraan.
Tetapi sebuah negara yang
mempunyai
penduduk
yang
besar,
sudah
sesuatu yang penting dalam pembangunan
tidak
punya
karakter
dalam pembangunan
mulai
bersiap
meninggalkan
industri
karakter bangsa. Kata Roosevelt, mereka
ekonominya
hanya
akan
menjadi objek
berbasis
buruh
murah,
dan
mulai
bergeser
yang lebih banyak mengetahui masa lalu
pasar.
Malaysia
adalah
negeri
kecil. Tetapi dia
ke
teknologi
informasi
sebagai
basis
daya
akan lebih mudah dalam mengarungi masa
berani
bersikap
tegas
terhadap
IMF dan juga
saing.
Anak-anak
muda
India,
yang
fasih
depan. Tetapi, kebanggaan terhadap sejarah
terhadap
Amerika.
Negeri
ini
bermain
cantik
mengoperasikan
teknologi
informasi
dan
yang hanya menghasilkan romantisme sama
dalam
globalisasi
dengan
tetap
mempertamempunyai
kemampuan
bahasa
Inggris
saja dengan bermimpi di siang bolong.
hankan ruh dan karakter nasionalnya.
yang baik, bekerja sebagai operator cusLautan kita memang kolam susu. Tetapi
Singapura, negeri-kota yang kecil yang
tomer
service
bagi
perusahaan-perusahaan
nelayan kita termasuk salah satu kelompok
bisa
dengan mudah tersapu arus globalAmerika
tanpa
harus
meninggalkan
yang termarginalkan. Desa-desa nelayan
isasi.
Tetapi negara ini menjadi kuat karena
kamarnya
yang
kecil
di
Mumbai.
adalah pusat kantong-kantong kemiskikarakter
nasionalnya yang kuat. Lee Kuan
Globalization
3.0,
kata
Thomas
Friednan, karena para nelayan kita tidak pernah
Yew adalah ideolog yang tidak pernah
man dalam ‘’The World Is Flat’’. Globalisasi
diberdayakan melalui kebijakan yang
henti mengingatkan bangsanya bahwa
pada level ini benar-benar menjadikan
berpihak kepada mereka. Dari dulu para
hanya dengan mengikuti arus ekonomi
dunia berada pada ujung jari. Dengan satu
nelayan masih saja bersenjatakan kain dan
internasional Singapura akan bisa memklik Anda bisa berinteraksi dengan kolega
jala, sementara nelayan negara lain sudah
pertahankan eksistensinya.
di seberang dunia lain.
memakai peralatan penangkapan dan
Indonesia masih belum menemukan
Globalisasi menjadi kekuatan yang
pemrosesan ikan yang canggih.
karakter dalam pembangunan ekonomintidak bisa dilawan. Sebaliknya, globalisasi
Dulu ikan dan udang menghampiri diya. Mitos-mitos masa lalu yang agung dan
harus dimanfaatkan untuk kesejahterarimu. Sekarang para nelayan harus berlayar
indah itu cukuplah kita kenang sebagai
an. Negara-negara akan dipaksa untuk
jauh mengejar ikan sampai akhirnya mebagian dari masa lalu yang
langgar batas laut negara
indah. Lautan yang menjadi
lain dan ditangkap serta
Mereka yang lebih banyak mengetahui
kolam susu, kekayaan alam
dipenjara di negeri orang.
masa lalu akan lebih mudah dalam
yang melimpah tidak akan
Dulu tiada badai tiada
ada gunanya kalau kita titopan kau temui. Sekarang
mengarungi masa depan. Tetapi,
setiap tahun kita menkebanggaan terhadap sejarah yang hanya dak menyiapkan anak-anak
bangsa kita sendiri untuk
emui tsunami dan banjir
menghasilkan romantisme sama saja
mengelolanya. Lihatlah
bandang yang menjadi
dengan bermimpi di siang bolong
bagaimana kita hanya bisa
bencana musiman yang
menyaksikan bangsa asing
memakan korban nyawa
mengeruk kekayaan alam kita dan memmembuka dirinya bagi globalisasi. Tidak
dan harta.
bawanya lari dari negeri kita.
semuanya akan dengan suka rela melaDulu tongkat dan batu jadi tanaman.
Michael Spence mengingatkan, tugas pekukannya. Banyak yang melawan dengan
Sampai sekarang petani kita tetap memakai
merintahlah melakukan investasi di bidang
menerapkan berbagai macam penghalang
teknologi ala tongkat dan batu dalam
pendidikan dan pembangunan infrastruktur
dalam bentuk proteksionisme maupun
bercocok tanam dan bertani sehingga jauh
supaya sumber daya manusia kita maju dan
penghalang lain yang lebih halus, seperti
ketinggalan dari petani-petani di negara
pemerataan pendidikan dan kesejahteraan
pajak dan sejenisnya. Tetapi, pada akhirnya
yang maju. Bumi kita memang kaya akan
terjadi. China mengalami kemajuan pesat
proteksionisme semacam itu tidak akan
sumber daya. Tetapi sumber daya alam bisa
karena investasi publik di dua bidang itu berbisa bertahan lama karena kekuatan pasar
menjadi jebakan, karena eksploitasi yang
jalan sangat hebat. Pendidikan di Indonesia
akan menggerusnya.
terus-menerus akan menggerusnya dalam
masih jauh dari harapan untuk bisa mencipDulu, negara-negara maju memaksawaktu singkat dan bencana lingkungan akan
takan manusia Indonesia yang siap bersaing
kan konsep pembangunan ekonominya
menjadi bahaya besar.
dalam permainan globalisasi.
kepada negara-negara berkembang.
Saat ini dunia sedang menuju ke arah
Alih-alih bisa membentuk karakter
Washington Consensus menjadi mantra
konvergensi baru ekonomi. Ekonom pemebangsa, pendidikan kita malah menghasilbagi negara-negara yang ingin mengikuti
nang Nobel 2001, Michael Spence dalam
kan generasi yang doyan tawuran yang
jejak negara yang sudah maju. Resepnya
buku ‘’The Next Convergence; The Future
mewarisi semangat perang gerilya dan
adalah liberalisasi ekonomi dan peran
of Economic Growth In A Multispeed
revolusi fisik secara keliru.
pasar yang bebas. Krisis ekonomi 1997World’’ memberi gambaran bahwa negaraEntah hendak dibawa kemana Indone1998 membuktikan tidak semua resep IMF
negara dengan penduduk yang jumlahnya
sia kita ini. Selamat Tahun Baru 2013.
(Dana Moneter Internasional) itu manjur.
besar tidak bisa hanya mengandalkan
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emplasemen

Pengelolaan dan masuknya manajemen PT Perkebunan nusantara X (Persero) ke Pg Takalar secara produktivitas memang belum
maksimal. namun, perubahan yang paling utama adalah adanya
perbaikan. Terutama perbaikan terhadap sistem, misalnya standard
operating procedure (SoP) di-up grade dan disesuaikan untuk mencapai produktivitas yang lebih baik.
Selama ini produktivitas di Pg Takalar tidak pernah mencapai
sasaran atau jauh dari sasarannya. Harapannya
dengan masuknya manajemen PTPn X ini adalah
adanya perbaikan kesejahteraan.
kami memang tidak bisa menuntut banyak
selama produktivitas tidak ada perubahan
berarti. namun, kami masih melihat adanya
sebuah harapan bahwa Pg Takalar bisa kembali berjaya seperti dulu. Sehingga, kesejahteraan seluruh karyawan yang selama
ini tidak pernah diperhatikan,
bisa meningkat.
foTo:DeRy ARDIASyAh

Tri Juwono Harjunadi
Kepala AKU PG Takalar

KANToR PUSAT: PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
Jl Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia
Telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167
http://www.ptpn10.com | email: contact@ptpn10.com
Unit GUla
1. PG Watoetoelis
Ds. Temu, Kec. Prambon, Sidoarjo 61262
| Telepon: 031-8971007, 8972383 |
Fax: 031-8970079
2. PG Toelangan
Ds. Tulangan, Kec. Tulangan, Sidoarjo
61273 | Telepon: 031-8851002 |
Fax: 031-8851001
3. PG Kremboong
Ds. Krembung, Kec. Krembung, Sidoarjo
61275 | Telepon: 031-8851609, 8851315
| Fax: 031-8151661
4. PG Gempolkrep
Ds. Gempolkrep, Kec. Gedeg, Mojokerto
61302 | Telepon: 0321-362111, 362114 |
Fax: 0321-362414
5. PG Djombang Baru
Jl. Panglima Sudirman No.1 Jombang
61417 | Telepon: 0321-861311 |
Fax: 0321-866373 |
email: pg_dbu@telkom.net
6. PG Tjoekir
Ds. Cukir, Kec. Diwek, Jombang 61471 |
Telepon: 0321-861441 |
Fax: 0321-868600
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7. PG Lestari
Ds. Ngrombot, Kec. Patianrowo, Nganjuk
64391 | Telepon: 0358-552468, 551439 |
Fax: 0358-552468
8. PG Meritjan
Jl. Merbabu, Ds. Mrican, Kec. Mojoroto,
Kediri 64102 | Telepon: 0354-771619,
773649 | Fax: 0354-773651
9. PG Pesantren Baru
Jl. Mauni No. 334, Kec. Pesantren, Kediri
64131. Kotak Pos 6 | Telepon: 0354684610 | Fax: 0354-686538 | homepage:
http://www.pesantrenbaru.co.cc |
email: pgpesantren@yahoo.com
10.PG Ngadiredjo
Ds. Jambean, Kec. Kras, Kediri 64102.
Tromolpos 5 | Telepon: 0354-479700 |
Fax: 0354-477178
11.PG Modjopanggoong
Ds. Sidorejo, Kec. Kauman, Tulungagung
66261 | Telepon: 0355-321633, 324638 |
Fax: 0355-327126
SBU temBakaU
1. Kantor SBU Tembakau
Jl. Bondowoso Km.10 Jelbuk, Jember
68102 | Telepon: 0331-540181, 540666,
540639, 541111 | Fax: 0331-540639,
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Terlalu lama Rugi,
Kangen Untung
MungkIn selama bertahun-tahun
mengalami kerugian, maka dengan
masuknya PT Perkebunan nusantara
X (Persero) mengelola Pg Bone, akan
membawa angin segar bagi karyawan.
Rasa jenuh dan bosan akan kenyataan bahwa pabrik mengalami kerugian pelan-pelan bisa dihilangkan. Sebab, PTPn X membawa harapan bagi kami untuk bisa mendapatkan keuntungan. kami sudah bosan rugi, kami kangen untung.
keyakinan untuk bisa meraih untung karena perubahan-perubahan
yang dilakukan PTPn X sangat nyata. Misalnya, dulu perhektar kami
hanya bisa menghasilkan tebu sebanyak 300 kuintal namun saat ini
kami optimis bisa menghasilkan 700 kuintal tebu perhektar.
Hal itu karena semua pekerjaan dilakukan secara tepat sehingga
produksinya lebih tinggi. Misalnya, pemberian pupuk serta pengolahan yang tepat waktu. Dengan kinerja perusahaan yang bagus dan
meraih untung, harapannya kesejahteraan karyawan bisa semakin meningkat. Selama ini, kami harus hidup dalam kondisi serba pas-pasan.

foTo:DeRy ARDIASyAh

Berharap Perubahan lebih Baik

Ir H Rustam Amir
SKK Rayon Barat PG Bone

KANToR PeRWAKIlAN: Perumahan Taman Gandaria Valley
Jl Taman Gandaria Blok F/12A, Telepon/Fax: 021-7396565
Kebayoran lama - Jakarta Selatan
540700 | email: sbu_tembakau@
ptpn10.com
2. Kebun Kertosari
Jl. A Yani No. 688 Pakusari, Jember
68181 | Telepon: 0331-334177 |
Fax: 0331-332854 |
email: ptpn10_kts@telkom.net
3. Kebun Ajong Gayasan
Jl. MH Thamrin No.143 Ajung, Jember
68175 | Telepon: 0331-321501, 331058 |
Fax: 0331-335145 |
email: ajong@ptpn10.com
4. Kebun Kebonarum/Gayamprit/
Wedhibirit
Jl. Pemuda Selatan No. 225, Klaten
57411 | Telepon: 0272-321806, 320583,
321252 | Fax: 0272-322203
SBU RUmah Sakit
1. Kantor SBU Rumah Sakit
Jl. Hayam Wuruk No. 88, Mojokerto
61321 | Telepon: 0321-328557, 390988 |
Fax: 0321-395117
2. Rumah Sakit Gatoel
Jl. Raden Wijaya No. 56, Mojokerto
61321 | Telepon: 0321-321681, 322329 |
Fax: 0321-321684 | UGD: 0321-399772

3. Rumah Sakit Toeloengredjo
Jl. A Yani No.25 Pare - Kediri 64212 |
Telepon: 0354-391047, 391145 |
Fax: 0354-3392883
4. Rumah Sakit Perkebunan (RSP)
Jl. Bedadung No.2 - Jember 68118 |
Telepon: 0331-487104, 487226 |
Fax: 0331-485912 | homepage:
www.jember-klinik.co.id |
email: rs@jember-klinik.co.id
Unit Usaha Lain:
Unit Industri Bobbin
Jl. Bondowoso Km.10 Jelbuk, Jember
68102 | Telepon: 0331-540205 |
Fax: 0331-540407
Anak Perusahaan:
PT Dasaplast Nusantara
Jl Raya Pecangan No 03 Jepara | Jawa
Tengah | Telepon: 0291-755210 |
Fax: 0291-755205
Penyertaan:
PT Mitratani Dua Tujuh
Jl Brawijaya 83 Mangli, Jember 68136 |
Telepon: 0331-422222, 488881 |
Fax: 0331-489456, 489457

Segenap Pimpinan dan Karyawan,
mengucapkan:

Selamat Natal 2012
dan Tahun Baru 2013
 critical Illness Program
Critical Illness Program adalah program asuransi kesehatan yang
khusus dirancang untuk memberikan dana tunai bila Peserta
menderita salah satu penyakit kritis dalam masa pertangunan.
 group Managed Health care Plan
Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan Kelompok.
 group Medicare Plan
Pergantian Berimbang atas Biaya Pengobatan Tanpa Batas
Tahunan & Bebas Memilih.

 Kantor Pusat
Wisma Tugu Raden Saleh
Jl. Raden Saleh no. 44 - JAKARTA 10330
Telp. (021) 3190-6740 | Fax. (021) 3190-7158
 Kantor cabang
Jakarta selatan
Ruko Pondok Pinang
Jl. Raya Pondok Pinang No. 27 F-G
Jakarta Selatan
bandung
Komplek Perkantoran SUCORE, Blok L-3
Jl. Suropati, BANDUNG - Jawa Barat 40132
Telp. (022) 7955 8522

 Hospital cash Plan Plus
Kondisi kesehatan tidak akan pernah
dapat diduga. tak seorangpun bisa
menghindar bila sewaktu-waktu
mengalami sakit atau kecelakaan
yang mengakibatkan harus dirawat
dirumah sakit dalam waktu yang cukup
lama. Apabila hal tersebut terjadi akan
diperlukan biaya pengobatan yang
tidak sedikit, disamping masih harus
membiayai hidup keluarga sehari-hari.

cirebon
Sahila Building Lt.2
Jl. Sunan Gunung Jati No. 49/64
CIREBON - Jawa Barat 45151
Telp. (0231) 224970 | Fax. (0231) 224930
Medan
Jl. Tengku Amir Hamzah No.9 Sei Agul
MEDAN - Sumatera Utara
Telp. (061) 844-8180 | Fax. (061) 800 17170
Palembang
Ruko PHDM, Jl. Residen A.Rozak No.06 Kalidoni
Palembang-Sumatera Selatan
Telp/Fax: (0711) 715 159

Pekanbaru
Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok C 7
Jl. Datuk Setia Maharaja, PEKANBARU - Riau
Telp. (0761) 36388
semarang
Komp. Perkantoran Kepatihan Barat
Blok B-4/A2, Jl. Pemuda, Semarang-Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 355 1970
surabaya
Gedung TPI, Jl. Genteng Kali no. 19 - 19i
SURABAYA - Jawa Timur 60275
Telp. (031) 547-6301

inSuRAnce bRoKeRS
& conSulTAnT

PT. Manggala Artha Sejahtera

Graha Mustika Ratu 4th floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75
Jakarta 12870
Tlp. +6221 8306709 | 8306669
Fax. +6221 8306555
email: maya@manggalabroker.com
www.manggalabroker.com

Sebagai partner terbaik Anda untuk perusahaan atau individu,
kami dapat memenuhi seluruh kebutuhan asuransi, dan bidang pelayanan kami meliputi:
Menganalisa risiko Asuransi | Merancang Luas Jaminan sesuai Kebutuhan Tertanggung |
Menempatkan Penutupan Asuransi | Mendampingi Proses Klaim Hingga Terealisasi Pembayaran |
Melakukan evaluasi Program Asuransi | Membantu Administrasi Polis Tertanggung | Melayani Konsultasi Asuransi

PrODuK LAYAnAn
AsurAnsi KerugiAn
1. Asransi Harta Benda :
Asuransi kebakaran yang dapat diperluas dengan:
 Huru-hara  Bencana alam  Pencurian  gempa
Bumi
2. Asuransi Kendaraan Bermotor :
Asuransi all risk dan TLO yang dapat diperluas dengan:
 Tanggung Jawab Hukum pihak ke-tiga  Huru-hara
 Bencana alam
3. Asuransi Pengangkutan :
 Pengangkutan laut, darat dan udara.
4. Asuransi rangka Kapal
5. Asuransi rangka Pesawat

6. Asuransi satelit
7. Asuransi energi:
 Darat  Lepas Pantai
8. Asuransi rekayasa :
 CAr  eAr  MB  He
9. Asuransi Tanggung gugat:
 Director And Officer Liability  Asuransi Profesi
(kontraktor, konsultan, akuntan, dokter)  Produk
liability  Third Party Liability (TPL)
10. Asuransi Kecelakaan diri & kesehatan
 Kecelakaan diri  Asuransi kesehatan: rawat inap,
rawat jalan, rawat gigi, melahirkan, kacamata
11. Asuransi Kredit

12. surety ship :
surety Bond/Bank garansi:  Jaminan penawaran
 Jaminan uang muka  Jaminan pelaksanaan
 Jaminan pemeliharaan  Custom Bond
13. Asuransi Aneka:
 Asuransi uang  Asuransi Perjalanan  Loss Of
License (Pilot, FeO)  Moveable All risk  neon sign/
Billboard  Dll.
Asuransi Jiwa:
a. Asuransi Kecelakaan
b. Asuransi Jaminan Hari Tua

Segenap Pimpinan dan Karyawan
mengucapkan:

